Je po tvojem mnenju kakšna povezava med terorizmom in islamom?
Kaj pa vem, povezava sigurno je, ker to teroristi v tem primeru muslimani. Tako, povezava je
očitna.
Misliš da se je zaradi tega dvignila stopnja islamofobije in ljudje drugače gledajo na
muslimane?
Še jaz ko sem musliman drugače gledam na to. Zato ker obstajajo posamezniki, ki si islam
razlagajo na tak način.
Kako pa misliš da pride radikalizacije
Po moje po spalnih celicah. Dlje časa spremljajo posameznike, in potem vidijo če so
pripravljeni za rekrutacijo ali pa ne. Je pa po moje tudi, da se nekateri sami želijo vključit.
Zakaj pa?
Kaj pa vem… zakaj pa se mladina vključuje v tople? Če pogledaš, gre za financirano in
organizirano tolpo z pripadnimi člani in ciljem.
Med-religijski odnosi:
Ja… papež je priznal islam, in obratno. IS je po moje bolj kot neka sekta, kot pa religija.
Kako pa bi ti recimo začel ozaveščati ljudi na področju migracijske krize in celotne situacije
ki je s tem nastala?
Saj vsi vejo da migracijska kriza obstaja, treba je začet ljudem dopovedovat da so muslimani,
pa ne tisti ki živijo pri nas, ampak tisti iz Sirije in bližnjega vzhoda, drugačni kot mi. In čisto
drugače razmišljajo. Tak kot se v Evropi ne strinjate z njihovimi načini, tak se oni ne z našimi.
Kak bi tu lahko dosegli neko soglasje, povej če ti bo uspelo ugotovit. Ker se spomnim dedka,
nič se mi ni dalo dopovedat on se je še kr držal teh pravil. Zdaj se mi vedno manj… in ja, ni mu
bilo jasno kako lahko mi recimo pijemo alkohol, on pa ni. Pa tut odnos do drugih stvari je mel
bol trd. In če si zdaj predstavljam par milijonov takih… Kaka integracija.. ni šanse.. pri otrocih
ja.. ali pa pri mlajših… generalno gledano pa ne vem.. po moje ne.

Kaj pa na socialnih omrežjih, vpliva kaj?
Ja tam se tak dogaja ¾ vsega. Če je na Facebooku, se je zgodilo.. pa če se je ali ne. Bog ve kaj
je v resnici in kaj objavijo. Ljudje pa to zvesto kupimo. Lahko da ta terorizem sploh ni res,
ampak je vse skupaj zrežirano.

Te predsodki do muslimanov skrbijo, sedaj ko je migrantka kriza in ko se jih povezuje s
terorizmom?
Meni še ni noben rekel da sem terorist. Sicer ne hodim z burko ampak vredu. Glede
predsodkov, pa, tak kot sem prej rekel, so jih več ali manj »napumpali« mediji. Na koncu človek
ne ve več kaj je res in kaj ne.

