Kakšen je vaš odnos do politične situacije, glede terorizma in islama?
Terorizem in islam sta popolnoma različna pojma. Da to veš, ne rabiš bit musliman. Mislim, da
je stvar prišla tako daleč ravno zaradi tega, ker se o situaciji preveč govori. Mediji so z
manipulacijo populacije naredili situacijo politično in napihnjeno. Če se nebi vsi odzvali na tak
način, bi stvari potihnila in nebi bilo iz tega nič. Drugače pa islam kot tak nima nobene veze z
terorizmom oz. z islamsko državo.
Mislite da se je zaradi tega dvignila islamofobija oz. ljudje sedaj drugače gledajo na islam,
muslimane?
Že od nekdaj, sicer tega ne vem iz lastnih izkušenj, ampak se mi zdi, so ljudje gledali na
muslimane malo bolj z »rezervo«, ni niso bili ravno preveč navdušeni. Sedaj pa, logično da je
zraven še predsodek, ki je povezan s terorizmom. Češ, vsak musliman ima v torbi bombo.
Žalostno je, da so/smo seda vsi muslimani etiketirani z teroristi. Tisti dejanski teroristi, pa po
moje sploh niso muslimani. Ampak skrajneži ki se izgovarjajo na islam in Koran. Pa saj,
nenazadnje. V Sloveniji ni take sile, mislim da večina ljudi, ve da niso vsi muslimani teroristi.
Kako pa mislite, da sploh prihaja do radikalizacije oz. rekrutacije novih pripadnikov IS?
Tu gre za mladino, najstnike, ki dejansko nimajo kaj izgubit. Živijo v bedi in revščini, brez
izobrazbe. In breze neke razgledanosti. Ko jim nekdo obljublja ne vem kaj vse, lahko hitro
začutijo pripadnost. Verjetno pa je tudi to, da so bili že od majhnega vzgojeni v islamski veri,
in neke stvari že poznajo, pri IS pa slišijo bolj dobesedno interpretacijo in potem mislijo, da
dejansko počnejo dobre stvari.
Med-religijski odnosi:
Ne vem, nisem preveč vpleten. Starša sta muslimana, zato sem tudi jaz, ker sem bil tako
vzgojen. Ampak ne živim tako. Izogibam se kakršni koli regiji. Tudi vsak ki je krščen, ni rečeno
da živi katoliško oz. krščansko življenje.
Prej ste omenili da je eden izmed razlogov za rekrutacijo tudi pomanjkanje izobrazbe. Torej
misite, da bi izobraževanje lahko preprečilo radikalizacijo mladine?
Sigurno, saj izobrazba in zdrav razum lahko prepreči ali pa vsaj pomaga preprečevati vsako
radikalizacijo. Tu je samo problem na kak način, in kako. Večina te mladine po Balkanu nima
niti želje in volje do izobrazbe, ker se jim zdi to nekaj nedostopnega. Ne pravim za vse.. se pa

jih najde kak odstotek ali dva, ki dejansko izvirajo in neizobraženih revnih družin in so že od
nekdaj bolj ali manj prepuščeni sami sebi. Take je malo težje vpeljat v izobraževanje.
Kaj pa recimo projekt, ki bi ozaveščal ljudi na področju migracijske krize, kako in kaj to vpliva
na družbo?
Ja noben projekt ne more škoditi. Sigurno bo lahko pomagalo pri zmanjševanju predsodkov.
Med temi begunci niso bili vsi teroristi, če že, je jih je bilo zelo malo. Tega bi se morali vsi
zavedati. Taka zadeva, oziroma sprememba načina razmišljanja pa bo trajala zelo dolgo. Je pa
treba nekje začet. Lahko pa rečem, da stvar potihne, če se iz nje ne dela »big deal«, tudi o
migrantih ni več toliko govora kot ga je bilo pred nekaj leti. In mislim, da se je tudi pri IS
umirilo.. vsaj v medijih. Kaj pa bo, pa bomo videli, ali pa ne.
Prej ste dosti govorili o medijih, kako vplivajo na to in tako naprej. Kaj pa mislite o socialnih
omrežjih?
Saj, ko pravim, to je v bistvu isto kot mediji, v bistvu še hujše… dostopno je vedno in povsod.
Vsak objavi kar hoče, neglede na vsebino. Bolj je skrajno in neokusno, bolj se gleda. Več je
govora o stvari, pa če tudi je slabi, pa osveščanje o situaciji itd., gre za promocijo, tudi
negativna promocija je promocija.
Pa vas takšni odnosi in predsodki do muslimanov skrbijo?
Sploh ne, v Sloveniji to res ni taki problem… saj sem že povedal. Res pa je, da se ne družim z
ljudmi ki bi lahko imeli kaj proti. Tako da, koliko vem ne moti ne mene, ne drugih. Živim pa
celo življenje v Sloveniji, tako da ni razlike… lahko bi bil katolik, musliman, žid, budist ali kar
koli. Zelo nerad se opredeljujem po religiji, ker je nisem izbral sam. kot sem tudi že povedal,
ne prakticiram islamskih običajev in se ne družim njihovih načel.

