ΠΗΓΗ 3
ΚΑΙ ΑΝ...;
Φανταστείτε ότι η πόλη σας είναι υπό την απειλή μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Έχετε
προειδοποιηθεί από γνωστή τρομοκρατική ομάδα, αλλά δεν έχετε ενημερωθεί πότε και πώς θα
μπορούσε να συμβεί αυτή η επίθεση. Η κυβέρνηση αποφασίζει να οργανώσει ένα σχέδιο για να
αποφευχθεί αυτό, με συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ασφάλειας όλων, που πρέπει να τεθούν
αμέσως σε εφαρμογή αλλά επ' αόριστον. Οι στόχοι αυτών των προσωρινών μέτρων και δράσεων,
μεταξύ άλλων, είναι:




















να ενισχυθεί η ασφάλεια των συνόρων
να μειωθούν τα τρωτά σημεία του δικτύου μεταφορών
να αυξηθεί η ασφάλεια στα πολυσύχναστα μέρη
να δημιουργηθεί και ενημερώνεται συνεχώς μια βάση δεδομένων των ατόμων που έχουν
καταδικαστεί για τρομοκρατία ή που είναι μέλη μιας «τρομοκρατικής ομάδας κρούσης»
να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να διερευνηθούν τα άτομα που
θεωρούνται ύποπτα
να δημιουργηθεί και ενημερώνεται συνεχώς μια βάση δεδομένων με τις ταξιδιωτικές
προτιμήσεις όλων των πολιτών
να επιβληθούν περιορισμοί στις μετακινήσεις και τις συγκεντρώσεις του κοινού, όταν
κρίνεται αναγκαίο
να απαγορευθούν οι διαδηλώσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο
να υπάρξει στενή συνεργασία με τα κοινωνικά μέσα για να διασφαλιστεί ότι δεν
χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο από «τρομοκρατικές ομάδες κρούσης»
να δημιουργηθεί και ενημερώνεται συνεχώς μια βάση δεδομένων με τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις όλων των πολιτών
να υπάρξει στενή συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης για να διασφαλιστεί ότι δεν θα
δημοσιευθούν ειδήσεις που θα δώσουν στοιχεία στους τρομοκράτες σχετικά με τις
δραστηριότητες της κυβέρνησης
να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα ασφάλειας με τις χώρες εταίρους
να χαλαρώσουν οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του στρατού και της αστυνομίας
να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις στοιχείων των πολιτών
να εγκατασταθούν πολλοί μηχανισμοί παρακολούθησης (CCTV), σε όλη την πόλη
να απαγορευθούν οι μετακινήσεις των πολιτών μετά από τις οκτώ το βράδυ
να επιβληθούν περιορισμοί και έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων (έλεγχοι κίνησης
κεφαλαίων)
να περιοριστεί η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια
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