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 "Највероватнији мотив (за упућивање дојава о бомбама) је сукоб у Украјини и увођење
санкција. То је мој лични став. Други мотив који наша земља можда има можда је Косово
и Метохија. Ја трећи мотив не видим... Великом вероватноћом могу да кажем да је то
неувођење санкција. Задње претње су биле вулгарне садржине, где захтевају од нас да
уведемо санкције, и кажу да неће престати док се то не уради" изјавио је у емисији "Иза
вести" Саша Живановић из Института за безбедносни менаџмент.

  

Подсетимо, лажне дојаве о бомбама настављене су и данас. На мети узнемиравајућих
мејлова нашли су се Електротехничка школу на Вождовцу, ПТТ на Палилули и
Медицинска школа на Звездари, али и највеће здравствене установе у земљи.

  

Живановић је појаснио да ове дојаве о бомбама уз помоће мејлова „не шаљу обични
људи“, јер, како је објаснио, они би били ухваћћени за неколико сати.

  

"Вероватно их шаљу технички писмени људи који користе сервисе анонимности које
поседује интернет мрежа", истакао је он и додао да данас преко пет милијарди људи
користи интернет.
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Подсећа да су дојаве о бомбама почеле да стижу пре више од два месеца.

  

"То је почело 11. марта, чини ми се, то су биле претње усмерене на наш авио саобраћај,
па након тога су биле основне школе, а данас су конкретно болнице. Када све то
саберете и видите ко су мете, заиста се може рећи о доброј сумњи да се овде води
хибридни рат против наше земље. То говорим због избора мета. Зашто те претње нису
упућене на нека места где се налази мање људи? Болнице су таргетиране, јер се у њима
налазе тешки болесници, да би се изазавао још већи револт", рекао је Живановић.

  

Према његовим речима, хибридни рат се спроводи кроз психолошке методе, или кроз
ове преетње, док сајбер рат или сајбер тероризам је једна врста активног напада.

  

"Хибридни рат су ове претње које треба да изазову и изврше утицај на јавно мњење и да
изврше економски утицај, ослабљење неке земље. Такође, ту је и остваривање нечијег
политичког утицаја и вршење притиска од стране јавног мњења на власт у некој земљи",
каже Живановић.

  

Сајбер рат је нешто другачији, и одвија се на другачији начин.

  

"Ово је нека врста пасивног напада, када ви кроз системе убацујете злонамерне
софтвере који ће вам криптовати те податке. Једноставно ће вам онемогућити
пословање, забаву или било коју активност која се дешава у сајбер простору", објашњава
детаље сајбер рата Живановић.

  

Констатује да је претњама које су упућене у последњих неколико дана обухваћен велики
део грађана Србије.

  

То што упућивање претњи траје већ два месеца, наводи Живановић, представља доказ
више да је у питању хибридни рат.
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"Да је ово била нека игра или иницијатива неког појединца, то би трајало одређено
време и вероватно би стало", оцењује гост Н1.

  

Он је појаснио да су прве дојаве ишле преко швајцарских мејлова, као и да је веома
тешко ући у траг лицу које је послало претњу, јер оно то може урадити из готово било
које државе на свету. Због тога, наше сигурносне службе тешко могу да им уђу у траг.

  

Упркос свему, он сматра да наши грађани нису угрожени, и додаје да наша полиција има
изузетно добру сарадњу са готово свим полицијама на свету.

  

Говорећи о кажњавању појединаца који шаљу претње, он је навео да ово што је урађено
до сада код нас спада у тероризам, као и да је то у закону веома јасно дефинисано.

  

(Н1)
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