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Високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Жозеп Борел је поводом 20.
годишњице напада 11. септембра 2001, "најсмртоноснијег напада у историји САД", рекао
да саосећа са америчким народом и поручио да ће ЕУ наставити да ради заједно са САД
и свим својим партнерима у борби против тероризма где год се он налазио.

  

  

Напад 11. септембра 2001. био је насмртоноснији напад у историји САД у коме је убијено
2.996 људи, а повређено више од 6.000 када су отети авиони ударили у Светски
трговински центар и Пентагон, наводи Борел у саопштењу које је пренела Европска
служба за спољне послове (ЕЕАС).

  

Рекао је да жртве тероризма нису заборављене и указао да су терористички напади,
„напади против свих нас“.
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„Напад 11. септембра представио је преокрет у историји. Он је у основи изменио
глобалну политичку агенду – НАТО се први пут од свог постојања позвао на члан пет,
који допушта чланицама да одговоре заједно у самоодбрани, и покренуо је рат против
Авганистана“, рекао је Борел.

  

Високи представник ЕУ је указао да су и после 20 година терористичке групе као што је
Ал Каида и Исламска држава, како је он зове Даеш по арапској скраћеници, и даље
активне у многим деловима света као што су Сахел, Блиски исток и Авганистан.

  

„Покушавајући да дестабилизују земље уопште, они се посебно усмеравају на крхка
друштва али такође на наше западне демократије и наше вредности. Подсећају нас да је
тероризам претња са којом живимо сваки дан. Сада, као и тада, одлучни смо да се
боримо против тероризма у свим његовим облицима, било где. Са дивљењем,
понизношћу и захвалношћу гледамо на оне који ризикују своје животе да нас заштите од
те претње и на оне који одговарају после тих напада“, додао је Борел.

  

Рекао је да нема брзог одговора на тероризам и да се не може на насилни екстремизам
одговорити само војном моћи, да се тиме не освајају срца и мисли.

  

ЕУ је, како је додао, зато прихватила интегрисан приступ, где се осврће на корене
насилног екстремизма, прекида изворе финансирања теорирсита и сузбија
терористичке садржаје онлајн.

  

У свим напорима ЕУ се посвећује томе да штити недужне животе, своје грађане и своје
вредности као и да подржава људска права и међународно право.

  

Борел је указао да недавни догађаји у Авганистану приморавају ЕУ да преиспита свој
приступ, да ради са својим стратешким партнерима као што су САД и кроз
мултилатералне напоре, укључујући Уједињене нације, Глобалну коалицију за борбу
против Даеша и Глобални форум за борбу против тероризма (ГЦТФ).
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„Овог дана не треба да заборавимо да је једини пут напред да будемо уједињени и
чврсти против свих који покушавају да оштете и поделе наша друштва. ЕУ ће наставити
да ради заједно са САД-ом и свим својим партнерима да овај свет направи безбеднијим
местом“, закључио је Борел.

  

(Бета)
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