
                                                                                                                                    

 
 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII 

MLÁDEŽE 

 

SPRIEVODCA PRE 

PRACOVNÍKOV  

V PRVEJ LÍNII 



 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 
 

SPRIEVODCA 
 

 

 
2 

 

 
RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 

 
SPRIEVODCA PRE PRACOVNÍKOV V PRVEJ LÍNII 

 

Editovali: Freek de Meere, Lisa Lensink, Verwey Jonker Instituut, Utrecht, Holandsko 

Ilustrácie: Studio Mozaik, Tomo Čonkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra 

nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.  

 

 

Číslo projektu: 2015-1-NL01-KA202-008861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto práca je licencovaná pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. 

Dielo môžete: 

 Zdieľať – rozmnožovať a distribuovať materiál prostredíctvom akéhokoľvek média v ľubovoľnom formáte.  

 Upraviť — preskupiť, zmeniť a vychádzať z pôvodného materiálu pod nasledujúcimi podmienkami:  

 Uveďte pôvod — Je vašou povinnosťou uviesť autorstvo, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť vami 

uskutočnené zmeny. Môžete to dosiahnuť ľubovoľným rozumným spôsobom, ktorý však nesmie v žiadnom prípade 

naznačovať, že poskytovateľ licencie schvaľuje alebo podporuje vás alebo váš spôsob použitia tohto diela.  

 Nepoužívajte dielo komerčne — Tento materiál nesmie byť použitý na komerčné účely.  

 Zdieľať podobné — Ak materiál preskupíte, zmeníte alebo doplníte, musíte svoj príspevok zdieľať pod rovnakou 

licenciou ako originál.   



 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 
 

SPRIEVODCA 
 

 

 
3 

 

Obsah 
 

Zhrnutie ................................................................................................................................................... 5 

0    Úvod: Ako používať tohto sprievodcu ............................................................................................... 7 

1. Poradenstvo pre mládež a radikalizácia .......................................................................................... 9 

1.1 Úvod ........................................................................................................................................ 9 

1.2 Radikalizácia v dnešnej Európe ............................................................................................. 10 

1.3 Pedagogický prístup .............................................................................................................. 12 

1.3.1 Riziká doma ................................................................................................................... 12 

1.3.2 Riziká v ostatných pedagogických kontextoch .............................................................. 14 

1.3.3 Pedagogická úloha ................................................................................................................ 15 

1.4 Poradenstvo pre mládež v Európe ........................................................................................ 16 

1.5 Potreby poradcov pre mládež ............................................................................................... 18 

1.5.1 Potreby profesionálnych pracovníkov ........................................................................... 18 

1.5.2 Ostatné potreby ................................................................................................................... 19 

1.6 Čo môže dosiahnuť YCARE a iné projekty ............................................................................. 20 

1.6.1 Európske projekty .......................................................................................................... 20 

1.6.2 Projekt YCARE ................................................................................................................ 22 

2. Pochopenie radikalizácie ............................................................................................................... 25 

2.1. Úvod ...................................................................................................................................... 25 

2.2 Definícia radikalizácie ............................................................................................................ 26 

2.3 Schodisko k terorizmu: Etapy procesu radikalizácie ............................................................. 29 

2.4  Spúšťacie faktory v procese radikalizácie .............................................................................. 32 

2.4.1 Spúšťacie faktory na mikroúrovni: súkromná sféra ...................................................... 32 

2.4.2 Spúšťacie faktory na medzi úrovni: skupinová dynamika ............................................. 33 

2.4.3 Spúšťacie faktory na makroúrovni: aktuálne udalosti ................................................... 33 

2.5 Profily zradikalizovanej mládeže ........................................................................................... 34 

2.6 Organizačné aspekty radikálnych aktivít ............................................................................... 36 

2.6.1 Osamelí vlci .................................................................................................................... 37 



 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 
 

SPRIEVODCA 
 

 

 
4 

 

2.6.2 Podporná úloha internetu ............................................................................................. 38 

2.7 Radikálne myšlienky naprieč Európou .................................................................................. 40 

2.7.1 Extrémne pravicové myslenie ....................................................................................... 40 

2.7.2 Extrémne ľavicové myšlienky ........................................................................................ 43 

2.7.3 Radikálne islamské myšlienky .............................................................................................. 45 

3 Čo funguje? .................................................................................................................................... 48 

3.1 Úvod ...................................................................................................................................... 48 

3.2 Stratégie včasnej detekcie ..................................................................................................... 48 

3.3 Preventívne stratégie ............................................................................................................ 48 

3.4 Intervenčné stratégie ............................................................................................................ 49 

3.4.1 Systémový prístup ......................................................................................................... 49 

3.4.2 Metóda rovesník............................................................................................................ 49 

3.4.3 Medziskupinový kontakt ............................................................................................... 50 

3.4.4 Podpora odolnosti ......................................................................................................... 50 

3.4.5 Stratégie odpojenia ....................................................................................................... 50 

3.5 YCARE online sada materiálov ............................................................................................... 52 

Referencie ............................................................................................................................................. 57 

 

  



 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 
 

SPRIEVODCA 
 

 

 
5 

 

Zhrnutie 

V Európskej Únii sa v posledných rokoch začala radikalizácia smerom k násilnému extrémizmu a terorizmu 

považovať za rastúcu hrozbu. Projekt Erasmu+ Riešenia proti radikalizácii mládeže (Youth Counselling Against 

Radicalisation, YCARE) na tento jav reaguje a vychádza z predpokladu, že na efektívny boj proti cezhraničnej 

radikalizácii a terorizmu je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. Odborníci na vzdelávanie a výskumníci 

v oblasti radikalizmu spojili svoje sily a vytvorili materiál, ktorý môžu pracovníci s mládežou využívať pri 

odhaľovaní a riešení radikalizácie.  

Otázkou radikalizácie sa zaoberali už mnohé projekty, vďaka čomu bola vybudovaná široká vedomostná základňa. 

Jedným z cieľov projektu YCARE je šíriť existujúce poznatky o radikalizácii, ktoré by mohli byť dôležité pre prácu 

poradcov pre mládež v celej Európe. Pod pojmom poradca pre mládež rozumieme široké spektrum pracovníkov 

s mládežou, od vychovávateľov po sociálnych pracovníkov. Vytvorený materiál by mal byť relevantný pre 

všetkých odborníkov, ktorí pracujú s už radikalizovanou alebo radikalizáciou ohrozenou mládežou. 

Projekt YCARE je výnimočný svojím dôrazom na vzťah medzi radikalizáciou a pedagogikou. Pedagogike sa až 

doteraz nevenovalo dostatok pozornosti, hoci je možné určiť jej rizikové a ochranné faktory na prevenciu a 

riešenie symptómov radikalizácie. Vzdelávanie je dôležité pri prevencii a je možné ho integrovať do všeobecných 

programov zameraných na deradikalizáciu. YCARE je zameraný na prax a poskytuje konkrétne aktivity, ktoré sa 

dajú okamžite využiť. 

Aby mal projekt stabilný základ, uskutočnili sme hodnotenie potrieb profesionálov v ôsmich európskych 

krajinách. Toto hodnotenie zahŕňalo online dotazník, v ktorom mali poradcovia pre mládež objasniť svoj pohľad 

na radikalizáciu a na svoje vlastné potreby v oblasti danej profesie. Okrem toho sme s desiatkami profesionálov 

spravili interview, v ktorom sme zisťovali ich vnímanie radikalizácie a ich vlastnej úlohy ako odborníkov v boji 

proti tomuto fenoménu. Toto hodnotenie potrebieb sa dialo od marca do júna 2016. 

Ako odpoveď na potreby v oblasti poradenstva pre mládež, ktoré boli identifikované prostredníctvom dotazníkov 

a rozhovorov, sa YCARE partneri rozhodli vytvoriť tohto Sprievodcu a sadu materiálov. Obidva zdroje sú dostupné 

na webovej stránke YCARE: https://www.ycare.eu. Okrem toho je na tejto stránke možné nájsť aj dodatočné 

informácie a novinky o projekte.  

V Sprievodcovi môžete nájsť informácie o procese radikalizácie, o faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú, o význame 

radikálnych organizácií a o využívaní digitálnych médií v tomto procese. Veľká pozornosť je venovaná vzťahu 

medzi radikalizáciou a výchovou. Môžete tu nájsť aj popis najvýznamnejších radikálných prúdov v Európe – 

radikálneho islámu, extrémnej pravice a extrémnej ľavice. Časť sprievodcu je venovaná cielenej podpore 

mládeže. Obsahuje najmä stratégie vhodné na pomoc ohrozeným mladým ľuďom v začínajúcej faze problémov, 

aby sa predišlo ich eskalácii. Patria medzi ne stratégie včasného odhalenia, prevencie, ako aj intervenčné a 

deradikalizačné stratégie. 

Sada materiálov sa skladá z troch častí. V prvej časti sa nachádzajú aktivity. Sú to tréningové materiály vo forme 

cvičení, ktoré sa dajú využiť priamo v kontexte vzdelávania. Ponúkané aktivity je možné použiť na prevenciu, no 

i v práci s už radikalizovanou mládežou. V druhej časti možno nájsť osvedčené postupy. V krajinách ako Holandsko 

a Nemecko funguje mnoho úspešných iniciatív, ktoré prispievajú k boju proti radikalizácii. Osvedčené postupy 

https://www.ycare.eu/
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popisujú rôzne metódy uplatňované pri prevencii radikalizácie a pri intervenciách proti nej. Majú slúžiť ako zdroj 

inšpirácie pre vývoj anti-radikalizačných programov vo všetkých európskych krajinách. V tretej časti sa nachádza 

materiál na šírenie povedomia o tejto téme, ako napríklad všeobecné nástroje, multimediálne nástroje, 

promočné materiály. Táto časť by mala pomôcť odborníkom získať lepší prehľad o fenoméne radikalizácie. 

Takisto by mala pomôcť odborníkom pri jej odhaľovaní.  

Okrem toho sú na šírenie výsledkov projektu vytvorené aj online platfroma a mobilné aplikácie, ktoré uľahčujú 

interakciu medzi trénerom a učiacimi sa. Podporujú elektronický manažment, ukladanie a prezentáciu 

materiálov, a  tak vytvárajú podmienky vhodné pre dynamické učebné prostredie. 
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0    Úvod: Ako používať tohto sprievodcu 
 

Ak vás zaujíma samotný projekt YCARE, jeho ciele a prístup, začnite prvou kapitolou. Na začiatku nájdete krátky prehľad témy 

radikalizácia a objasnenie potreby pedagogického prístupu. Následne v krátkosti vysvetlíme rolu poradenstva pre mládež v 

Európe a potreby poradcov pre mládež v oblasti radikalizácie. Ďalej nájdete prehľad ostatných európskych projektov a na 

koniec konkrétny prínos projektu YCARE. 

Ak chcete vedieť viac o radikalizácii, vyhľadajte si druhú kapitolu. Začína sa diskusiou o fenoméne radikalizácie. V tomto 

odsedku sú popísané znaky radikálneho jedinca a polemika ohľadom definície radikalizácie. Fázy osobného procesu 

radikalizácie si predstavíme pomocou metafory schodiska k terorizmu, ktorá ho užitočne vizualizuje. Ďalej sú popísané 

faktory, ktoré radikalizačný proces môžu spustiť. Rozumieme nimi konkrétne udalosti, ktoré spustia identifikovateľný proces 

radikalizácie alebo de-radikalizácie. Uvedieme rozdiely medzi rôznymi typmi radikalizovaných jedincov. Je zrejmé, že ľudia s 

určitým radikálnym profilom sú viac či menej citliví na konkrétne spúšťacie faktory. Ďalej hovoríme o fungovaní radikálneho 

jedinca, organizačných štruktúrach radikálnych skupín a o jedincoch, ktorí sa zradikalizujú sami – osamelých vlkoch. Opíšeme 

v skratke radikálne ideológie ako extrémnu pravicu, extrémnu ľavicu a radikálny Islam.  

Ak vás zaujíma, s čím majú dobré skúsenosti poradcovia pre mládež, je pre vás kapitola tretia. Môžete v nej násť ciele a 

metódy rozličných postupov. Začneme postupom včasného odhalenia, pokračovať budeme aktivitami zameranými na 

prevenciu. Uvedieme aj tri intervenčné stratégie. Venujeme sa predovšetkým komunitám a ich zapojeniu, rodinnej podpore 

a vytvoreniu alternatívnych príbehov. Ďalej prediskutujeme deradikalizačné stratégie. V úplne poslednej kapitole odkazujeme 

na YCARE sadu materiálov, v ktorej sú obsiahnuté osvedčené postupy a aktivity. 
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1. Poradenstvo pre mládež a radikalizácia 

1.1 Úvod  

 

Cieľom projektu YCARE je zvýšiť povedomie o téme radikalizácie medzi odborníkmi pracujúcimi s mládežou v prvej línii. 

Chceme prispieť k tomu, aby boli pripravení radikalizáciu medzi mladými ľuďmi odhaliť a reagovať na ňu. Pracovníci v prvej 

líniI môžu významne prispieť k jej riešeniu. Máme na mysli učiteľov, mládežníckych pracovníkov, pracovníkov mestskej polície, 

pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a pracovníkov v oblasti zdravotníctva (vrátane starostlivosti o mentálne zdravie). 

Pracovníci v prvej línii majú mnoho príležitostí rozoznať zraniteľnejších jednotlivcov, no nie vždy sú o téme radikalizácie 

dostatočne informovaní, často nevedia rozoznať varovné signály alebo zvoliť vhodnú reakciu. Preto je potrebné zvýšiť medzi 

nimi povedemie o danej téme a sprostredkovať im stratégie deradikalizácie, zapojenia komunity, vzdelávania mladých ľudí a 

podpory rodiny.  

V projekte YCARE “Riešenia proti radikalizácii mládeže” sme zhromaždili a pripravili materiály a metódy na podporu 

odborníkov pracujúcimi s mládežou v prvej línii. Vytvorili sme nasledujúce produkty: 

Sadu materiálov, ktorá sa skladá z 

 Aktivít 

 Osvedčených postupov 

 Materiálov na zvýšenie povedomia 

Sprievodcu sadou materiálov. 

Tieto produkty sú dostupné v jazykoch krajín zapojených do projektu a je možné ich stiahnuť (vo formáte PDF) na projektovej 

stránke www.YCARE.eu. 

Sprievodca začína krátkym prehľadom témy radikalizácie (1.2) a pojednaním o užitočnosti pedagogického prístupu (1.3). Ďalej 

je v krátkosti vysvetlená úloha poradenstva pre mládež v Európe (1.4) a potreby poradcov pre mládež pri práci s 

radikalizáciou (1.5). Nie je možné naplniť všetky uvedené potreby v rámci nášho projektu, avšak na konci kapitoly sa dočítate, 

ktoré potreby a budú adresované v rámci projektu YCARE. 

  

http://www.ycare.eu/
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1.2 Radikalizácia v dnešnej Európe 

 

V posledných rokoch začala radikalizácia smerom k násilnému extrémizmu a terorizmu predstavovať čoraz väčšiu hrozbu v 

celej Európskej Únii (EÚ). Nedávne teroristické útoky (napr. útoky  džihádistov v Španielsku, Veľkej Británii, Francúzsku a 

Belgicku) a nárast počtu mladých ľudí sympatizujúcich s tou či onou formou extrémizmu (napr. ultranacionalisti, neonacisti), 

násilia a intolerancie (napr. mládežnícke gengy, hooligans, xenofóbia, islamofóbia, zločiny z nenávisti voči etnickým 

menšinám, homofóbia a mládežnícke násilie medzi pohlaviami) (ECRI, 2014; Ramalingan, 2014) spôsobili, že téma 

radikalizácie sa stala priroritou a výzvou politickej agendy. 

Politika EÚ sa v tejto oblasti zameriava na koordináciu činnosti občanov a verejných autorít s cieľom radikalizáciu odhaľovať 

a reagovať na ňu v zárodku. V Revidovanej stratégii EÚ pre boj proti radikalizácii a náboru terorizmu (2015) zdôrazňuje EÚ 

práve túto spoluprácu, spolu so zdieľaním osvedčených postupov. Upozorňuje aj, že radikalizácia sa neobmedzuje len na 

islamistické skupiny. 

Príklady politík inšpirovaných uvedeným prístupom možno nájsť napríklad v Dánsku (Akčný plán na predchádzanie 

radikalizácii a extrémizmu) a vo Veľkej Británii (Predchádzať a usmerňovať – “PREVENT and CHANNEL”). Tieto politiky sa 

zameriavajú na pôsobenie komunity. V niektorých prípadoch pozornosť venovaná radikalizácii viedla k stigmatizácii 

moslimskej komunity, z čoho jasne vyplýva potreba vyškoliť odborníkov, civilistov a verejné orgány v tejto téme.  

V niekoľkých európskych krajinách bol zavedený akčný rámec na riešenie extrémizmu a radikalizácie. Zvyčajne je v ňom 

zahrnutá asistenčná telefónna linka a sieť profesionálov. Ich účelom je koordinovať odborníkov a verejné orgány v snahe 

odhaľovať a poskytovať podporu mladým ľuďom v počiatočnom štádiu radikalizácie. Príklady môžeme nájsť v Nemecku 

(Beratungsstelle Radikalisierung), Španielsku (Plan Nacional de Lucha Contra la Radicalizatión Violenta), Holandsku (Actie 

Programma Integrale Aanpak Jihadisme) a na Slovensku (Strategy on Countering Extremism in the Slovak Republic for the 

period of 2015-2019). 

Okrem týchto iniciatív na poli občianskej bezpečnosti sa začali aj programy zamerané na mládež a agentov v prvej línii. 

Erazmus+ hrá v týchto programoch dôležitú úlohu. Je jedným z dôležitých hráčov na poli formálneho a neformálneho 

vzdelávania na európskej úrovni. Príkladmi projektov Erazmus+ sú napr: “Hranica exklúzie: vzdelávací kurz o prevencii 

radikalizácie mladých ľudí”, ktorého cieľom sú zmocnenie, inklúzia a sociálna kohézia pomocou siete podnikov; alebo “Spolu 

pre NEETS (Not in Education, Employment or Training): Zamestnateľnosť mládeže”, ktorý sa orientuje na neformálne 

vzdelávanie, šport a zamestnateľnosť. 

V rámci európskych krajín sme identifikovali niekoľko iniciatív zaoberajúcich sa radikalizáciou a extrémizmom v oblasti 

vzdelávania. V Rakúsku ponúkajú žiakom napríklad okrem predmetu “politické povedomie” (naprieč učebnými osnovami) aj 

workshopy s výrazným dopadom a viditeľnosťou, ktoré realizuje centrum Polis, s témami ako extrémizmus a deradikalizácia. 



 

 

 

RIEŠENIA PROTI RADIKALIZÁCII MLÁDEŽE 
 

SPRIEVODCA 
 

 

 
11 

 

Ďalším zaujímavým projektom je “Plán prevencie radikalizmu medzi mladými ľuďmi” z Ceuty a Melilly (Španielsko), ktorý má 

podporiť zručnosti učiteľov rozoznať emocionálny profil ohrozených adolescentov. 

Niekoľko organizácií a skupín islamského vyznania taktiež zaviedlo rozličné iniciatívy ako reakciu na radikalizáciu, s cieľom 

zvýšiť povedomie o úlohe islamu pri jej prevencii. Spomeňme napríklad workshopy vedené skupinami moslimskej mládeže v 

Rakúsku (MJÖ) alebo konferencie a semináre organizované v Španielsku (UCIDE, Unión de Comunidades Islámicas De España), 

či írsku webovú stránku www.jihad.info.  

Popri programoch na prevenciu a včasné odhalenie môžeme nájsť aj iniciatívy zamerané na intervencie. Tie pracujú s 

jednotlivcami, ktorí už sú radikalizovaní, no chcú opustiť extrémistickú skupinu, ku ktorej patria (deradikalizácia). Príkladom 

sú programy Exit-Germany a Exit-Hayat v Nemecku. Exit-Germany je iniciatíva s výrazným dopadom na medzinárodnej úrovni, 

ktorá poskytuje podporu pri deradikalizácii mladým ľuďom z ultra pravicových skupín. Hayat-Germany taktiež poskytuje 

podporu pri deradikalizácii; tento program sa sústredí na mladých radikálnych salafistov a džihádistov. 

 

  

http://www.jihad.info/
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1.3 Pedagogický prístup  

 

 

V literatúre o procese radikalizácie medzi mladými ľuďmi sa kladie dôraz predovšetkým na sociálne a psychologické faktory. 

Dôležitú úlohu hrajú problémy spojené s hľadaním zmyslu a identity, ako aj skúsenosti s nespravodlivosťou a hrozbami voči 

etnickej, náboženskej či kultúrnej skupine, ku ktorej človek patrí. Tieto vplyvy môžu vyvolať negatívne emócie ako hnev alebo 

starch, čo môže následne viesť k negatívnym úmyslom a postojom, či dokonca k násilnému správaniu. Len málo pozornosti 

sa doteraz venovalo pedagogickým koreňom tohto socio-psychologického javu. Zdá sa však, že aj vo vzdelávacom procese je 

možné identifikovať rizikové a ochranné faktory, veľmi dôležité pre prevenciu. Okrem toho je možné pedagogické zásahy 

použiť ako formu symptomatickej liečby pre tých, ktorí už proces radikalizácie začali.  

Táto kapitola ponúka prehľad postrehov z literatúry venovanej tejto téme. Prvá časť sa zaoberá rizikami doma, ďalšia 

pojednáva o rizikách v iných pedagogických kontextoch. Na záver si posvietime na pedagogickú zodpovednosť rôzných 

aktérov vo vývojovom procese mladých ľudí.  

1.3.1 Riziká doma 

Výchova k rovnosti vs. nedôvera k “tým druhým”: 

Nedávna štúdia (Van Bergen & Pels, 2013) ukázala, že existuje vzťah medzi radikalizáciou a “etnickou socializáciou”. Etnická 

socializácia je spôsob, akým vychovávatelia vedome sprevádzajú deti pri vychádzaní s druhými, napr. náboženskými a 

etnickými skupinami. Výchova, v ktorej prevláda odkaz, že všetci sú si rovní, bez ohľadu na ich pôvod, môže byť ochranným 

faktorom. Rodičia, ktorí učia svoje deti nedôvere k “tým druhým”, môžu (ne)vedome prispievať k procesu radikalizácie – hoci 

to určite nie je pravidlom (Van Bergen & Pels, 2013).   

Vzťah medzi entickou socializáciou a radikalizáciou zaznamenali rozličné štúdie. Gielen (2008) napríklad uvádza, že mladí 

pravicoví extrémisti zdieľajú svoje xenofóbne a nacionalistické názory najprv so svojimi rodičmi. Až keď sa dostanú do 

konfliktu so zákonom, začne sa rodičom zdať, že to preháňajú. Podobne aj štúdia hardcorovej mládeže (Van Donselaar, 2005) 

naznačuje, že hardcoroví extrémisti zdieľajú svoje anti-imigrantské nastavenie so svojimi rodičmi.  

Neistota ohľadne náboženskej/kultúrnej identity  

Mladí ľudia uvádzajú nedostatok podpory zo strany rodičov pri vytváraní vlastnej náboženskej / kultúrnej identity. Jedným z 

problémov je, že rodičom často chýbajú relevantné zdroje. Často nemajú odpovede na otázky “prečo” o náboženských 

príkazoch a zákazoch (King, 2008). Rodičia nie sú vždy schopní viesť svoje deti v procese hľadania náboženského zmyslu a 

rozvoja identity, čo môže prispievať k procesu radikalizácie (Wessels & Dijkman, 2012). Skúsenosť so stigmatizáciou a 
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exklúziou, ako napríklad moslim, nesie so sebou nové výzvy pre vychovávateľov detí. Ako môžeme pomôcť deťom, ktoré sú 

ohrozené šikanou za to, že dodržujú Ramadán alebo nosia šatky na hlave? A ako sa vysporiadať s následnými emocionálnymi 

zraneniami? 

Neistota reagovať na príznaky radikalizácie  

Kvalitatívne štúdie medzi radikalizovanou mládežou ukazujú, že rodičia niekedy zastávajú rovnaké názory ako ich deti. 

Častejšie však majú sklon bagatelizovať alebo prehliadať prejavy extrémizmu u svojich detí. Nezačnú s nimi viesť dialóg, 

premýšľať či hľadať protiargumenty (Van Bergen & Pels, 2013. Z San et al. 2010). Literatúra ďalej uvádza, že rodičia u seba 

vnímajú nedostatok kompetencií pri riešení polarizácie, stigmatizácie a napätia, a naznačuje tiež, že rodičia si často nie sú 

vedomí vplyvu, ktorý majú zo svojej pozície na dieťa.  

Rodičovský nesúhlas môže zosilniť i oslabiť motiváciu stať sa aktívnym členom extrémistickej skupiny (Van de Valk & 

Wagenaar, 2010). Emociálne reakcie rodičov môžu zapríčiniť ďalšiu radikalizáciu, hlavne ak zahŕňajú hádky. No rodičovská 

intervencia môže dieťaťu aj pomôcť uvedomiť si možné neželané dôsledky vlastného správania. Takže rodičia môžu motivovať 

svoje deti k tomu, aby opustili radikálnu skupinu.  

Štýly rodičovskej výchovy 

Otvorená reakcia rodičov na otázky a problémy dieťaťa môže pomáhať tlmiť radikalizáciu (Bergen & Pels, 2013). Autoritársky 

štýl výchovy a nedostatok vnímavosti predstavujú rizikový faktor. Často je prítomná komunikačná priepasť a pociťovaný 

nedostatok emocionálnej podpory zo strany rodiny, napríklad ak mladý človek hľadá (náboženský) zmysel a identitu. 

Napríklad menej vzdelaní rodičia prvej generácie imigrantov nevidia význam interaktívnej komunikácie so svojimi deťmi od 

skorého veku (Pels et al. 2009).  

Rodičia môžu okrem toho uplatňovať rozličné výchovné štýly voči chlapcom a dievčatám. Zo všeobecnej literatúry o 

vzdelávaní v kontexte migrácie je známe, že po dosiahnutí puberty sa chlapci, predovšetkým v rodinách prvej generácie 

Maročanov a Turkov, tešia menšej pozornosti v oblasti vzdelávania ako dievčatá (Pels et al. 2009). Takže socializácia s 

rovesníkmi na ulici a cez internet môže vo výchove dominovať a dobro či zlo ľahšie prevládnu. Naopak staršie dievčatá majú 

menej priestoru na seba-určenie a seba-naplnenie, zväčšuje sa tlak na konformitu a preberanie zodpovednosti za staroslivosť. 

Wessels a Dijkman (2012) uvádzajú vo svojej štúdii ortodoxných moslimských žien, že práve to zohráva významnú úlohu pri 

vytváraní živnej pôdy pre radikalizáciu medzi mladými ženami.  

K autoritárskemu výchovnému rodičovskému štýlu sa hlásia nielen rodičia medzi imigrantami. Výzkum medzi pravicovými 

extrémistami naznačuje, že mladí ľudia, ktorých rodičia uplatňujú autoritársky a disciplinárny výchovný štýl, majú väčšiu šancu 

osvojiť si skeptický a negatívny postoj k imigrantom. To zvyšuje pravdepodobnosť priklonenia sa k radikálnym názorom 

(Bertelsmann Stiftung, 2010). 

Rodinné podmienky 

Ako ukazujú mnohé štúdie, hromadiace sa problémy v rodinách môžu prispieť k bezmocnosti rodičov a vychovávateľov. 

Viacnásobné problémy (rodinné konflikty, násilie, psychosociálne problémy) môžu byť dokonca priamo bezprostrednou 

živnou pôdou pre radikalizáciu (Wessels & Dijkman, 2012). 

Intenzívne rodinné problémy môžu vytvoriť ideálnu živnú pôdu pre radikalizáciu, predovšetkým ak tieto problémy odvádzajú 

pozornosť od existenciálnych otázok, ktoré mladých ľudí trápia. Neprítomnosť ochrany a hraníc zo strany rodiny často 

zintenzívňuje u mladých ľudí proces hľadania vlastnej identity. Radikálne skupiny sú si dobre vedomé tohto javu a vnútorný 

zmätok mladých zneužívajú na verbovanie nových členov (Sieckelinck & De Winter, 2015).  
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To potvrdzuje aj štúdia prívržencov rozličných silných ideológií (mierumilovných squatterov, bojovníkov za práva zvierat, 

sympatizantov s nacistami a sympatizantov s extrémnymi verziami islámu), podľa ktorej adolescenti s radikálnymi názormi 

majú za sebou s väčšou pravdepodobnosťou ťažké detstvo. Viac ako polovica respondentov v tejto štúdii žije v domácnosti s 

jedným rodičom a mnohí z nich vyrástli vo verejných školách s podpriemernými školskými výsledkami (Sieckelinck et al., 2015). 

1.3.2 Riziká v ostatných pedagogických kontextoch 

Vzdelávacia misia školy 

Pels (2012) upozorňuje, že školy majú problémy s vlastnou vzdelávacou misiou, nehovoriac o jasnej vízii ohľadom práce s 

diverzitou, konfliktami a napätím s etnickým, kultúrnym a/alebo náboženským pozadím. “Medzikultúrne vzdelávanie” zostáva 

relatívne zanedbanou témou (Ledoux et al., 2000). V súvislosti s tým je možné na niektorých školách badať zvýšený výskyt 

prejavov extrémizmu a radikalizácie medzi mladými ľuďmi. Podobnú reakciu napríklad vidno, ak rodičia trestajú (až zakazujú) 

extrémistické správanie, alebo naň naopak vôbec nereagujú a radšej odvracajú zrak, či na hrozbu radikalizácie zareagujú príliš 

neskoro. V takýchto podmienkach nemajú mladí ľudia s kým zdieľať svoje názory a myšlienky. Tak vzniká riziko, že sa odvrátia 

od škôl a budú hľadať útočisko na internete, čo povedie k ich ďalšej radikalizácii. 

Pre mnohé školy je bezpečné prostredie také, v ktorom sa nehovorí o politických alebo ideologických témach (Sieckelinck et 

al., 2015). No z pohľadu radikalizácie by práve školy mali byť miestom, kde sa o politike a ideáloch môže hovoriť. Tieto témy 

by nemali byť tabu zo strachu, že nimi môžeme uraziť človeka alebo nejakú skupinu. Dá sa povedať, že aby bola škola bezpečné 

miesto, treba v nej vytvárať turbulencie, aby mladí ľudia mohli rozprávať o tom, nad čím uvažujú a mali tak možnosť riešiť 

svoje problémy. Pre učiteľov môže byť veľmi náročné venovať sa citlivým politickým témam, no školy musia pripustiť, že do 

bezpečnej školy patrí priestor na otvorenú diskusiu. 

Podľa Sieckelincka a De Ruytera (2009) je potrebné vo výchovnom procese venovať pozornosť ideálom mladých ľudí. Podľa 

nich sa proti radikalizácii nedá bojovať odhováraním mladých ľudí od vášne k ideálom. Mali by si však jasne uvedomiť, akým 

spôsobom svoje ideály nasledujú a mali by mať možnosť s niekým sa poradiť, ak treba. Je veľmi dôležité, aby ľudia mali ideály: 

pomáhajú im vybrať možnosti, robiť vlastné rozhodnutia, konať a zažívať spokojnosť. 

Jedným z dôležitých výchovných cieľov je naučiť deti, aby boli rozumne oddané svojim ideálom. Tento cieľ sa skladá z troch 

aspektov: racionality, morality a obozretnosti. Mladí ľudia sa potrebujú naučiť, ako si vytvoriť racionálny, morálny a obozretný 

postoj k vlastným ideálom a ich nasledovanie podriadiť (no i založiť na) racionálnej, morálnej a obozretnej úvahe.  

Pedagogická misia náboženských ustanovizní  

Participatívny výskum medzi moslimskou mládežou ukazuje, že okrem rodín, aj mešity (a s nimi spojené školy) zaostávajú v 

napĺňaní potrieb mladých ľudí (Pels, the Gruijter & Lahri 2008). Aj v nich je vytvorená situácia autoritárskeho vzťahu, v ktorom 

prevažuje jednosmerná komunikácia a odovzdávanie vedomostí. Len málo priestoru je venovaného interakcii a (kritickej) 

reflexii so študentami. Okrem toho mešita poskytuje len malú podporu pri prekonávaní priepasti medzi rôznymi svetmi, v 

ktorých deti žijú. Jej hlavným cieľom je vybudovať a upevniť v deťoch ich vlastnú (náboženskú) identitu, a tak aj pocit 

príslušnosti ku krajine pôvodu a k danej etnickej komunite. Premosťovanie so spoločnosťou nemá prioritu. Existujú aj mešity 

a imámovia, ktorí sú otvorenejšie voči mladým ľuďom a ich potrebám, ktorí otvorili brány aj ženám aj dievčatám (Pels et al., 

2008). Nedá sa však vylúčiť ani to, že v niektorých mešitách a s nimi spojených školách, je odovzdávané posolstvo anti-

integrácie.  

Vodcovia kresťanských ustanovizní môžu ľudí doviesť k extrémistickým postojom ohľadne napr. pro-life témy. Organizácie 

bojujúce proti potratom sa snažia zapojiť predstaviteľov duchovenstva do boja proti potratom (Priests for Life, 2016). Hoci sa 

z ľudí na základe výzvy k mobilizácii proti potratom ešte nestanú extrémisti, môžu byť takéto výzvy spúšťacím faktorom v 

radikalizačnom procese jednotlivca.   
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Pedagogická občianska spoločnosť  

V poslednej dobe začal rásť dôraz aj na pedagogickú zodpovednosť inštitúcií mimo rodiny a školy: sociálne služby, práca s 

mládežou, inštitúcie súdneho systému, neformálne skupiny aj dobrovoľnícke organizácie si začínajú uvedomovať svoju 

potenciálnu úlohu. Momentálne sa však zdá, že v týchto oblastiach prevláda akási pedagogická nemohúcnosť ohľadne 

morálnej výchovy, riešenia agresie, chýbajúcich vzťahov medzi mladými ľuďmi v škole a v spoločnosti a ohľadne konfliktov na 

etnickej/náboženskej báze. To v konečnom dôsledku vedie k oslabeniu sociálnej podpory pre rodiny a mladých ľudí v núdzi, 

zatiaľ čo sociálna podpora je jedným z najdôležitejších ochranných faktorov. 

1.3.3 Pedagogická úloha 

Komunikácia a podpora mladých ľudí v prípade konfliktov týkajúcich sa etnickej príslušnosti alebo viery majú ochranný účinok 

proti negatívnemu uvažovaniu o "inom". Rodičia tak môžu hrať dôležitú úlohu. Týka sa to kvality pedagogických vzťahov s ich 

deťmi, a konkrétnejšie vzdelávania ich detí v ich postojoch k iným skupinám spoločnosti. Ak mladí ľudia pri hľadaní seba a 

zmyslu majú príliš málo dospelých, ktorí im venujú osobnú pozornosť a otvorene s nimi diskutujú, môže to prispieť k 

radikalizácii. Rodičia s malým "informačným kapitálom" môžu dokonca pomôcť tým, že deti vypočujú a v prípade potreby 

vyhľadajú pomoc. 

Podpora rodičov je potrebná pri budovaní pozitívneho vzťahu a komunikácie so svojimi deťmi. V súčasnosti existuje široká 

škála projektov, ktoré majú pomôcť rodičom pri podpore kognitívneho a akademického rozvoja svojich detí. Vo vzdelávaní sa 

kladie málo dôrazu na otvorenú a reflexívnu komunikáciu s adolescentnou mládežou, ktorá hľadá svoju identitu, 

angažovanosť voči spoločnosti, a ktorá sa zaoberá rozmanitosťou a konfliktnými hodnotami. Pre tieto vzdelávacie účely sú 

potrebné iné sylaby. 

Nielen medzi rodičmi, ale aj v širších kruhoch je potrebné uvedomovať si riziko nedôvery voči inakosti. Problémom je tiež 

chýbajúca recipročná komunikácia s deťmi, nevšímavosť ľudí alebo chýbajúca kritická reflexia extrémnych prejavov. Možné 

negatívne dôsledky na mladých ľudí, a teda aj pedagogická zodpovednosť, ktorá sa týka týchto otázok, sa neriešia. 

Zodpovednosť by mali prevziať vzdelávatelia v dobrovoľníckych aj profesionálných inštitúciách. Vo vzdelávaní je potrebná 

väčšia pozornosť pre (morálnu) výchovu mladých ľudí, ich otázky o zmysle, ich náboženskom presvedčení a ich postoj k 

inakosti. V extrémnych prejavoch správania musí existovať spôsob, ako vytvoriť priestor na kritické zhodnotenie a nápravné 

opatrenia. Aj profesionálom v iných sektoroch by mali venovať väčšiu pozornosť boju pedagógov a mladých ľudí s otázkami a 

problémami polarizácie a radikalizácie. Potrebujeme podporu a profesionalizáciu odborníkov, ktorí sa zaoberajú inakosťou, 

napätím a morálnymi dilemami, ktoré vyvoláva radikalizácia. 
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1.4 Poradenstvo pre mládež v Európe 

 

Mladí ľudia sa potýkajú so svojimi prvými dôležitými rozhodnutiami, ktoré majú zásadný a dlhodobý dopad vo všetkých 

oblastiach (v oblastiach vzdelávania, povolania, rodiny aj osobnosti). K tomu potrebujú spoľahlivý informačný rámec, na 

základe ktorého sa budú schopní orientovať vo svojom svete. V jeho utváraní napomáha poradenstvo pre mládež 

prostredníctvom rôznych odborníkov („poradcov a lektorov“) aj centier. Títo ponúkajú globálne a komplexné informácie a 

poradenstvo v oblastiach ako je vzdelávanie, pracovný trh, zdravie, a pod. 

V oblasti poradenstva pre mládež rozlišujeme všeobecné a špecializované služby. 

Všeobecné poradenské služby sa zameriavajú na poskytovanie základných informácií a poradenstva v rôznych oblastiach 

záujmu mladých ľudí (napr. vzdelávanie, zdravý životný štýl, pracovný život či bývanie). V prípade potreby tiež odkazujú na 

špecializované služby v danej oblasti (napr. závislých mladých ľudí na kontaktné centrá pracujúce s touto klientelou). Mladým 

ľuďom tiež ponúkajú početné podporné zdroje, voľnočasové aktivity či rozvojové kurzy. 

Špecializované poradenské služby pôsobia v mnohých oblastiach (medzi inými v oblastiach vzdelávania, zdravého životného 

štýlu, sociálneho fungovania a mládežníckej kriminality) a na rozdiel od tých všeobecných poskytujú vo svojej oblasti 

špecifické, komplexné sprevádzanie mladého človeka (napr. pracovné poradenstvo). 

Všeobecné poradenstvo 

Tento typ poradenstva zastrešuje na celoeurópskej úrovni agentúra ERYICA (Poradenská a informačná agentúta pre európsku 

mládež). Jej hlavným poslaním je naplňovať informačné potreby mladých ľudí a podporovať spoluprácu organizácií činných v 

tejto oblasti. V súčasnosti koordinuje viac ako 7500 lokálnych a regionálnych centier, čo poukazuje na široké zastúpenie tohoto 

typu všeobecnej poradenskej služby po celej Európe. 

V Rakúsku a Slovinsku sa vyskytujú všeobecné centrá, ktoré rodinám ponúkajú základné informácie, poradenstvo a podporu 

bez nutnosti odporúčania či predchádzajúceho kontaktu s inou inštitúciou. Jedná sa o poradenské a rodinné centrá. V iných 

partnerských krajinách tohoto projektu ponúkajú podobné služby mládežnícke centrá, ako napr.  Instituto de la Juventud v 

Španielsku, Advice on Wire v Rakúsku či Youth work v Írsku. 

Špecializované poradenstvo 

Najrozšírenejšie sú tieto služby spravidla v oblasti formálneho vzdelávania. Služby vzdelávacieho poradenstva, priamo 

začlenené do školského systému, sa venujú hlavne záležitostiam spojeným s akademickým výkonom a vzťahom ku vzdelávacej 

komunite (napr. Poradenská služba a Školskí poradcovia v Slovinsku, vzdelávaco-poradenské tímy v Španielsku, Grécku a 

Slovenskej Republike či Platforma školskej psychológie v Rakúsku). Podobne zamerané bývajú aj poradenské a informačné 

inštitúcie pre rodiny (Rodinné školy v Španielsku). 
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Spracovanie neformálnych aspektov vzdelávania (ako napr. vzdelávanie o hodnotách, sociálnych schopnostiach i zdravom 

životnom štýle) väčšinou zostáva v rukách externých organizácií (napr. Foróige v Írsku a viaceré neziskové organizácie v 

Španielsku) či vzdelávacích programov (mimo základných školských osnov) ponúkaných školám externou organizáciou (napr. 

Plán pre koexistenciu v Španielsku). 

V oblastiach ako sú zdravý životný štýl, právne poradenstvo, pracovný trh či sociálna starostlivosť, je práca s mládežou ešte 

ďalej špecializovaná a zameraná na jednotlivé podskupiny mladých ľudí, napr. na migrantov, deti z ústavnej starostlivosti či 

mladistvých delikventov. Poradenstvo v týchto oblastiach väčšinou nie je poskytované samostatným poradcom, pre ktorého 

by šlo o základnú náplň práce. Poradenské aktivity sú naopak začlenené do iných prebiehajúcich programov vykonávaných 

jednotlivými odborníkmi (vzdelávacie a pracovné vedenie, práca s mladistvými delikventmi, atď.) 
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1.5 Potreby poradcov pre mládež 

 

Projekt YCARE vyhodnocoval, čo potrebujú profesionáli v tomto obore v ôsmich európskych krajinách. Zozbierané špecifické 

potreby rozdeľujeme na potreby samotných profesionálnych pracovníkov a na ostatné potreby. Projekt YCARE sa zameriaval 

práve na potreby profesionálov, no dotýka sa aj tých ostatných. 

1.5.1 Potreby profesionálnych pracovníkov 

Informačné potreby 

 Prístup k informáciám o politickom a náboženskom pluralizme 

 Zvyšovanie vnímavosti voči xenofóbnemu správaniu a intolerancii. Informovanosť a zvyšovanie vnímavosti voči 

fenoménu radikalizácie (história, proces, typy extrémistických ideológií, rozdiely medzi náboženstvom a 

fundamentalizmom, rizikové faktory) a spôsoby nadväzovania vzťahov s už radikalizovanými mladými ľuďmi aj s 

tými, ktorí sú voči radikalizácii zraniteľní. 

Rozvoj kompetencií 

 Techniky intervencií smerovaných na rodiny a komunity za účelom podpory ich angažovanosti a ochrany pred 

rizikovým prostredím 

 Špecifické postupy a techniky práce s radikalizmom: ako mu predchádzať, ako rozoznávať jeho indikátory (napr. 

odlíšenie ortodoxie od fundamentalizmu) a čo robiť pri ich objavení. 

 Konverzačné techniky (skupinové aj individuálne) a ich zapojenie do bežnej skupinovej práce. 

 Zdokonaľovanie základných kompetencií pracovníkov (emocionálna inteligencia, riešenie problémov, sociálne 

schopnosti, atď.). 

 Vzdelávanie v oblasti informačných technológií a sociálnych sietí za účelom priblíženia sa realite mladých ľudí a 

porozumenia novým prostriedkom ich sociálnej interakcie. 

 Postupy a techniky posilňujúce moc a kontrolu mladých ľudí nad svojim životom. 

Špecifické výukové zdroje 

 Webová vzdelávacia platforma: vhodná pre výmenu znalostí a skúseností a pre e-learning. 
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 Materiály: pripraviť techniky a materiály pre použitie v bežnej praxi pracovníkov. 

 Špecifické príručky, postupy a metodiky k téme radikalizácie, ktoré by prinášali strategický rámec aj praktický 

prístup. 

 Poradenské linky pre konzultáciu jednotlivých otázok a prípadov. 

 Didaktické materiály (pracovné listy, karty aktivít, atď.) pre praktické využitie konkrétnych techník 

 Vzdelávacie programy a osobné vedenie v rámci organizácie. 

1.5.2 Ostatné potreby 

Projekt YCARE je primárne zameraný na profesionálnych pracovníkov v priamom kontakte s mládežou. Títo ale identifikovali 

aj niekoľko ďalších potrieb, ktoré stoja za zmienku. Týkajú sa samotnej mládeže a tiež inštitúcií. 
 

 Zmocňovanie mládeže: Zvyšovanie angažovanosti mládeže a jej zapojenia do rozhodovacích procesov. Vytváranie 

príležitostí vymýšľať, vyberať, pripravovať a uskutočňovať vlastné aktivity (koncerty, futbalové zápasy, atď.). 

 Kultúrna inklúzia: Organizovanie medzikultúrnych aktivít a príležitostí pre rodinné a medzirodinné súžitie (napr. 

počas náboženských sviatkov) prípadne aj so zapojením kultúrnych a náboženských predstaviteľov; dôležitosť osoby 

kultúrneho mediátora na školách; organizovanie kultúrnych výletov. 

 Umelecké projekty: Podpora umeleckej tvorby a aktivít zameraných na priame zapojenie mladých ľudí a rozvoj ich 

tímovej spolupráce a kreativity (napr. tvorba videí, design a organizácia kultúrnych agend). 

 Služby poradenstva a primárnej starostlivosti: Vytváranie ďalších zdrojov a služieb zameraných na rodiny s hlavným 

cieľom poskytovania starostlivosti v rannej fáze, bez potreby predchádzajúceho kontaktu. 

 Sieťovanie profesionálov: vytváranie sietí profesionálnych pracovníkov s mládežou pre rozvoj ich vzájomnej 

komunikácie a výmeny skúseností. 

 Dialóg štátu a občianskej spoločnosti: zavádzanie otvoreného a transparentného dialógu medzi štátom a jeho 

obyvateľmi (obzvlášť mladými), kde je možné diskutovať o občianskych záležitostiach. 
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1.6 Čo môže dosiahnuť YCARE a iné projekty 
 

 

Naplniť všetky uvedené potreby nie je v rámci tohto projektu možné. Tento projekt prispieva len obmedzene k rozvoju 

kompetencií pracovníkov a výukových zdrojov. Neobsahuje školenia v pracovných technikách ani koučing pracovníkov. Ponúka 

aktivity, použiteľné v poradenskej praxi s mládežou a prináša tiež vhľad do rôznych anti-radikalizačných postupov. V oblasti 

odpovede na radikalizáciu ale v európskom priestore prebehlo niekoľko ďalších projektov. Významné miesto medzi nimi 

zastávajú projekty RAN, TERRA, sada nástrojov Rady Európy pre lokálne autority a IMPACT Europe. Po predstavení týchto 

projektov v nasledujúcej podkapitole vysvetlíme prínos projektu YCARE. 

1.6.1 Európske projekty 

The Radicalisation Awareness Network – Sieť vnímavosti voči radikalizácii 

Radicalisation Awareness Network (RAN) združuje pracovníkov a inštitúcie z celej Európy, ktorí pracujú s už radikalizovanými 

klientmi, alebo s tými, čo sú radikalizáciou ohrození. RAN prepojuje rôznych hráčov na tomto poli – od pracovníkov priameho 

kontaktu až po lokálne autority a akademickú sféru. Štruktúru RAN tvoria pracovné skupiny, pričom každá je zameraná na inú 

tému: komunikácia a príbehy; vzdelávanie; deradikalizáciu; mládež, rodiny a komunity; lokálne autority; väzenská a probačná 

oblasť; polícia a vymáhanie zákona; pripomínanie obetí terorizmu; zdravotná a sociálna starostlivosť. 

Centrum kvality RAN (RAN Centre of Excellence) ponúka rôzne formy podpory. Na základe žiadosti členského štátu EU môže 

toto centrum vyslať RAN poradenský tým. Tento druh podpory môže využiť vedenie štátu pri prehodnocovaní národnej 

stratégie, pri preskúmavaní štátnej politiky v oblasti, ktorá s radikalizáciou akokoľvek súvisí, pri vývoji kľúčového plánu či pri 

budovaní národnej siete alebo koordinačnej jednotky. Centrum kvality RAN pomôže aj s organizáciou a vyhodnotením takejto 

podpory. Môže tiež zaškoliť ďalších školiteľov. To obnáša dvojdňové školenie školiteľov, ktoré im umožní viesť jednodenné 

workshopy pre ďalších kolegov zamerané na zvyšovanie vnímavosti a akcieschopnosti. Centrum kvality RAN tiež môže 

zorganizovať workshop pre skupinu členských štátov zameraný na špecifickú tému. Tieto workshopy sa venujú aktuálnym 

témam a problémom súvisiacim s prevenciou radikalizácie a následných násilných prejavov extrémizmu. 

Na internetových stránkach RAN sa nachádza zbierka rôznych prístupov a postupov. Táto zbierka je, ako sa na daných stránkach 

dozvieme, vnímaná ako praktický nástroj v neustálom raste a vývoji, z ktorého môžu čerpať inšpiráciu ako pracovníci priameho 

kontaktu, tak aj ostatní pracovníci vrátane tvorcov lokálnych či štátnych politík. Sú tam k dispozícii príklady, ktoré je možné 

upraviť pre konkrétny kontext (geografický či iný) a tiež je tam možné nájsť vhodných partnerov pre výmenu skúseností z 

oblasti prevencie. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm 
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Terrorism and Radicalisation (TERRA) – Terorizmus a radikalizácia 

TERRA je európsky projekt, ktorý podporuje a posilňuje zapojenie obetí terorizmu, ale aj samotných bývalých teroristov, do 

prevencie radikalizácie a do praktického vedenia špecifických cieľových skupín. Ako udávajú internetové stránky TERRA, medzi 

príjemcov tohoto programu patria obete, (potenciálni) teroristi, členské štáty EU a pracovníci priameho kontaktu v oblastiach 

vymáhania zákona, znovuzačleňovania bývalých teroristov, zdravotní a sociálni pracovníci, žurnalisti, tvorcovia politík a 

náboženský vodcovia. Program je zameraný na prevenciu aj na výuku. 

Stránky TERRA uvádzajú nasledujúce výstupy projektu: 

 Zosieťovanie vo všetkých členských štátoch (v úzkej spolupráci so Sieťou asociácií obetí terorizmu (NAVT – Network 

of Associations of Victims of Terrorism) a s už spomínanou RAN). 

 Prehľad a popis metód a prístupov, napríklad k screeningu obetí, rozpoznávaniu príznakov radikalizácie a 

doporučení k podpore znovuzačleňovania samotných teroristov. 

 Manuál obsahujúci odporučenia pre širokú skupinu pracovníkov priameho kontaktu: učiteľov, väzenských dozorcov, 

policajtov, sociálnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou, novinárov a tvorcov politík. 

 Ďalšie vedenie pre novinárov a tvorcov politík. 

 Vzdelávacie balíčky pre školy. 

TERRA sa momentálne nachádza v druhej fáze. V prvej fáze bola vytvorená sada materiálov TERRA. Túto sadu spolu s manuálmi 

pre špecifické skupiny pracovníkov priameho kontaktu môžete nájsť na http://www.terra-net.eu/ 

Organizovanie medzikultúrnych a medzináboženských podujatí: sada materiálov pre miestne autority 

Túto sadu materiálov pripravil Kongres lokálnych a regionálnych autorít Rady Európy. Jeho cieľom je poskytnúť lokálnym 

autoritám dostatočné nástroje pre prácu s medzináboženským a medzikultúrnym dialógom. Takýto dialóg veľmi úspešne 

podporuje inkluzivitu spoločnosti. Je tiež dôležitým preventívnym faktorom proti radikalizácii v počiatočnej fáze. Táto sada 

obsahuje: 
 

 Leták popisujúci samotnú sadu; 

 12 princípov medzináboženského dialógu na miestnej úrovni; 

 Návody pre prevenciu radikalizácie a nenávistných prejavov v počiatočných fázach, ktoré sú určené pre lokálne a 

regionálne autority; 

 Štyri informačné listy, sprístupňujúce online informácie v digitálnej forme za pomoci QR kódu: 

o zoznam relevantných textov Rady Európy, Kongresu a ostatných inštitúcií; 

o zoznam kľúčových akademických prác v tejto oblasti; 

o zoznam relevantných univerzitných osnov a vzdelávacích programov v Európe; 

o zoznam už známych v praxi osvedčených postupov. 

Toto odporúčanie je prístupné na stránkach projektu v 36 jazykoch štátov Rady Európy: 
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http://www.coe.int/t/congress/files/topics/toolkit/default_en.asp 

IMPACT Europe 

IMPACT Europe vytvára nástroje pre vyhodnocovanie protiradikalizačných opatrení. Cieľom IMPACTu je prispieť lepšiemu 

porozumeniu tomu, čo v oblasti práce s radikalizmom skutočne funguje. Projekt pomáha hodnotiteľom, tvorcom politík, 

pracovníkom priameho kontaktu aj akademikom zaoberajúcim sa oblasťou radikalizácie a súvisiaceho násilia zodpovedať 

nasledujúce tri otázky: 

 

 Nakoľko sú rôzne programy práce s násilím a radikalizáciou efektívne? 

 Ktoré stratégie práce s násilím a radikalizáciou majú potenciál byť úspešné? 

 Ako tieto zistenia ovplyvňujú naše všeobecné porozumenie radikalizácii a násiliu v nej prítomnému? 

Nástroje pre vyhodnocovanie IMPACT využívajú najmodernejšie databázy poznatkov o faktoroch radikalizácie, už existujúcich 

protiradikalizačných prístupoch aj o spôsoboch vyhodnocovania týchto postupov. Projekt je zameraný na podporu pracovníkov 

z praxe v náležitom vyhodnocovaní svojich protiradikalizačných aktivít a v zabudovávaní už osvedčených postupov pri 

navrhovaní nových intervencií. Toho dosahuje aj sprístupnením uvedenej databázy širokému okruhu používateľov z radov 

verejného aj dobrovoľníckeho sektoru. 

Pre viac informácií navštívte http://impacteurope.eu/ 

1.6.2 Projekt YCARE 

Na rozdiel od uvedených projektov sa YCARE na vec pozerá z pedagogického pohľadu, čo činí jeho prístup jedinečným. 

Sprievodca 

Tento sprievodca poskytuje informácie o procese radikalizácie, o faktoroch, ktoré pri tom pôsobia, o roli, ktorú zohrávajú 

radikálne organizácie a o využití digitálnych médií. Špeciálna pozornosť sa venuje vzťahu radikalizácie a vzdelávania. 

Sprievodca tiež popisuje najvýznamnejšie radikálne prúdy v Európe – radikálny Islám, extrémnu pravicu aj extrému ľavicu. 

Jedna časť sprievodcu sa venuje odporúčaniam a informáciám o podpore mládeže. V tejto časti nájdete postupy, ktoré 

pomáhajú zraniteľným mladým ľuďom riešiť svoje ťažkosti včas a zabrániť tak ich eskalácii. Pozornosť je venovaná stratégiám 

včasného rozpoznávania, prevencie, intervencie aj deradikalizácie. 

Sada materiálov 

Vytvorená sada materiálov pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje aktivity – vzdelávacie materiály vo forme konkrétnych 

cvičení, pripravených k priamemu použitiu vo vzdelávacej práci. Tieto aktivity sú vhodné na preventívne ciele, ale aj pre prácu 

s už radikalizovanou mládežou. 

Druhá časť obsahuje dobrú prax. V krajinách ako sú Nemecko a Holandsko už bolo zrealizovaných množstvo úspešných 

protiradikalizačných iniciatív. Táto zbierka dobrej praxe ukazuje, čo všetko sa v oblasti prevencie a nápravy radikalizácie deje. 

Slúži ako zdroj inšpirácie pre ďalší rozvoj protiradikalizačných programov vo všetkých európskych krajinách. 

V tretej časti nachádzame materiály zvyšujúce povedomie, ako napr.: všeobecné nástroje, multimediálne nástroje, propagačné 

materiály. Tieto materiály pomôžu pracovníkom lepšie porozumieť fenoménu radikalizácie. Spoločne s YCARE sprievodcom 

pomáhajú tieto materiály pracovníkom tiež odhaľovať prebiehajúcu radikalizáciu včas. 
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Online platforma a mobilné aplikácie 

K rozšíreniu výstupov tohoto projektu prispieva online platforma aj mobilné aplikácie. Tieto zároveň sprostredkujú 

komunikáciu medzi školiteľmi a školenými. Podporujú elektronický manažment, ukladanie a prezentáciu materiálov a 

vytvárajú tak vhodné podmienky pre dynamické učebné prostredie. 
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2. Pochopenie radikalizácie 
 

2.1. Úvod 

 

 

V nasledujúcich odsekoch sa zameriame na pochopenie pojmu radikalizácia. Analýza potrieb ukázala, že 

odborníkom chýbajú potrebné informácie o fenoméne radikalizácie a faktoroch, ktoré jej predchádzajú. 

Najskôr budeme rozoberať fenomén radikalizácie. V tomto odseku vysvetlíme charakteristiky radikálnej osoby a 

spory týkajúce sa definície radikalizácie. Ďalej sa zameriame na tzv. schodisko k terorizmu, aby sme získali lepší 

prehľad o etapách, ktorými prechádza radikalizujúca sa osoba. Model znázorňuje proces radikalizácie pomocou 

metafory schodiska. Odsek 2.4 je hlavne o spúšťacích faktoroch v procese radikalizácie. Spúšťacie faktory sú 

konkrétne udalosti, ktoré iniciujú identifikovateľnú radikalizáciu a deradikalizáciu. V odseku 2.5 sa zoznámime s 

rôznymi typmi radikálnych osôb. Je zrejmé, že ľudia s určitým radikálnym profilom sú viac či menej citliví na určité 

spúšťacie faktory. Ďalší odsek sa týka spôsobu, akým radikáli pôsobia. Pozornosť bude zameraná na organizačné 

štruktúry radikálnych skupín, ale aj na jednotlivo sa radikalizujúce osoby, tzv. osamelých vlkov. Odstavec 2.7 sa 

zaoberá radikálnym myslením v Európe. V tejto kapitole sa budeme zaoberať radikálnymi ideológiami, ako je 

radikálna extrémistická pravica, radikálna extrémistická ľavica a radikálny islam. 
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2.2 Definícia radikalizácie  

 

Definície radikalizácie sú rozmanité. Dôvodom tejto rozmanitosti je najmä ich využitie v politickej scéne, kde sa 

definície často využívajú na obhájenie politických rozhodnutí. Aj akademické definície sú často ovplyvnené 

potrebami daného odboru. V tejto kapitole sa skúma pojem radikalizácia a s ňou súvisiaca kontroverzia. Za 

východiskový bod sme si vybrali definíciu podľa Schmida, ktorá sa používa aj v inom Európskom projekte 

nazývanom TERRA (www.terratoolkit.eu): 

Individuálny alebo kolektívny (skupinový) proces, pri ktorom sa zvyčajne v situácii politickej polarizácie 

opúšťajú normálne praktiky dialógu, kompromisu a tolerancie medzi politickými aktérmi a skupinami s 

rozdielnymi záujmami jednou alebo aj obidvoma stranami v konflikte dyád, v prospech rastúceho záujmu 

zapojiť sa do konfrontačných taktík konfliktu. Tieto môžu zahŕňať buď (i) použitie (nenásilného) tlaku a 

nátlaku, (ii) rôzne formy politického násilia, iného ako terorizmu alebo (iii) činy násilného extrémizmu vo 

forme terorizmu a vojnových zločinov. Na strane povstaleckých frakcií je tento proces vo všeobecnosti 

sprevádzaný ideologickou socializáciou, ktorá sa odďaľuje od hlavných prúdov daného stavu a orientuje sa na 

radikálnejšie alebo extrémistické vnímanie, ktoré zahŕňa dichotomický svetový pohľad a akceptovanie 

alternatívneho ústredného bodu politickej mobilizácie mimo dominantného politického poriadku, keďže 

existujúci systém už viac nie je vnímaný ako vhodný a legitímny.” 

Táto definícia spája množstvo aspektov, ktoré sa viac či menej uvádzajú aj v iných definíciách: 

 Radikalizácia je individuálny proces, ale aj skupinový, a preto by sa mali brať do úvahy nielen 

psychologické, ale aj sociálne faktory. 

 Charakterizuje ju odmietanie legitímnosti existujúceho nariadenia. 

 Môže viesť k nenásilným, rovnako ako aj k násilným taktikám a teroristickým činom. 

 Obsahuje procesy ideologickej/ sociálnej izolácie od spoločnosti a dichotomických svetových názorov. 

 Ide v podstate o proces zmeny, čoraz viac ospravedlňujúci medziskupinový konflikt. 

Prvý zo spomínaných aspektov nie je celkom kontroverzný. Väčšina ľudí súhlasí s tým, že radikalizácia sa má 

chápať ako proces. Nie je to niečo, čo sa udeje cez noc. Avšak radikalizácia nie je ani lineárnym procesom. Vývoj 

od náchylnosti k radikálnej myšlienke až k teroristickému činu sa neuskutočňuje pozvoľne: niekedy proces 

postupuje pomaly, ale niekedy postupuje rýchlo. Je tiež možné, že niekto sa vráti do predchádzajúcich fáz, napr. 
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osoba, ktorá zvažuje radikálnu myšlienku, sa vráti do štádia náchylnosti na radikálne myslenie. (Feddes, Nichelson 

& Doosje, 2015) 

Diskutuje sa o koncových bodoch radikalizácie. Či pojem "radikálny" odkazuje na konkrétny prístup alebo je 

nevyhnutne spojený s vykonávaním radikálnych aktivít. V tejto súvislosti sa rozlišuje medzi kognitívnou 

radikalizáciou a radikálizačným správaním. Kognitívna radikalizácia odkazuje na politické myšlienky, ktoré sú 

nezlučiteľné so základnými demokratickými zásadami. Medzi týmito myšlienkami by mohli byť rôzne formy 

rasovej alebo náboženskej nadradenosti a ideológie, ktoré popierajú základné práva alebo demokratické 

princípy. Radikalizačné správanie sa často týka násilných alebo donucovacích krokov vyplývajúcich z radikálnych 

myšlienok. Aby sme mohli hovoriť o radikalizačnom správaní, dotyčné osoby by  mali nielen rozvíjať špecifické 

presvedčenie, ale mali by byť zapojené aj do nezákonných činov (Neumann, 2013). 

Samotný pojem "radikál" nemá vlastný zmysel, pretože obsah radikálneho myslenia závisí predovšetkým od 

kontextu. To, čo je radikálne, závisí od toho, čo sa v danej spoločnosti považuje za hlavný prúd. Čo sa považuje 

za radikálne v jednej krajine, môže byť v druhej chápané ako progresívne myslenie. Veľkú úlohu tu zohráva 

politický systém: v nedemokratických spoločnostiach sa ľudia, ktorí sa usilujú o slobodu prejavu a iné liberálne 

demokratické práva, označujú za radikálov, zatiaľ čo opak platí pre modernú Európu (Neumann, 2013). 

Aspekt odmietnutia legitímnosti existujúceho poriadku v definícii TERRA sa odzrkadľuje v Národnej 

protiteroristickej stratégii holandskej vlády (NCTV, 2016), v ktorej je radikalizácia opísaná ako proces smerujúci 

k extrémizmu alebo dokonca terorizmu. Extrémizmus je definovaný ako "fenomén, vďaka ktorému sú jednotlivci 

alebo skupiny z ideologického motívu ochotné vážne porušiť zákon alebo sa zapojiť do činností, ktoré 

podkopávajú demokratický poriadok". Terorizmus je definovaný nasledovne: "páchanie násilia zameraného na 

ľudské životy alebo spôsobenie majetkových škôd spoločnosti s cieľom sociálnej podvratnosti a destabilizácie, 

pôsobením strachu v populácii alebo snahou ovplyvniť politické rozhodnutia." Extrémizmus aj terorizmus sú 

ideologicky motivované. Ideologický motív môže byť  inšpirovaný náboženstvom, ale nie je to nevyhnutné. 

Terorizmus má väčší vplyv ako extrémizmus. Spôsobuje  straty na životoch alebo škody na majetku, ktoré sú také 

závažné, že tým utrpí sociálna stabilita a tieto činy sú páchané s cieľom ovplyvniť politické rozhodovanie. Takže 

ambícia teroristov je vždy ďalekosiahlej a politickej povahy (NCTV, 2016). 

Pochopenie náboženstva či učenia nestačí, ak chceme chápať násilný extrémizmus. Mnohí teroristi nie sú 

obzvlášť zbožní a majú len povrchné chápanie radikálnej náboženskej ideológie, o ktorej tvrdia, že k nej patria 

(Borum, 2011). Príkladom je fenomén "vystrihnúť a vložiť islam". Mnohí mladí moslimovia nemajú dostatočné 

pochopenie islamu. Vytvárajú si vlastný islam na základe jednotlivých textov z Koránu a tak si vytvárajú svoju 

vlastnú pravdu prostredníctvom extrémistického vysvetlenia. Ich myšlienky sú silne ovplyvnené radikálnymi 

presvedčeniami na internete alebo presvedčeniami, ktoré šíria radikálni imámovia alebo neoficiálni radikálni 

kazatelia. Títo moslimskí radikálni kazatelia hlásajú vlastné náboženstvo, ktoré nemá veľa spoločného s 

náboženstvom, ktoré dodržiava veľká väčšina moslimov na celom svete (AIVD, 2006). 
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Ďalšie zdroje 
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2.3 Schodisko k terorizmu: Etapy procesu radikalizácie 
 

 

‘Model schodiska’ Moghaddam (2005) na základe psychologických faktorov vysvetľuje, prečo len malá časť 

nespokojných ľudí v spoločnosti sa stane teroristami. V tejto časti nasledujeme jeho publikáciu. Model schodiska 

ukazuje, že radikalizačný proces by sa nemal chápať ako plynulé kontinuum od radikalizmu až po najkrajnejší 

koniec terorizmu; skôr ako postupné stúpanie po schodisku. 

Model schodiska vychádza z metafory schodiska v budove s piatimi poschodiami. Schodisko sa smerom nahor 

stáva užšie, čo symbolizuje, že na vyšších poschodiach je menej osôb ako v prízemí. Na prízemí sú ľudia, ktorí ešte 

nevstúpili do procesu radikalizácie. Keď sú konfrontovaní s problémami, môžu vyjsť na vyššie poschodie. Na 

vrchole budovy sú ľudia, ktorí sú ochotní spáchať teroristické činy. Prešli procesom radikalizácie od začiatku až 

do konca. Na každom poschodí budovy zohrávajú úlohu konkrétne psychologické procesy, ktoré súvisia s voľbou, 

či vyjsť na vyššie poschodie. Tieto procesy budú spomenuté nižšie. 

Ľudia na prízemí prežívajú nespravodlivosť a frustráciu. Podstatným dôvodom môžu byť ekonomické alebo 

politické okolnosti alebo hrozby osobnej či kolektívnej identity. Ich frustrácia prevažne pramení skôr z vnímaného 

nedostatku než zo skutočného. Navyše táto nespokojnosť sa častejšie týka situácie skupiny, do ktorej patria, ako 

ich osobnej situácie. Väčšina ľudí v prízemí nepremení svoje pocity do činov, ale niektorí to spravia a tak vyjdú o 

jedno poschodie vyššie. 

Na prvom poschodí jednotlivci vyhľadávajú príležitosť urobiť niečo s nesprávnym zaobchádzaním, ktoré zažívajú. 

Obzvlášť dva psychologické faktory môžu ovplyvniť ich správanie: príležitosti na osobnú mobilitu a vnímanie 

procedurálnej nespravodlivosti. Čím viac majú ľudia dojem, že nemajú príležitosť presunúť sa na vyššiu 

spoločenskú úroveň, tým viac majú tendenciu vyjsť na ďalšie poschodie. Okrem toho dôvodom radikalizácie môže 

byť vnímaný nedostatok možností ovplyvňovať rozhodovanie. 

Na druhom poschodí vedú frustrácie a obavy, ktoré vyplývajú z neschopnosti zlepšiť situáciu, k hľadaniu niekoho, 

kto je na vine. Preto jednotlivci obrátia svoju agresiu voči typickému "nepriateľovi", ako sú Spojené štáty alebo 

západný svet. Jednotlivci, ktorí aktívne hľadajú príležitosti na vykonanie agresívnych činov, nakoniec opustia 

druhé poschodie. Vystúpia ďalej, aby podnikli kroky proti domnelému nepriateľovi. 
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Tretie poschodie je poschodie morálneho záväzku. Na tomto poschodí začínajú ľudia považovať teroristické 

organizácie za tieňový svet. V tomto svete tieňa existuje paralelná morálka, ktorá ospravedlňuje boj, v ktorom sa 

hľadá ideálna spoločnosť všetkými možnými prostriedkami. Z pohľadu teroristických organizácií sú teroristi 

morálnymi osobami, zatiaľ čo nepriateľská vláda nemá morálku. Osoby, ktoré sú na treťom poschodí, sú 

presvedčované teroristickými organizáciami, aby sa k nim pripojili. 

Ľudia na štvrtom poschodí sa stávajú členmi teroristickej organizácie. Vo väčšine prípadov sa prijímajú ako 

členovia na dlhšie obdobie. Často sa stávajú členmi bunky štyroch alebo piatich osôb, v ktorej majú prístup k 

informáciám výlučne iba o členoch vlastnej bunky. Okrem toho môžu byť prijatí ako "pešiaci", ktorí vykonávajú 

násilné (samovražedné) činy. 

Na piatom poschodí sa jednotlivci naučia vyhnúť inhibičným mechanizmom, ktoré by ich mohli odradiť od 

spáchania teroristického činu. Na tomto poschodí sa učia chápať obyčajných civilistov, ktorí nepatria do ich 

skupiny ako súčasť "nepriateľa". Jednotlivci na piatom poschodí rozdeľujú svet na „my“ a „oni“, čo ospravedlňuje, 

že civilisti sa stanú cieľom násilia. Veria, že každý človek, ktorý aktívne neodporuje vláde, môže byť napadnutý.  

 

V prípade otvoreného sporu sa slabšia strana zvyčajne vzdáva, keď si uvedomí, že zápas je už rozhodnutý. Tieto 

príznaky kapitulácie by mohli oslabiť agresiu „víťaza“. Avšak obete teroristických útokov zriedka vedia o 

nebezpečenstve, ktoré na nich číha. Preto nebudú prejavovať signály, ktoré by mohli zabrániť útoku tým, že 

ovplyvnia myslenie teroristov.  

Zo svojho modelu schodiska Moghaddam (2005) vyvodzuje niekoľko politických odporúčaní, ktoré podľa jeho 

vízie prispievajú k dlhodobému riešeniu terorizmu. Po prvé zdôrazňuje dôležitosť preventívnych opatrení. Koniec 

koncov, ak je prízemie plné ľudí, ktorí sa považujú za obete nespravodlivých podmienok, možno očakávať, že 

niektorí z nich sa vyšplhajú na vyššie poschodie. V takejto situácii akýkoľvek terorista, ktorý je zatknutý, bude mať 
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v krátkom čase nástupcu. Ďalej Moghaddam zdôrazňuje dôležitosť demokratických inštitúcií. Umožnením 

spoluúčasti a mobility sa odstraňuje nespravodlivosť, ktorá je základom radikalizácie. V tejto súvislosti 

Moghaddam poukazuje na to, že je dôležité podporovať rovnaké príležitosti vo vzdelávaní, ako aj v profesionálnej 

a politickej oblasti. 

Moghaddam tiež poukazuje na úlohu vzdelávania v boji proti mysleniu v kategóriách „my” verzus „oni”. U ľudí, 

ktorí sa naďalej šplhajú po schodisku, sa kategorizácia sveta na „my“ verzus „oni“ stáva výraznejšou a pevnejšou. 

Musí sa zabrániť tomu, aby sa takéto myslenie stalo novým štandardom na úrovni miestnych obyvateľov, keďže 

by to znamenalo zvýšené riziko radikalizácie. 

Napokon Moghaddam navrhuje, aby obe strany častejšie vstupovali do dialógu s cieľom podporiť vzájomné 

porozumenie. Uvádza, že je potrebné hľadať viac kontaktu s extrémnymi skupinami. Už v minulosti bolo jasné, 

že dialóg môže priniesť tieto skupiny do hlavného prúdu politického procesu. V tejto súvislosti Moghaddam tiež 

zdôrazňuje význam zvýšeného porozumenia medzi kultúrami. V súčasnej situácii nie sú nezápadné perspektívy 

zohľadnené, napríklad pri formulovaní všeobecných hodnôt. V rámci dialógu táto príčina radikalizácie môže 

zmiznúť do pozadia. 

 

 

Ďalšie zdroje 

Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psy-chologist, 

60(2), 161-169. 
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2.4  Spúšťacie faktory v procese radikalizácie 
 

 

 

Na pozadí procesu radikalizácie môže byť niekoľko faktorov: zažívanie relatívneho nedostatku, faktory súvisiace 

s identitou, ako je diskriminácia a integrácia, neistota a vnímaná fyzická alebo symbolická hrozba. Tieto základné 

faktory (koreňové faktory) sú v rôznej miere dôležité pre rôzne skupiny radikálov. Predstavujú psychologické a 

štrukturálne podmienky, ktoré tvoria základ procesu radikalizácie (Falcon & Wagenaar, 2010, Feddes, Nickolson 

& Box, 2015). Nasledujeme popis Feddesa, Nickolsona a Doosjeho (2015). 

Na rozdiel od základných faktorov sú v procese radikalizácie často rozhodujúce spúšťacie faktory (Feddes, 

Nickolson a Doosje, 2015). Spúšťacie faktory sú konkrétne udalosti (napr. incidenty, problémy, možnosti voľby), 

ktoré iniciujú identifikovateľnú (ďalšiu) (de)radikalizáciu. Môžu sa pripisovať bodom obratu alebo katalyzátorom. 

Udalosti, ktoré slúžia ako bod obratu, buď spustia proces radikalizácie alebo ho zvrátia (deradikalizácia). Udalosti, 

ktoré slúžia ako katalyzátor, buď zrýchľujú, alebo spomaľujú proces radikalizácie alebo deradikalizácie. Spúšťacie 

faktory môžu teda ovplyvniť zmenu či už smeru alebo aj rýchlosti procesu radikalizácie. V ďalšej časti budú 

popísané niektoré typické spúšťacie faktory. 

2.4.1 Spúšťacie faktory na mikroúrovni: súkromná sféra 

V súkromnej sfére môžu nastať udalosti vedúce k osobnej kríze, ktorá je spojená so zvýšenou náchylnosťou k 

radikalizácii. Jednou z takýchto udalostí je konfrontácia so smrťou. U niekoho, kto je konfrontovaný napr. so 

smrťou blízkeho človeka, je pravdepodobnejšie, že začne hľadať zmysel života a identitu a stáva sa náchylnejším 

na ideologické posolstvá. Problémy doma, ako napríklad hádky, rozvody a konflikty, môžu tiež spustiť 

radikalizáciu. Zlá situácia doma môže vyvolávať pocity depresie a osamelosti. Za takýchto okolností sa radikálna 

ideológia môže stať atraktívnejšou. 

Ďalším spúšťacím faktorom je strata (perspektívy) práce alebo školy. Ľudia, ktorí stratili svoju prácu, alebo tí, ktorí 

opustili školu, môžu začať hľadať identitu a zmysel, čo môže vyvrcholiť radikalizáciou. Priame konfrontácie s 

diskrimináciou môžu tiež spustiť radikalizáciu: u niekoho, kto je konfrontovaný s diskrimináciou, rasizmom alebo 

vylúčením, je pravdepodobnejšie, že tieto udalosti v ňom vyvolajú negatívne emócie. To isté platí aj pre ľudí, ktorí 

majú negatívne interakcie s úradmi. Osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu so spravodajskou službou, políciou a 

súdnictvom, môžu zažiť nedostatok dôvery, frustrácie, hnevu, sklamania, znechutenia, úzkosti, bezmocnosti a 
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strachu. Aj zadržanie môže slúžiť ako spúšťací faktor. Niekto, kto sa dostane do väzenia, môže v tejto udalosti 

nájsť utvrdenie vo svojom nepriateľskom pohľade na svet a čelí novým neistotám, čo vedie k radikalizácii ako 

konečnému výsledku. 

2.4.2 Spúšťacie faktory na medzi úrovni: skupinová dynamika 

Prerušenie sociálnych väzieb môže byť spúšťacím faktorom na „medzi“ úrovni. Sociálne väzby nájdeme v školách, 

športových kluboch a rodine. Prelomenie týchto väzieb môže viesť k hľadaniu zmyslu života a môže posilniť väzbu 

s radikálnou skupinou. U niekoho môže byť radikalizačný proces spustený aj prostredníctvom kontaktu s 

radikálnou osobou. Stretnutia s charizmatickými ľuďmi alebo duchovnými vodcami môžu mať formu katalyzátora 

alebo bodu obratu v procese radikalizácie. Pridanie sa k radikálnej skupine je jedným z najdôležitejších spúšťacích 

faktorov. Radikálne skupiny zohrávajú dôležitú úlohu v procese radikalizácie vďaka ľudskej potrebe sociálnej 

väzby. Aktivity radikálnych skupín môžu v krátkom čase posilniť sociálne väzby až do tej miery, že tieto väzby sa 

stanú rovnako silné ako väzby nájdené v rámci rodiny. 

Ďalším spúšťacím faktorom je zobratie si (ne)radikálnej osoby. Je pochopiteľné, že (ne)radikálne myšlienky 

partnera ovplyvňujú naše vlastné (ne)radikálne myslenie. Okrem toho niektorí teroristi absolvujú fyzický a/alebo 

ideologický výcvik v tréningovom tábore. Počas týchto táborov sú posilnené vzájomné väzby a účastníci môžu 

byť nútení zložiť prísahu. To v skutočnosti zaručuje, že už neexistuje cesta späť. Posledným spúšťacím faktorom 

na „medzi“ úrovni je konfrontácia s propagandou. Propaganda reaguje na ľudskú potrebu čiernobieleho myslenia 

tak, že táto potreba sa stane ešte silnejšou. 

2.4.3 Spúšťacie faktory na makroúrovni: aktuálne udalosti 

Na makroúrovni môže proces radikalizácie spustiť výzva radikálnej organizácie. Všeobecná výzva zo strany 

radikálnej organizácie môže stimulovať ľudí v pokročilej fáze procesu radikalizácie, aby sa skutočne pripojili do 

boja. Výzva môže byť považovaná za príležitosť na únik pre ľudí, ktorí pociťujú nedostatok akčnej perspektívy. 

Okrem výziev na akciu sú za spúšťací faktor považované útoky na danú skupinu. Napríklad ako: vojenský zásah, 

zatknutie a karikatúra proti skupine. Politika vlády môže tiež spustiť niekoho radikálne myslenie. Verejné politiky 

zamerané na niekoho skupinu alebo na radikalizáciu vo všeobecnosti môžu mať kontraproduktívny účinok a slúžiť 

ako spúšťacie faktory. Použitie násilia zo strany vlády, aby sa predišlo protestom alebo spoločenskej zmene, môže 

vyvolať pocity pomsty. Výsledkom v tomto prípade môžu byť teroristické kroky.  

 

 

Ďalšie zdroje 

Van der Valk, I. & Wagenaar, W. (2010). The extreme right: entry and exit. Amsterdam: Anne Frank House – 

Research and Documentation. / Leiden: Leiden University: Department of Public Administration 
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2.5 Profily zradikalizovanej mládeže 
 

 

Aby sme sa vedeli rozhodnúť, ako správne zasiahnuť, je dôležité rozoznať, nakoľko sa daná osoba zhoduje s 

jedným z nasledujúcich typov: vyhľadávač identity, vyhľadávač spravodlivosti, vyhľadávač dôležitosti a 

vyhľadávač vzrušenia. Táto typológia umožňuje profesionálom porozumieť motivácii, ktorá sa skrýva za 

radikalizáciou, a teda následne vedieť účinne zasiahnuť, ak je to nevyhnutné. Nasledujeme popis Feddesa, 

Nickolsona a Doosjeho (2015): 

Vyhľadávač identity  

Vyhľadávači identity sú citliví na špecifické spúšťacie faktory, ktoré súvisia s identitou a spoločenskou väzbou. 

Väčšina ľudí cíti silnú túžbu patriť do skupiny. Jednotlivec môže získavať sebadôveru zo skupiny, čo značí, že 

skupina mu pomôže zmierniť  neistotu spôsobenú udalosťami v živote. Niektoré osoby cítia silnejšiu potrebu 

pozitívnej identity než iní, čo ich robí prístupnejšími radikálizácii. 

Vyhľadávač spravodlivosti  

Niektorí radikáli sú hlavne motivovaní vysokým stupňom nespravodlivosti, ktorú zažívajú vo vzťahu či už k sebe 

alebo aj k ich skupine. Potrebujú ventil pre svoje frustrácie a hľadajú pochopenie a zlepšenie postavenia pre seba 

a svoju skupinu. Pre vyhľadávačov spravodlivosti je dôležitá koncepcia relatívnej deprivácie: vnímanie 

nespravodlivého zaobchádzania s vlastnou skupinou v porovnaní s inou skupinou.  

Vyhľadávač dôležitosti 

Vyhľadávači dôležitosti sú ľudia, ktorí sú motivovaní hlavne hľadaním významu života a hodnôt. V hľadaní 

významu života sa títo ľudia pokúšajú o zmysel svojej existencie v súlade s hodnotami komunity, o ktorej sa 

domnievajú, že do nej patria. To sa dá dosiahnuť identifikáciou s (radikálnou) ideológiou, náboženstvom alebo 

národnou hrdosťou. Takáto identifikácia môže dokonca vyústiť do stavu, v ktorom sa jedinec dokáže pre skupinu 

obetovať.  
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Vyhľadávač vzrušenia  

V tejto kategórii nájdeme ľudí, ktorí hľadajú senzácie a dobrodružstvo. Vyhľadávači vzrušenia sú často znudení 

muži, ktorí sú naplnení energiou, a ktorí chcú ukázať svoju maskulinitu prostredníctvom začatia (radikálneho) 

dobrodružstva. Aj romantika tu môže zohrávať určitú úlohu. Niektorí mužskí džihádisti chcú predovšetkým 

preukázať svoju mužnosť ženám, zatiaľ čo ženy, ktoré hľadajú vzrušenie, sa môžu ponoriť do radikálneho 

„dobrodružstva“, pretože sú priťahované k týmto mužom. Islamské ženy môžu byť motivované možnosťou 

manželstva s bojovníkom. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje charakteristiky štyroch typov radikálnych osôb a hypotézy ohľadom spúšťacích 

faktorov, ktorým by mohli tieto osoby podľahnúť. 

Táto typológia jasne uvádza, že radikálne osoby sa môžu navzájom veľmi odlišovať. Je zrejmé, že neexistuje 

jednoznačná  radikálna identita. A hoci to tiež neznamená, že každá radikálna osoba presne spadá do jednej z 

popísaných kategórií, táto typológia nám predsa len poskytuje užitočný pohľad na spúšťače, ktoré vedia ovplyvniť 

osoby s určitými charakteristikami. 

Typ Charakteristika Hypotéza 

Vyhľadávač identity Boj s (hybridnou) identitou, 

hľadanie spoločenských väzieb. 

Mohli by podľahnúť spúšťačom súvisiacim 

s identitou a spoločenskou väzbou.  

Vyhľadávač spravodlivosti Vnímanie nespravodlivosti, 

hľadanie spravodlivosti. 

Mohli by podľahnúť spúšťačom súvisiacim 

s vnímanou nespravodlivosťou voči sebe 

alebo vlastnej skupine.  

Vyhľadávač dôležitosti Kríza na osobnej úrovni, 

hľadanie stability a zmyslu 

života. 

Mohli by podľahnúť spúšťačom na osobnej 

úrovni a spúšťačom súvisiacim s ideológiou, 

ktorá im dáva pocit vlastnej dôležitosti.  

Vyhľadávač vzrušenia Hľadanie senzácií 

a dobrodružstva. 

Mohli by podľahnúť spúšťačom súvisiacim 

s násilím, dobrodružstvom, romantikou 

a senzáciami. 

 

 

Ďalšie zdroje 

Venhaus, J.M. (2010). Why youth join Al-Qaeda. United States Institute of Peace. (bronvermelding con-

troleren)  
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2.6 Organizačné aspekty radikálnych aktivít 
 

 

Teroristické skupiny môžu mať rôzne organizačné formy. Môžu vykazovať charakteristiky formálnej organizácie. 

Táto organizovaná forma je charakteristická cieľovou orientáciou a racionálnym riadením. Môžu byť tiež sieťou 

aktérov, ktorí sú schopní samoorganizácie a sú prepojení ideológiou. Charakteristickou vlastnosťou sietí je to, že 

vykazujú koordináciu aj bez prítomnosti centralizovanej štruktúry. Formálne organizácie a siete sa dajú odlíšiť od 

spoločenských hnutí. Spoločenské hnutia pozostávajú z rôznorodých individuálnych aktérov a organizácií, ktoré 

sú navzájom voľne prepojené (Comas a kolektív, 2015). 

Teroristické organizácie môžu súčasne prijať na seba podobu mnohých z týchto organizačných foriem. Taktiež 

môžu v priebehu času zmeniť svoju organizačnú štruktúru na inú.  

Teroristické skupiny si osvojujú organizačnú formu, ak sa usilujú o cielené akcie. Avšak majú osobitú podobu na 

rozdiel od tradičných organizácií. V teroristických skupinách sa ciele a prostriedky neustále menia, zatiaľ čo 

formálne organizácie sú presne charakterizované svojou cieľovou orientáciou. Okrem toho organizácia 

teroristických skupín je často nejasná. Zodpovednosť je z bezpečnostných dôvodov skrytá alebo zámerne 

rozdelená medzi rôzne osoby. Ak by niekto niesol všetku zodpovednosť za aktivity, musel by sa obávať o svoj 

život. 

Forma siete lepšie vyhovuje väčšine teroristických skupín. Teroristické skupiny majú zvyčajne prístup ku 

rozhodujúcim prostriedkom, ako sú ľudia, zdroje a informácie. Táto kapacita často spočíva v sieťach jednotlivcov 

alebo voľne združených skupín. Tieto siete sa vyznačujú dobrovoľnou, recipročnou a horizontálnou komunikáciou 

a výmenami. Sú dočasné a nemajú žiadnu hierarchiu. Zlepšenie digitálnych technológií zvýšilo dostupnosť, 

odolnosť a hodnotu sietí. 

Myšlienka terorizmu ako spoločenského hnutia zdôrazňuje širší kontext síl, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj 

teroristických organizácií a sietí. Spoločenské hnutie je široká skupina individuálnych a organizačných činiteľov, 

ktoré sú zjednotené historickými okamihmi, kritickými kultúrnymi skúsenosťami a komunikačnými tokmi. 

Spoločenské hnutia, umožňujú vyjadrenie a realizáciu hlbokých zmien v spoločnosti, zmysel pre solidaritu alebo 

jednotu. Spoločenské hnutia sú primárne definované na základe účinku, ktorý  dosiahnu. Vytvárajú pochopenie 

zmyslu cieľa a zmenu stavu vecí pre účastníkov. 
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2.6.1 Osamelí vlci 

Zatiaľ čo niektorí ľudia radikalizujú ako členovia radikálnej skupiny, iní sa radikalizujú na vlastnú päsť. Osamelí 

vlci sa môžu inšpirovať radikálnou ideológiou, ale ako to naznačuje ich pomenovanie, nie sú súčasťou žiadnej 

skupiny. Osamelí aktéri berú inšpiráciu z rôznych radikálnych skupín, ako sú pravicoví reakcionári a nábožensky 

radikálni džihádisti. 

Hoci teroristickí osamelí vlci nemajú veľa spoločného, existuje jedna vec, ktorú zdieľajú: ich seba-radikalizácia. 

Osamelí aktéri sa odlišujú od ostatných radikálov tým, že sa nezaviazali k nepretržitému členstvu alebo účasti v 

skupine. Ich identifikácia a internalizácia prebieha prostredníctvom sekundárnych zdrojov, ako sú knihy, spisy a 

manifesty. V dnešnom digitálnom svete sa internet a ďalšie moderné informačné strediská tiež považujú za 

dôležitých sprostredkovateľov pre seba-radikalizáciu (Bates, 2012).  

Osamení vlci vytvorili a rozširujú dilemu o dnešnom bezpečnostnom prostredí. Keďže nie sú sponzorovaní 

skupinou alebo sieťou teroristov, je veľmi ťažké ich identifikovať a čeliť im. Osamelí aktéri nemajú zdroje a 

podporu, ktorá je k dispozícii iným formám terorizmu, ale ani nezažívajú negatívne skúsenosti od týchto skupín. 

Hoci zvyčajne nie sú schopní pôsobenia vo veľkom meradle, hrozba, ktorú predstavujú, by sa nemala podceňovať. 

Mnohé z teroristických útokov, ku ktorým došlo v posledných rokoch, boli spáchané osamelými aktérmi (Bates, 

2012). 

Bates (2012) navrhol sociologicky informovanú typológiu, ktorá kategorizuje terorizmus osamelého vlka z 

hľadiska motivácie, rozsahu radikalizácie, formy a povedomia o riziku. Táto typológia je znázornená na obrázku 

nižšie. 

 

Horizontálna os znázorňuje rozsah zapojenia do procesu radikalizácie. Aj keď seba-radikalizácia je základnou 

charakteristikou teroristu - osamelého vlka, rozsah, v ktorom tento proces prináša osobný rozvoj alebo 
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socializáciu prostredníctvom externých kontaktov, je rozhodujúcim rozdielom medzi typmi osamelých vlkov. 

Okrem toho, že sa sami zaujímali o extrémistickú ideológiu prostredníctvom literatúry alebo webových stránok, 

niektorí osamelí vlci boli formovaní aj organizáciou a absolvovali dokonca aj tréning. 

Na druhej dimenzii nájdeme kontinuum od egoistickej k altruistickej strane. Na egoistickej strane nájdeme 

teroristov, ktorí sa orientujú na seba a prejavujú antisociálne charakteristiky. Môžu sa domnievať, že sú nad 

obmedzeniami komunity a sú špeciálnou ideologickou organizáciou. Egoistickí teroristi majú silnú vieru v svoju 

nadradenosť; môžu sa cítiť buď osobne „povolaní“ alebo jedinečne schopní vykonať a uspieť. Altruistickí osamelí 

vlci sú viac motivovaní vnímanou povinnosťou ku „krížovej výprave“. Títo ľudia ospravedlňujú svoje skutky ako 

nezištné činy, ktoré dokazujú ich záväzok k väčšiemu dobru. 

Tretia dimenzia znamená formu terorizmu. Je to kontinuum medzi samostatným činom a sériovým terorizmom. 

Osamelí vlci môžu na začiatku zamýšľať uskutočniť jeden teroristický čin, ale ak sú úspešní, ich aktivita sa môže 

vystupňovať. Podobne aj aktivita menších činov môže podnietiť jednotlivca, aby hľadal takú formu terorizmu, 

ktorá môže vyvrcholiť dramatickým a záverečným činom. Tento proces transformácie sériového teroristu na 

teroristu dramatickej udalosti bol evidentný u mnohých pravicových teroristov alebo aj u teroristov zameraných 

na konkrétny problém, ako napríklad v prípadoch interrupcie, práv zvierat alebo ekologického násilia. 

Posledná dimenzia hovorí o stupni rizikovej aktivity prijateľnej pre teroristu - osamelého vlka. Osamelí vlci môžu 

byť ovplyvnení ochotou buď vyhľadávať alebo sa vyhnúť následkom spojených s činmi individuálneho terorizmu. 

V rámci kontinua sme videli jednotlivcov, ktorí sa čím viac zaoberali rizikovými činmi. V niektorých ohľadoch sú 

samovražední atentátnici teroristami s najvyššou mierou rizika, ale aj v týchto prípadoch výber cieľov a miera, do 

akej sú tieto ciele chránené, odzrkadľujú rozdielne uvažovanie - riziko verzus prínos. (Bates, 2012). 

Táto typológia poskytuje relevantné chápanie rôznych foriem terorizmu osamelého aktéra. Je jasné, že ani 

teroristi – osamelí vlci sa nelíšia iba v rámci ideológie, na ktorej lipnú, ale aj v rámci postavenia na štyroch 

rozmeroch modelu. 

2.6.2 Podporná úloha internetu 

Radikálne skupiny využívajú sociálne médiá na šírenie svojho vplyvu. Používajú Facebook a internetové stránky 

na získanie dotácií. Chatovacie miestnosti sú tiež užitočnými nástrojmi sociálnych médií, pretože fungujú ako 

otvorené fórum, kde sa do komunikácie môže pripojiť hocikto. Radikálne skupiny ako Al-Káida používajú 

chatovacie miestnosti na radikalizáciu a nábor nových členov. Pomocou sociálnych médií sa tiež tvoria a nahlasujú 

informácie, ktoré by za iných okolností ostali súkromné. Okrem toho sa sociálne médiá používajú aj na 

propagandu; ide o prostriedok na šírenie informácií, ktoré manipulujú s používateľovým pohľadom na svet. 

Najmä na západe sa internet používa ako prostriedok radikalizácie mladých ľudí. Al-Káida a jej pridružené 

spoločnosti sú si vedomé, koľko západných krajín sa spolieha na zdieľanie informácií a používanie technológií na 

komunikáciu. V ich on-line časopise nazvanom Inspire (Inšpiruj sa), Al-Káida propaguje svoju teroristickú 

ideológiu. Podporuje mladých ľudí zo Západu, aby sa radikalizovali a uskutočňovali útoky proti západu. Niektoré 

teroristické organizácie sa dokonca zameriavajú na deti, pomocou karikatúr a zábavných médií, ktoré slúžia ako 

propaganda (Thomson, 2011). 

Aj extrémne pravicové skupiny pôsobia na internete. Rovnako ako moslimskí radikáli používajú internet na 

prilákanie nových členov atraktívnymi webovými stránkami a interaktívnymi prvkami, ako sú prieskumy, 
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rozhovory a fóra. Prostredníctvom kybernetických komunít, ktoré prekračujú štátne hranice, pravicoví extrémisti 

propagujú svoje ideály (paradoxne) o väčšej národnej suverenite, medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi (Caiani 

a kol., 2015). 

V posledných rokoch sa zvýšila odbornosť v oblasti digitálnych médií používaných džihádistami a ďalšími 

extrémistami. Postupy na boj proti radikalizácii sa viac a viac sústreďujú na digitálne kanály pre komunikáciu, 

logistiku a nábor (NCTV, 2016). Nedávna štúdia (Sikkens a kol., 2016) ukázala, že Facebook môže zohrávať 

uľahčujúcu úlohu pri priblížení a stotožnení sa s mladými ľuďmi, ktorých majú problém nájsť v off-line svete, 

pretože neveria nikomu mimo svojej siete. Mladí ľudia s ľavicovými ideálmi a konvertovaní mladí moslimovia 

často používajú verejný profil na Facebooku. Mladí ľudia s veľmi pravicovými sympatiami sa ťažšie nájdu. Zdá sa, 

že radšej ako Facebook používajú fóra komunity. 

 

 

Ďalšie zdroje 

Bates, R.A. (2012). Dancing with Wolves: Today’s Lone Wolf Terrorists. The Journal of Public and Professional 

Sociology, 4(1). 

Caiani, M., & Kröll, P. (2015). The transnationalization of the extreme right and the use of the Internet. 
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2.7 Radikálne myšlienky naprieč Európou 
 

  

Táto kapitola sa zaoberá tromi najrozšírenejšími formami transformačných radikálnych myšlienok v modernej 

Európe: extrémne pravicové myslenie, extrémne ľavicové myslenie a radikálny islam. Všetky tri tieto formy 

reagujú na seba. Džihád moslimských radikálov vyvolal pravicový extrémistický proti-džihád, ktorého cieľom je 

udržať moslimov mimo Európy. A zase pravicoví extrémisti, ktorí kritizujú islam, považujú ľavičiarov za 

najúhlavnejších nepriateľov, kvôli ich otvorenému postoju voči novým prisťahovalcom (Schaffer, 2016). 

Komplexné spoločenské javy, ako je radikalizácia, sú vždy predmetom zmien. To je jeden z dôvodov, prečo sa 

diskutovalo o definícii (okrem iných ideológií) extrémnej pravice po celé desaťročia (Van der Valk & Wagenaar, 

2010). V nasledujúcej časti sa napriek tomu budeme snažiť poskytnúť prehľad troch veľkých politických ideológií. 

Nesnažíme sa predstaviť úplný obraz radikálneho myslenia v Európe, ale namiesto toho zdôrazniť niektoré 

charakteristické rysy troch najdôležitejších ideologických prúdov, z ktorých radikáli čerpajú inšpiráciu. 

Radikálne osoby nie vždy jednoznačne zapadajú do jedného prúdu (napríklad národných separatistov 

a športových chuligánov). Existujú tiež rozdiely medzi radikálnymi skupinami a jednotlivcami, ktorí sa  hlásia k tej 

istej ideológii. Možno však poskytnúť všeobecné popisy všeobecných ideológií, ktoré prispejú k lepšiemu 

pochopeniu súčasného radikálneho myslenia. 

2.7.1 Extrémne pravicové myslenie 

Extrémne pravicová ideológia 

Extrémnu pravicu je ťažké definovať, ale existuje určité všeobecné poňatie, pokiaľ ide o základné charakteristiky 

extrémne pravicovej ideológie. Medzi najvýznamnejšie patria: nacionalizmus, rasizmus, silná kritika politického 

systému a parlamentnej demokracie, princíp vodcovstva a boj proti politickým oponentom. Niektoré z týchto 

znakov vyjadrujú ani-rovnostársku hodnotu extrémnej pravice, ktorá sa odráža v rasizme, etnocentrizme, 

xenofóbii a vylúčení skupín. Podporovatelia extrémne pravicovej ideológie kritizujú súčasné fungovanie 

demokratického systému a podporujú silného vodcu a štát (Fermin, 2009). 

Mudde (2000), vplyvný výskumník radikálnej pravice, opisuje štyri rysy radikálnej pravicovej ideológie, ktoré 

čiastočne zodpovedajú vyššie uvedeným črtám: 

 Nacionalizmus: presvedčenie, že politická jednotka (štát) a kultúrna jednotka (národ alebo etnická 

komunita) by mali byť zhodné. 
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 Xenofóbia: všetko, čo sa považuje za „odlišné“ alebo sa odchyľuje od vlastného národa a spoločenských 

zvyklostí, je zobrazené ako negatívne a je vnímané ako ohrozujúce. 

 Sociálny šovinizmus: presvedčenie, že plody národného hospodárstva by mali v prvom rade (ak nie 

výlučne) priniesť prospech "vlastnému ľudu" národu. 

 Zákon a poriadok: presvedčenie, že štát by mal zachovávať prísny právny systém a mal by aktívne a 

dôsledne presadzovať tieto pravidlá. 

 

V revízii svojej práce Mudde definuje novú ideológiu „populistickej radikálnej pravice“ ako kombináciu nativizmu, 

autoritárstva a populizmu, pričom nativizmus sa považuje za kľúčový prvok (Mudde, 2007). Jeho definícia 

populistickej radikálnej pravice sa týka politických strán a nie radikalizácie jednotlivcov. Avšak pochopenie 

kľúčového znaku nativizmu môže prispieť k pochopeniu radikálnej pravicovej ideológie vo všeobecnosti. Druhá 

črta, autoritárstvo, stojí za zmienku aj v kontexte radikalizácie. 

Nativizmus definuje Mudde ako „ideológiu, podľa ktorej by štáty mali byť obývané výhradne členmi domácej 

skupiny - „národom“, a že prvky, osoby alebo myšlienky, ktoré nepochádzajú z krajiny, zásadne ohrozujú 

homogénny národný štát.“ Takže nativizmus sa veľmi podobá kombinácii xenofóbie a nacionalizmu. Základ pre 

vymedzenie (ne)národnosti môže byť rôznorodý. Podľa Muddeho tento základ môže byť etnický, rasový alebo 

náboženský, ale vždy má kultúrny prvok. 

Autoritárstvo, podľa Muddeho, je „presvedčenie v prísne usporiadanú spoločnosť, v ktorej porušovanie autority 

sa má vážne trestať“. Táto definícia zahŕňa zákon a poriadok a „represívny konvenčný moralizmus“. Autoritári sú 

ochotnejší prijímať zriadenú autoritu ako ne-autoritári, hoci aj oni môžu za určitých okolností rebelovať (Mudde, 

2007).  

Extrémne pravicové skupiny 

Aby sme lepšie pochopili radikálne myslenie v Európe, je tiež dôležité pozrieť sa na niektoré rôzne pravicové 

skupiny. V publikácii o rasizme, antisemitizme a extrémne pravicovom násilí (Tierolf a kol., 2015) sa rozlišuje 

medzi identitárskymi formáciami na jednej strane a neonacistickými formáciami na strane druhej. Okrem týchto 

klasických radikálnych skupín chceme spomenúť proti-džihádistov. Stručný prehľad týchto formácií je uvedený 

nižšie. 

Identitárske formácie sa snažia o ideál homogénneho ľudu v oblasti, kde títo ľudia majú svoj historicky pôvod. V 

týchto skupinách sa rozdiel medzi „vlastným“ a „cudzím“ zameriava na jazyk krajiny a kultúrnu a etnickú identitu 

„pôvodného“ národa. To sa odráža v odmietaní vonkajšieho vplyvu alebo hrozieb pre národ, ktorý je primárne o 

„cudzích“ vplyvoch migrácie. Identitárske formácie sa tiež bránia „hrozbám“, akými sú vplyv anglických slov alebo 

prítomnosť zahraničných nadnárodných spoločností (Tierolf a kol., 2015). 

Neonacistické formácie sa líšia od tých identitárskych predovšetkým definovaním „vlastného“ a „cudzieho“ na 

základe biologicko-rasových znakov. Podľa neonacistov je biela rasa biologicky nadradená ostatným rasám, 

vrátane židov. Navyše sa na rozdiel od identifikačných formácií zameriavajú najmä na „Germánske bratské 

národy“ a menej na národný jazyk. Okrem toho sa často snažia o obnovu Veľkej nemeckej ríše v tradícii Tretej 

ríše z obdobia 1933-1945. Hudba, predstavenia a kapely sú často spájacím prvkom medzinárodného 

neonacistického sveta, najmä medzi extrémne pravicovými skinhedmi.  
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Podľa názoru proti-džihádistov sú Európa a Spojené štáty ohrozené agresívnym a politizovaným islamským 

svetom. Obávajú sa, že moslimovia v Európe začnú proces islamizácie, pričom zavedenie práva Šaríja je ich 

konečným cieľom. Podľa proti-džihádistov islamská hrozba znamená odstránenie kresťanských a židovských 

symbolov, zavedenie islamských tradícií a vytvorenie oblastí, kde by ne-moslimovia nemali prístup. Proti-

džihádisti sa považujú za obhajcov „západnej civilizácie“, a berú moslimov a islam ako jej hrozbu. Považujú 

moslimov za homogenizovanú a nepriateľskú masu a islam považujú za totalitnú politickú silu. Každá činnosť, 

ktorá môže byť spojená s týmto pohľadom na islam, sa považuje za dôkaz nepriateľských úmyslov moslimov (Lee, 

2015). 

Tieto skupiny sa môžu nazývať bielymi rasistami, keďže prominentnou témou v týchto skupinách je nadradenosť 

bielej rasy a vnútorná menejcennosť všetkých ostatných rás. Tento druh myslenia je často odôvodnený 

náboženstvom. (Kresťanská) náboženská identita sa mení podľa potrieb, ktoré posilňujú identifikáciu s bielou 

rasou. Ďalšou dôležitou témou je potláčanie práv bielych. Mnohé biele rasistické organizácie tvrdia, že bieli sú 

zbavení možností skúmania a oslavovania ich identity. Biele rasistické organizácie tvrdia, že bieli sú utlačovaní, 

hoci relatívne málo bielych sa v skutočnosti stretáva s diskrimináciou (Adams a Roscigno, 2005). 
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2.7.2 Extrémne ľavicové myšlienky 

Extrémne ľavicová ideológia 

Podporovatelia radikálnych ľavicových ideológií sa nachádzajú naľavo od sociálnej demokracie. Ich pohľad na 

spoločnosť je záväzok voči rovnosti a prerozdeľovaniu príjmov. Prívrženci radikálnej ľavice tvrdia, že sa zastávajú 

vylúčených skupín ako sú migranti a nezamestnaní. Okrem toho odmietajú základné kapitalistické hodnoty, ktoré 

považujú za hlavnú príčinu sociálnej nerovnosti. Ľavicoví extrémisti odsudzujú vzostup spotrebiteľskej 

spoločnosti a dokonca niekedy aj požadujú zrušenie súkromného vlastníctva (Visser a spol., 2014). 

Radikálni ľavičiari výrazne odmietajú zavedené politické a ekonomické elity. Sú veľmi kritickí voči 

mnohonárodným vojenským a hospodárskym usporiadaniam, ako sú NATO a IMF. Navyše sa postavili aj proti 

rastúcej privatizácii vzdelávania, zdravotníctva a dopravy a medzinárodným dohodám o voľnom obchode, ako je 

Transatlantické investičné a obchodné partnerstvo (TTIP). Radikálne ľavicové strany sú zástancami participatívnej 

demokracie. Väčšina radikálnych ľavičiarov sú aj internacionalistami, pretože cezhraničná spolupráca sa považuje 

za nevyhnutný základ pre odolávanie náporu globálneho kapitalizmu. Enviromentalizmus, feminizmus a 

samospráva sú tiež zahrnuté v extrémne ľavicovej ideológii (Amini, 2015, Visser a kol., 2014). 

Extrémne ľavicové skupiny 

Na ľavej strane politického spektra sa nachádzajú rôzne skupiny. Niektoré z nich sú aktivistami a nevyvíjajú 

protizákonné aktivity. Ostatné (pôvodne tiež aktivistické) skupiny sú extrémistické alebo sa nachádzajú niekde 

medzi, v rámci spektra. V nasledujúcom odseku budú stručne opísané niektoré veľké hnutia radikálnej ľavice. 

Radikálne hnutie ochrany životného prostredia a práv zvierat (REAR) pozostáva z voľne organizovanej zmesi 

jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré podporujú radikálne opatrenia s cieľom vytvoriť svet, v ktorom sú plne 

rešpektované zvieratá a životné prostredie. Väčšina z týchto činností je zameraná na odhalenie zhoršovania 

životného prostredia a zneužívania zvierat. Mnohí aktivisti v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany práv 

zvierat sú stúpencami „hlbokej ekológie“, hnutia zameraného na nezávislú vnútornú hodnotu prírody a rovnosť 

humánnych a nehumánnych druhov. Avšak ideológia hnutia RAER zahŕňa rôzne myšlienky a filozofie, ktoré aj 

medzi sebou niekedy vstupujú do konfliktu. 

Väčšina aktivistov RAER verí, že ich ciele možno dosiahnuť radikálnou reformou politického systému. Menšina 

extrémnych aktivistov podporuje antikapitalistické a anarchistické myšlienky a verí, že iba revolúcia môže 

zachrániť túto planétu. Hnutie REAR najlepšie popisuje slovo „idea“. Pôsobí ako zdroj inšpirácie pre skupiny a 

aktivistov z celého sveta, ktorí konajú anonymne. Sieť hnutia nemá žiadnu hierarchickú štruktúru; drží pokope 

iba vďaka spoločnému cieľu: zničiť majetok tých, ktorí predstavujú hrozbu pre prírodné prostredie a jeho 

obyvateľov (Hirsch-Hoefler & Mudde, 2014). 

Ľavicoví aktivisti a extrémistické skupiny, ktoré vzdorujú politike v oblasti azylu a cudzincov, sú zjednotené v No 

Border Network (Sieť bez hraníc). Ide o sieť voľných združení, nezávislých aktérov, ktorí podporujú slobodu 

pohybu a sú proti kontrole ľudskej migrácie. Ich činnosť zahŕňa koordináciu medzinárodných hraničných táborov, 

demonštrácií, priamych akcií a kampaní proti deportácii. Je to hnutie pre ľudí, ktorí „chcú pomôcť vytvoriť svet 

bez hraníc, kde nebude nikomu zamedzený prechod cez hranice kvôli tomu, kde sa narodil, kvôli rase, triede, 

ekonomickým zdrojom alebo kvôli akejkoľvek inej bariére, ktorú na nás uvalili kapitalistické elity, ich vlády 
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a polícia“ (No Borders UK, 2016). No Border Network (Sieť bez hraníc) je protikapitalistickým hnutím, ktoré tvrdí, 

že hranice sú vytvorené a slúžia kapitalistickým elitám. Pôsobenie tohto hnutia je zamerané napríklad na hraničný 

systém, jeho infraštruktúru a deportačné lety (No Borders UK, 2016). 

Niektorí ľavicoví extrémisti nie sú zorganizovaní kvôli konkrétnemu problému, ale tvoria široké partnerstvá. Ich 

zjednocujúcim faktorom je, že sú anarchistami v slovách a myslení a extrémistami vo svojich skutočných 

prejavoch. Tieto anarchistické skupiny nielen oponujú svojmu klasickému nepriateľovi – kapitalizmu, ale 

otvorene čelia politike fašizmu a azylu. Hovoria, že sa usilujú o slobodnú spoločnosť bez tried, štátov alebo hraníc, 

ale so zdravým prírodným prostredím. Priame činy vo forme grafity a vandalizmu sú pre nich dôležitým 

prostriedkom. Keďže útlak, vykorisťovanie a kapitalizmus sú globálnymi fenoménmi, anarchistický boj prebieha 

na medzinárodnej úrovni (AIVD, 2013).  

Medzinárodná anarchistická federácia (IFA) tiež stojí za zmienku. Jej cieľom je „bojovať proti internacionalizácii 

štátnych a kapitalistických síl, ktorých vplyv sa stále rýchlo rozvíja v globálnom meradle“ (IFA, 2016). Federácie 

pridružené k IFA sa domnievajú, že na dosiahnutie ich spoločných cieľov je potrebná koordinácia a spolupráca na 

medzinárodnej úrovni.  
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2.7.3 Radikálne islamské myšlienky 

V posledných desaťročiach sa islamský radikalizmus stal rozšíreným vo veľkých častiach Európy. S islamským 

radikalizmom sú spojené rôzne pojmy: extrémizmus, fundamentalizmus, islamizmus a džihádizmus. Nižšie sú 

tieto pojmy vysvetlené. Budeme používať definície poskytnuté Winterom a Hasanom (2016). Neskôr sa budeme 

venovať fenoménu džihádizmu v širšom (historickom) kontexte. 

Extrémizmus, fundamentalizmus, islamizmus and džihádizmus 

Extrémizmus je odmietavá a dogmatická orientácia charakterizovaná nedostatkom rovnováhy vo všetkých 

prvkoch ideologického postoja jednotlivca. Extrémisti sú silne presvedčení o ich ideologickej perspektíve. Islamskí 

extrémisti usudzujú, že náboženský zákon by sa mal uplatňovať vo verejnej i súkromnej sfére. Odmietajú kultúrne 

normy a hodnoty, ktoré nezodpovedajú náboženskej tradícii. Extrémisti vidia tých, ktorí sú verní svojej 

interpretácii písma, ako morálne a eticky nadradených ostatným. 

Fundamentalisti sa snažia legitimizovať svoje názory prostredníctvom nekontextuálnej analýzy príslušných 

náboženských textov. Fundamentalisti sa spoliehajú na starodávny historický kontext a propagujú ideály 

skoršieho veku. Pre fundamentalistov sú na prvom mieste písmo a dogmatické základy. Používajú sa na 

legalizáciu morálnych a zákonných pravidiel. 

Islamisti sa snažia implementovať svoj fundamentalistický pohľad (ktorý je nevyhnutne vo svojej podstate 

extrémistický) s cieľom spojiť vládne štruktúry s týmto názorom. Islamizmus je forma inštrumentalizácie islamu 

jednotlivcami, skupinami a organizáciami, ktoré sledujú politické ciele. Islamizmus propaguje politické odpovede 

na súčasné sociálne výzvy tým, že navrhuje budúcnosť založenú na islamskej tradícii. Islamisti z Islamu odstraňujú 

administratívny rámec a hľadajú spôsob, ako realizovať jeho koncepciu. 

Džihádisti používajú násilie na šírenie islamských presvedčení na celom svete. Pojem džihád sa týka svätej vojny 

moslimov proti neveriacim, modernému svetu alebo demokratickým princípom. Pre džihádistov násilie už nie je 

prostriedkom, ale samotným cieľom. Džihádizmus je radikálna militarizovaná verzia islamizmu, v ktorej existuje 

silný pocit naliehavosti. Džihádisti považujú za nevyhnutné použiť silu, pretože sila je jediný spôsob, ako zničiť 

súčasný stav v krátkodobom horizonte (Winter & Hasan, 2016). 

Džihádizmus v praxi 

Pojem džihádizmus sa vzťahuje na militantné sunnitské moslimské ideológie, ktoré požadujú ozbrojený boj v 

mene Boha. Nasledovníci džihádu sa snažia brániť moslimské územia, založiť islamské emiráty a obnoviť kalifát. 

V rámci džihádistického hnutia možno rozlišovať rôzne skupiny. Al-Káida je jedna z najvýznamnejších skupín, 

ktorá považuje Spojené štáty za hlavného nepriateľa a verí, že USA by mali byť atakované všetkými dostupnými 

prostriedkami vrátane samovražedného terorizmu a zbraní hromadného ničenia. Lokálne militantné skupiny v 

moslimských krajinách sa naopak zameriavajú na boj proti ich príslušným režimom (Nesser, 2011). 

Džihádizmus sa v 80. rokoch objavil ako medzinárodne orientované hnutie. V tom čase sa v Afganistane objavilo 

salafistické-džihádistické hnutie. Toto hnutie vytvorilo pobočky nielen v moslimskom svete, ale aj v západných 

krajinách, najmä v Európe. Saudský salafizmus sa ostro zameriava na náboženské princípy absolútneho 
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monoteizmu (tawhid), prísne dodržiavanie Koránu a tradícií proroka (al-Sunna) a nasledovanie prvých moslimov 

(al-Salaf al-Salih). 

V rámci salafizmu sa svet rozdeľuje na „islamskú krajinu“ (dar al-islam), ktorú riadi islamský zákon (al-shariah) a 

„krajinu neveriacich“ (dar al-kufr). Krajina neveriacich sa môže premeniť za určitých podmienok na „vojnovú 

krajinu“, v ktorej má náboženskú povinnosť bojovať každý moslim. 

Salafi-džihádizmus má klasickú a globálnu politickú logiku. Klasický džihád odkazuje buď na ozbrojený boj o 

zvrhnutie sekulárnych moslimských režimov a na vytvorenie islamských štátov, alebo ozbrojený boj proti 

nemoslimom, ktorí zaberajú moslimské územie. Globálny džihád sa týka ozbrojeného boja proti všetkým 

nepriateľom islamu a najmä USA. Cieľom je zabrániť  západu zasahovať v moslimských krajinách. Týka sa to 

zásahov z vojenského a ekonomického hľadiska, ale aj kultúrnych vplyvov. 

V Európe nájdeme niekoľko čiastočne organizovaných skupín, ktoré sa zameriavajú na propagandu a podporné 

aktivity. Nenachádzame tu žiadne militantné organizácie, ktoré by zodpovedali Al-káide v Iraku alebo v 

Maghrebe. Tieto ďalšie skupiny udržujú webové stránky a predstavujú ideologické programy a stratégie, ktoré 

podporujú násilný džihád v Európe. Z ideologického hľadiska džihádisti považujú európske krajiny za krajiny 

nevercov. Európski militantní sunnitovia sa považujú za predvoj pravých veriacich v oceáne neveriacich (Nesser, 

2011). 
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3 Čo funguje? 

3.1 Úvod 
Pre pracovníkov prvej línie boli vyvinuté osvedčené postupy, ktoré im pomáhajú rozpoznať niektoré znaky 

bezbranných mladistvých v ohrození a posilniť ich pomocou prostriedkov a aktivít, aby vedeli primerane 

reagovať. Práca vykonaná v rámci siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) slúži ako východiskový a 

referenčný bod. Viď. stránky v angličtine: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm 

Zbierka RAN je praktická, vyvíjajúca sa a rastúca. Je všeobecne uznávaná ako smerodajná. V RAN dúfame, že 

pracovníci prvej línie môžu: 

● sa z nej inšpirovať;   

● nájsť vzorové príklady, ktoré dokážu prispôsobiť miestnemu/špecifickému kontextu; 

● vyhľadať partnerov, s ktorými by si mohli vymieňať skúsenosti ohľadom prevencie 

 

V tejto kapitole ukážeme zámery a metódy rôznych osvedčených postupov. Postupujeme podľa textu z webovej 

stránky RAN. Začneme postupmi včasnej detekcie, po ktorých nasledujú preventívne opatrenia. Potom sú 

prezentované tri rôzne intervencie. Tieto kapitoly sú zamerané na posilnenie a angažovanosť komunity, podporu 

rodiny a poskytovanie alternatívnych príbehov. V poslednej kapitole pojednávame o stratégiách odpojenia. V 

poslednom odseku sa zameriame na sadu materiálov YCARE, ktorá obsahuje osvedčené postupy a aktivity. 

3.2 Stratégie včasnej detekcie 
Tento prístup spočíva v zvyšovaní povedomia pracovníkov prvej línie pracujúcich so zraniteľnými jednotlivcami 

alebo skupinami, ktorým hrozí radikalizácia, aby sa zabezpečilo, že budú schopní odhaliť a správne reagovať na 

radikalizčné snahy. V celej Európe boli vytvorené odborné kurzy na zvýšenie povedomia a porozumenia medzi 

pracovníkmi prvej línie, ktorí sú zodpovední za osoby, ktoré môžu byť zraniteľné voči radikalizácii. Pracovníci 

prvej línie boli identifikovaní ako kľúčová skupina, ktorá môže významne prispieť k tejto problematike a zahŕňa 

učiteľov, pracovníkov s mládežou, policajtov v komunite, sociálnych pracovníkov na ochranu detí, pracovníkov v 

oblasti zdravotnej starostlivosti (s duševne chorými). Na rozdiel od tvorcov politík, pracovníci prvej línie - 

potenciálne - majú schopnosť rozpoznať a ovplyvniť  jednotlivcov, ktorí môžu byť zraniteľní. Avšak nemajú vždy 

dostatočné chápanie radikalizácie, nerozumejú varovným signálom alebo nevedia ako reagovať. Preto je 

potrebné zvýšiť ich povedomie v tejto problematike. 

3.3 Preventívne stratégie 
Okrem včasnej detekcie  je veľmi potrebné investovať do prevencie. Pri prevencii a boji proti polarizácii a 

radikalizácii je ideálne, aby boli zapojené všetky tri úrovne: primárna, sekundárna a terciárna prevencia. 

Primárna prevencia je zameraná na zabránenie vzniku polarizácie a radikalizácie. Sekundárna prevencia má za 

cieľ znížiť alebo odstrániť existujúcu živnú pôdu polarizácie a radikalizácie a priamo bojovať proti náhodným 

radikálnym alebo polarizačným nápadom medzi mladými ľuďmi. Na záver, terciárna prevencia je zameraná na 

opatrenia proti radikalizovaným mladým ľuďom, u ktorých hrozí, že svoje nápady uplatnia (pozri napr. Gielen, 

2008). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
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3.4 Intervenčné stratégie 
Vo svojej kategorizácií polarizácie a radikalizácie: test podkladov sociálnych intervencií, Movisie - Holandské 

centrum spoločenského rozvoja (2011) – skúmalo predpoklady anti-radikalizačných projektov a testovalo ich 

pomocou medzinárodnej vedeckej literatúry. Ukázalo sa, že projekty proti radikalizácii možno rozdeliť do štyroch 

typov: 

 Systémový prístup. Zlepšenie osobných životných podmienok radikalizujúcich sa mladých ľudí 

prostredníctvom súvislého poskytovania pomoci, do ktorého sa zapájajú viaceré oblasti (napr. rodičia, 

škola, práca, podpora). 

 Metóda rovesník. Riziková mládež je podporovaná rovesníkmi a nie profesionálmi. 

 Medziskupinový kontakt. Spojenie mladých ľudí s rôznym zázemím s cieľom vytvoriť väčšiu toleranciu. 

 Posilnenie odolnosti. Posilnenie mladých ľudí proti radikálnym myšlienkam alebo osobám tým, že 

posilníme ich sebaúctu. 

 

3.4.1 Systémový prístup 

Tento prístup hovorí, že zlepšenie osobného života radikálnych mladých ľudí prostredníctvom súvislej a osobitnej 

pomoci im v dlhodobom horizonte napomáha odpútať sa od radikálnych myšlienok. V dôsledku toho sa skončí 

ohrozujúce správanie a iné problémy súvisiace s radikálnym extrémizmom. 

Táto systémová metóda je účinná proti antisociálnemu a kriminálnemu správaniu medzi mladými ľuďmi, 

efektívnejšia než iné formy sociálnej podpory. Hlavným faktorom úspechu je jej integrálny prístup. Systémová 

metóda sľubuje mladým radikálnym ľuďom, že ich šance na „normálny“ život sú väčšie. Táto metóda je 

najvhodnejšia pre tých, ktorí majú tendenciu nasledovať iných ľudí. Avšak účinok systémovej metódy na 

zmiernenie vplyvu radikálnej ideológie nie je jasný. Zástancovia tejto metódy by mali: 

 Identifikovať vzťah medzi radikálnym správaním a sociálnym prostredím. 

 Zdôrazniť pozitívny vývoj mladých. 

 Stimulovať zodpovedné správanie členov rodiny (najmä rodičov) a odrádzať od nezodpovedného 

správania. 

 Spraviť intervenciu viac praktickou.  

 Venovať pozornosť aj problémom iných členov rodiny. 

3.4.2 Metóda rovesník 

Tento prístup hovorí, že keď sú rizikoví mladí ľudia oslovení alebo vedení niekým z ich „vlastnej skupiny“ alebo 

rovnakého veku (rovesníkom), vplyv na zmenu ich správania bude oveľa priaznivejší, než keď by sa k nim priblížil 

niekto, kto nepatrí k ich skupine, napríklad učiteľ alebo iný dospelý. Preto táto metóda uprednostňuje v 

sociálnych zásahoch účasť rovesníkov ako efektívny prostriedok, aby boli mladí ľudia menej náchylní na radikálne 

myšlienky a extrémne správanie. 

Mediácia rovesníkom poskytuje pozitívnu podporu polarizovaným vzťahom a konfliktom medzi mladými ľuďmi. 

Najväčší úžitok z tejto metódy majú hlavne mladí ľudia, ktorí sú vzdelaní ako mediátori. Účinok mediácie na 

mladých ľudí, ktorí sú cieľom mediácie, je menej jasný. Skutočný dopad tejto metódy nie je možné určiť. 
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Zástancovia tejto metódy by mali vziať do úvahy, že:  

 zásah rovesníka je najviac účinný v skorých fázach konfliktu.  

 mediácia medzi rovesníkmi by mohla byť užitočné a mohla by priniesť pozitívne výsledky, avšak nie je 

vhodné, aby mladí ľudia vždy nahradili profesionálnych dospelých. 

 je dôležité zvážiť, či je etické zapojiť mladých ľudí do každej konfliktnej situácie 

3.4.3 Medziskupinový kontakt 

Tento prístup hovorí, že organizovanie a povoľovanie podujatí, v ktorých sa stretnú mladí ľudia z rôznych 

etnických a náboženských prostredí, povedie k väčšej tolerancii medzi nimi. 

Kontakt medzi skupinami má poväčšine priaznivý výsledok pre vzájomné porozumenie (znižovanie stereotypov a 

predsudkov). Kontakt medzi skupinami však nevytvára zázraky: jeho pozitívny účinok je pomerne malý. 

Neexistuje žiadny dôkaz dlhodobého pozitívneho vplyvu. Šanca na úspech môže byť za určitých okolností 

negatívne ovplyvnená napr. nedostatočným odborným poradenstvom. Medziskupinový kontakt môže dokonca 

zhoršiť ten problém, ktorý sa snaží vyriešiť (ďalšie odcudzenie medzi mladými ľuďmi a potvrdenie stereotypov). 

Celkové závery o pozitívnom vplyve medziskupinových kontaktov sa nemusia nevyhnutne týkať iba mladých ľudí. 

Zástancovia tejto metódy by mali: 

 stimulovať empatiu na základe konkrétnych príkladov, scenárov a hrania rolí. 

 zabezpečiť opakovaný a systematický kontakt. 

 opatrne rozprávať o multikultúrnych témach v triede. 

 obmedziť pocit neistoty ohľadom ostatných: nájsť neutrálne prostredie. 

3.4.4 Podpora odolnosti 
Tento prístup hovorí, že posilnenie pocitu vlastnej hodnoty spôsobuje, že mladí ľudia budú viac odolní voči vplyvu 

radikálnych osôb.  

Empirický výskum neosvetlil pozitívne účinky sebaúcty na správanie ľudí a ich sociálne interakcie. Predpoklad, že 

vysoká sebaúcta prispieva k prevencii problémového správania mladých, má obmedzenú empirickú podporu. 

Vzťah medzi posilňovaním odolnosti a náchylnosťou voči radikalizmu je ťažké posúdiť. 

Zástancovia tejto metódy by mali: 

 vziať do úvahy, že intervencie by sa mali zamerať na podporu sebaúcty namiesto priameho zvyšovania 

sebaúcty. 

 umožniť radikálnym mladým ľuďom premýšľať o svojich hodnotách vo vzťahu k moderným hodnotám 

 stimulovať morálne úsudky na základe skutočných príkladov 

3.4.5 Stratégie odpojenia 
Tento prístup spočíva vo vytvorení programov deradikalizácie alebo odpojenia zameraného na opätovné 

začlenenie násilných extrémistov do spoločnosti (deradikalizácia) alebo aspoň ich odvrátenie od násilia 

(neangažovania). Dokonca aj po najlepšom úsilí o prevenciu sa niektorí jednotlivci stanú (násilnými) 

extrémistami. Po dosiahnutí tohto štádia spadajú do zodpovednosti bezpečnostných služieb/polície a v 

niektorých prípadoch aj spravodlivosti a väzeniu. Avšak (s najväčšou pravdepodobnosťou) príde deň, kedy 

jednotlivec skončí svoj trest a bude musieť byť opätovne integrovaný do spoločnosti. Pre úspešné opätovné 
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začlenenie do spoločnosti je dôležité ponúknuť odsúdeným, ktorí sa dopustili trestných činov násilného 

extrémizmu, programy deradikalizácie alebo odpojenia. Programy „odpojenia“ by mali byť ponúkané nielen 

jednotlivcom, ktorí čelia väzbe. V ideálnom prípade by sa malo zabrániť uväzneniu tým, že sa poskytne tento druh 

programov predtým, ako jednotlivec začne páchať nezákonnú činnosť. Tieto programy by preto mohli byť 

zamerané na jednotlivcov v rôznych fázach procesu radikalizácie; od tých, ktorí sa dostali do extrémistických 

skupín, ale zatiaľ nevykonali teroristické aktivity, až po tie osoby, ktoré samé boli zodpovedné za / vykonali 

teroristické útoky. 
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3.5 YCARE online sada materiálov 
Postupy opísané v RAN sú zamerané na rôzne štádiá, ktorými prechádza radikalizácia mládeže. Na obrázku nižšie 

sú uvedené štyri etapy. V rámci materiálov YCARE sú aktivity a osvedčené postupy označené v týchto štyroch 

etapách. 

 

 

Sada materiálov YCARE sa skladá z troch oddelených častí. V prvej časti nájdete aktivity. Táto časť obsahuje 

vzdelávacie materiály vo forme aktivít vhodných na okamžité použitie vo vzdelávaní. Aktivity môžu byť použité 

na prevenciu, ale môžu byť tiež užitočné v prostredí, v ktorom poradcovia pracujú s radikalizovanou mládežou. 

V druhej časti sa uvádzajú osvedčené postupy. V krajinách ako je Holandsko a Nemecko sa realizovalo mnoho 

úspešných iniciatív, ktoré prispievajú k boju proti radikalizácii. Tieto osvedčené postupy ukazujú, aké úsilie sa 

vynakladá na prevenciu a intervenciu v radikalizácii. Slúžia ako zdroj inšpirácie pre ďalší rozvoj 

protiradikalizačných programov v krajinách celej Európy. 

V tretej časti sa uvádzajú materiály na zvyšovanie povedomia, ako sú: všeobecné nástroje, multimediálne 

nástroje, propagačné materiály. Tento materiál pomôže odborným pracovníkom získať viac informácií o 

fenoméne radikalizácie. Okrem týchto YCARE usmernení pomôže materiál v treťom boxe profesionálom v 

odhaľovaní radikalizácie. 

  

   
Včasné 

odhalenie  
 Prevencia  Intervencia  

Stratégie 
odpojenia 
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YCARE online sada materiálov 

Materiály YCARE, aktivity, osvedčené postupy a nástroje na zvyšovanie informovanosti je možné získať 

prostredníctvom online systému. Poradcovia pre mládež a lektori, ktorí majú záujem o vzdelávacie materiály 

alebo didaktické nástroje proti radikalizácii, môžu vyhľadávať informácie na našej online platforme YCARE online 

sada materiálov a bezplatne tu nájdu všetky dostupné aktivity a osvedčené postupy. 

Platforma YCARE je online databáza, ktorá obsahuje modulárnu škálu aktivít na zvyšovanie povedomia, 

vzdelávacích aktivít a osvedčených postupov pre poradcov pre mládež, školiteľov a ďalších odborníkov 

pracujúcich v oblasti poradenstva pre mládež, ktorí majú záujem o využitie nových didaktických nástrojov v boji 

proti problémom ako je radikalizácia. YCARE online sadu materiálov nájdete na: https://toolbox.ycare.eu. 

 
 

Ako sa pohybovať v YCARE systéme 

Používatelia môžu jednoducho vyhľadávať materiály, ako sú napríklad aktivity, osvedčené postupy a nástroje na 

zvyšovanie povedomia v našom YCARE systéme. Vyhľadávanie podľa kritérií je tiež možné, takže poradcovia pre 

mládež alebo školitelia môžu pridať jedno alebo niekoľko vyhľadávacích kritérií, aby zúžili výsledky vyhľadávania 

tak, aby boli zamerané na ich potreby. 

 
Ak chcete vyhľadať nejakú vzdelávaciu aktivitu YCARE, najskôr kliknite na pole „Activities“ a potom použite 

vyhľadávací formulár, ktorý sa zobrazí (pozri obrázok nižšie), aby ste našli aktivity, ktoré zodpovedajú vašim 

vyhľadávacím kritériám, ako je modul (téma), vek účastníkov, trvanie a jazyk. Potom kliknite na tlačidlo 

vyhľadávania a zobrazia sa výsledky (zoznam aktivít). 
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Výsledky vášho vyhľadávania sa zobrazia v zozname políčok. Každé políčko obsahuje aktivitu, názov a všetky 

základné informácie, ktoré potrebujete na výber činností, o ktoré sa zaujímate. 

 

 
 

Kliknutím na názov aktivity sa vám zobrazí konkrétna aktivita v detailoch. Ak chcete získať prístup k aktivite, 

musíte sa najprv prihlásiť do systému. Ak nemáte účet v YCARE nástroji, najprv sa zaregistrujte (registračné 

formuláre sa nachádzajú v pravom hornom rohu) alebo použite svoj Facebook účet. 
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Po prihlásení si môžete zobraziť/sprístupniť online aktivity (pozri obrázok nižšie). Aktivitu môžete stiahnuť aj vo 

formáte PDF na off-line použitie kliknutím na tlačidlo na prevzatie   
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Ak chcete nájsť „Osvedčené postupy“ alebo „Nástroje na zvyšovanie povedomia“, kliknite na príslušné políčko a 

zobrazí sa zoznam všetkých dostupných osvedčených postupov alebo nástrojov zvyšovania povedomia. Ak chcete 

získať prístup k týmto materiálom, kliknite na titul a nasledujte linku. Nie je tu podporovaná funkcia vyhľadávania. 

Sociálne médiá 

YCARE projekt môžete sledovať aj na Facebooku: https://www.facebook.com/ycareproject/  

Zdieľajte zaujímavý obsah so svojimi kolegami a priateľmi na najpopulárnejších sieťach sociálnych médií alebo e-

mailom. 

 
 

Mobilné aplikácie  

Mobilná aplikácia YCARE podporuje alternatívny spôsob prístupu k všetkým online materiálom projektu Ycare, 

ako sú aktivity, osvedčené postupy a nástroje na zvyšovanie povedomia pre poradcov pre mládež, školiteľov a 

ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti poradenstva pre mládež s cieľom podporiť ich pri prevencii a boji proti 

radikalizácii. Mobilná aplikácia YCARE je k dispozícii zadarmo v obchode Google Play 

(https://play.google.com/store). 

 

 
  

https://www.facebook.com/ycareproject/
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