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DEFINICIJA VERSKE PROPAGANDE
Verska propaganda obsega verske informacije, ki pa niso cilj, ampak so predvsem uporabljene za
namen vplivanja na občinstvo in razvoj. Velikokrat predstavljajo izbrana dejstva, da bi spodbudili
zlasti sintezo in dojemanja, ali pa bogat jezik, da bi vzbudili prej čustveni kot pa racionalni odziv na
predstavljene informacije. Verska propaganda si prilašča koncept boga kot glasnika ultimativne
resnice (Randal, 2002).
Pri preučevanju učinka dolgoročnih propagandnih aktivnosti, no nobena kampanja bila bolj uspešna
od tistih, ki so jih vodile budizem, krščanstvo in islam. Čeprav je vsaka od teh religij uporabljala
različne strategije za doseg namena, so se vse zanašale na karizmatične osebnosti, močen
simbolizem, enostavno in nenehno filozofijo ter razumevanje potreb njihovega občinstva.

PRIMERI VERSKE PROPAGANDE
Verska
propaganda
privlači vernike
oz. je
usmerjena
proti verski
indoktrinaciji.

EKSTREMNA ISLAMISTIČNA PROPAGANDA

Ariel Lieberman opiše evolucijo, vsebino
in cilje moderne teroristične
propagande na spletu ter predstavi
tridelni pristop, ki uporablja pregon
kriminala, odprava teroristične
propagande z družbenih medijskih
platform in aktiven protidsikurz za
diskretizacijo in ogrozitev terorističnih
skupin.

ISLAMSKI RADIKALIZEM
IN NJEGOV OPIS
kanali in mediji
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KANALI IN MEDIJI
Teroristična vsebina je razširjena skozi medije, kanali in aplikacije, kot so:

a)

Centralni organi propagande

b)

Radijske postaje

c)

Založniške hiše

d)

Revije in priročniki (npr. Inspire, Rumiyah)

e)

Forumi in spletne strani

f)

Družbena omrežja (npr. Facebook, Twitter)

g)

Šifrirane aplikacije za izmenjavo sporočil (npr. Asrar al-Mujahideen,
WhatsApp, Telegram)

h)

Videoigre in promocijski videoposnetki

i)

Spletno mesto z videoposnetki (npr. Youtube)

KANALI IN MEDIJI
Vodilno vsebinsko verigo za širitev informacij predstavljajo centralni organi za propagando, radijske postaje in založniške hiše.
Te medije upravljajo in nadzorujejo centralni organi terorističnih organizacijo, zato vsebina, ki jo širijo, predstavlja glavni vir. Ta
določa naslednje:
• agende in cilje teroristov
• načela in pravila, katerim morajo muslimani slediti
• kdo so neverniki.

Razširjajo tudi
• novice z bojišč
• slavijo osebne zgodbe pogumnih bojevnikov, kot prikazano v nadaljevanju
• verze Korana, o katerih razpravljajo imami ali navdihujoče osebnosti
• navodila za uporabo (vodnike), v katerih pojasnjujejo, kako naredi bomo, nositi noš ali izvesti napad z nožem, avtomobilom, tovornjakom itd.
• nasheeds – pesmi, čigar besedila namigujejo na nekatera prepričanja, zgodovino islama in verska vprašanja na splošno, kot tudi dejstva, ki podpirajo
muslimanske vernike in bojevnike.

RADIKALIZACIJA NA SPLETU
vloga interneta
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NOVI PRISTOPI PO 11. septembru 2001

Po napadu na Svetovni trgovinski center 9. septembra 2001 je znatnega povečanja tekmovanja pri
predvajanju novic satelitske televizije, da bi pritegnili pozornost mednarodnega občinstva. Vpliv teh
novih globalnih mrež bo nedvomno igral pomembno vlogo pri tem, kako se uporablja propaganda za
mednarodno okolje v bližnji prihodnosti.
Z nastankom ISIS je internet postal glavni kanal za propagando salafijev. Vsebine so bila postavljene
na YouTube, Google in razširjene preko kanalov družbenih omrežij, kot so Facebook in Twitter.
Potencialni radikalizirani posamezniki so tako imeli dostop do vsebine za učenje in govore
karizmatičnih salafijev, ki so promovirali islamsko državo in džihad.

RADIKALIZACIJA NA SPLETU
VLOGA INTERNETA

Vsebine, ki so bile razširjene preko televizije, radijskih postaj in tiskanih medijev (e.g. knjižice) so postale dostopne širši javnosti na spletu.
Videoposnetki in e-knjige so bile zlahka dostopne preko enostavnih hiperpovezav, katere je možno shraniti na osebni računalnik, tablice, telefone.
Raziskave predvsem kažejo, da internet:
• ustvarja več priložnost za radikalizacijo
• deluje „odmevna komora“: kraj, kjer enako misleči podpirajo ideje posameznika
• pospešuje proces radikalizacije
• dopolnjuje osebno komunikacijo
• povečuje možnosti za samo-radikalizacijo

Internet je zato najboljše orodje, saj razširja zgodbo in izvaja propagando ter aktivnosti novačenja preko forumov,
spletnih strani, družbenih omrežij, šifriranih aplikacij za izmenjavo sporočil, platforme za videoposnetke.

MNENJE SALAFIJA GLEDE NOVAČENJA PREKO INTERNETA
„Naš direktni dostop do sledilcev je omejen, saj v mošejah več nismo dobrodošli. Islamska družba nam ne
dovoli vstopa, predstavlja nas kot pošasti. Sedaj posledično uporabljamo druge kanale radikalizacije, kot je
internet, kjer je dovolj vsebine za samo-radikalizacijo. Zakaj kažete takšne ljudi, kot je Rambo? Mladostniki,
ki se v evropski družbi počutijo izgubljene in marginalizirane, bodo skozi izpostavljeno vsebino na spletu
našli svojo vlogo. Glede na to, da so bojevniki prikazani kot heroji, bo mladostnik zlahka zagrešil pošastna
dejanja, ubil nedolžne ljudi, samo, da bi dokazal sebe kot vrednega. Tudi, če se s tem ne strinjam, smo v
vojni in to je naslednji korak pri novačenju. Če ne najdemo skupnega jezika, lahko stvari gredo še samo na
huje.“

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA
ŠIRITEV VSEBINE
centralni organi propagande,
radijske postaje, založniške hiše.

sekcija
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MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE

CENTRALNI ORGANI PROPAGANDE, RADIJSKE POSTAJE, ZALOŽNIPKE HIŠE, 1 od 2
Večji del ISIS-ove propagande vključuje medijske ekipe iz zahodne Afrike do Afganistana, ki delajo na ustvarjanju in širitvi
znamke „kalifat-a“. ISIS-ova vodila medijska hiša dnevno povprečno ustvari 38 posameznih serij propagande – videoposnetki,
fotografije, eseji, članki in avdio programi.
Al-Furqan Institute for Media Production
Dobesedni prevod al-furqan je „standardm kriterij“ za presojanje razlik me
resnico in lažmi.
Je tudi ime Korana.
Je najstarejša medijska podružnica za ustvarjanje propagande, še posebej
videoposnetkov. Kot glavni urad ISIS-a prejema ves material od vodstva
organizacije.

Al-I’tisam Media Foundation
Al-I’tisam pomeni oblika “protesta” ali “zahteva za zaščito“
(od Alaha). Je produkcijska institucija, ki je naredila in distribuirala publikacije
ISIS-a za državljane območij, ki jih ISIS nadzoruje.

Ajnad Media Foundation
Glavna produkcijska skupina, ki
ustvarja ISIS nasheeds
(pesmi)

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTOČNE VSEBINE

CENTRALNI ORGANI PROPAGANDE, RADIJSKE POSTAJE, ZALOŽNIPKE HIŠE, 2 od 2

Alhayat Media Center
Nova agencija ISIS-a. Ustvarja in distribuira
propagandni material (videoposnetki, podnapisi za
obstoječe videoposnetke, članek, novice, preveden
džihadistični material). Usmerjen je predvsem
občinstvo Zahoda kot novim članom.

Al-Bayan Radio
Predvaja molitve, poročila žrtve ISIS-a, dnevna
poročila vojaških zmag, fatve, predavanja in
recitacije Korana ter bilten v angleškem jeziku.

Al-Himmah Library (knjižnica)
Medijska roka ISIS-a, ki je odgovorna za izdajo pisnega materiala ter
brošur in majhnih knjižic.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNI ČASOPISI IN PRIROČNIKI

Prvi primeri priročnika teroristov izhaja iz poznega 19. stoletja
Ta trend se je nadaljeval do 20. stoletja.
Posamezni odseki priročnika v džihadističnih spletnih revijah, kot sta "Open Source Jihad” (OSJ) sekcija revije Al-Qaeda in the Arabian Peninsula’s (AQAP), Inspire
magazine in “Just Terror” (JT) odsek revije ISIS’s Rumiyah, niso nič novega. Kar pravzaprav razlikuje te priročnike so vključene pripovedi, oblikovaje za upravičenje
in inspiracijo terorističnih napadov, tudi ideološko utemeljitev nenavadnih pozivov k dejanjem.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNI ČASOPISI IN PRIROČNIKI

Primer „Inspire“
Angleško spletno revijo, ki e bila zamisel Američanov Anwar al-Awlaki
and Samir Khan, je prvič objavila AQAP januarja 2010. Njihovi videoposnetki in zapisi
Še vedno veljajo za vir referenc za domače teroriste in tuje bojevnike.
Usmerjena je na inspiriranje sledilcev, da se vključijo v t.i. „samostojni džihad“ proti zahodu.
Njegova sekcija OSJ (priročnik), ki pokriva zajema številne tehnične nasvete, od treninga pri uporabi
šifriranja do uporabe strelnega orožja in doma narejenih bomb.
Tehnični nasvet, ki ga podaja OSJ, so pri več uspešnih terorističnih napadih citirali organi pregona
(npr. bombni napad v Boston leta 2013, ko je bomba bila narejena po
navodilih OSJ) in domnevno vplivali na „doma vzgojene teroriste“, čigar
napadi so bili pred zastavo zvestobe ISIS-u (npr.San Bernardino strelci).

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
INSPIRE - OPEN SOURCE JIHAD

Priročnik „Kako narediti bombo v
kuhinji vaše mame“

Priročnik „Avtomobil bomba znotraj Amerike“

Priročnik «Operacije atentatov»

OSJ Special – The hidden bomb
(Skrita bomba)
Kaj Amerika ne pričakuje
• Prekinitev letališke varnosti
• Izdelava skrite bombe
• Terenska taktika

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNI ČASOPISI IN PRIROČNIKI

Rumiyah
Prvič izdana septembra 2016. Islamska državna spletna revija Rumiyah je dobila ime preroku Muhammadu Hadithu o
muslimanskih vojskah, ki so sčasoma pričele osvajati Konstantinopel in Rim
Distribuirana v 9 jezikih (angleškem, uighur, pashto, kurdskem, indonezijskem, bosanskem, ruskem, nemškem in francoskem).

Za razliko od njegovega predhodnika Dabiq, “Just Terror Tactics” sekcija revije Rumiyah ponuja navodila za vključitev v teroristične napade.

Sekcija JT revije Rumiyah’s ni unikatna v operativnih nasvetih, ki jih ponuja. Podobna vsebina kot v Inspire (in leta prej tudi).

JT je fokusiran na preprostejše, manj sofisticirane tipe napadov. Analitiki so zaznali podobnost operativne nasvete pri JT in napadih na berlinskem božičnem trgu,
Westminstru in Stockholmu.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
RUMIYAH - JUST TERROR GUIDES

Rumiyah, št. 1, zajema najboljših 10
džihadističnih videoposnetkov, Rumiyah, št. 6.,
zajema «učinke napada mudžahedina
gospodarstvo Mushrikina (politeistov).

Rumiyah Just Terror Tactics: navodila
za «napade z nožem», «avtomobilske
napade», «ugrabitve talcev»,
«napade s tovornjaki».

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNI PRIROČNIKI

64-str. knjižica, ki jo je leta 2013 izdala AQAP.
Obsega kompilacijo priročnikov “Open Source
Jihad” manuals od št.1-10 njene angleške spletne
revije “Inspire”.

Priročnik je izdala ISIS. Obsega organzacijske
smernica in priročnik za izdelavo bomb, kot
tudi končni cilj za združitev vseh
muslimanskih skupnosti v Evropi za zadnje
poglavje v strategiji ISIS.

Prva e-knjiga govori o tem, kako je nastala
islamska država, kako je rasla in njeni cilji.
Druga e-knjiga govori o ustanovitvi
globalnega džihada, od AQ do ISIS. Tretja eknjiga, ki jo je izdal ISIS-ov bojevnik, ponuja
nasvete, kako potovati do Sirije z namenov
povzročitev džihada.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
FORUMI, SPLETNE STRANI IN DRUŽBENA OMREŽJA

V preteklosti so džihadistične skupine za širjenje in izmenjavo idejo
raje uporabljale forume v arabskem jeziku, ki so bili zaščiteni z
geslom.
Ti forumi še vednost obstajajo in so še vedno v uporabi, vendar pa imajo sedaj sekundarno vlogo, medtem ko so primarno
vlogo zavzela družbena omrežja. Preko družbenih omrežij do džihadisti povečali svojo izpostavljenost in dostopnost.
Facebook je uvedel striktne omejitve in pravila za uporabnike, ki so v veliki meri bili uspešni pri prepovedovanju
džihadistične propagande na platformi.
Twitter pa, nasprotno, še vedno vztraja zaradi svojih inherentnih instantnih funkcij deljenja medijske vsebine, njegove
vgrajena kapacitete za ciljno pošiljanje sporočil in „hashtag “ (#) iskanja, ki umakne potrebo po samopromociji
centraliziranih računov, zaradi česa je idealno mesto za delovanje nasilnih ekstremistov,
Z uporabo definiranih sklopov označb so lahko uradni diseminatorji islamske državi simultano učinkoviti in nevsiljivi. Ne
zahtevajo uradnega naziva ali veliko sledilcev, da bi dosegli velik vpliv. Pravzaprav, bolj se pomešajo in zlijejo z množico,
bolje je.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
FORUMI IN SPLETNE STRANI

Spletna stran Al-Shaabab («The Youth»). Ta

Spletna stran

teroristična skupina je določena, da odstrani

ISIS-a.

vlado v Somaliji, ki ko podpira Zahod in
vzpostavi fundamentalistično islamsko
vladavino.

Povezan forum ISIS-a, ki omogoča
nalaganje videoposnetkov,
fotografije, govore, ki so predvsem v
arbščini.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
DRUŽBENA OMREŽAJA

E-knjiga ISIS-a, ki je bila
ISIS Twitter račun

distribuirana preko Twittera

#resourcesForTheMujahid #RFTM

vsebuje širok spekter informacij

vso teorijo in taktike za

za potencialne džihadiste, kako

mudžahid.

narediti bomb, kako se izogniti
vohunom in opraviti goljufijo s
kreditno kartico.

Facebook stran
ISIS-ove povezane
skupine.

Profil Twitter-ja prikazuje
roko dojenčka, ki drži
zastavo Islamske države.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
ŠIFRIRANE APLIKACIJE ZA IZMENJAVO SPOROČIL

Najbolj izrazit program šifriranja, Asrar al-Mujahideen
("Mojahedeen Secrets") je postal popularen, ko je bil
objavljen v Inspire.
Program omogoča uporabnikom, da generira digitalni
„ključ“, s katerim je možno šifrirati in dešifrirati sporočila.

Slika zaslona, na katerem je Rakhmat Akilov, osumljenec za
teroristični napad v Stockholmu, govoril s svojimi ISIS vodji preko
WhatsApp takoj po napadu.
Rakhmat Akilov: „Povozil sem deset ljudi v centru Stockholma,
sedaj moram poskusiti in se spraviti od tod!“
Vodja Tajik: "Allahu Akbar (bog je največji), moj brat, rad te imam,
kako trdno stojiš, greš. Pošlji mi kratek video. "

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
ŠIFRIRANE APLIKACIJE ZA IZMENJAVO SPOROČIL – TELEGRAM

Dokumenti vojaškega

Novice z vsebino islamske države se pretakajo preko Telegrama.

treninga, ki so bili
objavljeni v klepetalnici
Telegrama-a.

Slike zaslona številnih kanalov hekerskih podpornikov
Islamske države.

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNA MESTA ZA VIDEOPOSNETKE – YOUTUBE

Na YouTube-u obstajajo številne radikalne vsebine, ki so dostopne preko
gostovanja videoposnetkov, predvsem na YouTube.
Tabela 1 prikazuje široko razvejano dostopnosti materiala, ki se nanaša na ekstremizem in terorizem na spletu.

Table 1: Google search for on a sample of critical keywords*

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNA MESTA ZA VIDEOPOSNETKE – YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=X0wakoYkFFc
&bpctr=1498545820

https://www.youtube.com/watch
?v=aChHHy9XMdg

https://www.youtube.com/watch?v=8__niWM
XM7A

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNA MESTA ZA VIDEOPOSNETKE – YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=PDcs-noMUSg

https://www.youtube.com/watch?v=7ZIka_VFN1k

https://www.youtube.com/watch?v=V28SDigCLek

MEDIJI KOT SREDSTVO ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE
SPLETNA MESTA ZA VIDEOPOSNETKE – YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=UEnZqhwwiQA

Bajram Hutba - Ibrahim Delić,
posneto v Siriji. Poziv k
džihadu in pomembnost
muslimnske enotnosti (Aug.
2013).

RAZLIČNI TIPI PROPAGANDE
Direktna, subliminalna, glede na
spol, krepitev moškosti, življenjski
namen….

sekcija
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DIREKTNA ALI SUBLIMINALNA PROPAGANDA
Občutljivost skritega sporočila ima velik pomen, kadar imamo opravka z religijsko
propagando.
Včasih so propagandna subliminalna sporočila skrita v gradivu protidiskurza in obratno,
propagando gradivo je lahko uporabljeno kot protidiskurz.
https://www.youtube.com/watch?v=QE0sLzaB440

PROPAGANDA GLEDE NA SPOL IN NOVAČENJE
ISIS promovira tudi novačenje žensk v svoje
enote, ne glede na to, ali je ženska vključena v
anti-ISIS bojne enote, tudi ob predpostavki, da
rekrut ni dobrodošel v raj, če ga ubije ženska.
Ženske bi sledile svojim moškim na bojišča.
Nekatere nemuslimanske ženske so se
spreobrnila z namenom, da pridobijo ljubezen
muslimanskega moškega.
Najbolj uveljavljeni koncepti so: pristna
ljubezen, resnične verske vrednote, spoštljiva
družba,
družina
kot
najpomembnejše
družbeno jedro, varnost zanjo in otroke.

ISIS PROPAGANDA
ISIS je bil učinkovit pri
predstavljanju bojevnikov kot
junakov, npr. Martyr (Shaheed in
Muezzin). Pripovedovali bi zgodbe
o pogumu in prestižu, prihranjene
za tiste, ki so se pripravljeni boriti
in umreti za Alaha ter svet Islam-a
Da Dar al‘Islam-a.

REDKI.
PONOSNI.
POGUMNI.

KONTAKTIRAJ SVOJEGA LOKALNEGA REKRUTERJA ŠE
DANES!

KLASIFIKACIJE MUČENIKOV (Shaykh Gibril Haddad, 2017)
•

Glede na monografijo Shaykh `Abd Allah al-Ghumari-ja z naslovom Ithaf al-Nubala’ bi-Fadl al-Shahada wa-Anwa` al-Shuhada’ je prerok veliko načinov smrtih opisal kot mučeniških (shahada), iz katere sledi:

•

1. Abu Hurayra (Allah naj bo z njim zadovoljen) poroča, da je prerok rekel: “Kaj misliš, kdo bo še mučenik (shaded) poleg tebe)?” Odgovorili so: “Tisti, ki je umrl na poti do Alaha.” Prerok je rekel: “V tem primeru bo med mojimi ljudmi malo mučenikov!” Vprašali so: Alahov
odposlanec. Kdo so torej mučeniki?” Odgovoril je: “Tisti, ki je bil ubit na poti do Alaha, je mučenik; tisti, ki je umrl naravne smrti, ki jo je povzročil Alah, je mučenik; tisti, ki je umrl zaradi kuge je mučenik; tisti, ki je umrl zaradi trebušne bolezni, je mučenik; in tisti, ki se je utopil, je
mučenik.” [Sahih Muslim].

•

Ko so ga vprašali, zakaj se kuga smatra kot mučeništvo, je odgovoril: »Včasih je kuga bila oblika Alahove kazni, ki jo je poslal med ljudi, se je pa usmilil vernikov. Vsak vernik, ki se prebije skozi, bo nagrajen kot mučenik. ”

•

2. “Obstajata dve vrsti mučenikov: Tisti, ki umre zaradi kuge; tisti, ki umre zaradi trebušne in prebavne bolezni; tisti, se utopi; tisti, na katerega se zruši stavba; in tisti, ki je postane mučenik na poti do Alaha.” [al-Bukhari, Muslim, Malik]

•

3. “Tisti, ki je umrl na poti do Alaha, je mučenik; tisti, ki je umrl zaradi kuge je mučenik; ženska, ki umre med nosečnostjo in ženska, ki umre med porodom, bo jo njen otrok s popkovino odvlekel v raj.” Musnad Ahmad.

•

4. »Tisti, ki umre od Dhaatul-Janb je mučenik.” Ibn Hibban in drugi. Dhatul-Janb je bolezen, pri Kateri pride do otekanja membrane pod rebri, ki lahko vodi v smrt. Od sodobnih bolezni, kamor spada tudi prej omenjena, je smrt zaradi raka.

•

5. “Umiranje zaradi kuge je mučeništvo.” Al-Bukhari in muslimani.

•

6. “Kdorkoli je ubit pri tem, ko brani svojo zemljo, je mučenik.“ Al-Bukhari in muslimani.

•

7. “Kdor umre medtem, ko brani svojo zemljo, je mučenik; tisti, ki umre v obrambi svojega življenja, je mučenik, in tisti, ki umre v obrambi svoje družine, je mučenik.” Al-Tabarani.

•

8. “Umirjanje v ognju je mučeništvo.” Al-Tabarani in Ibn Hibban.

•

9. “Kdor je varoval mojo suno v času, ko je moja skupnosti podlegla korupciji , bo prejel nagrado mučenika.” Al-Tabarani.

•

10. “Vsak, ki iskreno sprašuje po shahadi jo mora prejeti, tudi, če se mu ta ne zgodi,” npr. tudi v primeru, ko umre mirno v svoji postelji. Navedeno v Four Sunan.

•

11. “Kdorkoli zapusti svojo hišo in umre ali je ubit na poti k Alahu, je shaheed, ne glede na to, ali ga potepta njegov konj ali kamela, ali ga ugrizne strubena žival, če umre v postelji ali na kakršenkoli drugi način, ki je Alahova volja, je resnično shaheed in si zasluži raj.” Sunan Abi
Dawud in al-Hakim.

•

12. “Obstajajo različne vrste martydorm-a, ne samo uboj na poti k Alahu: žrtev trebušne bolezni (al-mabtun) je shaheed; žrtev požara je shaheed; utopljena oseba je shaheed; žrtev rakave bolezni je shaheed; žrtev kuge je shaheed; žrtev bolezni prebavil je is a shaheed; ženska, ki
umre za posledicami komplikacij v nosečnosti, je shaheed.” Ahmad, Sunan, al-Hakim in Ibn Hibban, Sahih.

•

13. “Kdorkoli umre kot tujec v tuji državi, umre kot shaheed.” Navedel Ibn Majah in izjavil al-Daraqutni.

•

14. “Kdorkoli recitira božanska imena v zadnjih treh verzih Surat al-Hashr-a po zori ali po Maghrib-u in umre tisti dan, umre kot shaheed.” Al-Tirmidhi (Hasan).

•

15. Iz Anas-a: Alahov odposlanec mi je rekel: “Moj sin, če ne zmoreš zmeraj biti na wudu‘, potem naredit tako za angela smrti, ko zagrabi služabno dušo, medtem ko je ta v wudu‘, zanj zabeleži mučeništvo.” Al-Bayhaqi in Shu`ab al-Iman in al-Hakeem al-Tirmidhi v Nawadir al-Usul.

•

16. “Kdorkoli moli duho; se posti tri dni v mesecu in nikoli ne izpusti witr-u, prejme nagrado mučenika.” Al-Tabarani in al-Kabir.

•

17. “Če pride smrt do učenca medtem ko je vpet v pridobivanje znanja, umre kot mučenik.” Al-Bazzar z zelo šibko verigo.

•

18. “Kdorkoli se strastno zaljubi (`ashiqa), vendar ostane čestit in ohrani svojo ljubezen kot skrivnost, umre kot shaheed.” Pripoved po al-Hakim-u in drugimi. Hafiz Mughultay je rekel: “Njena veriga je kot sonce, ne obstaja niti najmanjši dvom o njeni trdnosti.”

•

19. “Kdorkoli umre eno noč pred Jumu`ah ali na dan Jumu`ah-a, mu bo prihranjeno kaznovanje groba; na dan vstajenja mora priti s pečatom mučenikov.” Abu Nu`aym iz Jabir, vendar je najbolj avtentičen del prvi del.

•

20. “Jahač, ki umre zaradi svojih gora je shaheed.” Al-Tabarani.

•

21. “Tisti, ki govori tiranskemu voditelju, mu ukazuje in prepoveduje.” Al-Hakim.

•

22. “Muezzin, ki pročakuje nagrado je kot okrvavljen shaheed ter ko umre in je pokopan, ga črvi ne načnejo.” Al-Tabarani.

•

POGUM IN BITI „PRAVI MOŠKI“
Propaganda cilja
predvsem na mlade
moške zahodnega sveta,
ki čutijo pomanjkanje
izražanja moškosti.
Sporočila naslavljajo
vprašanja glede
raznolikosti med spoloma
pogumom.
Tisti, ki se bojuje v imenu
pravih vrednost in boga,
je junak in spoštovan med
vrstniki/kolegi.

MOŠKOST in POENOTENJE
ISIS ponuja rešitev za tiste,
ki iščejo akcijo. Mladi moški
so pod vplivom
testosterona, zato je
izražanje agresivnosti še
kako potrebna. Vsako
izražanje agresivnosti in
nasilja, ki je v zahodnem
svetu kaznovan, je pri ISIS
nagrajen.
Poenotenje in tribalizem
sta močna vplivna
dejavnika propagande
ISIS-a.
.

BANALNOST NAMENA
Spletna propa-ganda
stremi k mladim, ki ne
čutijo smisla v življenju.
Glede na Frankl-a,
človeško bitje potrebuje
v življenju močan smisel.
ISIS ponuja dosleden
življenjski smisel in
poenotenje z Alahom
(Dar-al-Islam), ki
nasprotujejo zahodnim
satanističnim silam (Daral-Harb).

DVOUMNA PROPAGANDA
• Nekatera promocijska sporočila so dvoumna in ne morejo biti kategorizirana kot subliminalna
promocija. Takšna sporočila so lahko uporabljena tudi kot protidiskurz.
• Spodaj so prikazane povezave do takšnih videoposnetkov.
https://www.youtube.com/watch?v=WeGjtQA9pYw

KLJUČNE OSEBE IN NAVDIHUJOČE OSEBNOSTI ISIS/AQ PROPAGANDE

ANWAR AL-AWLAKI

Anwar al-Awlaki je ameriški državljan rojen jemenskem staršem. Njegova propaganda in predavanja so
objavljeni na videoposnetkih na YouTube in v člankih v spletnih revijah.

SAMIR KHAN

Samir Khan je rojen v Savdski Arabiji pakistanskim staršem. Odraščal je v New Yorku. Njegov
najbolj znan prispevek z naslovom „Ponosen sem, da sem ameriški izdajalec“ je objavljen v spletni
reviji AQAP Inspire z namenom.

IBRAHIM DELIĆ

Born in Bosnia and Hercegovina. Fought in Bosnian war for independence. Got involved with Salafi
movement after the war. Studied in Damask. Went to Syria in 2015 and recruited from there.
Prayed and recruited together with most dangerous Salafi from BiH Nusret Imamović.

IZET HADŽIĆ

Rojen v Bosni in Hercegovini. V bosanski vojni se je boril za neodvisnost. V njegovi vasi je prepričal
nekaj družil, da se preselijo v Sirijo. Zaradi radikalnih idej so ga večkrat izločili iz lokalne mošej.
Viden je bil skupaj z Bilalom Bosnićem, najbolj znanim bosanskim rekruterjem, ki je v zaporu

NUSRET IMAMOVIĆ

Svetovno eden najnevarnejših teroristov in rekruterjev iz Zgornje Mavače v BiH.

POVZETEK
propaganda

POVZETEK

propaganda, 1 od 3

KAKŠNA VSEBINA JE RAZŠIRJENA PREKO TERORISTIČNE PROPAGANDE?

Agenda in cilji teroristov, načela ter pravila, ki jim morajo muslimani slediti, novice z bojišč, osebne zgodne pogumnih bojevnikov,
verzi Korana, o katerim razpravljajo imami in navdihujoče osebnosti, priročniki, pesmi, ki se sklicujejo na islamska prepričanja,
zgodovino, vero, kot tudi trenutni dogodki, ki podpirajo in motivirajo muslimanske vernike in bojevnike.

POVZETEK

propaganda, 2 od 3

KAKŠNI MEDIJI SO UPRABLJENI ZA ŠIRITEV TERORISTIČNE VSEBINE?
Na vrhu distribucijske verige so centralni organi propagande, radijske postaje in založniške hiše, ki jih upravljajo in nadzorujejo centralni
organi teroristični organizacij. Vsebina, izmenjana preko televizije, radia in tiska (npr. v obliki knjižice), je deljena na spletu v obliki
videoposnetkov in/ali e-knjig, ki so enostavno dostopne preko povezav na forumih, spletnih strani, družbenih omrežjih, platformah za
videoposnetke in instantno na voljo na več napravah (osebni računalniki, tablice, mobilni telefoni).

IN SHORT

POVZETEK

propaganda, 3 od 3

KAKŠNA NAVODILA JE MOGOČE NAJTI V
AQAP IN ISIS V SPLETNIH REVIJAH IN
PRIROČNIKIH?

KATERA SO GLAVNA KOMUNIKACIJSKA
ORODJA?
KAKŠNEMU NAMENU SLUŽIJO?

Kako narediti različne tipe bomb, prekiniti varnostne ukrepe,
izvesti umor, vključiti se v teroristične napade in ugrabitve talcev.
Prikazujejo tudi zgodbo o nastanki ISIS-a ter umika v Sirijo, da bi
se vključili v džihad.

Po začetni intenzivni uporabi za propagando in novačenje, je Facebook
nadomestil Twitter, medtem ko se vsa komunikacija med terorističnimi
celicami in spodbujanje terorističnih dejanj, odvija preko šifriranih
aplikacij za izmenjavo sporočil (Mujiahideen Secrets, WhatsApp,
Telegram).
Platforme za videoposnetke, predvsem YouTube, ponuja številne
radikalne vsebine, ki so pa so hitro odstranjeni in nadomeščeni z drugimi,
saj je z njihovo objavo kršena antiteroristična zakonodaja.

PROTIDISKURZI

sekcija
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PROTIDISKURZI

RAZLIČNI PROSTOPI PRI PROTIDISKURZU
• Direktno na spletu
• Pristop „ena na ena“
• Iskalmske skupnosti in družina
• Salafiji in imami
• Zmerni islam

NOVA PARADIGMA
Protiterorizem, deradikalizacija in protidiskurz so novi prestopi v boju proti ekstremnemu nasilju, ki ga povzroča indoktrinirana mladina. Zato je
oblikovanje dobrega protidiskurza bistveno, v katerega morajo biti vpleteni tudi relevantni radikalizirani posamezniki in skupine, tudi pri
diseminaciji protidiskurza.
Primer tega je naraščajoče zavedanje, da imajo mnoge teorije in uporabljene tehnike storilcev obtoženih ne-terorističnih kriminalnih dejanj
vpliv na integracijo radikaliziranih posameznikov.
Znanstvena literature je pokazala da paradigma intervencije v takšnih situacijah mora presegati to „kar deluje“ (z namenom, da zmanjša
vsako ponovno kršitev) k paradigmi „kar pomaga“.
Da bi torej preprečili ponovne kršitve in razvoj notranjih kompetenc posameznika, je potrebno se gledati dlje od raziskav. Le tako bo možno
vzdrževanje polne integracije in strukturiranje njihovega življenja (Marsden, 2016).
Konkretno predlagamo t.i. „Good Lives Model“ (Ward in Brown, 2004) kot vodniški model za intervencijo in opustitev modela tveganj in potreb
za odziv oz. „Risk and Need for Response model“ (Andrews in Bonta, 2003).

ZA TANČICO MOŠEJE
Postavitev učinkovitega
protidiskurza je od
odvisna od izvornega
sporočila, ki so ga
muslimanske skupnosti
razširile v Evropi.
Nekateri imami
promovirajo evropske
vrednote in pravila,
medtem ko drugi ne
upoštevajo pravil EU in
spodbujajo širiatsko
pravi, kot edini legitimni
zakon, ki ga je uvedel
Alah.

ZA TANČICO MOŠEJE
Danski dokumentarni film izpostavlja odstopanja v pripovedih islamskih skupnosti po vsej Evropi. Četudi imami
trdijo, da spoštujejo zakonodajo EU, mnogi od njih spodbujajo širiatsko pravo in upravičujejo podrejen položaj
žensk.
• Glede na širiatski zakon (za podrobnosti glej povezave):

• Kraja je kaznovana z amputacijo rok(Koran 5:38).
• Kritiziranje ali zanikanje kateregakoli dela Koran se kaznuje s smrtjo.
• Kritiziranje Mohamed ali zanikanje, da je prerok se kaznuje s smrtjo.
• Kritiziranje ali zanikanje Alaha se kaznuje s smrtjo (glej Allah moon god).
• Muslimana, ki postane nemusliman, se kaznuje s smrtjo (glej Compulsion).
• Nemusliman, ki vodi muslimana stran od islama, se kaznuje s smrtjo.
• Poroka muslimanske ženske z nemuslimanom se kaznuje s smrtjo.
• Ženska ali dekle, ki je bila posiljena, ne more pričati na (Koran 24:13). sodišču proti svojemu storilcu/storilcem.
• Za dokaz posilstva ženske je potrebno pričanje 4 moških prič.
• Ženska ali dekle, ki trdi, da je bila posiljena, brez da bi imela 4 moške priče, je kriva prešuštva.
• Žensko ali dekle, ki je spoznana krivo za prešuštvo, se kaznuje s smrtjo (glej "Islamophobia").
• Obtožba moškega, ki je obsojen posilstva, se lahko zavrže, če ta poroči svojo žrtev.
• Muslimanski moški imajo spolne pravice do katerekoli ženske/dekleta, ki ne nosi Hijab (glej Taharrush).
• Ženska lahko ima enega moža, ta pa lahko ima štiri žene; Mohamed jih lahko ima več.
• Moški lahko poroči mladoletno dekle in lahko začne z njo občevati pri devetih letih.
• Dekleta morajo biti obrezana (Mohamed‘ besede, Knjiga 41, Kitab Al-Adab, Hadith 5251).
• Moški lahko pretepa žensko zaradi njene podrejenosti (see Koran 4:34 and Religion of Peace).
• Moški se lahko enostransko loči od žene; žena za ločitev potrebuje moževo privolitev.
• Ločena ženska izgubi skrbništvo nad vsemi otroci, ki so stari več kot 6 let oz. ko dosežejo to starost.
• Žensko pričanje na sodišču, ki je dovoljeno v zvezi s premoženjskimi zadevami, velja ½ teže moškega pričanja.
• Ženski dedič podeduje polovico tistega, kar podeduje moški dedič (glej Mathematics in Quran).
• Ženska ne more sama govoriti z moškim, ki ni njen mož ali sorodnik.
• Meso, ki se uživa, mora izvirati od živali, ki so bile žrtvovane za Alaha, npr. meso mora biti "Halal."
• Muslimani se morajo vključiti Taqiyya in za napredek islama lagati nemuslimanu.

SOVRŽNA ANTIPROPAGANDA

Protidiskurzu je možno pristopiti na več
načinov.
Eden iz med njih je antipropaganda
sovraštva in satirični protidiskurz.

SATIRA (nagrada in raj na zemlji)

Levo - kar posameznik pridobi s
ISIS: AK47, par rabljenih športnih
copat in bližnjica do nebes.
Desno - kar posameznik pridobi
pri vstopu v NATO: M4 puško, par
modernih vojaških škornjev, plačo
in „svetlolasko“.
Tu če dobi samo eno namesto 97,
je ta resnična.

SATIRA
Protidiskurzi lahko vključujejo humor, vendar je takšna antipropaganda lahko
žaljiva.
Primeri:
JiLadz sta komika it Velike Britanije, ki so v svojem satiričnem videoposnetku
prevzeli nagovore ISIS-a za novačenje.
“Falafels and Kafirs”. Gre za nizkocenovni videoposnetek, za katerega je možno,
da je bil posnet s telefonom ali spletno kamero, saj ga ni bilo potrebno veliko
urejati. Videoposnetek je dober primer, kako bi naj bil narejen učinkovit
videoposnetek brez veliko stroškov.

PROVOKATIVNI PROTIDISKURZI

Brada in modrost; eden je fikcija med ostalimi, posameznik lahko izbira kateri predstavlja zanj ulemo
(učenjaka).

SALAFISTI IN PROTIDISKURZ
Eden izmed možnih pristopov je vključitev razočaranega salfafista in rekruterje v proces deradikalizacija in ponovne socializacije. Oni so tisti, ki
poznajo kulturni in družbeni kontekst za radikalizacijo ter imajo tako večjo možnost za uspeh pri deradikalizaciji.
Ena izmed anketiranih salafistov je izjavil: „Ti ljudje morajo biti slišani. Potrebujem le pet minut dobrega pogovora, da prepričam radikaliziranega
posameznika, da ni bil na pravi poti. Do sedaj sem pri tem bil zelo uspešen. Glede na to da sem javna osebnost, ne morem govoriti o številu
razočaranih, a jih je veliko. Prav tako velja, da bi nekateri izmed njih (za)sovražili, če bi jih želel deradikalizirati. Eden je že uperil puško vame,
vendar so ti izjeme.“
„Problem radikalizacije in pošasti, ki se dogajajo v današnjem času, je napačna interpretacija Korana. Zaradi pravilnega razumevanja sporočila, bi
sunitski islam obvezno morala interpretirati praviloma le uleme zaradi prevlade abrabske slovnice.“

SALAFISTI IN PROTIDISKURZ
Ibrahim Delić je eden izmed rekrutov, ki iz Sirije vabil potencialne
tuje bojevnike, vendar je spoznal, da v ISIS ni enotnosti.
„Islamska država je postal deljen v paramilitaristične kriminalne
združbe, kjer se je vsaka od njih boril s svojim namenom.
Ubiti so bili tudi otroci in ženske. Dogajale so se grozote.
Mi, muslimani, želimo imeti svojo državo, vendar ne v takšnem
stanju. Nerealno je pričakovati, da bi Evropa nekoč postala
islamistična, ampak zakaj nam ne dajo versko stanje, kot ga ima
npr. Izrael, ki je bil rezultat holokavsta.“
„Želimo si, da se z nami ravna kot z vsakim drugim Evropejcem.
Želimo si enakovredne možnosti glede izobraževanja, poklicnih
poti in zaposlitev. Ne želimo socialne pomoči, želimo si istih
pravic kot vsi ostali.“

SALAFISTI N PROTIDISKURZ
Nekateri salafisti so bili razočarani. Tudi tisti, ki se bojujejo v Siriji. Dojeli so, da širiatsko pravo ne bo preko
ISIS-a uvedeno v Siriji, kar jih lahko privede do procesa deradikalizacije.
G. Izet Hadžić je trdil, da je med tistimi, ki so obsojeni in predani Islamski državi ter širiatskemu pravu, tudi
veliko kriminalcev, ki so bili rekrutirani iz zaporov za bojevanje za ISIS. Posledično so različne džihadistične
skupine prišle v spor in se ne borijo več za glavni namen. Med seboj se ubijajo, posiljujejo in ubijajo. Glavno
vodilo odpora pa sta denar in moč.
TAKŠNE IZJAVE LAHKO SLUŽIJO KOT PREPRIČLJIV ARGUMENT V PROCESU DERADIKALIZACIJE
Izet Hadžić:“Mladi bi se morali izobraziti o islamu in (po)iskati enakovreden status v evropski družbi preko
izobraževanja in dela. Iskanje priložnosti je veliko več vredno kot prejemanje sočutja in pomoč.“

ŠPORT KOT PROTIDISKURZ
Šport, še posebej borilne
veščine, je lahko učinkovito
deradikalistično orodje. Velik
pomen ima tudi diskurz, saj kot
vemo, se je veliko bojevnikov
borilnih veščin odločilo za boj
za ISIS.
Kontaktni športi, ki nadzorujejo
agresijo, narekujejo hierarhijo
in spoštovanje, dvigujejo
samozavest. Upoštevana je
samopodoba posameznika.
.

http://edition.cnn.com/2012/07/20/world/europe/uk-cagingterror-main/index.html

CAPOEIRA, BRAZILSKO ORODJE ZA DERADIKALIZACIJO
V Braziliji borilna veščina copoeira v barakarskih naseljih (slumih) šteje kot izobraževalna institucija in del
afro-brazilskega kulturnega konteksta. Zato predstavljajo učinkovito orodje za deradikalizacijo z močnim
protiskurzom, bojem proti kriminalu tolp in radikalnemu rasizmu. Pri tem je umetnost capoeire tudi
kreativna aktivnost za telo in duha, kar posledično mladostnikom dovoljuje manj časa, da bi razmišljali o
radikalnih idejah.

ZMERNI ISLAM IN PROTIDISKURZ

Glas ekstremistov ne predstavlja večine muslimanov.
Pravzaprav Islam nima hierarhično organizirane
duhovščine, ki bi odgovarjala višjim organom, ki potrjuje
doktrino „enega“.
Versko vodenje je definirano s strani enakovrednih znanstvenikov, ulem,
katerih mnenja se neizogibno razlikujejo.
Zato je v postkolonialnem obdobju ustanovljena šola misli, ki stremi k reformi
Islama k zmernim položajem in potrjevanju njegove kompatibilnosti s
sodobnim svetom.

GIBANJE ZMERNE REFORME
ZAKONIT GLAS

Glas ekstremistov ne predstavlja večine muslimanov.
Pravzaprav Islam nima hierarhično organizirane
duhovščine, ki bi odgovarjala višjim organom, ki potrjuje
doktrino „enega“.
Versko vodenje je definirano s strani enakovrednih znanstvenikov, ulem, katerih mnenja se neizogibno
razlikujejo.
Zato je v postkolonialnem obdobju ustanovljena šola misli, ki stremi k reformi Islama k zmernim
položajem in potrjevanju njegove kompatibilnosti z modernim svetom.

GIBANJE ZMERNE REFORME
TRADICIJA SUFI

Heterogene skupine učenjakov, ki so razširjeno po svetu, večinoma inspirira tradicija Sufi.
Sufi je edina islamska tradicija, ki ima močno mistično in duhovno značilnost, ki „zastruplja“ vse druge skupine, od sunitov do šiitov. Is
Bistvo islamske vere je v poznavanju boga, ki se ga lahko doseže skozi razmišljanje ali konkretno predanosti, doživeto v bratovščini.

GIBANJE ZMERNE REFORME
SUFIZEM

• Dopušča bolj svobodno interpretacijo Korana tako, da temelji tudi na alegoriji. To je sufijski način spoznavanja širšega, globljega
duhovnega smisla verskih besedi, katerega misterioznost je, da ostane nedotaknjena, vsaj delno.
• Primeri svetosti za vernike so tisti, ki so se borili za svoje strasti medtem ko se negovali ljubezen do boga. Examples of holiness for the
believers are those who fought their own passions while nurturing their love of God. Tisti, ki prenašajo življenje na ta način, bodo
postali prijatelji boga.
• Poudarja pomembnosti pietizma in intimizma v veri, katerega bistvo leži v neposrednem odnosu z Alahom in ne v drugih, bolj
„javnih“ aspektih, ki jim sledi izpolnjevanje vseh etičnih in vedenjskih obveznosti, določenih v širiratskem pravu (ki jih še vedno
opazujejo).

GIBANJE ZMERNE REFORME
VPRAŠANJA INTERPRETACIJE

Zmerni musliman se lotili raziskovanja Korana in sune ter uporabe načela
sodobne hermenevtike in izpostavili naslednje metodološke napake:
1.

Fundamentalisti ekstrapolirajo samostojne verze ter jih instrumentalno uporabljajo ali
interpretirajo. Natančno razumevanje besedila pravzaprav zahteva analizo vseh sur in verzov,
ki se nanašajo na določeno zadevo.

2.

T.i. sure in verzi so del Medinske listine(Charter of Medina), ki je bila pripravljena, ko je prerok
odhitel v Medino, da bi pobegnil njegovim preganjalcem. Glede na zadnja poročanja, nekateri
menijo, da so verzi sure in verzi še vedno učinkoviti in razveljavljajo tiste nenasilne, ki so bili
objavljeni pred njimi.

GIBANJE ZMERNE REFORME
ALTERNATIVNA INTERPRETACIJA

V nasprotju z razlago fundamentalistov, so zmerni muslimani zaključili naslednje:

• Sure in verzi nasilja nimajo univerzalne vrednosti, saj so bili objavljeni v določenem trenutku v zgodovini, ko je bila rojena nova vera in je
pred kratkim ustanovljena skupnost morala ostati združena proti preganjalcem.
• Medinska listina je bila odziv na družbena, dnevna vprašanja tistega časa ter pravna in moralna pravila vedenja, ki jih vsebuje. Čeprav so
izvirala iz širiatskega prava, se več ne štejejo za obveznosti.
• Sure, ki so bile objavljene pred medinskimi, t.o. Meccan surahs, ostajajo v veljavi kot osnova verovanja. Njihova vsebina ima bolj naravo
razodetja in duhovnosti in tudi spodbuja usmiljenje ter toleranco me različnimi verovanji.

GIBANJE ZMERNE REFORME

ALTERNTIVNA INTERPRETACIJA, II

• Vprašanje, ki ga je treba obravnavati v zvezi s temeljnimi pravicami, je to, da človek, ki ga je ustvaril bog, prejme svoj kodeks ravnanja od
boga samega. Dolžnosti in pravice so jasno navedene v širiatskem pravu.

To pa sproža več vprašanj: zakonito ubijane odpadnikov, homoseksualcev, nevernikov, podrejanje žensk,
suženjstvo kot institucija.
• Sprejemanje nadaljnjih načel interpretacije, npr. osnovno antropološko stališče, ki ga najdemo skozi celotno sveto knjigo, človeško
dostojanstvo in njegovo zaščito, se pojavljajo kot nesporne vrednote za doseganje blaginje vseh in vsakega posameznika.
• Splošno priznanje človekovih pravi, ki je bilo doseženo šele v modernem času, je nujen vir navdiha za islamske reformiste v njihovem
prizadevanju interpretacije, ki usklajuje vero s pravicami.

GIBANJE ZMERNE REFORME
MOŽNOSTI ZA PROTIDISKURZ

Dober začetek je protidiskurza je, da se ustrezni izrazi, ki jih uporablja džihadistična propaganda na
zavajujoč način, dobro definirajo.
Džihad lahko ima spiritualni pomen - veliki džihad je prvovrstno boj proti posameznikovim zemeljskih strasti.
Nasilje je dopustno samo za namene obrambe in zgolj kot obveza skupnosti, nikoli kot obveza posameznika.
Ummah je skupnost, ki so jo oblikovali izključno verniki (za cilj idealne družbe). Islam je od njenega prvega pojava v preteklosti živelj v miru z
„Ljudmi Knjige“ in tudi z drugimi skupinami. Muslimanske države so včasih obračunavale davke nemuslimanom, kar jim je prineslo bratstvo,
solidarnost in vzajemno zaščito.
Shaheed je samomorilni mučenik, ki je izrecno obsojen na pekelPod nobenim pogojem se nikomur ne sme nadeti naziv takfir, in nikogar se ne sme učiti, da si zasluži smrt zaradi izpovedi njegove
muslimanske vere na način, ki se šteje za neprimerno, niti za sprejemanje drugih religij.
Ta interpretacija jasno kaže, da Koran ne spodbuja nasilja, ampak mirno integracijo vernikov v multikulturnem nacionalnem kontekstu, pod pravili
institucij, do katerih so državljani dolžni poslušnosti.

GIBANJE ZMERNE REFORME

KOMPATIBILNOST Z SODOBNOSTJO

Sufijski pogled in moderna zmerna misel dovoljujeta govor o veri na način, podobnemu tistemu v zahodnih
demokratičnih družbah.
Na vero lahko gledamo kot na možnost vesti, ki jo laično zagotavlja pravna država.
Širiatsko pravo velja za širši etični okvir za življenje, ki še ni kritično in ne več kot seznam obveznosti, ki sčasoma postanejo nespremenljive.
Nekateri elementi širiatskega prava ne veljajo več kot verski pravila, ampak to kulturna dediščina beduinske družbe, od koder tudi islam izhaja. Tukaj je primer
tančica za ženske. Prepoved tančice ne bi obsodila ženske k nemoralnosti.

Vernik tako lahko živi svobodno z vsemi drugimi rituali in nauki, t. i. petimi stebri, ki predstavljajo pristno srce muslimanske vere: poklicanost vere,
ritualne molitve, dobrodelnosti, post v času meseca ramadana in romanje na svete kraje,
Ob upoštevanju:
Posameznika. Nasilni džihad v nobenem primeru ni „šesti steber“.
Rešitev je zagotovljena muslimanom in vernikom drugih religij, tudi tistih v državah Zahoda.

GIBANJE ZMERNE REFORME
NAČELA VSEBINE

Zmerna vsebina se lahko ukvarjajo z zgornjimi načeli ter tako oblikuje konceptualni sistem, ki je ravno tako
enostaven kot držihadistična propaganda – če ima nasprotni cilj: nenasilna vera.

Takšen sistem v celoti odgovarja pričakovanjem vsakega in vseh vernikov in vsakemu daje možnost samoizpolnitve v zahodni
demokratični družbi: živeti nekogar
Such a system fully responds to each and every believer’s expectations and grants everyone the concrete chance of self-accomplishment
in Western democratic society: svobodno živeti posameznikovo vero v multikulturnem kontekstu.
Sistem, ki poudarja, kako nasilje, ki ga navdihujejo ideali, je le izraz kaznivega vedenja, bližnjica za doseganje ciljev, ki ji se ji ne sme
slediti.

IMAMI, MUSLIMANSKE SKUPNOSTI IN NJIHOVI PROTIDISKURZI

Imami so omenili, da problem radikalizacije ne izvira iz islama. Vendar pa priznavajo, da mladi ljudje
pobegnejo iz nekaterih mošej in so bolj nagnjeni k tistim, kjer so nauki imamov bolj radikalni.
Glede na to, da islam nima razvite duhovščine, so interpretacija Korana različne med različnimi imami.
Islam ni vera sovraštva in džihad ni nasilen boj v vojni, ampak je zaščita islamske misli in ljudi. Džihad se
lahko izvaja na izobraževalni in spiritualni stopnji.
Eden od imamov je izpostavil problem tihega pritoževanja doma, ki ustvarja odpor proti zahodnim
družbenih ekonomsko-političnih sistemih in t.i. demokracij. Takšni mladostniki začnejo z iskanjem
radikalnih idej in so zlahka zvlečeni na poti nasilja in smrti.

PROTIDISKURZ ZA MLADE NA POGOJNEM IZPUSTU

• Please add

UČINKOVITOST PROTIDISKURZA IN DERADIKALIZACIJE
V kontekstu deradikalizacije in priprave vsebine za te namene moramo upoštevati, da bo največjo oviro našega dela
predstavljalo dojemanje sporočila.
Deradikalizacija se lahko izvede le pri razočaranih posameznikih ili tistih, ki menijo, da so bili readikalizirani.
Našo predpostavko lahko lahko najbolj podpirajo izjave intervjuvanih salafistov:
Ibrahim Delić: „Ni mogoče deradikalizirati nekoga, ki se ne počuti radikaliziranega.“
Izet Hadžić: “Nemogoče se je boriti proti radikalizmu s protiradikalizmom. T.i. radikalizirani ne potrebujejo pomoči, treba jih je
upoštevati. Zakaj nam dajete socialno pomoč, pomagajte nam najti službo, da postanemo del vaše družbe.“
Kljub temu pa uspeh YouTube kanala Abdullah-X-a, kjer poskušajo pritegniti mlade ljudi, kaže naslednje: če je storjeno z
občutkom s sodelovanjem z organizacijami skupnosti, je lahko vpletenost vlade učinkovita pri vključevanju ciljne publike.
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POVZETEK
Protidiskurz

POVZETEK

PROTIDISKURZ, 1 od 5

Kot smo zasledili, so se sredstva in načini salafistične propagande skozi čas spremenili. Propagande
preko konvencionalnih medijev je prešla na neposredno propagando preko rekrutov in končno prišla
do digitalne propagande preko spleta, ki uvaja samoradikalizacijo.
Glede na empirično raziskavo, izvedeno med razočaranimi salafisti, imami, člani islamske skupnosti
in zapornih uradnikov predlagamo, da se radikalizacije izvede preko tistih, ki so radikalizirani.
Najboljši protidiskurz je lahko tisti, ki ga posredujejo tisti, ki so sodelovali pri procesih novačenja.

POVZETEK

PROTIDISKURZ, 2 od 5

KAJ JE PORTIDISKURZ?
Retorika, kanali in sporočila, katerih namen je razočarati tiste, ki so radikalizirani in jih reintegrirati.

KATERE VRSTE PROTIDISKURZOV SMO ZAZNALI?
Različni pristopi protidiskurza morajo biti uvedeni, da bi dosegli, naslovili in vplivali na različne ciljne skupine,
ki so občutljive na radikalizem.

KAJ JE SALAFISTIČNI PROTIDISKURZ?
Nekateri rekruti in tuji bojevniki so bili razočarani v času njihovega bojevanja v Siriji. Ti so lahko idealni tutorji za deradikalizacijo tistih, ki
jih ni mogoče doseči z drugim protidiskurzom (ekstremno prepričani in verni radikalizirani posamezniki, ki za doseganje,, Dar-al-Islam)
verjamejo v radikalne metode.

POVZETEK

ZMERNI ISLAM, 3 od 5

KAKŠNA SO KLJUČNA SPOROČILA ZMERNEGA ISLAMA?
Uporaba nasilje je obveznost skupnosti le pod strogimi omejenimi okoliščinami.
Skupnost obsega nemuslimane, do katerih muslimani čutijo bratske vezi.
Samomor ne more biti upravičen kot ‘martyrdom’.
Noben posameznik ne more biti označen kot „sovražnik vere“.

KAKO JE LAHKO ZDRUŽLJIV Z MODERNOSTJO
Vera je možnost vezi vesti in ne javna obveznost, ki izhaja iz konfesionalne narave države.

KAJ JE PROTIDISKURZ ZMERNEGA ISLAMA?
Dobro struktorirano sporočilo, jasna izjava: živeti svobodno v skladu z muslimansko vero je realno opcija tudi v demokratičnih zahodnih državah.

POVZETEK

ZMERNI ISLAM, 4 od 5

KAKO JE LAHKO DŽIHAD VKLJUČEN V PROTIDISKURZ?
Salafi smatra, da je džihad boj proti raziskovanju, kolonizaciji in ubijanju muslimanov. Za njih je širiatsko pravo najbolj primerna versko-politična
družbena organizacija, ki jim omogoča življenje v islamu. Džihad ni nujno nasilen. Prava pot je tista skozi izobraževanje, a če pride do ubijanja
muslimanov, je zaščita njihovega življenja in islama na splošno prioriteta. Salafističen džihadist bi se moral ukvarjati z namenom in ne načini, kako
izvesti džihad. Če je namen zaščita, je nasilje lahko zakonita pot.

KAKO LAHKO RADIKALIZIRANA MLADINA PRISPEVA H PROTIDISKURZU
Povedali smo že, da so nekateri tuji bojevniki postali razočarani. Enako se lahko zgodi z radikalizirano mladino v Evropi. Dokazi takšnih razočaranih
mladostnikov lahko služijo učinkovitemu prozidiskurzu.

ALI OBSTAJA POSEBEN PROTIDISKURZ ZA MLADINO NA POGOJNEM IZPUSTU?

POVZETEK

ZMERNI ISLAM, 5 od 5

KAKO UČINKOVIT JE LAHKO PROTIDISKURZ?
Vsi, ki so sodelovali pri intervjujih, se strinjajo, da je deradikalizacija veliko težja kot preprečitev radikaliziranosti.

PRILOGA

As appendix here is the risk assesment questionary that can be used by penitentiary officers, parol officers and other actors in the de-radicalisation processes. According to the
results of interview, the effective counter-narratives and exit strategies could be selected.

ASSESMENT QUESTIONARY
1. Nam lahko na kratko poveste nekaj o sebi?
2. Kaj pa vaše otroštvo? Katera oseba vam je kot otroku bila najpomembnejša?
3. Opišite vaše otroštvo. Kateri so vaši najpozitivnejši spomini? Kateri so vaši najbolj negativni spomini?
4. Kako bi opisali nasilje/nasilno osebo? Ali menite, da je nasilje lahko kdaj upravičeno?
5. Ali ste verni? Ali prihajate iz vernega okolja?
6. Ali greste pogosto v cerkev/mošejo? Kako pogosto?
7. Kakšen je bil vaš odnos s starši?
8. Kaj pa vaši prijatelji? So verni? Gredo v cerkev/mošejo in kako pogosto?
9. Kakšno vlogo ima religija v evropski družbi?
10. Kje se vidite čez 5, 15, 30 let?
11. Kaj so vaše največje skrbi glede prihodnosti?
12. Kako bi opisali moderen zahodni svet?
13. Kako bi opisali idealno družbo?
14. Ali menite, da imajo nekateri ljudje sposobnosti prepričati ostale glede promovirane ideologije? Ali
poznate koga takšnega?
15. Kako pomembno je za vas, kaj si o vas mislijo vaši prijatelji?
16. Kaj vaši prijatelji mislijo o evropski družbi?
17. Kako pomembno je za mlade ljudi, da jih sprejmejo njegovi sovrstniki?
18. Ali veste kaj je iniciacija v svet odraslih? Kako ta izgleda?

1. Ali menite, da bi bili nekateri ljudje pripravljeni storiti kaj nevarnega, da bi jih sprejeli njihovi vrstniki?
2. Zakaj menite, daje toliko nasilja v svetu? Ali menite, da je dovolj pravice za vsakogar v modernih
družbah?
3. Kako bi opisali idealno družbo?
4. Kako bi ustvarili idealno družbo?
5. Kaj razumete pod besedami: maščevanje, džihad, križarska vojna, terorizem?
6. Ste kdaj slišali za ISIS? Kako bi ga opisali?
7. Kdo je po vašem mnenju najbolj pomemben vodja ISIS-a?
8. Ali bi se borili za dober vzrok?
9. Ali poznate koga, ki se je odšel boriti za ISIS? Kako ste ga/jo spoznali?
10. Ali veste kako je bilo oz. kako je bilo mogoče oditi na bojno polje?
11. Kaj pa tisti, ki so izvršili samomor v Evropi? Kako bi opisati takšne ljudi? Ali obstaja razlika med tujimi
bojevniki in samomorilci?
12. Kako bi opisali boga in njegovo vlogo?
13. Kar razumete pod radikalizacijo, ekstremizem in nasilje?
14. Kako opravičujete nasilje v dejanju božanskega?
15. Ali dojemate ljudi, ki uporabljajo nasilje za doseganje religijskih namenov, kot radikalizirane?
16. Kakšna oseba bi jih lahko radikalizirala? Kaj pa vi, ali bi vi lahko postali radikalizirani? Zakaj? Kako?
17. Ali po vašem mnenju obstaja možnost deradikalizacije radikaliziranega posameznika?
18. Kako bi izvedli deradikalizacijo?
19. Kako vidite Evropo in njeno družbo čet 10/30 let?
20. Kako lahko doprinesete takšni družbi?

Adaptation from Good Lives Plan by Yates, Prescott & Ward (2010)
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