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Povzetek 

V zadnjih letih se radikalizacija v smeri nasilnih ekstremističnih in terorističnih stališč smatra kot nar-

aščajoča grožnja v Evropski uniji. Projekt Mladinsko svetovanje proti radikalizaciji (Youth Counselling 

Against Radicalisation - YCARE), ki ga uvaja Erasmus+, predstavlja odziv na ta pojav, pri čemer izhaja iz 

prepričanja, da je za učinkovit boj proti čezmejni radikalizaciji in terorizmu potrebno mednarodno so-

delovanje. YCARE se izvaja s strokovnimi znanji z različnih področij, ki so pomembna pri prizadevanjih 

za boj proti radikalizaciji. Strokovnjaki s področja izobraževanja in raziskovalci, ki se ukvarjajo s 

preučevanjem radikalizacije, združujejo moči in razvijajo produkte, s katerimi želijo mladinske svetovalce 

opremiti za odkrivanje radikalizacije in spoprijemanje z njo.  

Na področju radikalizacije je bilo izvedenih več različnih projektov, ki so pripomogli k večanju baze 

znanja. En od ciljev projekta YCARE je delitev obstoječega znanja o radikalizaciji, ki bi lahko bilo 

uporabno za mladinske svetovalce po vsej Evropi. Osredotočamo se na mladinske svetovalce vseh vrst, 

od vzgojiteljev do socialnih delavcev. Naši produkti bodo uporabni za vse strokovnjake, ki delajo z mla-

dimi, ki so ranljivi za radikalizacijo ali pa so že radikalizirani. 

Projekt YCARE je edinstven zaradi svojega osredotočanja na odnos med radikalizacijo in pedadogiko. 

Do danes se pedagoški osnovi radikalizacije ni posvečalo veliko pozornosti, čeprav obstajajo zadostni 

znaki, da se lahko prepoznajo vzgojna tveganja in zaščitni dejavniki, ki so zelo pomembni za pre-

prečevanje in simptomatsko obravnavo. Vzgoja in izobraževanje sta pomemben dejavnik preprečevanja in 

se lahko vključita v celovite programe, katerih cilj je deradikalizacija in demobilizacija. Projekt YCARE je 

praktično naravnan in ponuja konkretne aktivnosti za takojšnjo uporabo.  

Da bi ustvarili trdno podlago za projekt, smo med strokovnjaki v osmih evropskih državah izvedli ana-

lizo potreb. Le-ta je vključevala spletni vprašalnik, preko katerega so strokovnjaki s področja mla-

dinskega svetovanja odgovarjali na vprašanja o svojih pogledih na pojav radikalizacije in o lastnih pot-

rebah pri svojem delu. Poleg tega so bili z večjim številom strokovnjakov opravljeni tudi razgovori, da bi 

prišli do boljšega razumevanja njihovega zavedanja in razumevanja radikalizacije in njihove vizije o tem, 

kakšno vlogo imajo kot strokovnjaki pri spopadanju s tem pojavom. Analiza potreb je potekala od mar-

ca do junija 2016.  

Za zadovoljevanje potreb, ki so jih mladinski svetovalci izkazali preko vprašalnika in v razgovorih, so 

partnerji projekta YCARE razvili ta priročnik in sklop orodij. Oba sta dostopna na spletni strani projekta 

YCARE: https://www.YCARE.eu. Na spletni strani projekta lahko strokovnjaki najdejo tudi dodatne in-

formacije o projektu v obliki novic.  Razviti so bili naslednji produkti: 

 

Priročnik 

 

Ta priročnik vsebuje informacije o procesu radikalizacije, o dejavnikih, na katerih le-ta temelji, o vlogi 

radikalnih organizacij in njihovi uporabi digitalnih medijev. Poseben poudarek je namenjen odnosu med 

radikalizacijo ter vzgojo in izobraževanjem. Priročnik vsebuje tudi opis najpomembnejših skrajnih gibanj v 

Evropi - skrajnega islama, skrajnega desničarstva in skrajnega levičarstva. En del priročnika je posvečen 

smernicam za informiranje o pomoči mladim, ki so tarča radikalcev. V tem delu so navedene strategije, 

s katerimi lahko ranljivim mladostnikom pomagamo, da se dovolj zgodaj soočijo s svojimi težavami in 

preprečijo njihovo zaostritev. Priročnik namenja pozornost strategijam zgodnjega odkrivanja, strategijam 
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preprečevanja, strategijam posredovanja in strategijam izhoda. Smernice, opisane v priročniku, so tesno 

povezane s sklopom orodij, saj le-ta obravnava ukrepe za boj proti radikalizaciji. 

 

Sklop orodij 

 

Sklop orodij je sestavljen iz treh ločenih predelkov. V prvem predelku bomo shranjevali aktivnosti. 

Vsebuje gradiva za usposabljanje v obliki vaj za takojšnjo uporabo v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. 

Aktivnosti se lahko uporabljajo za namene preprečevanja, uporabne pa so tudi v primerih, ko svetovalci 

delajo z radikaliziranimi mladostniki.  

Drugi predelek je namenjen shranjevanju dobrih praks. V državah, kot sta Nizozemska in Nemčija, 

uresničujejo številne uspešne pobude, ki pomagajo v boju proti radikalizaciji. Dobre prakse prikazujejo, 

kakšna prizadevanja se izvajajo za preprečevanje radikalizacije in za posredovanje proti njej. Služijo kot 

vir navdiha za nadaljnji razvoj programov proti radikalizaciji v državah po vsej Evropi. 

V tretjem predelku se shranjujejo gradiva za ozaveščanje, kot so splošna orodja, multimedijska orodja 

in promocijska gradiva. S pomočjo teh gradiv bodo strokovnjaki dobili boljši vpogled v pojav radikali-

zacije. Skupaj s priročnikom YCARE bodo gradiva v tretjem predelku pomagala strokovnjakom pri odkri-

vanju radikalizacije.  

 

Spletna platforma in mobilne aplikacije 

 

Spletna platforma in mobilne aplikacije so namenjene podpori posredovanja razultatov projektov. Plat-

forma in aplikacije omogočajo interakcijo med učenci in učitelji. Platforma podpira elektronsko upravljan-

je, shranjevanje in predstavitev gradiv in s tem ustvarja pogoje, potrebne za dinamično učno okolje. 
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Predstavitev tega priročnika 
 

 

Če vas zanima projekt YCARE, njegovi cilji in pristopi, začnite z branjem 1. poglavja. Na začetku nudimo 

kratek pregled pojma radikalizacije in potrebe po pedagoškem pristopu. Nato na kratko opišemo vlogo 

mladinskega svetovanja v Evropi in potrebe mladinskih svetovalcev v zvezi z radikalizacijo. Podajamo 

pregled ostalih evropskih projektov in poglavje zaključimo s prispevkom projekta YCARE. 

 

Če želite izvedeti več o radikalizaciji, pojdite na 2. pogavje. Najprej bo obravnavan pojav radikalizacije. 

V tem odstavku razlagamo značilnosti radikalne osebe in polemike o opredelitvi radikalizacije. Nato 

predstavljamo t.i. stopnice do radikalizma, da ponudimo boljši vpogled v faze, skozi katere prehaja 

oseba v procesu radikalizacije. Model predstavlja proces radikalizacije skozi metaforo stopnišča. Nato 

obravnavamo še sprožilne dejavnike v procesu radikalizacije. Sprožilni dejavniki so konkretni dogodki, ki 

predstavljajo začetek prepoznavne radikalizacije ali deradikalizacije Prikažemo tudi, kako razlikujemo 

med različnimi tipi radikalnih oseb. Pri tem se pokaže, da so osebe z določenim radikalnim profilom 

bolj ali manj dovzetne za določene sprožilne dejavnike. Naslednji odstavek govori o načinih, kako radi-

kalne osebe delujejo. Posvetili se bomo organizacijski strukturi skrajnih skupin in osebam, ki se radikali-

zirajo same (volkovi samotarji). Nato so na kratko opisane skrajne ideologije, kot so radikalna skrajna 

desnica, radikalna skrajna levica in radikalni islam. Poglavje se zaključi s kratkim opisom radikalizacije v 

[država]. 

 

Če vas zanima, kaj je učinkovito za delo mladinskih svetovalcev, preberite 3. poglavje. V tem poglavju 

predstavljamo cilje in metode različnih praks. Na začetku so predstavljene prakse za zgodnje odkrivanje, 
sledijo jim aktivnosti za preprečevanje in tri različne vrste posredovanja. Ta poglavja se osredotočajo na 
krepitev moči in vključevanje skupnosti, podporo družinam in podajanje alternativnih vsebin. V zadnjem 

poglavju so obdelane strategije izhoda. Zadnji odstavek se naveže na sklop orodij YCARE, ki vsebuje 
dobre prakse in aktivnosti. 
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1. Mladinsko svetovanje in radikalizacija 

1.1 Uvod  
 

 

Namen projekta YCARE je ozaveščanje strokovnjakov, ki neposredno delajo z mladimi, o problemu radi-

kalizacije. Želimo jih spodbuditi k temu, da bi bili na svojem delovnem mestu dobro opremljeni za 

zaznavanje radikalizacije in ustrezen odziv nanjo. Neposredni izvajalci lahko pomembno doprinesejo k 

reševanju tega problema. V to skupino štejemo učitelje, mladinske delavce, policiste v lokalni skupnosti, 

socialne delavce in zdravstvene delavce (vključno s psihologi).  

Obstaja možnost, da imajo neposredni izvajalci sposobnost prepoznavanja in imenovanja potencialno 

občutljivih posameznikov. Vendar pa nimajo vedno zadostnega razumevanja pojma radikalizacije; ni 

nujno, da bodo razumeli opozorilne znake ali vedeli, kako naj se nanje odzovejo. Zato je potrebno 

njihovo ozaveščanje o tem problemu. Poleg tega je pomembno, da jih opremimo s strategijami za de-

radikalizacijo, za vključevanje in krepitev moči skupnosti, za izobraževanje mladih in podporo družinam. 

V projektu YCARE “Mladinsko svetovanje proti radikalizaciji: pedagoški pristop” smo zbrali in razvili gra-

diva in metode v podporo strokovnjakom, ki neposredno delajo z mladimi. Razvili smo naslednje pro-

dukte:  

 

Sklop orodij Sklop orodij je sestavljen iz treh elementov: 

 Aktivnosti 

 Dobre prakse 

 Gradivo za ozaveščanje 

 

Smernice, ki se nanašajo na sklop orodij  

 

Produkti v različnih partnerskih jezikih so na voljo za brezplačen prenos (PDF dokumenti) na spletni 

strani projekta: www.ycare.eu. 

 

Na začetku teh smernic nudimo kratek pregled pojma radikalizacije (1.2) in potrebe po pedagoškem 

pristopu (1.3). Nato na kratko opišemo vlogo mladinskega svetovanja v Evropi (1.4) in potrebe mla-

dinskih svetovalcev v zvezi z radikalizacijo (1.5). V sklopu tega projekta ni mogoče zadovoljiti vseh 

omenjenih potreb. Na koncu podajamo še prispevek projekta YCARE. 
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1.2 Radikalizacija v Evropi danes 

 

V zadnjih letih se radikalizacija v smeri nasilnih ekstremističnih in terorističnih stališč smatra kot nar-

aščajoča grožnja v Evropski uniji. Nedavni teroristični napadi (npr. napadi džihadistov v Španiji, Združe-

nem kraljestvu, Franciji in Belgiji) in porast števila mladih, ki sodelujejo in simpatizirajo s to in drugimi 

vrstami ekstremističnih skupin (npr. ultranacionalisti, neonacisti) in drugimi vrstami nasilja in nestrpnosti 

(npr. mladostniške tolpe, huliganstvo, ksenofobija, islamofobija, zločini iz sovraštva, uperjeni proti et-

ničnim manjšinam, homofobija in mladostniško spolno nasilje) (ECRI, 2014; Ramalingan, 2014) so pro-

blem radikalizacije postavili na dnevni red politike kot prioriteto in izziv.  

Politike v EU so bile pozvane, da koordinirajo aktivnosti civilnega prebivalstva in javnih organov, katerih 

cilj je odkrivanje in zgodnja pomoč. V svoji Revidirani strategiji EU za boj proti radikalizaciji in novačen-

ju za terorizem (2015) Evropska unija poudarja pomen tega sodelovanja in izmenjave dobrih praks. 

Poudarja tudi, da radikalizacija ni omejena na islamistične skupine. 

Nekaj primerov politik, ki so navdih našle v tem pristopu, najdemo v državah, kot sta Danska (Akcijski 

načrt za preprečevanje radikalizacije in ekstremizma) in Združeno kraljestvo (PREVENT in CHANNEL). Te 

politike se osredotočajo na delovanje skupnosti. V določenih primerih je pozornost v zvezi z radikali-

zacijo povzročila stigmatizacijo muslimanske skupnosti, kar odraža potrebo po usposabljanju stroko-

vnjakov, civilistov in javnih oblasti za to problematiko. 

V večih evropskih državah se izvajajo okviri ukrepanja (action frameworks) za reševanje problema ek-

stremizma in radikalizacije. Te politike običajno vključujejo telefonske linije za pomoč in strokovne 

mreže. Njihov cilj je koordinacija strokovnjakov in javnih organov in usmerjanje le-teh k odkrivanju radi-

kalizaceije in podpori v njenih zgodnjih fazah. Primere lahko najdemo v Nemčiji (Beratungsstelle 

Radikalisierung), Španiji (Plan Nacional de Lucha Contra la Radicalizatión Violenta), na Nizozemskem 

(Actie Programma Integrale Aanpak Jihadisme) in na Slovaškem (Strategy on Countering Extremism in 

the Slovak Republic for the period of 2015-2019). 

Razen teh iniciativ, ki so nastale na področju varnosti državljanov, so se začeli izvajati tudi programi, ki 

so ciljno usmerjeni na mladino in tiste, ki neposredno delajo z njimi. Erasmus + je pomemben akter v 

teh programih. Je eden glavnih pobudnikov iniciativ na področju formalnega in neformalnega izo-

braževanja na evropski ravni. Primera projektov Erasmus + sta Problem izločenosti: Usposabljanje o 

preprečevanju radikalizacije mladih, katerega cilj je krepitev moči, vključenost in družbena povezanost 

preko mreže podjetij, in Stopimo skupaj za NEET mlade: Zaposljivost mladih, katerega cilj je okrepiti 

neformalno izobraževanje, šport in zaposljivost. 
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V evropskih državah smo zasledili kar nekaj iniciativ, ki se z radikalizacijo in ekstremizmom ukvarjajo na 

področju izobraževanja. V Avstriji lahko na primer razen posebnega predmeta “politične zavesti” (ki je 

vključen v učni načrt), najdemo delavnice o velikem učinku in vidnosti, ki jih izvaja center Polis, ki se 

ukvarja s problemi, kot sta ekstremizem in deradikalizacija. Še en zanimiv projekt je Načrt preprečevanja 

radikalizma med mladimi v mestih Ceuta in Melilla (Španija), namenjen spodbujanju odkrivanja čustvenih 

profilov ranljivih mladostnikov s strani učiteljskega kadra. 

Tudi številne islamske verske organizacije in skupine izvajajo različne iniciative kot odgovor na 

radikalizacijo, njihov cilj pa je ozaveščanje o vlogi, ki jo muslimanska vera igra pri njenem pre-

prečevanju. Nekateri primeri teh dejavnosti so delavnice, ki jih izvajajo skupine muslimanske mladine v 

avstriji (MJÖ) ali številne konference in seminarji, organizirani v Španiji (UCIDE, Unión de Comunidades 

Islámicas De España - Zveza muslimanskih skupnosti Španije), ter irska spletni stran www.jihad.info. 

Razen programov, ki spodbujajo preprečevanje in zgodnje odkrivanje, se lahko najdejo tudi iniciative, 

katerih cilj je posredovanje. Te iniciative se ukvarjajo z osebami, ki so že radikalizirane in želijo zapusti-

ti skrajne skupine, s katerimi so povezane (deradikalizacija). Primer takšnih iniciativ sta programa Exit-

Germany in Exit-Hayat v Nemčiji. Program Exit-Germany je iniciativa z velikim vplivom na mednarodni 

ravni, ki nudi pomoč med procesom radikalizacije mladih, ki so povezani z ultradesničarskimi skupinami. 

Tudi program Exit-Hayat nudi pomoč v primeru deradikalizacije, namenjen pa je mladim skrajnim sa-

lafistom in džihadistom. 
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1.3 Pedagoški pristop 

 

 

Pri razlagi procesa radikalizacije med mladimi je v literaturi poudarek na družbenih in psiholoških 

dejavnikih. Poudarek je na težavah, ki jih imajo mladi pri iskanju smisla in identitete, in na izkušnjah 

krivic in groženj, uperjenih proti njihovi etnični, verski ali kulturni skupini. Takšni dejavniki lahko vzbudijo 

negativna čustva, kot na primer jezo ali strah, ki se lahko pretvorijo v negativne namene in stališča ali 

celo nasilno vedenje. Vse do danes je bilo manj poudarka na pedagoški osnovi takšnih družbeno-

psiholoških pojavov. Vendar pa obstajajo zadostni znaki, da je mogoče prepoznati izobraževalna tvegan-

ja in zaščitne dejavnike, ki so zelo pomembni za preprečevanje. Poleg tega lahko imajo pedagoški 

posegi za osebe, ki so že vstopile v proces radikalizacije, obliko simptomatskega zdravljenja.   

To poglavje podaja pregled vpogledov, ki so o tej temi na voljo v literaturi. Prvi del bo predstavil tve-

ganja v domačem okolju. Nato se bomo osredotočili na tveganja v drugih pedagoških kontekstih. Na 

koncu bo osvetljena pedagoška odgovornost različnih akterjev, ki lahko vplivajo na razvoj mladostnikov.  

 

 

1.3.1  veganja v domačem okolju 

 

Vzgoja za enakost proti nezaupanju do “drugih"Vzgoja za enakost proti nezaupanju do “drugih"Vzgoja za enakost proti nezaupanju do “drugih"Vzgoja za enakost proti nezaupanju do “drugih"    

Nedavna študija (Van Bergen & Pels, 2013) kaže, da obstaja povezava med radikalizacijo in ‘etnično 

socializacijo'.  Etnična socializacija je način, na katerega vzgojitelji zavestno spremljajo otroke pri 

druženju in obnašanju z drugimi, npr. verskimi in etničnimi skupinami. Vzgoja, ki vsebuje sporočilo, da 

so vsi enakopravni ne glede na poreklo, je lahko zaščitni dejavnik. Starši, ki otroke učijo, da imajo 

nezaupljiv odnos do ‘drugih’, lahko zato (ne)zavestno prispevajo k procesom radikalizacije - čeprav to 

zagotovo ni vedno tako (Van Bergen & Pels, 2013).  

 

Povezava med etnično socializacijo in radikalizacijo je prikazana v različnih študijah. Gielen (2008), na 

primer pokaže, da desničarski mladostniki svoje ksenofobne in nacionalistične poglede najprej delijo s 

svojimi starši. Šele ko pridejo v stik s pravosodjem, starši menijo, da so prestopili mejo. Prav tako 

študija o skrajni mladini (Van Donselaar, 2005) kaže, da najbolj zagrizeni ekstremisti svoja protimi-

grantske občutke delijo s svojimi starši. 
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Negotovost o verski/kultirni identitetiNegotovost o verski/kultirni identitetiNegotovost o verski/kultirni identitetiNegotovost o verski/kultirni identiteti    

Mladi poročajo o pomanjkanju podpore s strani staršev pri razvoju verske/kulturne identitete. Ena 

težava je, da starši pogosto nimajo ustreznih sredstev; starši pogosto nimajo odgovora na ‘zakaj’ v 

zvezi z verskimi zapovedmi in prepovedmi (King, 2008). Starši nimajo vedno sposobnosti voditi svojih 

otrok v procesu razvoja verskega smisla in identitete, kar lahko doprinese k procesu radikalizacije 

(Wessels & Dijkman, 2012). Stigma in izključenost, ki ju nekdo doživi kot musliman, narekuje nove izzive 

za učitelje otrok. Kako pomagati otrokom, ki so žrtve nasilništva zaradi ramadana ali naglavne rute? In 

kako se spoprijeti s posledičnimi občutki prizadetosti? 

 

Negotovost glede reakcije na znake radikalizacijeNegotovost glede reakcije na znake radikalizacijeNegotovost glede reakcije na znake radikalizacijeNegotovost glede reakcije na znake radikalizacije    

Kvalitativne raziskave med radikaliziranimi mladostniki kažejo, da starši pogosto gojijo iste ideje kot 

njihovi otroci. Bolj pogosto pa ekstremnih pojavnih oblik vedenja svojih otrok ne jemljejo resno ali pa 

raje pogledajo stran; ne začenjajo razgovora in ne razmišljajo poglobljeno o njih in jih ne poskušajo 

uravnotežiti (Van Bergen & Pels, 2013. Iz San et al. 2010). Literatura nadalje poroča o zaznani po-

manjkljivi usposobljenosti staršev za spopadanje s polarizacijo, stigmatizacijo in napetostjo, in nakazuje, 

da se starši pogosto ne zavedajo vpliva svojega položaja. 

 

Starševski odpor lahko tako okrepi kot oslabi motivacijo otroka, da bi postal član skrajne skupine (Van 

der Valk & Wagenaar, 2010). Čustveni odzivi s strani staršev lahko sprožijo nadaljnjo radikalizacijo, 

zlasti če so prisotni prepiri. Posredovanje staršev pa lahko pri otrocih zbudi tudi zavedanje o neželenih 

posledicah njihovega vedenja. Tako lahko starši motivirajo svoje otroke, da le-ti zapustijo radikalno 

skupino. 

 

Slog starševstvaSlog starševstvaSlog starševstvaSlog starševstva    

Odkriti odzivi staršev na vprašanja in težave otrok lahko zagotovijo varovalo proti radikalizaciji (Bergen 

& Pels, 2013). Avtoritarni starševski slog in pomanjkanje odzivnosti tvorita dejavnik tveganja. Pogosto je 

prisotna vrzel v komunikaciji in občuteno pomanjkanje čustvene podpore s strani družine, tudi ko gre 

za mladostnikovo iskanje (verskega) občutka smisla in identitete. Manj izobraženi starši v prvi generaciji 

migrantov manj vidijo pomen interaktivne komunikacije z otroki od njihovega zgodnjega otroštva naprej 

(Pels et al. 2009).  

 

Možno je, da starši uporabljajo različne sloge za dečke in za deklice. Iz splošne literature o vzgoji v 

kontekstu migracije je znano, da zlasti v družinah Maročanov in Turkov prve generacije pozornost za 

vzgojo fantov upade, ko pridejo v puberteto (Pels at al. 2009). Tako pogosto dominira vrstniška sociali-

zacija na ulici ali na spletu, pri čemer se dobro - a tudi zlo - lažje uveljavi in prevlada. V nasprotju pa 

imajo starejša dekleta manj prostora za samoodločanje in samoizpolnitev, poveča se pritisk nanje, da 

se prilagodijo in prevzamejo skrb za ostale. Wessels and Dijkman (2012) v svoji raziskavi, ki sta jo 

opravila med pravovernimi muslimankami, prikažeta, da slednje predstavlja pomemben element pri nas-

tanku ugodnih pogojev za radikalizacijo med mladimi ženskami. 

 

Vendar pa niso samo priseljenski starši tisti, ki izvajajo avtoritarni slog starševstva. Raziskava desničars-

kega ekstremizma kaže, da je za mlade, katerih starši izvajajo avtoritarni in disciplinski slog starševstva, 

bolj verjetno, da bodo razvili skeptičen in negativen odnos do priseljencev. To povečuje verjetnost 

prevzemanja radikalnih stališč (Bertelsmann Stiftung, 2010).  
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Družinske razmereDružinske razmereDružinske razmereDružinske razmere    

Težave v družinah lahko povečajo nemoč staršev in vzgojiteljev, kot je znano iz številnih študij. Poleg 

tega lahko številni problemi (družinski konflikti, nasilje, psihosocialna vprašanja) predstavljajo takojšnje 

pogoje za razvoj radikalizacije (Wessels & Dijkman, 2012). 

 

Velike družinske težave lahko predstavljajo idealno priložnost za razvoj radikalizacije, zlasti če ti pro-

blemi zmanjšujejo pozornost do tistega, kar mladostnike moti v eksistencialnem smislu. Pomanjkanje 

tako zaščite kot postavljenih meja pogosto še bolj vzpodbuja mlade pri njihovem iskanju identitete.  

Radikalne skupine razumejo ta pojav in zmedo izkoriščajo za novačenje novih članov (Sieckelinck & De 

Winter, 2015). 

 

V skladu s tem raziskava o privržencih različnih močnih ideologij - mirni stanovalci v objektih brez last-

nika (skvoterji), aktivisti za pravice živali, skrajno desničarski simpatizerji nacistov in simpatizerji skrajnih 

različic islama - kaže, da je za mladostnike z radikalnimi prepričanji verjetno, da so imeli težko otrošt-

vo. Več kot polovica vprašanih v tej raziskavi prihaja iz enostarševskih družin, mnogi so se izobraževali 

v javnih šolah in dosegali podpovprečne učne rezultate (Sieckelinck et al., 2015). 

 

 

1.3.2  veganja v drugih pedagoških kontekstih 

 

Vzgojno poslanstvo šoleVzgojno poslanstvo šoleVzgojno poslanstvo šoleVzgojno poslanstvo šole    

Pels (2012) v literaturi ugotavlja, da imajo šole težave že z izpolnjevanjem svojega vzgojnega 

poslanstva, in še toliko bolj z uresničevanjem jasne vizije obravnavanja raznolikosti in konfliktov in 

napetosti na etničnem, kulturnem in/ali verskem področju. “Medkulturna vzgoja" ostaja vprašanje, ki se 

mu namenja relativno malo pozornosti (Ledoux et al., 2000). V skladu s tem se le malo šol ukvarja s 

skrajnimi pojavnimi oblikami in znaki radikalizacije med mladimi. Dejansko vidimo podobne reakcije, ko 

starši kaznujejo (včasih vse do izključitve) ekstremno obnašanje, pomanjkanje odzivnosti, in ponavadi 

pogledajo proč ali se prepozno odzovejo na grožnjo radikalizacije mladih. Mladi ljudje nimajo kam s 

svojimi idejami. Obstaja tveganje, da se odvrnejo od šole in se na primer zatečejo k internetu, kjer se 

radikalizirajo naprej. 

 

Šole imajo zelo pogosto predstavo varnega okolja, ki ne vključuje varnega govora o politiki in idealih 

(Sieckelinck et al., 2015). Vendar pa bi z vidika radikalizacije šola morala biti kraj, kjer bi učenci lahko 

govorili o politiki in idealih. To pomeni, da se takšnemu razgovoru ne bi smeli izogibati iz strahu mo-

rebitne razžalitve neke osebe ali skupine. Lahko rečemo, da je treba na varnih mestih ustvariti turbu-

lence, ki razkrijejo, kaj se dogaja v glavah mladih, in nato reševati njihove težave. Čeprav je učiteljem 

težko obravnavati občutljiva politična vprašanja, morajo šole priznati, da bi v varni šoli moral biti pro-

stor za odprto razpravo. 

 

Po mnenju Sieckelincka and De Ruyterja (2009) bi idealom mladih bilo treba nameniti vzgojno 

pozornost. Po njihovem mnenju ni prav, da bi se proti radikalizaciji borili tako, da bi ljudi odvračali od 

strastnega zagovarjanja njihovih idealov. Namesto tega bi bilo treba ustvariti zavest o tem, kako se 

posamezniki posvetijo idealom, in zagotoviti bi jim bilo treba svetovanje.  Za ljudi je pomembno, da 

imajo ideale: le-ti omejujejo opcije posameznikov, kar jim omogoča, da sami odločajo, ukrepajo in so 

zadovoljni.  
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Pomemben vzgojni cilj je naučiti otroke, da do svojih idealov razvijejo strast v razumni meri. Ta cilj 

temelji na treh merilih: racionalnosti, morali in preudarnosti. Mlade je treba naučiti, da zavzamejo ra-

cionalno, moralno in preudarno stališče do svojih idealov in da jim sledijo na način, ki ga omejuje (pa 

tudi omogoča) racionalen, moralen in preudaren razmislek.  

 

Pedagoško poslanstvo hiš Pedagoško poslanstvo hiš Pedagoško poslanstvo hiš Pedagoško poslanstvo hiš čaaaašššščenja enja enja enja     

Sodelovalna raziskava med muslimansko mladino kaže, da poleg družine tudi vzgoja v mošeji (šolah) ne 

zadošča njihovim potrebam (Pels, the Gruijter & Lahri 2008). Tudi tukaj je prisoten položaj avtoritarnih 

odnosov ter enosmerne komunikacije in prenosa znanja. Za interakcijo in (kritično) razmišljanje s 

študenti je le malo prostora. Poleg tega mošeja nudi le malo podpore pri premoščanju vrzeli med 

različnimi svetovi, v katerih živijo otroci. Njen glavni cilj je oblikovanje in krepitev njene lastne (verske) 

identitete pri otrocih in s tem povezave z državo izvora in etnično skupnostjo. Ustvarjanje mostu do 

družbe je manj pomembno. Obstajajo sicer mošeje in imami, ki so bolj odprti za mlade in njihove po-

trebe, in ki prav tako odpirajo svoja vrata ženskam in dekletom (Pels et al., 2008). Vendar pa se tudi 

ne da izključiti dejstva, da je v nekaterih šolah v mošejah moč zaznati sporočila proti integraciji. 

 

Voditelji krščanskih cerkva lahko ljudi privedejo do ekstremističnih stališč glede vprašanja o življenju. 

Organizacije proti splavu poskušajo vključiti duhovščino v svoj boj proti splavu (Priests for Life, 2016). 

Čeprav vsekakor ni nujno, da bi zahteve po ukepanju proti splavu ljudi naredile za ekstremiste proti 

splavu, so takšne zahteve lahko sprožilni dejavnik v posameznikovem procesu radikalizacije.  

 

Pedagoška civilna družbaPedagoška civilna družbaPedagoška civilna družbaPedagoška civilna družba    

V zadnjem času pozornost na pedagoško odgovornost institucij zunaj družine in šole narašča: mladinski 

delavci, socialne službe, institucije v pravosodnem sistemu, pa tudi neformalne mreže in prostovoljne 

organizacije se vedno bolj zavedajo svoje morebitne vloge. Vendar pa se pri tovrstnem delu pojavlja 

tudi precej pedagoške nemoči, na primer v zvezi z moralno vzgojo, obravnavanjem agresije, pomanjkan-

jem povezovanja mladih v šoli in družbi ter konfliktov na etnični in verski podlagi. Posledica tega je, da 

je na voljo manj socialne podpore za vpletene družine in mlade, pri čemer pa je ravno socialna podpo-

ra eden najpomembnejših zaščitnih dejavnikov. 

 

 

1.3.3  Pedagoška naloga  

 

Zdi se, da imata komuniciranje z mladimi in njihova podpora v primeru konflikta zaradi etnične pripad-

nosti ali vere zaščitni učinek pred negativnim razmišljanjem o "drugih". Starši torej lahko igrajo 

pomembno vlogo. To zadeva tako kakovost pedagoškega odnosa z njihovimi otroki kot tudi - na-

tančneje - vzgojo njihovih otrok v odnosu do drugih družbenih skupin. Če imajo mladi v procesu iskanja 

samega sebe in smisla premalo odraslih, ki bi jim namenjali osebno pozornost in odprto razpravo, 

lahko to prispeva k radikalizaciji. Tudi starši z malo “informacijskega kapitala” lahko sodelujejo, in sicer 

tako, da otrokom prisluhnejo in po potrebi poiščejo pomoč. 

 

Podpora staršev je potrebna pri izgradnji pozitivnega odnosa in komunikacije z njihovimi otroki. Danda-

nes obstaja široka paleta projektov, razvitih za pomoč staršem pri spodbujanju kognitivnega in aka-

demskega razvoja njihovih otrok. Pri vzgoji je poudarek je dosti bolj na ‘kako’ in manj na ‘kaj’, poleg 

tega pa je pomebno odprtego in refleksivno komuniciranje za usmerjanje mladostnikov pri iskanju smis-
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la in identitete, zavezanosti družbi in ukvarjanju z različnostjo in nasprotujočimi si vrednotami. Za 

vzgojne posege, ki posebej obravnavajo ta vprašanja, so potrebni dodatni moduli. 

 

Ne samo med starši, tudi širše, v njihovih skupnostih, se je treba zavedati tveganj za pojav nezaupanja 

do ‘drugih’. Tveganja obstajajo tudi, kadar ni vzajemne komunikacije z otroki, ko ljudje gledajo stran in 

ko ne obstaja (kritično) razmišljanje o skrajnih pojavnih oblikah vedenja. Možni negativni učinki na mla-

de - in s tem tudi pedagoška odgovornost v zvezi z njimi - se skoraj ne obravnavajo.  

 

Tudi dodatni vzgojitelji v prostovoljnih/strokovnih ustanovah, odgovornih za mlade, morajo prevzeti 

odgovornost. Pri izobraževanju je potrebna večja pozornost za (moralno) vzgojo mladih, njihova vprašan-

ja o smislu, njihov verski položaj in njihov odnos do "drugih". V skrajnih pojavnih oblikah vedenja mora 

obstajati način, kako zagotoviti prostor za kritični razmislek in korektivne ukrepe. Tudi strokovnjaki na 

drugih področjih morajo nameniti več pozornosti vzgojiteljem in mladostnikom, ki se borijo z vprašanji in 

problemi polarizacije in radikalizacije. Pozornost je treba posvečati podpori in profesionalizaciji stroko-

vnjakov, ki se učijo delati z drugimi in se spopadati z napetostmi in moralnimi dilemami, ki iz tega 

izhajajo. 

 

 

 

 

    

Nadaljnje braNadaljnje braNadaljnje braNadaljnje branjenjenjenje    
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1.4 Mladinsko svetovanje v Evropi 

 

 

Mladi potrebujejo informacijski okvir, ki jim omogoča, da naredijo svoje prve ključne odločitve, ki imajo 

dolgoročno velik vpliv na vsa področja življenja (izobrazbeno, poklicno, družinsko in osebno). Mladinske 

svetovalne službe se na te potrebe odzivajo s pomočjo različnih strokovnjakov ("svetovalcev") in cen-

trov, ki nudijo globalno in celovito svetovanje in informacije na področjih, kot so izobraževanje, zapo-

slovanje, zdravje itd.  

V kategoriji mladinskih svetovalnih služb moramo razlikovati med splošnimi in specializiranimi službami. 

Splošne svetovalne službe mladim nudijo osnovne informacije in svetovanje za različna področja, ki jih 

zanimajo (npr. izobraževanje, zdravje, zaposlovanje ali bivanje), in jih, če je to potrebno, napotijo na 

specializirane službe na teh področjih (npr. mlade odvisnike na center za zdravljenje odvisnosti). Poleg 

tega mladim nudijo številne vire in rekreativne dejavnosti ter poklicno usposabljanje.  

Na drugi strani pa so specializirane mladinske svetovalne službe vključene na mnogih področjih (med 

drugim izobraževanje, zdravje, socialno varstvo ali mladoletniško pravosodje) in za razliko od splošnih 

služb nudijo posebno in poglobljeno usmerjanje na teh področjih (npr. izobraževalno in poklicno usmer-

janje). 

Splošno svetovanjeSplošno svetovanjeSplošno svetovanjeSplošno svetovanje    

Na evropski ravni je krovna organizacija takšne splošne službe agencija ERYICA (European Youth Infor-

mation and Counselling Agency). Njen glavni namen je zadovoljiti potrebe mladega prebivalstva po in-

formacijah in izboljšati sodelovanje na tem področju. Trenutno usklajuje več kot 7.500 lokalnih in re-

gionalnih centrov, kar odraža široko porazdelitev tovrstnih splošnih služb po vsej Evropi.  

V Avstriji in Sloveniji lahko najdemo splošne svetovalne centre, ki nudijo osnovne informacije in sveto-

vanje družinam, ki te centre obiskujejo, da bi rešile svoje težave in prejele pomoč (od svetovalnih in 

družinskih centrov), ne da bi pred tem morale biti preusmerjene iz drugih centrov. V drugih partnerskih 

državah tega projekta mladinski centri nudijo podobne storitve, kot na primer med drugim Instituto de 

la Juventud v Španiji, Advice on Wire v Avstriji ali Youth work na Irskem.  

Specializirano svetovanjeSpecializirano svetovanjeSpecializirano svetovanjeSpecializirano svetovanje    

Na splošno je največje število svetovalnih služb na področju formalnega izobraževanja. Službe 

izobraževalnega svetovanja, ki so vključene v šolske ustanove, obravnavajo vidike, povezane predvsem z 

akademskimi dosežki in odnosi z izobraževalno skupnostjo (npr. Svetovalne storitve in šolski svetovalci v 
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Sloveniji, izobraževalne svetovalne ekipe v Španiji, Grčiji in na Slovaškem ali Šolska psihološka platforma 

v Avstriji). Poleg tega lahko najdemo tudi vire, namenjene družinam - kje lahko dobijo informacije in 

odgovore na poizvedbe. (Šola za družine v Španiji). 

Obravnavanje neformalnih vidikov (npr. izobraževanje o vrednotah, socialnih veščinah in zdravem življen-

jskem stilu) izvajajo zunanje organizacije (npr. Foróige na Irskem in nekaj nevladnih organizacij v Španiji) 

ali izobraževalni programi, ki niso vključeni v učni načrt, a so jih ustanove deležne (npr. Plan for 

coexistence v Španiji). 

Na področjih, kot so zdravje, pravosodje, zaposlovanje ali socialna varnost je podpora mladim bolj 

specializirana in namenjena mladim iz določenih skupin, kot na primer migrantom, mladoletnikom pod 

skrbništvom države ali mladoletnim prestopnikom. Na teh področjih ni poudarek na vlogi svetovalca kot 

osebe, temveč so svetovalne dejavnosti vključene v obstoječe programe, ki jih izvajajo posamezni stro-

kovnjaki (npr. izobraževalno in poklicno svetovanje, svetovanje mladoletnim prestopnikom itd.). 
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1.5 Kaj mladinski svetovalci potrebujejo 

 

 

V okviru projekta YCARE je bila med strokovnjaki v osmih evropskih državah izvedena analiza potreb. V 

nadaljevanju so podrobno opisane posamezne potrebe, pri čemer je podana razlika med potrebami 

strokovnjakov in drugimi potrebami. Projekt YCARE je namenjen potrebam strokovnjakov. 

 

 

1.5.1 Potrebe, osredotočene na strokovnjake  

 

Informacije 

 Za podajanje informacij o političnem in verskem pluralizmu.  

 Za ozaveščanje o ksenofobnem vedenju in nestrpnosti na splošno. Za informiranje in 

ozaveščanje o pojavu radikalizacije (zgodovina, proces, vrste ekstremističnih ideologij, razlike 

med religijo in fundamentalizmom, dejavniki tveganja) in kako se povezati z ranljivimi ali radika-

liziranimi mladostniki. 

Krepitev sposobnosti 

 Tehnike posredovanja pri družinah in skupnosti za spodbujanje njihove vključenosti in zaščito 

pred tveganimi okolji.  

 Posebne strategije in tehnike za spopadanje z radikalizacijo: kako jo preprečiti, kako razlikovati 

znake (npr. med pravovernostjo in fundamentalizmom) in kaj storiti, ko jo odkrijemo. 

 Tehnike razgovora (skupinske in individualne) in strategije za uporabo razgovora v rutinskem 

skupinskem delu.  

 Osvežitev veščinn izvajalcev (čustvena inteligenca, reševanje konfliktov, socialne veščine itd.). 

 Usposabljanje v IKT in socialnih mrežah za približanje realnosti in razumevanje novega okolja 

za druženje mlade populacije. 

 Strategije in tehnike za spodbujanje krepitve moči mladih. 
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Posebni viri usposabljanja 

 Spletna platforma za usposabljanje: uporabnost modela platforme za izmenjavo znanja in na-

men e-učenja.  

 Transverzalna orodja: za zagotovitev tehnik in gradiv, ki jih lahko izvajalci uporabljajo pri 

vsakodnevnih aktivnostih. 

 Posebna navodila in priročniki o radikalizaciji, ki nudijo strateški okvir in praktični pristop. 

 Telefonske linije za pomoč- za posvetovanje glede poizvedb in posebnih primerov. 

 Didaktična gradiva (podatkovni listi, kartice z aktivnostmi itd.), za izvajanje tehnik v praksi. 

 Tečaji za usposabljaje in osebni trening v organizaciji. 

 

1.5.2 Druge potrebe  

 

Projekt YCARE je namenjen strokovnjakom, ki neposredno delajo z mladimi. Vendar pa strokovnjaki 

omenjajo tudi druge potrebe, ki morajo biti omenjene. Namenjene so mladim in ustanovam. 

 Krepitev moči mladih: Povečati vključenost mladih v odločanje Dati mladim možnost izbiranja, 

organiziranja in izvajanja lastnih dejavnosti (koncerti, nogometne tekme itd.)  

 Kulturna vključenost: Organiziranje medkulturnih dejavnosti in dejavnosti družinskega sobivanja 

(npr. med verskimi praznovanji), tudi z verskimi/kulturnimi predstavniki; pomen kulturnih media-

torjev na šoli; organiziranje kulturnih potovanj. 

 Umetnostni projekti: Spodbujanje razvoja kulturnih projektov in dejavnosti, katerih namen je 

neposredno vključevanje mladih in izboljšanje timskega dela in ustvarjalnosti (npr. režiranje vi-

deo posnetkov, zasnova in upravljanje kulturne agende). 

 Storitve svetovanja in primarne oskrbe: ustvarjanje več virov in storitev, namenjenih družinam, 

predvsem za zagotavljanje zgodnje oskrbe brez potrebne predhodne napotitve.  

 Mreže strokovnjakov: oblikovanje mrež strokovnjakov za izboljšanje komunikacije in izmenjavo 

izkušenj. 

 Dialog med državo in civilno skupnostjo: vzpostavitev odprtega in odkritega dialoga med državo 

in prebivalstvom (zlasti mladino), kjer je možna debata o državljanskih zadevah. 
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1.6 Kaj lahko projekt YCARE in ostali projekti storijo 
 

 

V sklopu tega projekta ni mogoče zadovoljiti vseh omenjenih potreb. Projekt le v omejenem obsegu 

prispeva h krepitvi sposobnosti in usposabljanju: projekt sam ne vsebuje usposabljanja za pridobivanje 

strokovnih tehnik in za vodenje (coaching), podaja pa tehnike, ki so lahko koristne v praksi mladinskega 

svetovanja, in daje vpogled v različne strategije protiradikalizacije. Poleg projekta YCARE se izvaja nekaj 

drugih evropskih projektov, ki se ukvarjajo z radikalizacijo, med njimi RAN, TERRA, sklop orodij Sveta 

Evrope za lokalne organe in IMPACT Europe. Strokovnjake želimo seznaniti z njimi, zato jih bomo opisali 

v nadaljevanju. Zatem lahko razložimo dodano vrednost projekta YCARE. 

 

 

1.6.1 Evropski projekti 

Mreža ozavešMreža ozavešMreža ozavešMreža ozaveščanja o radikalizacijianja o radikalizacijianja o radikalizacijianja o radikalizaciji    

Mreža ozaveščanja o radikalizaciji (The Radicalisation Awareness Network - RAN) je mreža neposrednih 

izvajalcev širom Evrope, ki delajo z ljudmi, ki so že bili radikalizirani, ali ki so ranljivi za radikalizacijo. 

RAN povezuje različne akterje tega področja od neposrednih izvajalcev do lokalnih oblasti in akade-

mikov RAN je zasnovan okrog tematskih delovnih skupin, od katerih je vsaka osredotočena na drug 

vidik. Te delovne skupine so organizirane okrog naslednjih tem: komunikacija in sporočane vsebine, 

izobraževanje, EXIT, mladina, družine in skupnosti, lokalne oblasti, zapor in pogojen odpust, policija in 

izvrševanje zakonodaje, spomin na žrtve terorizma ter zdravstvena in socialna oskrba. 

Center odličnosti RAN nudi različne oblike podpore. Če država članica EU poda prošnjo, lahko Center 

odličnosti RAN tja napoti svetovalno ekipo RAN Takšna vrsta podpore je lahko dragocena za državne 

organe, ki revidirajo državno strategijo, pregledujejo ustrezno področje politike, razvijajo ključni projektni 

načrt ali gradijo državno omrežje / koordinacijsko središče. Center odličnosti RAN bo pomagal pri or-

ganizaciji in poročanju o podpori. Prav tako lahko izvede tečaj usposabljanja trenerjev. Na dvodnevnem 

tečaju usposabljanja trenerjev se preda znanje, ki bo udeležence uposobilo, da bodo za kolege lahko 

izvedli enodnevno delavnico o ozaveščanju in ukrepanju.  Center odličnosti RAN pa lahko organizira 

tudi delavnico na določeno temo za skupino držav članic. Delavnice obravnavajo aktualne teme in 

težave, povezane s preprečevanjem radikalizacije, ki vodi v nasilen ekstremizem.  

Na spletni strani projekta RAN (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm ) je na voljo zbirka pristopov in praks. Kot 

je opisano na spletni strani, je treba to zbirko obravnavati kot praktično, razvijajoče se in rastoče 
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orodje, kjer lahko izvajalci in oblikovalci politik črpajo navdih, najdejo primere, ki jih lahko prilagodijo na 

svoj lokalni/posebni kontekst, in najdejo sogovornike za izmenjavo izkušenj v zvezi s preprečevanjem. 

 

Terorizem in radikalizacija (TERRA)Terorizem in radikalizacija (TERRA)Terorizem in radikalizacija (TERRA)Terorizem in radikalizacija (TERRA)    

TERRA je evropski projekt, ki želi okrepiti vlogo, ki jo žrtve in nekdanji teroristi lahko imajo v zvezi s 

preprečevanjem radikalizacije in zagotavljanjem praktičnega svetovanja za določene ciljne skupine. Kot je 

opisano na spletni strani projekta TERRA, ciljne skupine in upravičenci vključujejo žrtve, (morebitne) 

teroriste, države članice EU in ljudi, ki opravljajo neposredne naloge na področju kazenskega pregona, 

rehabilitacije, poučevanja, socialne delavce, novinarje, oblikovalce politik in verske voditelje. Program je 

namenjen preprečevanju in učenju. 

Spletna stran TERRA omenja naslednje rezultate projekta: 

 Pokritost z omrežjem v vseh državah članicah (v tesnem sodelovanju z Mrežo združenj žrtev 

terorizma NAVT in Mrežo ozaveščanja o radikalizaciji RAN). 

 Pregled in opis metod in pristopov na primer za zaščito žrtev, prepoznavanje znakov radikali-

zacije in svetovanje za povečanje obsega rehabilitacije teroristov. 

 Priročnik s priporočili za široko skupino neposrednih izvajalcev: učitelje, paznike v zaporih, poli-

ciste, socilane in lnadinske delavce, novinarje in oblikovalce politik. 

 Svetovanje za novinarje in oblikovalce politik. 

 Izobraževalni paketi za šole. 

TERRA je trenutno v drugi fazi. V prvi fazi je bil izdelan sklop orodij TERRA. Sklop orodij s priročniki za 

posamične skupine neposrednih izvajalcev je na voljo na spletni strani TERRA: http://www.terra-net.eu/  

 

Organiziranje medkulturnih in medverskih dOrganiziranje medkulturnih in medverskih dOrganiziranje medkulturnih in medverskih dOrganiziranje medkulturnih in medverskih dejavnosti: sklop orodij za lokalne oblasti ejavnosti: sklop orodij za lokalne oblasti ejavnosti: sklop orodij za lokalne oblasti ejavnosti: sklop orodij za lokalne oblasti     

Ta sklop orodij je pripravil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Njegov namen je lokal-

ne oblasti zadostno opremiti za izvajanje medverskega in medkulturnega dialoga. Takšen dialog lahko 

služi kot dober vir za izgradnjo družb, ki so bolj vključujoče.  Poleg tega so ukrepi, ki vključujejo 

spodbujanje medkulturnega in verskega dialoga, pomembni za preprečevanje radikalizacije na osnovni 

ravni. Sklop orodij sestavljajo naslednji elementi:  

 Letak z opisom sklopa orodij;  

 12 načel medverskega dialoga na lokalni ravni;  

 Smernice za lokalne in regionalne oblasti za preprečevanje radikalizacije in pojavnih oblik 

sovraštva na osnovni ravni; 

 Štirje informativni letaki o digitalnih virih, ki preko QR kode omogočajo dostop do informacij na 

spletu: 

 informativni letak o uporabnih besedilih Sveta Evrope, kongresa in drugih organov, 

 informativni letak o ključnem akademskem delu, ki se izvaja na tem področju, 

 informativni letak o ustreznih univerzitetnih učnih načrtih in težajih za usposabljanje v 

Evropi, 

 informativni letak o obstoječih dobrih praksah. 
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Sklop orodij je na voljo na spletni strani projekta 

(http://www.coe.int/t/congress/files/topics/toolkit/default_en.asp) in 36 languages of the Council of 

Europe member states.  

IMPACT EuropeIMPACT EuropeIMPACT EuropeIMPACT Europe    

Projekt IMPACT Europe razvija ocenjevalni sklop orodij za ukrepe proti radikalizaciji. Poskusi projekta 

IMPACT prispevajo k trenutnim prizadevanjem v Evropi, da bi ugotovili, kateri ukrepi so učinkoviti pri 

spopadanju z nasilno radikalizacijo. Cilj projekta je pomagati ocenjevalcem, oblikovalcem politike, ne-

posrednim izvajalcem in akademikom, ki delajo na področju nasilne radikalizacije, najti odgovore na 

naslednja tri vprašanja: 

 Kako učinkoviti so različni programi za spopadanje z nasilno radikalizacijo? 

 Kaj so obetavne prakse pri spopadanju z nasilno radikalizacijo? 

 Kako to pripomore k našemu poznavanju in razumevanju nasilne radikalizacije?  

 

Ocenjevalni sklop orodij IMPACT uporablja najsodobnejšo bazo znanja o dejavnikih radikalizacije, ob-

stoječih posegih proti nasilni radikalizaciji in pristopih za ocenjevanje teh posegov. Sklop orodij 

širokemu krogu uporabnikov javnega in prostovoljnega sektorja omogoča preprost dostop do baze in je 

s tem usmerjen k spodbujanju praktikov, da pravilno ocenijo svoje aktivnosti proti nasilni radikalizaciji in 

da vključijo dobre prakse v oblikovanje prihodnjih posegov. Več informacij najdete na povezavi: 

http://impacteurope.eu/  

 

 

1.6.2  Projekt YCARE  

 

V naprotju z zgoraj omenjenimi projekti projekt YCARE izhaja iz pedagoškega vidika. Kot takšen ima 

edinstven pristop. Sklop orodij nudi konkretne aktivnosti, ki jih lahko strokovnjaki takoj uporabijo. 

Ta priročnik podaja širok pregled procesa radikalizacije in strategij, ki se uporabljajo na tem področju, 

vključno z informacijami o vsebini radikalne misli. Priročnik podaja informacije za posamezne države o 

stanju radikalizacije in o politikah, ki se izvajajo za njeno odpravljanje.  

V projektu YCARE smo zbrali in razvili gradiva in metode v podporo strokovnjakom, ki neposredno dela-

jo z mladimi. Produkti, ki smo jih razvili v tem projektu, so sestavljeni iz naslednjih elementov: 

 

PriroPriroPriroPriročniknikniknik    

Ta priročnik vsebuje informacije o procesu radikalizacije, o dejavnikih, na katerih le-ta temelji, o vlogi 

radikalnih organizacij in njihovi uporabi digitalnih medijev. Poseben poudarek je namenjen odnosu med 

radikalizacijo ter vzgojo in izobraževanjem. Priročnik vsebuje tudi opis najpomembnejših skrajnih gibanj v 

Evropi - skrajnega islama, skrajnega desničarstva in skrajnega levičarstva. En del priročnika je posvečen 

smernicam za informiranje o pomoči mladim, ki so tarča radikalcev. V tem delu so navedene strategije, 

s katerimi lahko ranljivim mladostnikom pomagamo, da se dovolj zgodaj soočijo s svojimi težavami in 
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preprečijo njihovo zaostritev. Priročnik namenja pozornost strategijam zgodnjega odkrivanja, strategijam 

preprečevanja, strategijam posredovanja in strategijam izhoda. Smernice, opisane v priročniku, so tesno 

povezane s sklopom orodij, saj le-ta obravnava ukrepe za boj proti radikalizaciji. 

    

Sklop orodijSklop orodijSklop orodijSklop orodij    

Sklop orodij je sestavljen iz treh ločenih predelkov. Prvi predelek je namenjen shranjevanju aktivnosti. 

Vsebuje materiale za usposabljanje v obliki vaj za takojšnjo uporabo v vzgojno-izobraževalnem kon-

tekstu. Aktivnosti se lahko uporabljajo za namene preprečevanja, uporabne pa so tudi v primerih, ko 

svetovalci delajo z radikaliziranimi mladostniki.  

Drugi predelek je namenjen shranjevanju dobrih praks. V državah, kot sta Nizozemska in Nemčija, 

uresničujejo številne uspešne pobude, ki pomagajo v boju proti radikalizaciji. Dobre prakse prikazujejo, 

kakšna prizadevanja se izvajajo za preprečevanje radikalizacije in za posredovanje proti njej. Služijo kot 

vir navdiha za nadaljnji razvoj programov proti radikalizaciji v državah po vsej Evropi. 

V tretjem predelku se shranjujejo gradiva za ozaveščanje, kot so splošna orodja, multimedijska orodja 

in promocijska gradiva. S pomočjo teh gradiv bodo strokovnjaki dobili boljši vpogled v pojav radikali-

zacije. Skupaj s priročnikom YCARE bodo gradiva v tretjem predelku pomagala strokovnjakom pri odkri-

vanju radikalizacije.  

 

Spletna platforma in mobilne aplikacijeSpletna platforma in mobilne aplikacijeSpletna platforma in mobilne aplikacijeSpletna platforma in mobilne aplikacije    

Spletna platforma in mobilne aplikacije so namenjene podpori posredovanja rezultatov projektov. Plat-

forma in aplikacije omogočajo interakcijo med učenci in učitelji. Platforma podpira elektronsko upravljan-

je, shranjevanje in predstavitev gradiv in s tem ustvarja pogoje, potrebne za dinamično učno okolje. 
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2. Razumevanje radikalizacije 
 

 

 

2.1. Uvod 

 

V naslednjih odstavkih podajamo informacije o radikalizaciji. Analiza potreb je pokazala, da strokovnjaki 

potrebujejo informacije o pojavu radikalizacije in o dejavnikih, na katerih temelji.  

 

Najprej bo obravnavan pojav radikalizacije. V tem odstavku razlagamo značilnosti radikalne osebe in 

polemike o opredelitvi radikalizacije. Nato predstavljamo t.i. stopnice do radikalizma, da ponudimo boljši 

vpogled v faze, skozi katere prehaja oseba v procesu radikalizacije. Model predstavlja proces radikali-

zacije skozi metaforo stopnišča. Četrti odstavek podaja sprožilne dejavnike v procesu radikalizacije. 

Sprožilni dejavniki so konkretni dogodki, ki predstavljajo začetek prepoznavne radikalizacije ali deradika-

lizacije V odstavku 5 a razlikujemo med različnimi tipi radikalnih oseb. Pri tem se pokaže, da so osebe 

z določenim radikalnim profilom bolj ali manj dovzetne za določene sprožilne dejavnike. Naslednji 

odstavek govori o načinih, kako radikalne osebe delujejo. Posvetili se bomo organizacijski strukturi 

skrajnih skupin in osebam, ki se radikalizirajo same (volkovi samotarji). Sedmi odstavek obravnava radi-

kalno misel širom Evrope. V tem poglavju so na opisane skrajne ideologije, kot so radikalna skrajna 

desnica, radikalna skrajna levica in radikalni islam. Poglavje se zaključi s kratkim opisom radikalizacije v 

[država].  
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2.2 Opredelitev radikalizacije 

 

Definicije radikalizacije so raznolike. Razlog za to je predvsem v uporabi pojma v politični areni, kjer se 

definicije uporabljajo za motiviranje političnih odločitev. Akademske definicije so pogosto zaznamovane 

glede na specifike znanstvenih panog. V tem poglavju sta obravnavana pojem radikalizacije in polemike 

v zvezi z njim. Kot izhodišče citiramo definicijo, ki jo je oblikoval Schmidt in ki jo uporablja drug evrop-

ski projekt, imenovan TERRA (www.terratoolkit.eu): 

    

“Posamezni ali kolektivni (skupinski) proces, pri katerem se, ponavadi v situaciji politi“Posamezni ali kolektivni (skupinski) proces, pri katerem se, ponavadi v situaciji politi“Posamezni ali kolektivni (skupinski) proces, pri katerem se, ponavadi v situaciji politi“Posamezni ali kolektivni (skupinski) proces, pri katerem se, ponavadi v situaciji politične polarizacije, ne polarizacije, ne polarizacije, ne polarizacije, 

obiobiobiobičajne prakse dialoga, kompromisa in strpnosti med politiajne prakse dialoga, kompromisa in strpnosti med politiajne prakse dialoga, kompromisa in strpnosti med politiajne prakse dialoga, kompromisa in strpnosti med političnimi akterji in skupinami z razlinimi akterji in skupinami z razlinimi akterji in skupinami z razlinimi akterji in skupinami z različnimi inimi inimi inimi in-n-n-n-

teresi opustijo s strani ene ali obeh vpletenih teresi opustijo s strani ene ali obeh vpletenih teresi opustijo s strani ene ali obeh vpletenih teresi opustijo s strani ene ali obeh vpletenih strani v obojestranskem konfliktu v korist narastrani v obojestranskem konfliktu v korist narastrani v obojestranskem konfliktu v korist narastrani v obojestranskem konfliktu v korist narašššščajoajoajoajoče e e e 

odloodloodloodločenosti za uporabo taktike spopada v tem konfliktu. Ta taktika lahko vkljuenosti za uporabo taktike spopada v tem konfliktu. Ta taktika lahko vkljuenosti za uporabo taktike spopada v tem konfliktu. Ta taktika lahko vkljuenosti za uporabo taktike spopada v tem konfliktu. Ta taktika lahko vključuje bodisi (i) uporabo uje bodisi (i) uporabo uje bodisi (i) uporabo uje bodisi (i) uporabo 

(nenasilnega) pritiska in prisile, (ii) razli(nenasilnega) pritiska in prisile, (ii) razli(nenasilnega) pritiska in prisile, (ii) razli(nenasilnega) pritiska in prisile, (ii) različne oblike politine oblike politine oblike politine oblike političnega nasilja, ki niso terorizem, in nega nasilja, ki niso terorizem, in nega nasilja, ki niso terorizem, in nega nasilja, ki niso terorizem, in (iii) dejanja (iii) dejanja (iii) dejanja (iii) dejanja 

nasilnega ekstremizma v obliki terorizma in vojnih zlonasilnega ekstremizma v obliki terorizma in vojnih zlonasilnega ekstremizma v obliki terorizma in vojnih zlonasilnega ekstremizma v obliki terorizma in vojnih zločinov. Proces na strani uporniških frakcij na inov. Proces na strani uporniških frakcij na inov. Proces na strani uporniških frakcij na inov. Proces na strani uporniških frakcij na 

splošno spremlja ideološka socializacija stran od splošnih (mainstream) ali obstojesplošno spremlja ideološka socializacija stran od splošnih (mainstream) ali obstojesplošno spremlja ideološka socializacija stran od splošnih (mainstream) ali obstojesplošno spremlja ideološka socializacija stran od splošnih (mainstream) ali obstoječih (status quo) ih (status quo) ih (status quo) ih (status quo) 

stalistalistalistališšššč    proti radikalnejproti radikalnejproti radikalnejproti radikalnejššššim ali skrajnim staliim ali skrajnim staliim ali skrajnim staliim ali skrajnim stališššščem, ki vkljuem, ki vkljuem, ki vkljuem, ki vključujejo dihotomni pogled na svet in sprejetje ujejo dihotomni pogled na svet in sprejetje ujejo dihotomni pogled na svet in sprejetje ujejo dihotomni pogled na svet in sprejetje 

altealtealtealterrrrnativne tonativne tonativne tonativne točke politike politike politike politične mobilizacije zunaj prevladujone mobilizacije zunaj prevladujone mobilizacije zunaj prevladujone mobilizacije zunaj prevladujočega politiega politiega politiega političnega reda, saj obstojenega reda, saj obstojenega reda, saj obstojenega reda, saj obstoječi sistem ni i sistem ni i sistem ni i sistem ni 

veveveveč    priznan kot ustrezen ali zakonit."priznan kot ustrezen ali zakonit."priznan kot ustrezen ali zakonit."priznan kot ustrezen ali zakonit."    

 

Ta definicija združuje veliko vidikov, ki so bolj ali manj delno navedeni tudi v drugih definicijah: 

 je tako posamezni kot skupinski proces, zato je treba upoštevati psihološke in družbene 

dejavnike. 

 zanj je značilno zavračanje legitimnosti obstoječega reda. 

 lahko vodi tako do nenasilne taktike kot tudi do nasilnih in terorističnih dejanj 

 zajema procese ideološke in družbene osamitve od družbe ter dihotomen pogled na svet. 

 v bistvu gre za proces sprememb, ki vse bolj upravičuje zavezanost medskupinskim konfliktom. 

Prvi vidik, ki ga omenjamo, ni kaj dosti sporen. Ljudje se večinoma strinjajo, da je treba radikalizacijo 

razumeti kot proces. Da to ni nekaj, kar bi se zgodilo čez noč. Prav tako radikalizacija ni premočrten 

proces. Razvoj od dovzetnosti za radikalne misli do terorističnih dejanj se ne dogaja postopno: včasih 

se odvija počasi, včasih pa se zgodi zelo hitro. Prav tako je možno, da se oseba vrne k prejšnjim 

fazam, npr. oseba, ki se ukvarja z radikalnimi idejami, se vrne v fazo dovzetnosti za takšne ideje (Fed-

des, Nichelson & Doosje, 2015).  
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Obstaja tudi polemika, kar se tiče končnih točk radikalizacije. Ali se pojem “radikalno” nanaša na 

določeno miselnost ali je nujno povezan z izvajanjem skrajnih dejavnosti? V tem smislu razlikujemo med 

kognitivno (spoznavno) in vedenjsko radikalizacijo. Kognitivna radikalizacija se nanaša na politične ideje, 

ki so nezdružljive z temeljnimi demokratičnimi načeli. Med te ideje bi lahko šteli različne oblike rasne ali 

verske nadvlade in ideologije, ki zanikajo temeljne pravice ali demokratična načela. Vedenjska 

radikalizacija se nanaša na pogosto nasilna ali prisilna dejanja, ki izhajajo iz radikalnih idej. O vedenjski 

radikalizaciji govorimo, če osebe ne le razvijejo določena prepričanja, temveč so tudi vpletene v neza-

konita dejanja (Neumann, 2013). 

Sam izraz ‘radikalni’ nima lastnega pomena, saj je vsebina radikalne misli odvisna od konteksta. Kaj je 

označeno kot radikalno, je odvisno od tega, kaj se v določeni družbi šteje za običajno (mainstream). 

Lahko pride do situacije, ko se ista oseba z enega vidika radikalizira, z drugega vidika pa deluje pro-

gresivno. Pri tem igra vlogo politični sistem: v nedemokratičnih družbah so ljudje, ki si prizadevajo za 

svobodo govora in druge liberalno-demokratične pravice, označeni kot radikalni, za sodobno Evropo pa 

velja ravno obratno (Neumann, 2013). 

Vidik zavračanja legitimnosti obstoječega reda v TERRA definiciji se odraža v Državni protiteroristični 

strategiji nizozemske vlade (NCTV, 2016), v kateri je radikalizacija opisana kot proces v smeri 

ekstremizma ali celo terorizma. Ekstremizem je opredeljen kot "pojav, pri katerem so posamezniki ali 

skupine iz ideološkega motiva pripravljeni resno kršiti zakon ali se ukvarjati z dejavnostmi, ki spod-

kopavajo demokratični red.” Terorizem je opredeljen kot: "izvajanje nasilja, usmerjenega na človeška 

življenja, ali povzročanje škode na premoženju, ki ovira delovanje družbe, z namenom družbenega prev-

rata in destabilizacije, povzročanja strahu pri prebivalstvu ali vplivanja na politične odločitve. " 

Tako ekstremizem kot terorizem imata ideološki motiv. Ideološki motiv lahko navdih črpa iz vere, vendar 

to ni nujno. Terorizem ima večji učinek kot ekstremizem. Povzroči izgubo življenj ali škodo na material-

nih stvareh, ki je tako huda, da utrpi družbena stabilnost, izvede pa se z namenom vplivanja na 

politično odločanje. Zato je ambicija teroristov vedno daljnosežna in po naravi politična (NCTV, 2106). 

Razumevanje religije ali doktrine ni dovolj za razumevanje radikalizacije v smeri nasilnega ekstremizma. 

Mnogi teroristi niso posebej pobožni in imajo le površno razumevanje radikalne verske ideologije, za 

katero trdijo, da ji pripadajo (Borum, 2013). Primer je pojav ‘izreži-in-prilepi’ islama. Veliko mladih mus-

limanov nima trdnega razumevanja islama. Sestavijo si svoj lastni islam na podlagi posameznih besedil 

iz korana in ustvarjajo svojo lastno resnico skozi ekstremistično razlago. Na njihove ideje močno vpliva-

jo radikalna prepričanja na internetu ali prepričanja, ki jih širijo radikalni imami ali neuradni radikalni 

pridigarji. Ti muslimanski skrajneži pridigajo religijo, ki so si jo sestavili sami in ki nima dosti skupnega 

z religijo, ki ji sledi velika večina muslimanov po celem svetu (AIVD, 2006). 

 

Nadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branje    

Borum, R. (2011). Radicalisation into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories. Journal 

of Strategic Security, 4(4), 7-36. 

Neumann, P. E. (2013). The trouble with radicalisation. International Affairs, 89(4), 873-893.... 

 

  



 

 

MLADINSKO SVETOVANJE PROTI RADIKALIZACIJI  
SMERNICE 

 

 

 
27 

 

2.3 Stopnice do terorizma: faze procesa radikalizacije 

 

‘Model stopnic’ (Moghaddam, 2005) na osnovi psiholoških dejavnikov razlaga, zakaj samo maloštevilni 

nezadovoljni ljudje v družbi postanejo teroristi. V tem odstavku povzemamo njegovo delo. Model pri-

kazuje, da procesa radikalizacije ne bi smeli razumeti kot nekega nemotenega in neprekinjenega poteka 

od popolne nepovezanosti z radikalizmom do najbolj skrajne točke terorizma, temveč kot vzpenjanje po 

stopnicah. 

Model stopnic temelji na metafori stopnišča v petnadstropni stavbi. Stopnišče se oži, kar ponazarja, da 

je v višjih nadstropjih manj ljudi kot v pritličju. V pritličju se nahajajo ljudje, ki se še niso vključili v 

proces radikalizacije. Ko se soočijo s problemi, obstaja možnost, da se bodo povzpeli v višje nadstrop-

je. Na vrhu stavbe so ljudje, ki so pripravljeni izvesti teroristične napade. Le-ti so šli skozi proces 

radikalizacije od začetka do konca. V vsakem nadstropju stavbe igrajo vlogo določeni psihološki pro-

cesi, ki so povezani z odločitvijo posameznika, če se bo povzpel v višje nadstropje ali ne.  Ti procesi 

so opisani v nadaljevanju. 

Ljudje v pritličju doživljajo nepravičnost in frustracije. Osnovni razlogi so lahko gospodarske ali politične 

okoliščine ali grožnje zoper osebno ali skupno identiteto. Njihova frustracija v veliki meri izhaja iz 

zaznane, ne pa dejanske prikrajšanosti. Poleg tega je njihovo nezadovoljstvo pogosteje povezano s 

situacijo skupine, kateri pripadajo, kot pa z njihovo osebno situacijo. Večina ljudi v pritličju svojih 

občutkov ne pretvori v dejanja, nekateri pa jih in se povzpnejo eno nadstropje više. 

V prvem nadstropju posamezniki iščejo priložnosti, da naredijo nekaj v zvezi z nepravilnim obravnavan-

jem, ki ga doživljajo. Na njihovo vedenje lahko vplivata zlasti dva psihološka dejavnika: priložnosti za 

osebno mobilnost in percepcija procesne nepravičnosti. Čim bolj imajo ljudje vtis, da nimajo priložnosti 

za pomik navzgor na družbeni lestvici, tem bolj bodo nagnjeni k vzpenjanju v naslednje nadstropje. 

Poleg tega je lahko razlog za radikalizacijo občutek pomanjkanja priložnosti za vplivanje na odločanje.  

V drugem nadstropju frustracije in strahovi, ki so posledica nezmožnosti izboljšanja položaja, vodijo v 

iskanje nekoga, ki bi ga lahko krivili. V drugem nadstropju posamezniki svojo agresijo projicirajo na 

skupnega "sovražnika", kot na primer na ZDA ali zahodni svet. Posamezniki, ki aktivno iščejo priložnosti 

za izvajanje agresivnih dejanj bodo sčasoma zapustili drugo nadstropje. Povzpeli se bodo, da bi ukrepali 

proti zaznanemu sovražniku. 

Tretje nadstropje je nadstropje moralne predanosti. V tem nadstopju začnejo ljudje teroristične organi-

zacije zaznavati kot svet senc. V tem svetu senc obstaja vzporedna morala, ki opravičuje boj, v katerem 

se poskuša idealna družba doseči z vsemi možnimi sredstvi. Z vidika terorističnih organizacij so teroristi 
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moralne osebe, sovražna oblast pa nima moralne predanosti. Ljudi, ki so v tretjem nadstropju, terori-

stične organizacije prepričajo, naj se jim pridružijo. 

Ljudje v četrtem nadstropju postanejo člani teroristične organizacije. V večini primerov so rekrutirani kot 

člani za daljše časovno obdobje. Pogosto postanejo člani celice štirih ali petih oseb, v kateri imajo 

dostop do informacij samo o ostalih članih svoje celice. Poleg tega so lahko rekrutirani kot “navadni 

vojaki”, ki izvajajo nasilna (samomorilska) dejanja.  

V petem nadstropju se posamezniki naučijo preseči zaviralne mehanizme, ki bi jih lahko odvrnili od 

izvedbe terorističnega dejanja. V tem nadstropju se naučijo zaznamovati civilne člane zunanje skupine, 

da ti civilisti postanejo del “sovražnika”. Posamezniki v petem nadstropju svet razdelijo na “nas” proti 

“njim”, kar opravičuje, da civilisti postanejo tarča nasilja. Verjamejo, da je lahko napaden vsak, ki se ne 

upira oblasti na aktiven način.  

V primeru odprtega boja se šibkejši ponavadi preda, ko zazna, da je bitka odločena. Ti znaki predaje 

lahko obrzdajo nasilnost “zmagovalca”. Žrtve terorističnih napadov pa se le redko zavedajo nevarnosti, 

ki jim grozi pred napadom. Zaradi tega ne kažejo znakov, ki bi lahko preprečili napad zaradi spre-

membe v teroristovem razmišljanju. 

Iz svojega modela stopnišča Moghaddam (2005) izpelje vrsto priporočil za politike, ki po njegovem 

mnenju prispevajo k dolgoročni rešitvi za terorizem. Najprej poudarja pomen preventivnih ukrepov. 

Dokler je namreč pritličje polno ljudi, ki same sebe smatrajo za žrtve nepravičnih pogojev, lahko 

pričakujemo, da se jih bo nekaj od njih povzpelo v višje nadstropje. V tej situaciji bo vsak aretiran 

terorist zelo hitro dobil naslednika. Poleg tega Moghaddam poudarja pomen demokratičnih ustanov. Z 

omogočanjem sodelovanja in mobilnosti se odstrani nepravičnost, na kateri temelji radikalizacija. V tem 

kontekstu Moghaddam poudarja, da je pomembno spodbujati enake možnosti na področju izobraževanja 

in na strokovnih in političnih področjih. 

Moghaddam prav tako poudarja vlogo izobraževanja pri razmišljanju o boju “mi proti njim”. Pri 

nadaljnjem vzpenjanju po stopnišču kategorizacija sveta na “nas” proti “njim” postane opaznejša in bolj 

toga. Preprečiti je treba, da bi miselnost togih kategorij postala nova norma na osnovnem nivoju. 

Navsezadnje bi to pomenilo povečano tveganje za radikalizacijo. 

Nazadnje Moghaddam predlaga, da bi se morali strani pogosteje pogovarjati druga z drugo, da bi 

spodbudile medsebojno razumevanje. Navaja, da bi se bilo treba truditi za več stikov s skrajnimi skupi-

nami. V preteklosti se je pokazalo, da lahko dialog te skupine približa splošnemu (mainstream) poli-

tičnemu procesu. V tem kontekstu Moghaddam prav tako poudarja pomen povečanega medkulturnega 

razumevanja. V trenutni situaciji se nezahodne perspektive ne upoštevajo dovolj pri oblikovanju uni-

verzalnih vrednot. S pomočjo dialoga bi ta vzrok za radikalizacijo lahko izginil v ozadje. 
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Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psycholo-

gist, 60(2), 161-169. 
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2.4  Sprožilni dejavniki v procesu radikalizacije 
 

 

Osnova procesa radikalizacije je lahko več dejavnikov: doživljanje relativnega prikrajšanja, dejavniki, 

povezani z identiteto, kot sta diskriminacija in integracija, negotovost in zaznana fizična ali simbolična 

grožnja. Ti temeljni dejavniki (osnovni dejavniki) so v različnih stopnjah pomembni za različne skupine 

radikalcev. Predstavljajo psihološke in strukturne razmere, na katerih temelji proces radikalizacije (Falcon 

& Wagenaar, 2010, Feddes, Nickolson & Box, 2015). Sledimo opisu, ki ga podajajo Feddes, Nickolson in 

Doosje (2015). 

V nasprotju s temeljnimi dejavniki so sprožilni dejavniki pogosto odločilnega pomena v procesu radikali-

zacije (Feddes, Nickolson and Doosje, 2015).  Sprožilni dejavniki so konkretni dogodki (npr. incidenti, 

problemi, izbire), ki sprožijo zaznavno (nadaljnjo) (de-)radikalizacijo. Lahko jih imenujemo točke preobra-

ta ali pospeševalce. Dogodki, ki služijo kot točke preobrata, sprožijo delovanje procesa radikalizacije ali 

ga poženejo v nasprotni smeri (deradikalizacija). Dogodki, ki služijo kot pospeševalci, pospešijo oziroma 

zavrejo proces radikalizacije oziroma deradikalizacije. Sprožilni dejavniki lahko tako izvršijo spremembo 

tako smeri kot hitrosti procesa radikalizacije. V spodnjem besedilu so opisani nekateri sprožilni deja-

vniki. 

 

2.4.1 Sprožilni dejavniki na mikro nivoju: zasebna sfera 

 

V zasebni sferi lahko pride do dogodkov, ki povzročijo osebno krizo, ki je povezana s povečano 

dovzetnostjo za radikalizacijo. Eden takšnih dogodkov je soočenje s smrtjo. Za nekoga, ki se sooči na 

primer s smrtjo ljubljene osebe je bolj verjetno, da začne iskati smisel in identiteto, in postane bolj 

dovzeten za ideološka sporočila. Težave doma, kot so prepiri, ločitve in konfilkti, tudi lahko sprožijo 

radikalizacijo. Slaba situacija doma lahko vzbudi občutke depresije in osamljenosti. V takšnih okoliščinah 

lahko radikalna ideologija postane privlačnejša. 

Naslednji sprožilni dejavnik zadeva izgubo (perspektive) dela ali šole. Ljudje, ki izgubijo službo ali 

prenehajo hoditi v šolo, lahko začnejo iskati identiteto in smisel, kar lahko vodi v radikalizacijo. Nepos-

redno soočenje z diskriminacijo lahko prav tako sproži radikalizacijo: pri nekom, ki se sooča z diskri-

minacijo, rasizmom ali izključenostjo, je razvoj negativnih čustev bolj verjeten.  Isto velja za osebe, ki 

doživljajo negativne izkušnje z oblastmi. Osebe, ki prihajajo v stik z obveščevalno službo, policijo in 

sodstvom, lahko začutijo pomanjkanja zaupanja, frustracijo, jezo, razočaranje, gnus, tesnobo, nemoč in 

strah. Tudi pridržanje lahko deluje kot sprožilni dejavnik. Nekdo, ki pride v zapor, lahko v tem dogodku 
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najde potrditev za svoj sovražni pogled na svet in se sooča z novimi negotovostmi, katerih končni re-

zultat je radikalizacija. 

 

2.4.2 Sprožilni dejavniki na mezo nivoju: skupinska dinamika 

 

Prekinitev socialnih vezi je lahko sprožilni dejavnik na mezo nivoju. Socialne vezi najdemo v šolah, 

športnih klubih in družinah. Prekinitev teh vezi lahko vodi do iskanja smisla in lahko okrepi vez z radi-

kalno skupino. Proces radikalizacije neke osebe se lahko sproži tudi skozi stik z radikalno osebo. 

Srečanja s karizmatičnimi osebnostmi ali duhovnimi voditelji lahko pomenijo pospešitev ali točko 

preobrata v procesu radikalizacije. Priključitev radikalni skupini pa je eden od najpomembnejših sprožil-

nih dejavnikov. Radikalne skupine igrajo pomembno vlogo v procesu radikalizacije zaradi človeške pot-

rebe po medsebojnem povezovanju. Dejavnosti radikalne skupine lahko v kratkem času socialne vezi 

okrepijo do te mere, da so močne kot vezi v družini. 

Naslednji sprožilni dejavnik je poroka z (ne)radikalno osebo. Verjetno je, da na (ne)radikalno razmišljanje 

nekoga vplivajo (ne)radikalne misli njegovega partnerja. Poleg tega so nekateri teroristi deležni fizičnega 

usposabljanja in/ali ideološke vzgoje v kampih za urjenje. V teh kampih se medsebojne vezi še okrepijo, 

udeleženci pa so prisiljeni dati prisego. To dejansko zagotavlja, da ni več poti nazaj. Zadnji sprožilni 

dejavnik na mezo nivoju je soočenje s propagando. Propaganda se odziva na človeško potrebo po 

črno-belem razmišljanju, njen učinek pa je, da ta potreba postane še močnejša. 

 

2.2.3 Sprožilni dejavniki na makro nivoju: dejanski dogodki 

 
Auf der Makroebene können Handlungsaufrufe von radikalen Organisationen den Radikalisierungsprozess 
auslösen. Ein allgemeiner Aufruf einer radikalen Organisation kann Personen in einem fortgeschrittenen 
Stadium des Radikalisierungsprozesses dazu anregen, tatsächlich am Kampf teilzunehmen. Ein Anruf 
kann von Personen, die eine mangelnde Handlungsperspektive wahrnehmen, als Ausstiegsgelegenheit 
aus dem normalen Leben betrachtet werden. Zusätzlich zu Handlungsaufrufen werden Angriffe auf die 
eigene Gruppe als Auslösefaktor gesehen. Beispiele sind: Militäraktionen, Festnahmen und Karikaturen 
gegen die eigene Gruppe. Auch Regierungspolitiken können das radikale Denken einer Person beeinflus-
sen. Eine Politik, die sich auf die eigene Gruppe oder auf die Radikalisierung im Allgemeinen konzen-
triert, kann kontraproduktiv wirken und als Auslöser wirken. Der Einsatz von Gewalt durch die Regierung, 
um Proteste oder soziale Veränderungen zu verhindern, ruft Rachegefühle hervor. Terroristische Aktionen 
können das Ergebnis sein. 
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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 Profili mladine, ki se radikalizira 

 

Kar zadeva odločitev o posredovanju, je morda pomembno, da se preuči, v kolikšni meri zadevna ose-

ba sovpada s katerim od sledečih tipov: iskalec identitete, iskalec pravice, iskalec pomena in iskalec 

vznemirjenja. Ta tipologija omogoča strokovnjakom, da razumejo motive osebe, ki se radikalizirajo, in da 

lahko učinkovito posredujejo, če je to potrebno. Sledimo opisu, ki ga podajajo Feddes, Nickolson in 

Doosje (2015). 

    

Iskalec identitete Iskalec identitete Iskalec identitete Iskalec identitete     

Iskalci identitete naj bi bili ranljivi za določene sprožilne dejavnike, ki so povezani z identiteto in social-

nim povezovanjem. Večina ljudi čuti močno željo po povezanosti s skupino. Posameznik lahko iz skupine 

črpa samozavest in s tem lahko skupina zmanjša negotovost, ki jo predstavljajo dogodki v življenju. 

Nekatere osebe čutijo večjo potrebo po pozitivni identiteti kot druge, kar jih dela ranljivejše za 

radikalizacijo. 

    

Iskalec pravice Iskalec pravice Iskalec pravice Iskalec pravice     

Nekatere radikalce v glavnem spodbuja visoka stopnja nepravičnosti, ki jo doživljajo zoper sebe in/ali 

njihovo skupino. Potrebujejo ventil za svoje frustracije in iščejo priznanje in izboljšan status zase in za 

svojo skupino. Za iskalce pravice je pomembno načelo relativne prikrajšanosti: občutek, da je njihova 

skupina obravnavana nepravično v primerjavi z drugo skupino.  

 

Iskalec pomenaIskalec pomenaIskalec pomenaIskalec pomena    

Iskalci pomena so osebe, katerih glavna motivacija je iskanje smisla in pripadnosti. V iskanju smisla 

ljudje poskušajo razumeti svoj obstoj skladno z vrednotami skupine, h kateri čutijo pripadnost. To lahko 

dosežejo s poistovetenjem z (radikalno) ideologijo, religijo ali narodnim ponosom. Takšna identifikacija 

lahko celo pripelje do stanja, ko se posameznik žrtvuje za skupino.  

 

Iskalec vznemirjenja Iskalec vznemirjenja Iskalec vznemirjenja Iskalec vznemirjenja     

V tej skupini najdemo ljudi, ki iščejo občutke in pustolovščine. Iskalci vznemirjenja so pogosto zdol-

gočaseni moški, ki so polni energije in želijo svojo moškost izkazati tako, da se lotijo (radikalne) 

pustolovščine. Tudi romantika lahko igra vlogo pri tem. Nekateri moški džihadisti želijo predvsem žen-

skam dokazati svojo moškost, ženske iskalke vznemirjenja pa se spustijo v radikalno “pustolovščino”, 

ker jih takšni moški privlačijo. Za muslimanske ženske je včasih motivacija tudi priložnost za poroko z 

borcem. 
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V spodnji tabeli so prikazane značilnosti štirih tipov radikalnih oseb in hipoteze v zvezi s sprožilnimi 

dejavniki, na katere so ranljivi.  

 

 

Ta tipologija jasno kaže, da se lahko radikalne osebe zelo razlikujejo ena od druge. Enotna radikalna 

identiteta ne obstaja. Čeprav nikakor ne velja, da vsaka radikalna oseba natančno sodi v enega od 

opisanih razredov, ta tipologija nudi koristen vpogled v sprožilce, za katere bi lahko bile osebe z do-

ločenimi značilnostmi ranljive. 

 
 

Nadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branje    

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

  

Tip Značilnost Hipoteza 

Iskalec identitete Boj z (hibridno) identiteto, priza-

devanje za socialno povezovanje. 

Ranljiv za dejavnike, povezane z 

identiteto in socialnim povezovan-

jem. 

Iskalec pravice Zaznava nepravičnost, prizade-

vanje za pravico. 

Ranljiv za dejavnike, povezane z 

zaznano nepravičnostjo zoper 

sebe ali svoje skupine. 

Iskalec pomena Kriza na osebnem nivoju, prizade-

vanje za stabilnost in smisel. 

Ranljiv za dejavnike na osebnem 

nivoju in dejavnike, povezane z 

ideologijo, ki nudi smisel.  

Iskalec vznemirjenja Iskanje občutkov in pustolovščine. Ranljiv za dejavnike, povezane z 

nasiljem, pustolovščino, romantiko 

in občutki. 
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2.6 Organizacijski vidiki radikalnih dejavnosti 
 

 

Teroristične skupine imajo lahko različne organizacijske oblike. Najprej lahko imajo značilnosti formalne 

organizacije. Za to organizacijsko obliko je značilna ciljna naravnanost in racionalno vodenje. Lahko so 

tudi mreža akterjev, ki so zmožni samoorganizacije in so med seboj povezani z ideologijo. Značilnost 

mrež je, da v njih koordinacija deluje tudi brez centralizirane strukture. Formalne organizacije in mreže 

se razlikujejo od družbenih gibanj. Družbena gibanja sestavljajo različni posamezni akterji in organizacije, 

ki so med seboj le rahlo povezani (Comas et al., 2015). 

 

Teroristične organizacije lahko istočasno zavzemajo več različnih organizacijskih oblik. Prav tako lahko 

sčasoma preidejo v drugo organizacijsko strukturo.  

 

Teroristične skupine prevzamejo obliko organizacije, če si prizadevajo za usmerjeno akcijo. Vendar pa se 

razlikujejo od tradicionalnih podjetij. V terorističnih skupinah se cilji in sredstva ves čas spreminjajo, v 

formalnih organizacijah pa so natančno označeni z osredotočeno usmerjenostjo nanje. Poleg tega je 

organiziranost terorističnih skupin pogosto nejasna.  Odgovornost je iz varnostnih razlogov nejasna ali 

namerno razpršena med različne osebe. Če bi kdo nosil vso odgovornost za dejavnost, bi se moral bati 

za svoje življenje. 

 

Večini terorističnih skupin bolj ustreza oblika mreže. Teroristične skupine imajo običajno dostop do 

nujno potrebnih virov, kot so ljudje, sredstva in informacije. Te zmogljivosti imajo pogosto mreže posa-

meznikov ali ohlapno povezane skupine. Za takšne mreže sta značilni prostovoljna, recipročna in vodo-

ravna komunikacija in izmenjava. Mreže so začasne in brez hierarhije. Razvoj digitalnih tehnologij je 

povečal domet, odpornost in vrednost mrež. 

 

Ideja terorizma kot družbenega gibanja poudarja širši kontekst sil, ki so nujno potrebne za razvoj 

terorističnih organizacij in mrež. Družbeno gibanje je širok nabor posameznih in organizacijskih elemen-

tov, ki jih združujejo zgodovinski trenutki, kritične kulturne izkušnje in komunikacijski tokovi. V družbenih 

gibanjih čut solidanosti in enotnosti omogoča izražanje in uresničenje velikih sprememb v družbi. 

Družbena gibanja so opredeljena predvsem na podlagi vpliva, ki ga dosežejo. Za udeležence ustvarjajo 

občutek namena in alternativne realnosti.  
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2.6.1 Volkovi samotarji    

 

Medtem ko se nekateri radikalizirajo kot člani radikalnih skupin, se drugi radikalizirajo sami. Volkovi 

samotarji lahko črpajo navdih iz radikalne ideologije, vendar kot nakazuje samo ime, niso člani skupine. 

Samotarjji najdejo navdih pri različnih radikalnih skupinah, na primer pri desničarskih reakcionarjih ali 

versko radikaliziranih džihadistih.  

Čeprav nekdanji teroristi samotarji nimajo veliko skupnega, obstaja ena stvar, ki jim je skupna: njihova 

samoradikalizacija. Od drugih radikalcev se samotarji razlikujejo po tem, da se niso zavezali k stalnemu 

članstvu ali udejstvovanju v skupini. Njihovo poistovetenje in ponotranjenje se zgodi preko sekundarnih 

virov, kot so knjige, spisi in manifesti. V današnjem digitalnem svetu se tudi internet in drugi moderni 

viri informacij smatrajo za pomembne dejavnike, ki omogočajo samoradikalizacijo (Bates, 2012).  

Samotarji ustvarjajo vse večjo dilemo za dandanašnje področje varnosti. Ker jih ne sponzorirajo terori-

stične skupine ali mreže, jih je izredno težko prepoznati in onemogočiti. Samotarji nimajo sredstev in 

podpore, ki so na voljo drugim oblikam terorizma, vendar pa so jim prihranjene težave, ki bremenijo 

številne od teh skupin. Čeprav običajno ne morejo izvajati operacij velikega obsega, pa vendar ne 

smemo podcenjevati grožnje, ki jo predstavljajo. Veliko terorističnih napadov, ki so se zgodili v zadnjih 

letih, so izvedli samotarji (Bates, 2012).  

Bates (2012) je predložil tipologijo na podlagi socioloških spoznanj, ki terorizem volkov samotarjev ka-

tegorizira v smislu motivacije, stopnje radikalizacije, oblike in zavedanja tveganja.  

Vodoravna os prikazuje stopnjo vključenosti v proces radikalizacije. Čeprav je samoradikalizacija osno-

vna značilnost teroristov samotarjev, je stopnja, do katere ta proces vključuje osebni razvoj ali sociali-

zacijo preko zunanjih stikov, ključni pokazatelj razlike med tipi samotarjev. Poleg samoizpostavljanja 

ekstremistični ideologiji preko literature ali spleta so nekateri samotarji bili nekoliko izpostavljeni organi-

zaciji ali deležni nekega urjenja. 

Na drugi vrednosti se nahaja kontinuum egoizem - altruizem. Na strani egoizma najdemo samoljubne 

teroriste, ki izkazujejo asocialne značilnosti. Pogosto zase smatrajo, da so nad omejitvami skupnosti in 

posebne ideološke organizacije. Egoistični teroristi so močno prepričani v svojo večvrednost, počutijo se 

posebej “pozvane” ali pa izredno sposobne ukrepanja in uspeha. Altruistični samotarji pa so bolj mo-

tivirani zaradi občutka obveznosti križarskega pohoda za nek cilj. Ti ljudje svoja dejanja upravičujejo kot 

nesebična dejanja, ki kažejo na njihovo predanost višjemu cilju. 

Tretja vrednost predstavlja oblike terorizma -  od enkratnega dogodka do serijskega terorizma. Sa-

motarji sprva morda nameravajo izvesti le eno teroristično dejanje, a če so uspešni, preidejo v ak-

tivnejše delovanje. Podobno lahko serija manjših samotarskih dejanj spodbudi posameznika k iskanju 

bolj dokončnih oblik terorizma, ki se zaključijo z dramatičnim, končnim dejanjem. Proces preobrazbe iz 

serijskega terorista v terorista, ki izvede en dramatičen dogodek, je opazen pri mnogih desničarskih in 

ozko opredeljenih teroristih, na primer pri boju proti splavu, boju za pravice živali in za ohranitev okol-

ja. 

Zadnja vrednost kaže stopnjo tveganosti dejanj, sprejemljivo za terorista samotarja. Na teroriste sa-

motarje lahko vpliva njihova pripravljenost, da se bodisi soočijo ali izognejo posledicam različnih dejanj 

terorista posameznika. V procesu je moč zaznati posameznike, ki so se lotevali vedno bolj tveganih 

dejanj. Na določen način so samomorilski napadalci z eksplozivom teroristi, ki si najbolj od vsega želijo 
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tveganje, pa vendar tudi v teh primerih izbira tarč in stopnja njihove zaščite odraža različne izračune 

tveganja v primerjavi z nagrado (Bates, 2012). 

Tipologija zagotavlja ustrezno razumevanje različnih oblik samotarskega terorizma. Jasno se pokaže, da 

se samotarji ne razlikujejo samo po ideologijah, katerim sledijo, temveč tudi glede na njihov položaj na 

štirih vrednostih modela.. 

 

2.6.2 Olajševalna vloga interneta 

 

Radikalne skupine lahko za širjenje svojega vpliva uporabljajo družbene medije. Za zbiranje donacij 

uporabljajo Facebook in spletne strani. Tudi klepetalnice so lahko uporabno orodje družbenih medijev, 

ker delujejo kot odprt forum, kjer se lahko vsak vključi v pogovor. Radikalne skupine kot na primer Al 

Kaida uporabljajo klepetalnice za novačenje in radikalizacijo v svojo ideologijo. Družbeni mediji se lahko 

uporabijo za spodbujanje uporabnikov k ustvarjanju in posredovanju informacij, ki bi jih običajno zadržali 

zase. Poleg tega se družbeni mediji uporabljajo za propagando; so sredstvo za širjenje informacij, ki 

manipulirajo z uporabnikovim pogledom na svet.  

Zlasti v zahodnem svetu se internet uporablja kot sredstvo za radikalizacijo mladine. Al Kaida in z njo 

povezane organizacije razumejo, kako zelo se zahodne države zanašajo na izmenjavo informacij in 

komunikacijo z uporabo tehnologije. Preko svojega spletnega glasila, imenovanega Inspire (Navdihni), Al 

Kaida prenaša svojo teroristično ideologijo. Zahodno mladino spodbuja k samoradikalizaciji in izvajanju 

napadov na Zahod. Nekatere teroristične organizacije ciljajo celo na otroke na internetu z risankami in 

zabavnimi vsebinami, ki služijo kot propaganda (Thomson, 2011). 

Tudi skrajne levičarske skupine so aktivne na internetu. Tako kot muslimanski radikalci tudi oni 

uporabljajo internet za privabljanje novih članov s privlačnimi spletnimi stranmi in interaktivnimi elementi, 

kot so ankete, klepeti in forumi. Skozi spletne skupnosti, ki segajo preko državnih meja, desničarski 

skrajneži med podobno mislečimi ljudmi širijo svoje ideale (paradoksalno) večje nacionalne suverenosti 

(Caiani et al., 2015).  

V zadnjih letih se je pri džihadistih in drugih skrajnežih povečalo znanje o uporabi digitalnih medijev. 

Politike za borbo proti radikalizaciji se vse bolj osredotočajo na digitalne kanale za komunikacijo, logi-

stiko in novačenje (NCTV, 2016).  Nedavna raziskava (Sikkens et al., 2016) kaže, da lahko Facebook 

igra olajševalno vlogo pri prepoznavanju in dostopanju do mladih, ki jih je v svetu izven interneta težko 

najti, ker ne zaupajo nikomur zunaj svoje mreže. Mladi z levičarskimi ideali in spreobrnjeni mladi musli-

mani pogosto uporabljajo javni profil na Facebooku. Mlade privržence skrajnih desničarjev pa je dosti 

teže najti, saj se zdi, da raje kot Facebook uporabljajo forume skupnosti. 
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2.7 Radikalna misel širom Evrope 
 

 

 

To poglavje obravnava tri najbolj razširjene oblike transformativne radikalne misli v sodobni Evropi: 

skrajno desničarstvo, skrajno levičarstvo in radikalni islam. Vse tri vplivajo tudi ena na drugo. Džihad 

muslimanskih radikalcev je vzpodbudil protidžihadistično gibanje desničarskih skrajnežev, katerih cilj je 

preprečevanje muslimanom vstop v Evropo. Medtem pa imajo desničarski skrajneži, ki goreče kritizirajo 

islam, za najpomembnejšega sovražnika levičarje zaradi njihovih odprtih stališč do prišlekov (Schaffer, 

2016).  

Kompleksni družbeni pojavi, kot je radikalizacija, so vedno podvrženi spremembam. To je eden od raz-

logov, zakaj je razprava o opredelitvi (med drugim) skrajnih desničarjev prisotna že desetletja (Van der 

Valk & Wagenaar, 2010). V naslednjem odstavku bomo vseeno poskušali podati pregled treh velikih 

političnih ideologij. Naš namen ni predstavitev celotne slike radikalne misli v Evropi, pač pa želimo os-

vetliti nekatere značilne poteze treh najpomembnejših ideoloških tokov, iz katerih radikalci črpajo navdih.  

Radikalne osebe ne sodijo vedno jasno v en tok (npr. narodni separatisti in huligani). Prav tako obstaja-

jo razmejitve med radikalnimi skupinami in posamezniki, ki so povezani z isto ideologijo. Vendar pa se 

splošni opisi širših ideologij lahko podajo in bodo prispevali k boljšemu razumevanju sodobne radikalne 

misli. 

 

2.7.1 Skrajno desničarstvo 

    

Skrajno desna ideologijaSkrajno desna ideologijaSkrajno desna ideologijaSkrajno desna ideologija    

Skrajno desničarstvo je težko opredeliti, vendar pa obstaja določen pojmovni dogovor o osnovnih 

značilnostih skrajno desne ideologije. Najopaznejše značilnosti so nacionalizem, rasizem, ostra kritika 

političnega sistema in parlamentarne demokracije, vodstveno načelo in borba proti političnim nasprotni-

kom. Nekatere od teh značilnosti izražajo protiegalitaristične vrednote skrajnih desničarjev, kar se 

odraža v rasizmu, etnocentrizmu, ksenofobiji in izključevanju določenih skupin. Privrženci skrajne des-

ničarske ideologije kritizirajo trenutno delovanje demokratičnega sistema in se zavzemajo za močnega 

voditelja in državo (Fermin, 2009). 
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Mudde (2000), vpliven raziskovalec radikalne desnice, opisuje štiri značilnosti radikalne desničarske ideo-

logije, kar delno sovpada z zgoraj omenjenimi značilnostmi:  

 Nacionalizem: prepričanje, da bi se politična enota (država) in kulturna enota (narod ali etnična 

skupnost) morali prekrivati. 

 Ksenofobija: vse, kar se smatra za ‘tuje’ ali kar odstopa od njihovega lastnega naroda in stan-

dardov, se prikazuje kot negativno in zaznava kot grožnja. 

 Šovinizem blaginje: prepričanje, da morajo biti rezultati nacionalnega gospodarstva najprej in 

predvsem (če ne izključno) v korist narodovih ‘lastnih ljudi’. 

 Zakon in red: prepričanje, da mora država vzdrževati strog pravni sistem in ta pravila aktivno in 

strogo izvajati. 

V prenovi svojega dela Mudde opredeli novo ‘populistično radikalno desničarsko’ ideologijo kot kombi-

nacijo nativizma, avtoritarizma in populizma, med katerimi se nativizem smatra za glavno značilnost 

(Mudde, 2007). Njegova opredelitev populistične radikalne desnice velja za politične stranke in ne za 

posameznike v procesu radikalizacije. Vendar pa razumevanje glavne značilnosti nativizma lahko prispe-

va k razumevanju radikalne desničarske ideologije na splošno. V kontekstu radikalizacije velja omeniti 

tudi drugo značilnost -  avtoritarizem. 

Mude opredeli nativizem kot “ideologijo, ki pravi, da bi države morale biti naseljene izključno s pripad-

niki domače skupine (“narod”) in da tuji elementi (osebe in ideje) v temeljih ogrožajo homogeno celoto 

narod-država.” Nativizem je tako zelo podoben kombinaciji ksenofobije in nacionalizma. Osnova za 

opredelitev (ne) “domačega” je lahko različna. Mudde meni, da je ta osnova lahko etnična, rasna ali 

verska, da pa bo vedno imela kulturno komponento.  

Mudde pravi, da je avtoritarizem “prepričanje v strogo urejeno družbo, v kateri se morajo kršitve zoper 

oblast avtoriteto strogo kaznovati”. Ta opredelitev vključuje zakon in red in “kaznovalni konvencionalni 

moralizem”. Avtoritarci bodo k sprejemanju (ustaljene) oblasti bolj nagnjeni kot neavtoritarci, čeprav se 

pod določenimi pogoji lahko in se bodo uprli (Mudde, 2007).  

    

Skrajne desniSkrajne desniSkrajne desniSkrajne desničarske skupinearske skupinearske skupinearske skupine    

Za boljše razumevanje radikalne misli v Evropi si je treba ogledati nekaj izrazitih skupin. Publikacija o 

rasizmu, antisemitizmu in skrajno desničarskem nasilju (Tierolf et al. 2015) razlikuje med identitetnimi 

formacijami na eni in neonacističnimi formacijami na drugi strani. Poleg teh klasičnih radikalnih skupin 

želimo omeniti še nasprotnike džihadistov. Spodaj je podan kratek opis teh formacij. 

Identitetne formacije sledijo idealu homogenega prebivalstva na območju, kjer se je to prebivalstvo 

zgodovinsko nastanilo. V teh skupinah se razlikovanje med “naši” in “tuji” osredotoča na jezik države 

ter kulturno in etnično identiteto ‘izvornega’ ljudstva. To se odraža na zavračanju zunanjih vplivov ali 

groženj zoper narod, pri čemer gre predvsem za “tuje” vplive priseljencev. Identitetne formacije se 

branijo tudi pred ‘grožnjami’, kot je vpliv angleških izposojenk ali prisotnost kulturno tujih multinacionalk 

(Tierolf et al., 2015). 

Neonacistične formacije se od identitetnih formacij razlikujejo predvsem po tem, da ‘svoje’ in ‘tuje’ 

opredeljujejo na podlagi bioloških in rasnih značilnosti. Po mnenju neonacistov je bela rasa biološko 

nadrejena drugim rasam, tudi Židom. Poleg tega se - v nasprotju z identitetnimi formacijami - osre-

dotočajo na ‘germanske bratske narode’ in ne toliko na jezik nekega naroda. Prav tako pa se pogosto 
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zavzemajo za obnovitev velikega nemškega rajha po zgledu tretjega rajha iz obdobja 1933-1945. Glas-

ba, predstave in glasbene skupine so pogosto povezovalni element v mednarodnem neonacističnem 

svetu, zlasti med skrajnimi desničarskimi obritoglavci (skinheads). 

Po mnenju nasprotnikov džihadistov Evropi in Združenim državam Amerike grozi nasilen in spolitiziran 

islamski svet. Bojijo se, da bodo muslimani v Evropi sprožili proces islamizacije, pri čemer naj bi njihov 

končni cilj bila uvedba šeriatskega prava. Po mnenju nasprotnikov džihadistov islamska grožnja pomeni 

odstranitev krščanskih in židovskih simbolov, uvedbo islamskih tradicij in ustvarjanje prepovedanih ob-

močij za nemuslimanov. Nasprotniki džihadistov sebe vidijo kot branilce “zahodne civilizacije”, muslimane 

in islam pa opisujejo kot kulturno druge. Muslimane imajo za homogeno in nasilno množico, islam pa 

za totalitarno politično silo. Vsako dejanje, ki se lahko poveže s tem pogledom na islam, šteje kot 

dokaz za nasilne namere muslimanov (Lee, 2015). 

Obe zgoraj omenjeni skupini lahko imenujemo beli supremacisti. Izrazita tema v teh skupinah je nadvla-

da bele rase in prirojena manjvrednost vseh drugih ras. Takšen način razmišljanja pogosto upravičujejo 

skozi religijo. (Krščanska) verska identiteta je preoblikovana tako, da krepi istovetenje z belo raso. 

Druga izrazita tema so odpravljene pravice belcev. Številne organizacije belih supremacistov trdijo, da 

so belci prikrajšani za raziskovanje in proslavljanje svoje identitete. Organizacije belih supremacistov 

svoje ugovore postavljajo v okvirje zatiranja belcev, čeprav se relativno malo belcev dejansko sooča z 

diskriminacijo (Adams & Roscigno, 2005). 

 

Nadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branjeNadaljnje branje    

Adams, J. & Roscigno, V. J. (2005). White Supremacists, Oppositional Culture and the World Wide Web. 

Social Forces, 84, 759–73. 

Lee, B. (2015). A Day in the “Swamp”: Understanding Discourse in the Online Counter-Jihad Nebula. 

Democracy and Security, 11(3), 248-274. 

Mudde (2000). The ideology of the extreme right. Manchester: Manchester University Press. 

Mudde (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press 

 

 

2.7.2 Skrajno levičarstvo 

 

Skrajno leva ideologijaSkrajno leva ideologijaSkrajno leva ideologijaSkrajno leva ideologija    

Privrženci radikalnih levičarskih ideologij se nahajajo levo od socialne demokracije. Njihov pogled na 

družbo pomeni zavezanost enakosti in prerazporeditvi prihodka. Privrženci radikalne levice trdijo, da se 

zavzemajo za izključene skupine, kot so migranti in brezposelni. Poleg tega zavračajo temeljne kapitali-

stične vrednote, ki veljajo za glavni vzrok socialne neenakosti. Levičarski ekstremisti obsojajo tudi vzpon 

potrošniške družbe in včasih celo pozivajo k ukinitvi zasebne lastnine (Visser et al., 2014). 

Radikalni levičarji močno nasprotujejo uveljavljenim političnim in gospodarskim elitam. So zelo kritični do 

multinacionalnih vojaških in gospodarskih povezav, kot sta NATO in IMF. Poleg tega nasprotujejo vse 
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večji privatizaciji izobraževanja, zdravstva in transporta, kot tudi mednarodnim prostotrgovinskim 

sporazumom, kot je Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo /TTIP). Radikalne leve stranke so 

za (participativno) demokracijo. Poleg tega jih je večina internacionalističnih, saj je čezmejno sodelovanje 

nujna podlaga za odpor proti navalu globalnega kapitalizma. Skrajni levičarji zajemajo tudi ekologizem, 

feminizem in delavsko samoupravljanje (Amini, 2015; Visser et al., 2014). 

    

Skrajne leviSkrajne leviSkrajne leviSkrajne levičarske skupinearske skupinearske skupinearske skupine    

Na levi strani političnega spektra se nahajajo različne skupine. Nekatere od njih so aktivistične in ne 

izvajajo nezakonitih dejanj. Druge (predhodno aktivistične) skupine so ekstremistične ali pa se v razponu 

nahajajo med aktivističnimi in ekstremističnimi.  V nadaljevanju so na kratko opisana nekatera obsežna 

gibanja na skrajni levici. 

Radikalno gibanje za ohranitev okolja in pravice živali (REAR) je sestavljeno iz ohlapno organiziranih 

posameznikov, skupin in organizacij, ki podpirajo radikalne ukrepe za uresničitev sveta, v katerem se 

živali in okolje v celoti spoštujejo. Večina teh ukrepov je namenjena razkrivanju uničevanja okolja in 

mučenja živali. Številni aktivisti za okolje in pravice živali so privrženci "globoke ekologije", gibanja, ki 

poudarja neodvisno notranjo vrednost narave in enakost človeka in ostalih vrst. Vendar pa ideologija 

gibanja REAR vključuje nekatere ideje in filozofije, ki so včasih v nasprotju ena z drugo. 

Večina aktivistov gibanja REAR verjame, da lahko svoje cilje dosežejo z radikalno reformo političnega 

sistema. Manjšina skrajnih aktivistov pa podpira protikapitalistične in anarhistične ideje ter verjame, da 

lahko samo revolucija reši planet. Gibanje REAR lahko najbolje opišemo kot idejo. Deluje kot vir navdiha 

za skupine in aktiviste po celem svetu, ki dejujejo anonimno. Mreža nima hierarhične strukture; ohranja 

jo skupni cilj: uničiti lastnino tistih, ki predstavljajo grožnjo za naravno okolje in njegove prebivalce 

(Hirsch-Hoefler & Mudde, 2014). 

Levičarske aktivistične in skrajne skupine, ki se upirajo politikam v zvezi z azilom in tujci, so združene v 

mreži No Border Network. To je mreža ohlapnih povezav med neodvisnimi akterji, ki podpirajo svobodo 

gibanja in se upirajo nadzoru preseljevanja ljudi. Njihove aktivnosti vključujejo koordinacijo mednarodnih 

mejnih taborišč, demonstracije, neposredna dejanja in kampanje proti izgonom. To gibanje je za ljudi, ki 

“želijo pomagati ustvariti svet brez meja, kjer nikomur ni onemogočeno gibanje zaradi kraja rojstva, 

rase, družbenega razreda, ekonomskih sredstev ali katerekoli druge ovire, ki nam jih postavljajo kapitali-

stične elite ter njihove vlade in policija (No Borders UK, 2016). Mreža No Borders Network je protikapi-

talistično gibanje. Navaja, da meje ustvarjajo kapitalistične elite, katerim potem te meje tudi služijo. 

Ukrepi so naperjeni proti na primer mejnemu sistemu, njegovi infrastrukturi in deportacijskim poletom 

(No Borders UK, 2016). 

Nekateri levičarski skrajneži niso organizirani okrog enega vprašanja, ampak tvorijo široko partnerstvo. 

Združevalni dejavnik je, da so anarhični v besedah in mislih ter ekstremistični v svojih dejanskih poja-

vnih oblikah, Te anarhistične skupine ne nesprotujejo samo svojemu razrednemu sovražniku - kapitaliz-

mu, temveč vedno bolj nasprotujejo med drugim tudi fašizmu in politikam azila. Pravijo, da si prizadeva-

jo za svobodno družbo, ki bi bila brez razredov, držav ali meja, imela pa bi zdravo naravno okolje. 

Pomembno sredstvo zanje so neposredni ukrepi v obliki pisanja grafitov in vandalizma. Ker so zatiranje, 

izkoriščanje in kapitalizem globalni pojavi, se anarhistični boj odvija na mednarodni ravni (AIVD, 2013).  

Omeniti je treba Internacionalo anarhističnih organizacij (IFA) Njihov cilj je nasprotovanje internacionali-

zaciji državnih in kapitalističnih sil, ki vedno hitreje razvijajo svoj vpliv na globalni ravni “ (IFA, 2016). 
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Združenja, povezana z IFA verjamejo, da sta mednarodna koordinacija in sodelovanje potrebna za do-

sego njihovih ciljev.  
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2.7.3 Skrajna islamistična misel 

    

V zadnjih desetletljih se je islamski radikalizem razširil po velikem delu Evrope. Z islamskih radikalizmom 

so povezani različni izrazi: ekstremizem, fundamentalizem, islamizem in džihadizem. Te izraze bomo 

razložili v nadaljevanju. Uporabili bomo definicije, ki sta jih podala Winter in Hasan (2016). Nato bomo 

pojav džihadizma postavili v širši (zgodovinski) kontekst. 

    

Ekstremizem, fundamentalizem, islamizem in džihadizemEkstremizem, fundamentalizem, islamizem in džihadizemEkstremizem, fundamentalizem, islamizem in džihadizemEkstremizem, fundamentalizem, islamizem in džihadizem    

Ekstremizem je odklonilna in dogmatska usmerjenost, za katero je značilno pomanjkanje ravnovesja v 

vseh elementih ideološkega pogleda posameznika. Ekstremisti so trdno prepričani o svoji ideološki per-

spektivi. Islamski ekstremisti domnevajo, da bi verski zakoni morali veljati tako za javno kot za zasebno 

sfero. Zavračajo kulturne norme in vrednote, ki se ne skladajo z versko tradicijo.  Ekstremisti tiste, ki so 

zvesti njihovi interpretaciji svete knjige, smatrajo za moralno in etično nadrejene drugim.  

Fundamentalisti poskušajo svoje poglede upravičiti s pomočjo nekontekstualne analize ustreznih verskih 

besedil. Fundamentalisti se opirajo na star, zgodovinski kontekst in širijo ideale prejšnjega časa. Za 

fundamentaliste so sveta knjiga in dogmatski temelji na prvem mestu. Uporabljajo jih za upravičevanje 

moralnih in pravnih pravil. 

Islamisti poskušajo uveljaviti svoj fundamentalistični pogled (ki je po naravi nujno ekstremističen), z na-

menom, da bi vladne strukture pripravili do tega, da bi se skladale s tem pogledom.  Islamizem je 

oblika instrumentalizacije islama, ki jo izvajajo posamezniki, skupine in organizacije, ki si prizadevajo za 

politične cilje. Islamizem daje politične odgovore na sodobne družbene izzive tako, da predlaga priho-
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dnost, ki bi temeljila na islamski tradiciji. Islamisti iz islama prevzemajo administrativni okvir in iščejo 

način, kako bi ta okvir uveljavili.  

Džihadisti uporabljajo nasilje za širjenje islamskih prepričanj po celem svetu. Izraz džihad se nanaša na 

sveto vojno muslimanov proti nevernikom, modernemu svetu ali demokratičnim načelom. Za džihadiste 

nasilje ni več sredstvo, ampak cilj sam. Džihadizem je radikalna, militarizirana različica islamizma, v 

kateri je prisoten močan občutek nujnosti. Za džihadiste je uporaba sile nujna, ker je sila edini način za 

uničenje obstoječega stanja v kratkem času (Winter & Hasan, 2016). 

Džihadizem v praksiDžihadizem v praksiDžihadizem v praksiDžihadizem v praksi    

Pojem ‘džihadizem’ se nanaša na militantne ideologije sunitskih muslimanov, ki zahtevajo oborožen boj 

v imenu boga. Cilj privržencev džihada je obramba muslimanskih ozemelj, vzpostavitev islamskih emi-

ratov in ponovna vzpostavitev kalifata. V džihadističnem gibanju razlikujemo med nekaj različnimi skupi-

nami. Al Kaida, ena od najizrazitejših skupin, vidi Združene države Amerike kot glavnega sovražnika in 

je prepričana, da bi bilo treba ZDA napadati vsepovsod in z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno s 

samomorilskim terorizmom in orožjem za množično uničenje. V nasprotju z njimi se lokalne militantne 

skupine v muslimanskih državah osredotočajo na boj proti svojim režimom (Nesser, 2011). 

Džihadizem se je kot mendarodno usmerjeno gibanje pojavil v 80-ih letih 20. stoletja. V tem času se je 

v Afganistanu pojavilo salafistično-džihadistično gibanje. To gibanje je razvilo veje v muslimanskem svetu 

in v zahodnih državah, zlasti v Evropi. Savdski salafizem se močno osredotoča na verska načela abso-

lutnega monoteizma (tawhid), strogo upoštevanje Korana in tradicij Preroka (al-Sunnah) in sledenje 

prvim muslimanom (al-Salaf al-Salih). 

V salafizmu je svet razdeljen na “deželo islama” (dar al-Islam), ki jo ureja islamsko pravo (al-sharia), in 

“deželo neverovanja” (dar al-kufr). Dežela neverovanja se lahko pod določenimi pogoji preoblikuje v 

“deželo vojne”, za katero ima musliman versko dolžnost, da se v njej bojuje. 

Salafistični džihadizem ima klasično in globalno politično utemeljitev. Klasični džihad se nanaša bodisi 

na oborožen boj za zrušenje posvetnih muslimanskih režimov in ustanovitev islamskih držav, ali pa na 

oborožen boj proti nemuslimanom, ki živijo na muslimanskih ozemljih. Svetovni džihad se nanaša na 

oboročen boj proti vsem sovražnikom islama, zlasti pa ZDA. Njegov cilj je preprečiti zahodu vmešavanje 

v zadeve v muslimanskih državah. To vključuje vmešavanje v vojaškem in ekonomskem smislu, pa tudi 

kulturni vpliv. 

V Evropi najdemo nekaj delno organiziranih skupin, ki se ukvarjajo s propagando in podpornimi deja-

vnostmi, ne najdemo pa militantnih organizacij, kot je Al Kaida v Iraku ali Magrebu. Slednje skupine 

imajo postavljene spletne strani in predstavljajo ideološke programe in strategije, ki spodbujajo nasilen 

džhad v Evropi. Z ideološkega vidika so evropske države za džihadiste dežela neverovanja. Evropski 

militantni suniti se smatrajo za peščico pravih vernikov v morju nevernikov (Nesser, 2011). 
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3. Kaj deluje? 
 

3.1 Uvod 

Za neposredne izvajalce so bile razvite dobre prakse. Te dobre prakse in metode pomagajo strokov-

njakom prepoznati nekatere znake, ki jih kažejo ogroženi ranljivi mladostniki, in se opremiti z orodji in 

instrumenti za ustrezen odziv. Delo, opravljeno z Mrežo ozaveščanja o radikalizaciji (RAN), služi kot 

izhodišče in referenčna točka. Glej  

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm 

 

Zbirka projekta RAN je praktična, se razvija, raste in je splošno priznana kot avtoritativna. Upamo, da 

bodo izvajalci lahko 

 iz nje črpali navdih;   

 našli primere, ki jih bodo lahko prilagodili na svoj lokalni/posebni kontekst;  

 poiskali sogovornike za izmenjavo izkušenj v zvezi s preprečevanjem 

V tem poglavju predstavljamo cilje in metode različnih praks. Uporabljamo besedilo s spletne strani 

mreže RAN. Na začetku so predstavljene prakse za zgodnje odkrivanje, sledijo jim aktivnosti za pre-

prečevanje in tri različne vrste posredovanja. Ta poglavja se osredotočajo na krepitev moči in 

vključevanje skupnosti, podporo družinam in podajanje alternativnih vsebin. V zadnjem poglavju so ob-

delane strategije izhoda. Zadnji odstavek se naveže na sklop orodij YCARE, ki vsebuje dobre prakse in 

aktivnosti. 

 

 
 
3.2 Strategije zgodnjega odkrivanja 
 

Ta pristop zajema ozaveščanje neposrednih izvajalcev, ki delajo z ranljivimi posamezniki ali skupinami s 

prisotnim tveganjem radikalizacije, za zagotovitev, da so dobro opremljeni za odkrivanje radikalizacije in 

odzivanje nanjo. Po celi Evropi so bili razviti tečaji za ozaveščanje in razumevanje za neposredne iz-

vajalce, ki nosijo odgovornost za posameznike, ki so morda ranljivi za radikalizacijo. Neposredni sveto-

valci lahko pomembno doprinesejo k reševanju tega problema. V to skupino štejemo učitelje, mladinske 

delavce, policiste v lokalni skupnosti, socialne delavce in zdravstvene delavce (vključno s psihologi). V 

nasprotju z npr. oblikovalci politike imajo neposredni svetovalci sposobnost prepoznavanja in imenovanja 

potencialno ranljivih posameznikov. Vendar pa nimajo vedno zadostnega razumevanja pojma radikali-

zacije; ni nujno, da bodo razumeli opozorilne znake ali vedeli, kako naj se nanje odzovejo. Zato je 

potrebno njihovo ozaveščanje o tem problemu. 
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3.3 Strategije preprečevanja 

Poleg zgoraj omenjenih pristopov je bolje vlagati v preprečevanje. Pri preprečevanju in spopadanju s 

polarizacijo in radikalizacijo so v najboljšem možnem primeru prisotne tri stopnje: primarno, sekundarno 

in terciarno preprečevanje. 

Cilj primarnega preprečevanja je preprečevanje nastanka ugodnih razmer za polarizacijo in radikalizacijo. 

Cilj sekundarnega preprečevanja je zmanjševanje ali odprava teh ugodnih razmer in neposreden boj 

proti zametkom radikalnih ali polarizirajočih idej med mladimi. Cilj terciarnega preprečevanja pa je ukre-

panje proti radikaliziranim mladim in uresničevanju (ali grožnjam o uresničevanju) njihovih idej v praksi. 

Gielen, A. (2008). 

 

 

3.4 Strategije posredovanja  

V svojem popisu Polarizacija in radikalizacija: test temeljev družbenega poseganja (2011) je Movisie 

raziskal predpostavke protiradikalizacijskih projektov in jih testiral s pomočjo mednarodne znanstvene 

literature. Izkazalo se je, da se lahko protiradikalizacijski projekti razdelijo v štiri tipe: 

• Sistemski pristop. Izboljšanje osebnih življenjskih razmer radikaliziranih mladih z usklajeno 

ponudbo pomoči, v katero je vključenih več elementov (npr. starši, šola, delo, oskrba). 

• Metode dela z vrstniki. Z rizičnimi mladostniki se ukvarjajo in jih podpirajo vrstniki, ne pa 

poklicni strokovnjaki. 

• Premostitveni stiki. Združevanje mladih, ki imajo različna ozadja, z namenom ustvarjanja večje 

strpnosti. 

• Krepitev odpornosti. Krepitev moči mladih zoper radikalne misli ali osebe z večanjem stopnje 

njihove samozavesti. 

    

Sistemski pristopSistemski pristopSistemski pristopSistemski pristop    

Ta pristop navaja, da če se bo z usklajeno in posebno pomočjo osebno življenje radikalnih mladostni-

kov izboljšalo, jih bo to dolgoročno pripeljalo do opustitve njihovih radikalnih idej. Kot posledica tega 

procesa se bo prenehalo ogrožajoče vedenje in druge težave, povezane z radikalnim ekstremizmom. 

Sistemska metoda učinkovito deluje proti asocialnemu in kriminalnemu vedenju med mladimi, in je 

učinkovitejša od drugih oblik družbene podpore. Glavni dejavnik uspeha je celostni pristop. Sistemska 

metoda je obetavna za radikalne mladostnike: možnosti za “normalno” življenje so večje. Ta metoda je 

najprimernejša za tiste, ki zelo lahko sledijo drugim. Vendar pa učinek sistemske metode na zman-

jševanje radikalne ideologije ni jasen.  

Zagovorniki te metode bi morali: 

- prepoznati odnos med radikalnim vedenjem in družbenim okoljem 

- poudarjati pozitiven razvoj mladostnikov    

- spodbujati odgovorno ravnanje družinskih članov (zlasti staršev) in odvračati od neodgo-

vornega vedenja.    

- poseganje narediti bolj usmerjeno v dejavnosti    

- posvetiti pozornost tudi težavam članov širše družine.    
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Metode dela z vrstnikiMetode dela z vrstnikiMetode dela z vrstnikiMetode dela z vrstniki    

Ta pristop navaja, da če k rizičnim mladostnikom pristopi ali prevzame vlogo njihovega mentorja nekdo 

iz njihove “lastne skupine” ali iste starosti (vrstnik), bo učinek na spremembo vedenja dosti boljši, kot 

če se k mladostniku pristopi nekdo, ki ne pripada njegovi skupini, torej učitelj ali kateri drugi odrasli. 

Zato ta metoda podpira vključevanje vrstnikov v socialne posege kot učinkovito sredstvo, da mladi ne 

postanejo tako ranljivi za radikalne ideje in skrajno obnašanje.  

Posredovanje vrstnikov daje pozitiven prispevek polariziranim odnosom in konfliktom med mladimi. Mladi, 

ki se izurijo za mediatorje, so v večini primerov tudi deležni koristi od te metode. Učinek vrstniške 

mediacije na mladostnike, na katerih se ta metoda izvaja, pa je manj jasen. Vzročne povezave med 

vključenostjo vrstnikov in pozitivnih rezultatov vrstniške mediacije ni mogoče ugotoviti.  

Zagovorniki te metode bi morali upoštevati naslednje:  

- vrstniška mediacija je najučinkovitejša v zgodnjih fazah konflikta  

- Medsebojna mediacija bi bila lahko koristna in bi zagotovila pozitivne rezultate, vendar pa 

ni priporočljivo, da bi odrasle strokovnjake vedno nadomestili z mladimi vrstniki. 

- Pomembno je razmisliti: ali je etično, da bi mlade vrstnike vključevali v vsako konfliktno si-

tuacijo?  

    

Stiki med skupinamiStiki med skupinamiStiki med skupinamiStiki med skupinami    

Ta pristop navaja, da bo organizacija in izvedba dogodkov, na katerih se bodo družili mladi iz različnih 

etničnih in verskih skupin, vodila k večji strpnosti med temi mladimi. 

Stiki med skupinami imajo v grobem ugoden izid za medsebojno razumevanje (zmanjševanje stereotipov 

in predsodkov). Stiki med skupinami ne delajo čudežev: njihov pozitivni učinek je razmeroma majhen, 

prav tako ni dokaza za dolgoročni pozitivni učinek. Na verjetnost za uspeh bi lahko negativno vplivale 

nekatere okoliščine (nezadostno strokovno mentorstvo). Prav tako lahko stiki med skupinami celo 

poslabšajo prav tisto težavo, ki jo poskušajo rešiti (nadaljnja odtujitev med mladimi in potrditev stereo-

tipov). Splošni zaključki o pozitivnem učinku stikov med skupinami ne veljajo nujno za mladostnike. 

Zagovorniki te metode bi morali: 

- Spodbujati empatijo na podlagi konkretnih primerov, scenarijev in igre vlog.  

- Zagotoviti ponavljajoče se in strukturirane kontakte 

- Biti zadržani v pogovoru o multikulturnih temah v razredu 

- Omejiti občutek negotovosti o drugih - najti nevtralno okolje 

 

Krepitev odpotnostiKrepitev odpotnostiKrepitev odpotnostiKrepitev odpotnosti    

Ta pristop navaja, da bo okrepitev občutka lastne vrednosti mlade naredila odpornejše na vpliv radikal-

nih oseb.  

Empirične raziskave niso pokazale veliko pozitivnih učinkov samozavesti na vedenje ljudi pri druženju. 

Predpostavka, da visoka stopnja samozavesti prispeva k preprečevanju problematičnega vedenja med 

mladimi, ima le majhno empirično podporo. Odnos med krepitvijo odpornosti in ranljivostjo na radika-

lizem je težko oceniti.  

Zagovorniki te metode bi morali upoštevati naslednje: 

- Poudarek ukrepov bi moral biti na pridobivanju splošne samozavesti in ne večanju samo-

zavesti v neposrednem smislu. 

- Naj radikalni mladostniki razmišljajo o svojih lastnih vrednotah glede na moderne vrednote 

- Spodbujajte moralne sodbe, ki temeljijo na primerih iz resničnega življenja 
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3.5 Strategije izhoda 
 

Ta pristop vključuje vzpostavitev programov deradikalizacije ali demobilizacije z ciljem ponovne vključitve 

nasilnih ekstremistov (deradikalizacija) ali vsaj odvrnitve le-teh od nasilja (demobilizacija). Tudi po 

najboljših prizadevanjih za preprečevanje bodo nekateri posamezniki vseeno postali (nasilni) ekstremisti. 

Med prehodom na to stopnjo lahko padejo pod pristojnost varnostnih služb/policije in v nekaterih pri-

merih pravosodnih služb ali zapora. Vendar pa bo (najverjetneje) prišel dan, ko bo posameznik odslužil 

svojo kazen in bo moral biti ponovno vključen v družbo. Za uspešno ponovno vključitev v družbo je 

pomembno tistim zapornikom, ki so zagrešili nasilna teroristična dejanja, ponuditi programe deradikali-

zacije ali demobilizacije. Programi “izhoda” pa ne bi smeli biti ponujeni samo tistim, ki so bili v zaporu. 

V idealnem primeru bi morali zaporno kazen preprečiti tako, da bi te programe ponudili, še preden se 

posameznik začne ukvarjati z nezakonitimi dejavnostmi. Ti programi bi zato lahko bili namenjeni za 

posameznike v različnih fazah procesa radikalizacije; od tistih, ki so se povezali z ekstremističnimi sku-

pinami, a še niso začeli izvajati terorističnih dejavnosti, do tistih, ki so že sami izvedli teroristične na-

pade.   

 

 

 

3.6 Kaj deluje: sklop orodij YCARE 
 

Prakse, ki jih opisuje RAN, so usmerjene v različne stopnje razvoja mladine v procesu radikalizacije. 

Spodnja slika prikazuje štiri stopnje. V sklopu orodij YCARE so aktivnosti in dobre prakse označene po 

naslednjih štirih stopnjah.  

 

  

Sklop orodij YCARE je sestavljen iz treh ločenih predelkov. V prvem predelku bomo shranjevali aktivno-

sti. Vsebuje gradiva za usposabljanje v obliki vaj za takojšnjo uporabo v vzgojno-izobraževalnem kon-

tekstu. Aktivnosti se lahko uporabljajo za namene preprečevanja, uporabne pa so tudi v primerih, ko 

svetovalci delajo z radikaliziranimi mladostniki.  

Drugi predelek je namenjen shranjevanju dobrih praks. V državah, kot sta Nizozemska in Nemčija, 

uresničujejo številne uspešne pobude, ki pomagajo v boju proti radikalizaciji. Dobre prakse prikazujejo, 

kakšna prizadevanja se izvajajo za preprečevanje radikalizacije in za posredovanje proti njej. Služijo kot 

vir navdiha za nadaljnji razvoj programov proti radikalizaciji v državah po vsej Evropi. 

V tretjem predelku se shranjujejo gradiva za ozaveščanje, kot so splošna orodja, multimedijska orodja 

in promocijska gradiva. S pomočjo teh gradiv bodo strokovnjaki dobili boljši vpogled v pojav radikali-

zacije. Skupaj s priročnikom YCARE bodo gradiva v tretjem predelku pomagala strokovnjakom pri odkri-

vanju radikalizacije.   
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YCARE Ansprechpartner/innen und beteiligte Einrichtungen 
 

Rückfragen? In Österreich wenden Sie sich bitte an 

  
Dr. Wolfgang EisenreichDr. Wolfgang EisenreichDr. Wolfgang EisenreichDr. Wolfgang Eisenreich    
E-C-C Verein für interdisziplinäre Bil-
dung und Beratung 
office@e-c-c.at   
http://www.e-c-c.at 
    
In Deutschland steht Ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung: 

    
Dr. Karin DrdaDr. Karin DrdaDr. Karin DrdaDr. Karin Drda----KühnKühnKühnKühn    
Kultur und Arbeit e.V.  
YCARE@kultur-und-arbeit.de  
http://www.kultur-und-arbeit.de 
    

    

        
Allgemeine Informationen zum Projekt erhalten Sie von der koordinierenden Einrichtung: 

Dr. FDr. FDr. FDr. Frrrreek eek eek eek de Meerede Meerede Meerede Meere    
VerweyVerweyVerweyVerwey----Jonker Instituut / NiederlandJonker Instituut / NiederlandJonker Instituut / NiederlandJonker Instituut / Niederlandeeee    
http://www.verwey-jonker.nl    
 

Für weitere europäische Länder: Für weitere europäische Länder: Für weitere europäische Länder: Für weitere europäische Länder:     

Griechenland 
GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο  

http://www.gunet.gr   

 

Slowakei 
QUALED - občianskezdruženiepre kvalifikáciua vzdelávanie  

http://www.qualed.net  

 

Slowenien 
Integra inštitut. Inštitutzarazvojčloveškihvirov  

http://www.eu-integra.eu  

 

Spanien 
Aldaima Asociación andaluza de apoyo a la infancia  

http://www.aldaima.org   
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Irland 
Meath Partnership  

http://www.meathpartnership.ie  
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