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Прве реакције на убиство десет новинара сатиричног листа ''Шарли Ебдо'' и двојице
полицајаца у Паризу су углавном уједначене. Политички прваци држава у свету и
организације листом су оштро осудили злочин. Међутим, поруке онога што се десило се
различито схватају, као и узроци који су довели до терористичког акта.Док у
интерпретацији догађаја једни тврде да је ово доказ да ислам представља претњу у
Европи, други поручују да париска дешавања представљају издају ислама као религије и
принципа на којима се она темељи, док поједини тврде да су убиства последица
промашене политике мултикултурализма. Даћемо свеобухватни преглед реакција
политичара, верских лидера и других појединаца и организација.

  

Председник Француске Франсоа Оланд  у првој реакцији  навео је да ниједан
варварски акт неће угрозити слободу штампе. ''Ми смо уједињена земља која ће
реаговати као један''. У сао
пштењу медијима 7. јануара
, написао је да је ''варварски чин почињен против новина. Новина, као органа слободе
говора. Чин против новинара који су одувек желели да покажу да је у Француској могуће
бранити идеје и права које гарантује Република''. Након убиства браће Куаши, одговорне
за напад на Шарли Ебдо, председник Оланд је навео да '
'
ти фанатици немају никакве везе са муслиманском вером
'
'.
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  Генерални секретар Уједињених нација Бан Ки-Мун оштро је осудио хладнокрвнизлочин  почињен од странетерориста : ''Дубоко самшокиран нападом на Шарли Ебдо. Овај напад ни на који начин не може бити оправдан.Ово је напад на слободу изражавања и слободу штампе – два стуба демократије''.  

  Председник САД Барак Обама издао је саопштење  у којем је навео да оштро осуђујестравичан злочин у просторијама листа и да су мисли и молитве Американаца усмеренека жртвама овог терористичког напада и грађанима Француске у овом тешком тренутку.Такође је наведено да је Француска најстарији амерички савезник у борби противтероризма који угрожава заједничку безбедност у свету.  Британски премијер Дејвид Камерон навео је да су ''убиства у Паризу болесна'',додавши да Британија ''стоји уз француски народ у борби против терора и одбранислободе штампе''.  

  Председник Европске комисије Жан Клод Јункер изјавио је  да је овај напад''варварски' ' , истакавши:''Ја сам потпуно шокиран бруталним и нељудским нападом на просторије Шарли Ебдо.Ово је акт који се не може толерисати, акт варваризма, који ставља изазов пред све нас,као људе и Европљане''.  Портпарол Владимира Путина Дмитриј Песков пренео је да је руски председникпослао изразе саучешћа жртвама напада и осудио тероризам у свим формама: ''Москваодлучно осуђује тероризам у свим видовима...Председник Путин је поводом догађаја уПаризу изразио најдубље саучешће породицама и блиским особама убијених, а такође исвим Парижанима и Французима''.  
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  Ангела Меркел је у писму  француском председнику  осудила злочин ''достојанпрезира'', написавши: ''Остала сам шокирана чувши за овај злочин достојан презира.Желела бих да изразим Вама и Вашим сународницима у овом часу патње симпатијенемачког народа, као и да изразим саучешће породицама убијених''. Навела је и да ''овоније само акт напада на животе Француза и француску националну безбедност, већ ида представља напад на слободу говора и штампе – кључне делове демократскекултуре, за шта нема оправдања''.  

  Италијански премијер Матео Ренци изразио је  ''ужас и запрепашћење'' догађајимау Паризу: ''Ужаснут сам и запрепашћен масакром у Паризу. Моје мисли су са(председником) Оландом у овом тренутку. Насиље ће увек изгубити битку противслободе'', написао је Ренци.  Норвешки министар иностраних послова Берге Бренде навео је  да Норвешка''осуђује овај терористички напад најоштријим речима''. Како је рекао, ''ово је чинтероризма против невиних људи, директан напад на једну од наших темељнихдемократских вредности''.  
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  Сиријски амбасадор у УН Башар ал Џафари навео је  у изјави за Пресс ТВ  даФранцуска плаћа цену своје подршке терористима у Сирији: ''Француска, данас, плаћацену своје непрофесионалне политике према сиријској кризи. Ми смо понављалиупозорења француској влади по питању сарадње са терористима и манипулације њима.И рекли смо им да ће им се то једног дана вратити''. У истој изјави цитирао је бившегминистра унутрашњих послова Француске и актуелног премијера Мануела Валса који је2013. године рекао да ''министар унутрашњих послова Француске не може да спречиџихадисте да одлазе из Француске у Сирију у Свети рат'', притом додавши: ''Сада, кадаубијају француске грађане, називају их терористима. Али када су убијали сиријскеграђане, онда су били џихадисти''.  Марин Ле Пен, лидер Националног фронта, позвала је у саопштењу за јавност  на''апсолутно одбацивање исламског фундаментализма'', навевши да ''радикалниисламизам стоји иза овог напада''. Такође је рекла да је ''циљ овог напада паралисањеживота нације кроз страх'' додајући да ''чутање и лицемерје више нису опција''.Телевизијском каналу Француска 2, дала је изјавуу којој је нагласила ''потребу о постојању смртне казне у правном арсеналу'', истакавшида ће референдум о томе, у случају њене победе на изборима, бити одржан 2017.године.  

  Турски премијер Реџеп Ердоган издао је саопштење  у којем се каже: ''Снажноосуђујемо ужасан терористички напад на Шарли Ебдо магазин у Паризу када је убијено12, а рањено 20 људи. Изражавамо саучешће нашем савезнику и пријатељу Францускоји очекујемо да починиоци буду што је пре могуће приведени правди''. У саопштењу седодаје да ''тероризам нема религију или националност и да нема оправдања за њега''.  Лидер британске Партије независности (УКИП) Најџел Фараж изјавио је Каналу 4 даје напад у Паризу ''последица деловања пете колоне која живи у земљама Запада, а којанас мрзи, притом држећи у рукама пасоше наших земаља'' додајући: ''Ми у Британији, авидео сам доказе и у другим европским земљама, форсирамо једну политикумултикултурализма. Ми смо охрабрили људе који су дошли из различитих земаља даостану у оквирима властите културе и да се не интегришу у потпуности у нашезаједнице''. Као и у случају Марин Ле Пен, опоненти тврде да Фараж ''експлоатише овунесрећу ради добијања политичких поена''.  Портпаролка иранског Министарства спољних послова Марзиех Афкхам изјавилаје  да Ираносуђује злочин почињен у срцу Париза и да је он супротан исламском учењу. Ипак,осудила је и ''злоупотребу слободе говора, интелектуални радикализам и карактернаубиства особа које се цене од стране читавих религија и народа'' и додала: ''Таквопонашање надовезује се на талас екстремизма подједнако као и физичко иинтелектуално насиље које се брзином без преседана шири светом у последњојдеценији''.  
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  У уводнику објављеном у УСА Тудеј, радикални верски лидер у Великој Британији,Ањем Чаудари , написао је да су у ''растућенестабилном свету, последице увреде Пророка Мухамеда познате како муслиманима,тако и онима који то нису'' објаснивши свој став овако: ''Муслимани сматрају частПророка Мухамеда дражом него своју или својих родитеља. Одбрану части Пророкасматрају својом обавезом. Стриктна казна за увреду Пророка, уколико је пронађенакривица, јесте смртна казна под исламским законом у оквиру исламске државе. Собзиром да је одбрана части Пророка обавеза муслимана, често ће појединци преузетиствар у своје руке, као што видимо''. Када говори о слободи говора, Чаудари каже да онавећ сада има ограничења наметнута законима. ''У либералним демократијама, слободаговора има границе, као што су, на пример, закони против подстицања и говора мржње.Па зашто онда Француска дозвољава магазину Шарли Ебдо континуирану провокацијумуслимана, стављајући на коцку безбедност властитих грађана?'', упитао је у свом текстуверски лидер британских муслимана. На свом твитер налогу, он је нагласио да је у светуу току сукоб између оних који верују да суверенитет припада човеку и оних који држе даје суверенитет у рукама Бога.  

  Лидер Хезболаха, Хасан Насралах  изјавио је да су ''исламски екстремистиувредили ислам и Пророка Мухамеда много више него они који су се карикатурамаругали религији''.  Муфтија Мухамед Јусуфспахић рекао је у интервјуу Новостима  да ће од овог чинанајвећу штету имати само муслимани: ''Својим чином убице су покушале да побију и нас.Ти нељуди нису марили за чињеницу да када једног човека убијеш, као да си убиочовечанство''. Јусуфспахић је изразио жаљење због злочина, али је истовременоупозорио да је положај муслимана у свету погоршан: ''Ми заиста саосећамо са неутешнимпородицама жртава. Као и сав обичан народ, научени смо да из кухиња, у којима јерођен и овај злочин, можемо очекивати најгоре последице. Морамо сачувати мир уЕвропи и у нашој Србији и савладати сваког неразумног. Ми смо погођени свимувредљивим карикатурама које не вређају само Мухамеда, већ и Исуса и Мојсија. Овимгнусним, издајничким убиством, ми смо првопогођени, одмах иза убијених. Морамо,међутим, да будемо свесни и да је са 11. септембром одлучено да свет више не будеисти, као и да живот муслимана свуда буде отежан''.  
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  Реис-л-улема Исламске заједнице у БиХ Хусеин Кавазовић упутио је телеграмсаучешћа амбасадорки Францускеу Сарајеву у којем је најоштрије осудио терористички напад на Шарли Ебдо. У телеграмусаучешћа, Реис је исказао пуну солидарност са француским народом и државом у борбипротив терористичког насиља и страдања невиних људи и најоштрије осудио оне којипланирају и спроводе терор и сеју страх. ''Слобода мишљења и медија те поштовањељудског достојанства су непорециве вредности и нужни услови напретка човечанства,које треба увек и на сваком месту штитити и унапређивати'', навео је Реис Кавазовић.  

  Професор савремених исламских студија на Универзитету Оксфорд Тарик Рамадан,према магазину Тајм један од најважнијих иноватора 21. века у својој научнојдисциплини, рекао је  да је ''напад у Паризу чиста издаја наше религије и принципа''.Подвукао је да је неопходно ''ући у критички дијалог и критичку дискусију око тога шта седешава у Француској и у Европи'' и да у тој дискусији ''муслимани морају бити укључени''.    Аутор књиге ''Ловац на змајеве'', славни амерички писац авганистанског порекла, ХалидХосеини је путем свог Фејсбук налога изразио тугу овим нападом, те истакао да осуђујезлочин почињен у име његове религије: ''Моје мисли и молитве су уз породице погинулиху кукавичком нападу на Шарли Ебдо. Бесан сам и дубоко тужан. Као муслиман, осуђујемовај напад на невине људе почињен у име моје религије. Молим се за мир и солидарностна овај тамни, тамни дан'', рекао је Хосеини.  Арапска лига и Ал Азхар,  најважнија сунитска међународна исламска организација, снажно су осудилеубиства у Паризу: ''Шеф Арапске лиге Набил ал-Араби снажно осуђује терористичкинапад на новине Шарли Ебдо у Паризу'', наведено је у саопштењу. Ал-Азхар, 1000 годинастара сунитска организација, назвала је напад ''криминалним'' поручивши да ''Исламосуђује свако насиље''.  
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http://www.trt.net.tr/bosanski/news/detail/bosna-i-hercegovina/101/reisu-l-ulema-kavazovi-najotrije-osudio-teror/36047
http://www.democracynow.org/2015/1/7/leading_muslim_scholar_tariq_ramadan_attack
http://english.alarabiya.net/en/News/world/2015/01/07/World-leaders-condemn-Paris-shooting-attack-.html


Преглед светских реакција на злочин у Паризу

Пише: Бранислав Оморац
понедељак, 12 јануар 2015 08:06

  Саудијска Арабија описала је чин као ''кукавички чин који Ислам, као и друге религије,одбацују''. Званични извор из те земље пренео је изразе саучешћа породицаманастрадалих и жеље за брз опоравак повређених, преноси Ал-Арабија писање званичнеСаудијске новинске агенције.  Немачка анти-имигрантска организација Пегида навела је  да напад у Паризу потврђујењихова стајалишта о исламској претњи Европи: ''Исламисти, на које Пегида упозорававећ 12 недеља, показали су Француској да они нису способни за демократију, већ да уостварењу својих циљева прибегавају насиљу и смрти'', додајући: ''Наши политичарижеле да верујемо у супротно. Да ли се и у Немачкој мора догодити такав злочин?''Истовремено, анти-ЕУ и анти-имигрантска партија Алтернатива за Немачку (АфД), акоја се придружила Пегиди, навела је да ''ово крвопролиће показује да нису били у правуони који су се смејали и игнорисали страх толиког броја људи по питању опасности одисламизма''.  На крају, новинари широм света карикатурама су послале поруку солидарности сапобијеним колегама. Овде можете видети неке од карикатура .  (НСПМ)  Приредио: Бранислав Оморац
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http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/paris-attack-german-anti-immigrant-islamist-threat
http://www.ipolitics.ca/2015/01/07/26-cartoonists-react-to-charlie-hebdo-attack/
http://www.ipolitics.ca/2015/01/07/26-cartoonists-react-to-charlie-hebdo-attack/

