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Definicija religijske propagande
Religijska propaganda vsebuje religijsko informacijo, ki ne predstavlja cilje in
se predvsem uporablja z namenom vplivanja na množico ter agendo,
velikokrat na način, da selektivno predstavlja dejstva z namenom
vzpodbujanja določenih sintez ali percepcij, ali uporabe besedičenja z
namenom ustvarjanja prej čustvenega kot racionalnega odziva na
predstavljeno informacijo. Religijska propaganda si prilašča boga kot
odposlanca ultimativne resnice (Radndal, 2002).
Ob upoštevanju učinka daljših propagandnih aktivnosti, nobena kampanja ni
bila uspešnejša od tistih, ki poskuša spremeniti nekoga proti budizmu,
krščanstvu ali islamu. Čeprav je vsak od teh velikih religij uporabila različne
strategije za dosego svojega namena, so se vse nanašale na svoje
karizmatične osebnosti, značajen simbolizem, enostavno in nenehno
moralno filozofijo ter razumevanje potreb njihove množice.

Nekateri primeri religijske propagande
Religijska
propaganda
je apelira na
vernice in
cilja proti
religijski
indoktrinaciji.

Propaganda islamskega skrajneža
Ariel Lieberman poudarja razvoj, vsebino in
cilje moderne teroristične propagande na
spletu in predstavlja tridelni pristop za
izpodbijanje uporabe takšne propagande v
kombinaciji s kazenskim pregonom, odpravo
teroristično

propagando

s

platform

družbenih omrežij ter aktivno kampanjo
protidiskurza z namenom razvrednotenja
in ogrožanja terorističnih skupin.

Novi pristopi po 9. 11. 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.

Neposredna 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.

Propaganda glede na spol in novačenje
ISIS promovira tudi novačenje
žensk v svoje enote, ne glede na
to, ali je ženska vključena v antiISIS bojne enote, tudi ob
predpostavki,
da
rekrut
ni
dobrodošel v raj, če ga ubije
ženska.

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.

Moškost
• 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.

Banalnost namena
Spletna
propaganda
stremi k
mladim,
ki ne
čutijo
smisla v
življenju.

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

Rojen v Bosni in Hercegovini. V bosanski vojni se je boril za neodvisnost. Po vojni se je vpletel v
salafi gibanje. Študiral je v Damasku, leta 2015 je odšel v Sirijo in od tam novačil nove člane.
Sodeloval in novačil nove člane je z najbolj nevarnim salafijem iz BiH, Nusretom Imamovićem.

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.

Protidiskurz
Pri protidiskurzu je potrebno
upoštevati naslednje
predispozicije:
• Ni mogoče deradikalizirati
nekoga, ki se ne počuti
radikaliziranega.
• Konflikt med pojmoma
demokracija in šariatsko pravo
ne obstaja.
• Obstajajo velika neskladja pri
vedenju žensk in njihovi vlogi v
družbi med modernimi
kulturami in islamsko kulturo.

Protidiskurz
• Z „evropskim“ načinom razmišljanja ni mogoče planirati izhodnih.
• Kulturne razlike med različnimi islamskimi skupinami (Bosanci, Maročani, Sirijci, Palestinci,…)

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).

Sovražna 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, je ta
resnična.

Satira
Protidiskurizi
lahko
vključujejo
humor,
vendar
takšna
protipropaganda lahko
deluje samo
pri
neverujočih.

Proaktivni diskurzi

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.“

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

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 z
modernim svetom.

Imami, muslimanske skupnosti in njihovi
protidiskurzi
Imami so omenili, da problem radikalizacije ni problem islama. Hkrati pa priznavajo, da mladina beži
stran od nekaterih mošej ter je bolj naklonjena k tistim, kjer so predavanja Imamov bolj radikalna.
Glede na to, da islam nima razvite duhovščine, se interpretacije sporočil Korana med različnimi
Imamu razlikujejo. Islam ni religija sovraštva in džihad ni nasilno mučenje v vojni, ampak je zaščita
islamske misli in ljudi. DŽIHAD je lahko izveden na izobraževalnem ali duhovnem nivoju.
Eden izmed imamov je izpostavil problem tihega pritoževanja doma, ki ustvarja odpor proti
zahodnim socialno ekonomsko-političnim sistemom in t.i. demokraciji. Takšna mladina začne iskati
radikalne ideje in so z lahkoto odvlečeni na pot nasilja in smrti.

Učinkovitost protidiskurza in
deradikalizacije
V kontekstu deradikalizacije in v ta namen priprave gradiva, moramo upoštevati, da bo subjektivna percepcija sporočila pri našem delu
predstavljala največjo oviro.
Deradikalizacija je lahko izvedena samo na razočaranih posameznikih in tistih, ki zaznavajo, da so bili radikalizirani.
Našo predpostavko najbolje podpirajo same izjave salafistov:
Ibrahim Delić: „Ni mogoče deradikalizirati nekoga, ki ne smatra, da je radikaliziran “.
Izet Hadžić: “Ni se mogoče boriti porti radikalizmom s protiradikalizmom. T.i. radikalizirani ne potrebujejo pomoči, ti morajo biti
upoštevani. Zakaj naj nudite socialno pomoč, onemogočate, da si najdemo zaposlitev, onemogočate, da smo del družbe“.
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POVZETEK

POVZETEK

Sredstva in načini salafistične propagande so se skozi čas spremenili. Propaganda skozi
konvencionalne medije je direktno prešla k propagandi čez rekrute, in končno vodila do
digitalne propagande na spletu, ki je omogočila samoradikalizacijo.
Glede na empirično raziskavo, izvedeno med razočaranimi salafisti, imami, člani islamske
skupnosti in uradniki v zaporih, predlagamo, da se deradikalizacija izvede skozi tiste, ki so
radikalizirani. Najboljši protidiskurzi bi lahko bili tisti, ki se opravijo med sodelujočimi v
procesih novačenja.

PRILOGE

Kot prilogo podajamo vprašalnik za oceno, ki se ga lahko uporabi pri paznikih v zaporih, uradnikih za premirje in vseh v procesu deradikalizacije. Na podlagi
rezultatov ankete se lahko izberejo učinkoviti protidiskurzi and izhodne strategije.

Strategija ocenjevanja
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?

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)

