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UVOD

VODIČ ZA VODITELJE I ZAPOSLENIKE

Diljem Europe u porastu su napadi na mjesta bogoslužja i druge vjerske institucije. Stoga je jasno
da je potrebno:
•

(a) Pratiti i voditi evidenciju o takvim događajima.

•

(b) Omogućiti lokalnim čelnicima da se pripreme za takve događaje i uspješno ih riješe ako
se dogode.

Teroristički napadi imali su velik utjecaj na voditelje zajednica i na članove zajednica.
Mjesta bogoslužja trebala bi biti mjesta gdje ljudi mogu pronaći mir, mudrost i duhovnost. Većina
objekata izgrađena je bez uzimanja u obzir ikakvih potencijalnih zlonamjernih radnji, a pogotovo
terorističkih napada. Iz tog razloga sigurnosni stručnjaci nazivaju mjesta bogoslužja „lakim metama”
jer su slabo zaštićena ili uopće nisu zaštićena.
Počinitelji kaznenih djela ili prekršaja su isto tako shvatili da im ta mjesta pružaju priliku da počine
nedjela iz mržnje.
Teroristički napadi, oskvrnuća, vandalizam i druga kaznena djela počinjena su u sinagogama, džamijama, crkvama i hramovima.
Ova se brošura temeljila na informacijama koje su prethodno bile
uključene u Brzi vodič EU, objavljen u svibnju 2021. od strane Europske
komisije, Uprave D. Tijela za provedbu zakona i sigurnost za zaštitu
mjesta bogoslužja.
Stoga posebno izražavamo zahvalnost Laurentu Muschelu i Radoslavu
Olszewskom na suradnji i smjernicama.
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Cilj je vodiča pod nazivom „Zaštiti moju zajednicu“ voditeljima zajednica i zaposlenicima mjesta za
bogoslužje pružiti osnovne alate koje mogu primijeniti za povećanje svijesti o sigurnosti i razine
zaštite te osnaživanje zajednice.
Projekt SASCE i Jedinica za borbu protiv terorizma u sklopu DG Home Europske komisije pomažu
vam da ojačate svoju zajednicu poduzimanjem potrebnih mjera, pozitivnim uključivanjem svojih
vjernika i razvojem suradnje s javnim tijelima lokalnih vlasti.
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Da biste zaštitili svoju zajednicu, morate znati koje su potencijalne opasnosti koje bi mogle utjecati
na vašu organizaciju i vaše vjernike.
Stoga je ključno utvrditi svaki potencijalni rizik kako bi ga se spriječilo ili upravljalo njime. SASCE vam
savjetuje sljedeće:
•

Budite u stalnom kontaktu s javnim tijelima lokalnih vlasti (provedba zakona) kako biste bili
informirani o prijetnjama u vašoj zemlji, gradu, zajednici.

•

Ispunite ovaj osnovni alat za procjenu rizika:

Ovaj popis incidenata nije konačan i slobodno možete dodati sve relevantne vrste incidenata

VRSTA

Vjerojatnost 1 do 5

Ozbiljnost 1 do 5

Poduzete mjere

SPRIJEČITI I UBLAŽITI RIZIK

PROCJENA RIZIKA

VODIČ ZA VODITELJE I ZAPOSLENIKE

Zlostavljanje na inernetu / društvenim
mrežama
Uvreda/uznemiravanje

FIZ IČ K I I TE H N IČ K I A L ATI

Vandalizam/grafiti

Mjesta za bogoslužje mogu uvesti određene mjere koje mogu obeshrabriti ili odvratiti potencijalne
napadače koji djeluju bez pomne pripreme i koji mogu nasumce odabrati vaše mjesto za bogoslužje,
a da pri tome ne mora nužno doći do narušavanja načela tog svetišta.

Oskvrnuće
Krađa
Podmetanje požara
Otmica
Nasilni napad
Napad ubodnim oružjem
Uzimanje talaca
Zabijanje automobilom
Aktivni strijelac
Eksploziv
.........................................................................
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Osnovni fizički i tehnički alati koje biste instalirali oko vaše zgrade ili u njoj trebali bi biti usklađeni s
vašom procjenom rizika.
Čvrsta brava za vrata
Stavite čvrstu bravu na vrata svoje zgrade.
Snažna brava vrata spriječila je strijelca u pucnjavi kod sinagoge u Halleu da uđe i ubije nevine
vjernike.
CCTV kamere
Instalirajte na svoju zgradu CCTV kamere za nadgledanje i otkrivanje sumnjivih aktivnosti oko vašeg
objekta poput ponašanja, automobila i predmeta koji izazivaju sumnju.
Alarm
Protuprovalni alarm spriječio bi počinitelja da provali u vaš objekt dok je zatvoren.
Uređaj za otkrivanje i dojavu požara umanjio bi rizik od nehotičnog ili podmetnutog požara. Ta dva
alarma trebala bi biti u skladu s tijelima za provedbu zakona.
Dodatni alati za odvraćanje od djelovanja
Postavite znakove, lažne CCTV kamere i druge mjere koje mogu stvoriti dojam snažne sigurnosti
koja bi potencijalno mogla obeshrabriti bilo kojeg počinitelja.
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OS N OV N I S I G U R NOSNI POSTUPC I
•

Odredite povjerenika za sigurnost ili više njih.

•

Vrata svoje zgrade držite zaključanima.

•

Povežite se s policijom kako biste definirali protokole za hitne slučajeve.

•

Prijavite bilo kakvu sumnjivu aktivnost
•

svojim kolegama/zaposlenicima.

•

Tijela za provedbu zakona (policija)

•

Ako dođe do hitnog slučaja, primijenite unaprijed definirane protokole i
dajte odgovarajuće upute vjernicima.

•

Ako hitni slučaj dovede do krizne situacije, aktivirajte svoj tim za krizni
menadžment.

S V IJ E ST O S I G UR NOSTI
Iako tijela vlasti naporno rade na smanjenju rizika i uklanjanju potencijalnih prijetnji, ključni čimbenik za poboljšanje razine sigurnosti ostaje svijest vjernika i njihovo
usvajanje odgovarajućih obrazaca ponašanja u pogledu mogućih opasnosti.
Kad smo svjesni potencijalno opasnih situacija i pripremimo se za njih, možemo
nastaviti živjeti svoje živote u miru, slobodno i bez straha.
Naš program svjesnosti o sigurnosti #TOGETHERWEARESAFER [#ZAJEDNOSMOSIGURNIJI] nudi jednostavnu i temeljitu edukaciju o tome za ljude svih dobnih
skupina i iz svih dijelova Europe.
Primjenom ovih jednostavnih praksi poboljšat ćete razinu sigurnosti i otpornosti
zajednice u mjestu bogoslužja i izvan njega.
Stoga vas pozivamo da upoznate cijelu svoju zajednicu s ovim savjetima. Da biste
preuzeli 10 videozapisa i plakate, posjetite našu web-stranicu www.sasce.eu

-6-

-7-

ZAŠTITITE SVOJU ZAJEDNICU
VODIČ ZA VODITELJE I ZAPOSLENIKE

UBL A Ž I T E R I Z I K

SU RA D N JA S TIJE L IM A Z A P ROV E D B U Z A KO N A

Prihvaćanje rizika dio je postupka upravljanja rizikom i bitan je dio svakog sigurnosnog postupka. Mjesta bogoslužja nisu iznimka.

Preporučujemo vam da se obratite lokalnim vlastima i uspostavite odnos suradnje i povjerenja. Kao što je već
spomenuto, važno je da vas tijela za provedbu zakona informiraju o razini i prirodi opasnosti za vašu državu,
grad i zajednicu.

Stoga bi osmišljavanje, planiranje i provođenje odgovarajućih sigurnosnih mjera na mjestima bogoslužja trebalo biti u skladu s procjenom rizika.
Na temelju svoje procjene rizika i preventivnih mjera definirajte i dovršite dodatne radnje potrebne za ublažavanje rizika.

Preporučujemo vam da obavijestite tijela za provedbu zakona o svojoj procjeni rizika i svim mjerama koje ste
poduzeli za optimizaciju zaštite svoje zajednice.
Kako biste olakšali svoju komunikaciju s tijelima za provedbu zakona i pružili odgovarajuće informacije za njihovo djelovanje, podijelite sa svojim kontaktima „Praktični vodič za tijela za provedbu zakona SASCE”.
Za više informacija posjetite našu web-stranicu SASCE: www.sasce.eu

VRSTA

Vjerojatnost
1 do 5

Ozbiljnost 1 do 5

Poduzete mjere

Potrebne mjere

Zlostavljanje na inernetu /
društvenim mrežama
Uvreda/uznemiravanje
Vandalizam/grafiti
Oskvrnuće
Krađa
Podmetanje požara
Otmica
Nasilni napad
Napad ubodnim oružjem
Uzimanje talaca
Zabijanje automobilom
Aktivni strijelac
Eksploziv
.............................................................
Procjenu rizika i ublažavanje rizika trebalo bi redovito preispitivati kako bi se osigurala relevantnost primijenjenih mjera i radnji.
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UPRAVLJANJE KRIZAMA

DVA GL AV N A C IL JA TK M -A
Sigurnost vaših vjernika i osoblja je prioritet. Pružite im nužnu podršku.
Nakon što budu zaštićeni, poduzmite odgovarajuće mjere da se vratite na svoje uobičajene radnje u zajednici.
To će povećati otpornost vaših vjernika i ojačati zajednicu u cjelini.

Spasite život

Natrag na rutinu

U LO GE KOJE P O K RIVA TK M
TIM ZA KRIZNI MENADŽMENT

Unatoč svim našim nastojanjima, moglo bi doći do potencijalno opasne situacije, koja bi se mogla
razviti u kriznu situaciju.

O B I L J E Ž JA K R I ZE
•

Ugrožena je imovina znatne vrijednosti

•

Na raspolaganju je malo vremena za reakciju

•

Događaj karakterizira znatna neizvjesnost

•

Događaj se ne može staviti pod kontrolu i ispraviti bez izvanrednih mjera

ljudi, okoliš, gospodarstvo

djelomične i neprovjerene informacije dostupne su na početku krize
procesi svakodnevne rutine osmišljeni su za upravljanje raznim situacijama, ali ne i kriznim
što više oklijevamo s reakcijom, to su veće posljedice

Da biste ublažili utjecaj krize, trebali biste aktivirati svoj tim za krizni menadžment (TKM).
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S UR A D N JA S NA DLEŽNI M TI J ELI MA
Pripremna faza ⊲ Stupite u kontakt s lokalnim vlastima:
•

Općina

•

Državni ili lokalni krizni centar

•

Tijela za provedbu zakona (policija)

•

Vatrogasna služba

•

Hitna medicinska služba

O PROJEKTU SASCE

VODIČ ZA VODITELJE I ZAPOSLENIKE

SASCE je višeslojni projekt, koji financijski podupire Europska komisija, kojem je cilj povećanje sigurnosti na mjestima za bogoslužje i oko njih, baš kao i u okviru kršćanske, budističke, muslimanske i
židovske zajednice te postizanja uzajamnog poštovanja između njih. Kreiranje i razvoj dobrih praksi
koje je Komisija preporučila za zaštitu javnih prostora, ali i oslanjanje na znanje i stručnost dobro
organiziranih zajednica i sigurnosnih skupina.
Četiri partnerske organizacije nude sadržaj voditeljima zajednica, članovima zajednica i zaposlenicima (osnovni sigurnosni alati, svijest o sigurnosti, krizni menadžment). Iz toga će izrasti mreža koordinatora za korištenje tog sadržaja, a zatim će ga putem tečajeva, brifinga i radionica podijeliti sa
zajednicom, a bit će korišten i u većim komunikacijskim kampanjama širom Europe.

Izgradite suradnju temeljenu na povjerenju i pozovite ih na svoje pripremne vježbe.

Projekt ima za cilj i izgradnju povjerenja i suradnje između civilnog društva i državnih tijela, a to želi
postići olakšanom komunikacijom formaliziranim kanalima između vodstva zajednice i javnih tijela
za provedbu zakona.

Za više informacija o kriznom menadžmentu pogledajte videozapis na našoj web-stranici
www.sasce.eu

Nadamo se da će ovo biti početak dugoročnog procesa međuvjerske suradnje na području sigurnosti koja će imati vrlo pozitivne učinke za naše zajednice, u državama članicama EU-a i šire.
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DODATAK: KONTROLNI POPIS PODSJETNIKA O
SIGURNOSTI

Poduzete mjere
NR

PITANJE - PROBLEMATIČNO PODRUČJE

Status objekta

U REDU

NIJE U
REDU

1

Koja je moja kontrola pristupa? Jesu li glavni
ulazni otvori potpuno otvoreni? Da li se pristup
mjestu bogoslužja odobrava nakon vizualne
provjere onih koji traže pristup?

2

Može li se glavni ulaz ili pristupna točka zaključati i je li konstrukcija dovoljno jaka da spriječi vanjski pokušaj provale, koje bi se radnje
mogle poduzeti za jačanje točke ulaska?

☐

☐

3

Postoje li bočni ili stražnji ulazi koji omogućuju
pristup mjestu bogoslužja? mogu li se otvoriti
iznutra ili izvana i pružiti neočekivani pristup
unutrašnjosti objekta?

☐

☐

4

Može li se pristupna točka u slučaju prijetećih
situacija izvan vrata vašeg objekta brzo zatvoriti i zaključati kada se izvan vrata dogodi hitna
situacija kako bi se spriječio pristup i zaštitili
vjernici?

☐

☐

5

Da li vaše mjesto bogoslužja nudi parking?
postoji li kontrola pristupa ili su to parkirališna
mjesta dostupna cjelokupnoj javnosti? Može li
se parkiralište iskoristiti za bombaški napad?

☐

☐

6

7
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Okupljaju li se vjernici ispred mjesta bogoslužja prije ili nakon vjerskih aktivnosti? Jesu li
mjesta okupljanja izložena mogućim napadima
vozila ili drugim mogućim prijetnjama?
U slučaju da osoblje ili vjerska osoba koja
predvodi mjesto primijeti sumnjivo ponašanje
osobe ili grupe ili osoba unutar objekta, koje
se moguće radnje mogu poduzeti da se upozori osoblje?

☐

☐

NIJE U
REDU

8

Je li CCTV sposoban nadzirati područja koja
vam omogućuju prepoznavanje mogućeg neobičnog ponašanja unutar ili izvan vašeg objekta? Da li se CCTV redovito prati? Postoji li sustav kontrole pristupa koji je povezan s CCTV
nadzorom? Omogućava li vam CCTV nadzor
da reagirate i zaštitite svoj objekt?

☐

☐

9

Postoji li sigurnosni sustav koji je povezan sa
sustavom tihog upozoravanja? Je li sustav tihog upozoravanja povezan s policijom ili privatnim pružateljem usluga sigurnosti? Jeste li
testirali reakciju na sustav tihog upozoravanja?
Koliko je dugo vrijeme reakcije na dano upozorenje?

☐

☐

10

Imate li natpise ispred mjesta bogoslužja koji
ukazuju na to da unutar objekta postoje predviđene sigurnosne mjere?

☐

☐

11

Neprijateljsko praćenje - provjerite je li vaš objekt detaljno prikazan na internetskim stranicama i kartama (npr. Google Streetview, webkamere uživo – windy.com)

☐

☐

12

Je li CCTV povezan ili s privatnim ili javnim sustavom video nadzora?

☐

☐

13

Imate li ili biste mogli instalirati malu zaštitarsku kabinu izvan mjesta bogoslužja namijenjenu ostavljanju dojma postojanja osiguranja?
je li to u vašem slučaju izvedivo?

☐

☐

14

Postoje li redovni pregledi paketa ili predmeta ostavljenih u mjestu bogoslužja? Primate
li znatnu količinu pošte? Može li vaše mjesto
bogoslužja biti meta bombaških napada putem
eksplozivnih naprava u poštanskoj pošiljci?

☐

☐

☐

15

Jeste li u prošlosti provodili bilo koju vrstu
ispitivanja reakcije u hitnim slučajevima kako
biste vidjeli kako će se vaše osoblje ponijeti u
kriznim situacijama?

☐

☐

16

Da li je osoblje koje sudjeluje u radu mjestu bogoslužja upoznato s postupcima u hitnim slučajevima ? (isključujući provale)?

☐

☐

☐

☐
☐

Status objekta

U REDU

Poduzete mjere
NR

PITANJE - PROBLEMATIČNO PODRUČJE
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Poduzete mjere

Poduzete mjere
NR

PITANJE - PROBLEMATIČNO PODRUČJE

Status objekta

U REDU

NIJE U
REDU

17

Jeste li s osobljem provodili neke aktivnosti
koje se odnose na svijest o sigurnosti?

☐

☐

18

Jeste li uspostavili učinkovit i jasan komunikacijski kanal s vlastima uključenim u odgovor
na hitne slučajeve u vašem mjestu bogoslužja
(npr. Policija, civilna zaštita, vatrogasci i hitne
službe), jesu li svi pripadnici osoblja upoznati s
tim kontaktima?

☐

☐

19

Jesu li mjere pandemije COVID-19, poput socijalnog udaljavanja, stvorile potencijalne ranjivosti u vašem umu? jesu li vjernici više
izloženi prijetnjama poput zabijanja vozilom ili
napada vatrenim oružjem kada su izvan vašeg
mjesta bogoslužja?

☐

☐

20

Jeste li uspostavili suradnju sa svojim vlastima
odgovornim za sigurnost objekta kako biste
dobivali sigurnosne informacije i druge relevantne informacije o riziku?

☐

☐

21

Održavate li istu razinu sigurnosti svog objekta
tijekom određenih sezonskih događaja (Hannukah, Ramazan, Božić itd.) kada bi opasnost
od napada mogla biti veća?

☐

☐

☐

☐

23

Poduzimate li bilo kakve mjere zaštite vjerskih
vođa (svećenika, rabina, imama)? Može li njihov
dnevni raspored biti manje predvidiv?

☐

☐

24

Jeste li uspostavili suradnju sa svojim vlastima
odgovornim za sigurnost objekta kako biste
dobivali sigurnosne informacije i druge relevantne informacije o riziku?

☐

☐

22

Koristite li platforme društvenih medija da upozorite svoje vjernike na pojedinosti u vezi s
vjerskim aktivnostima? Ako je tome tako, biste
li razmotrili također sastavljanje neke osnovne
sigurnosne poruke za takve buduće obavijesti
kako biste povećali svijest o sigurnosti bez izazivanja zabrinutosti u vašoj zajednici?

NR

25

PITANJE - PROBLEMATIČNO PODRUČJE

Jesu li putevi evakuacije jasni i bez prepreka
kako bi se omogućila hitna evakuacija? Jesu
li pripadnici osoblja upoznati s postupcima
evakuacije?

Status objekta

U REDU

NIJE U
REDU

☐

☐

Izvor: Kratki vodič EU-a za poboljšanje zaštite mjesta bogoslužja (svibanj 2021.) koji je izradila DG Home Europske komisije, Jedinica za borbu protiv terorizma D2
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Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.
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