Situacijska Soba
** Teroristični napad na Dunaju, 2. november 2020 **
Časovnica pregleda: od 2. novembra 2020 do jutranjih ur 3. novembra 2020.
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•
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•
•
•
•

Več napadalcev je streljalo na prebivalce v centru Dunaja okrog 20. ure zvečer.
Veliko ljudi je bilo v restavracijah, barih, kinih in gledališčih, saj je bil to zadnji večer,
preden naj bi ob polnoči začele veljati nove prepovedi gibanja v boju zoper korona
virus.
Lokacije napada: viri poročajo o šestih lokacijah, glavna lokacija je
Seitenstettengasse (v bližini Schwedenplatz-a). Na tej lokaciji je to že drugi teroristični
napad po letu 1981, ko je palestinski terorist v sinagogi ubil dve osebi.
Po poročanju medijev je bilo ubitih 4 ljudi, 15 oseb je ranjenih, med njimi tudi policist.
Prvotne indikacije o zajetih talcih niso bile potrjene. Oblasti so svetovale ljudem, naj
ostanejo doma oziroma tam, kjer so varni.
Po poročanju Die Prese je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo kaj takega zgodilo
tudi v Avstriji.
Ključni avstrijski in evropski politiki so ostro obsodili napad.
Oblasti se vzdržujejo komentiranja glede možnih storilcev in njihovih motivov.
Potekajoča protiteroristična operacija vključuje običajno policijo, specialno policijo,
enoto EKO Cobra iz Ministrstva za notranje zadeve, obveščevalne službe in tudi
avstrijsko vojsko.
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