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Жене са територије Западног Балкана у  
исламским терористичким организацијама 

 
Апстракт: Учешће жена у активностима савремених ис-

ламских екстремистичких организација пропраћено је неразуме-
вањем, недоумицама, па и занемаривањем од стране научне зајед-
нице, али и друштвене и политичке јавности. Улога жена у џиха-
ду увек је стављана у други план, акценат је био на мушкарцима, 
пре свега на лидерима исламских екстремистичких организација. 
Жене су биле врло активне у одласку у Сирију и Ирак, стога и њи-
хово активно учествовање у џихаду треба озбиљно узети у раз-
матрање. Након позива Ал Багдадија свим муслиманима да извр-
ше хиџру и да се прикључе борби за ислам, велики број жена са 
територије Западног Балкана приступио је Исламској држави и 
узело учешће у терористичким активностима. Реч је о женама 
које су претходно радикализоване у матичним државама, а кас-
није су преузеле најразличитије улоге у екстремистичкој Исламс-
кој држави и сродним организацијама чији је циљ стварање хали-
фата на територији Блиског истока. Након погибија њихових 
мужева, многе од њих покушавају да се врате у матичне, балкан-
ске државе које немају развијене програме рехабилитације и реи-
нтеграције у друштво. Државе морају да посвете већу пажњу 
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дерадикализацији жена, религијској едукацији и укључивању жена 
у процесе дерадикализације и креирања противтерористичких 
стратегија. 

Кључне речи: ислам, џихад, исламске терористичке орга-
низације, жене терористи, Западни Балкан. 

 
Увод 

 
Тероризам је један од најистраживанијих феномена у међу-

народним односима и студијама безбедности, а опет постоје број-
ни аспекти ове појаве који нису привукли довољну пажњу истра-
живача. Један од њих јесте постојање жена терориста, њихова 
улога и значај за деловање савремених терористичких организа-
ција. Жене се најчешће посматрају као ситуациони актери, однос-
но као затечене или ухваћене у околностима које су у вези са те-
роризмом, уместо као пуноправни чланови терористичких органи-
зација. Студије о тероризму традиционално су фокусиране на му-
шкарце, што је последица културних образаца који жену предста-
вљају као симбол материнства, пожртвованости и скромности, 
али и постојећих стереотипа да у конфликтима жена не може има-
ти значајну улогу, већ се њен примарни допринос огледа у томе 
да пружа подршку борцима и рађа и одгаја нову генерацију ратни-
ка. Међутим, учешће жена у терористичким организацијама није 
нов феномен, а њихов значај, ангажованост и заступљеност ника-
ко није занемарљива, чиме се ова област квалификује као релеван-
тна за научна истраживања. 

Последњих година видимо еволуцију учешћа жена у теро-
ристичком деловању које се са секуларних питања помера ка вер-
ским, најчешће у вези са исламом. Врло је битно срушити стерео-
тип да су жене које приступају исламским екстремистичким орга-
низацијама вођене материјалним или финансијским поривима. Та-
квих случајева можда и има, али жене превасходно, баш као и њи-
хови мушки саборци, на блискоисточна ратишта крећу вођене фе-
номеном џихада, како би испуниле своју верску дужност и обезбе-
диле себи место у рају. Пресудан утицај на њих има ригидно ваха-
бистичко тумачење исламске религије. За разумевање оваквог 
проблема неопходно је проучавање политикологије религије, нау-
чне дисциплине која се бави утицајем религије на политику, као и 
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политике на религију, са посебним освртом на односе субјеката 
политике у ужем смислу, према религији и верским заједницама1. 
 

Статус жена у исламу 
 

 Статус и права жена у исламу питања су око којих се оду-
век водила озбиљна полемика, чак и међу исламским теоретича-
рима. У предисламској Aрабији статус жена је био веома лош, 
ишло се чак дотле да су се женска деца по рођењу жива закопава-
ла јер су представљала срамоту (Човић, 2010: 348). Куран такве 
поступке осуђује ајетима 58 и 59, суре Ал Нахл: „И кад се некоме 
од њих јави да му се родила кћи, лице му потамни и постаје поти-
штен“ (Куран, 16: 58), „крије се од људи због несреће која му је 
дојављена; да ли овако презрен да је задржи или да је у земљу за-
рови? Како ружно они просуђују!“ (Куран, 16: 59). Са доласком 
пророка Мухамеда, статус жене се у старту променио набоље, јер 
је таква пракса постала забрањена (Tahir, 2004: 51). О статусу же-
на у исламу говоре бројни ајети Курана, најсветије књиге свих му-
слимана, али и хадиси, тј. поуке, речи и дела Мухамеда и његових 
сабораца (ахбаба), о најразличитијим аспектима људског живота, 
који важе за други најзначајнији извор код муслимана. 
 Као пример који доказује да жена може имати одређена 
права у исламу, навешћемо ритуал куповине младе, који муслима-
ни називају ел махр. За разлику од европске праксе, у којој се сим-
болична вредност даје породици младе, у исламу она припада са-
мој млади, тако да у случају развода брака она са собом односи 
оно што је добила. Сура 4 Курана која носи назив Ал Ниса, или у 
преводу са арапског језика – жене, у ајету 24 о овом феномену 
каже: „...А женама вашим с којима сте имали брачне односе подај-
те вјенчане дарове њихове као што је прописано. И није вам гре-
хота ако се, послије одређеног вјенчаног дара, с њима нагодите. 
Алах заиста сва зна и мудар је“ (Куран, 4: 24). Муслиманка има 
право и на развод (talaq), али само под условом да за то има ва-
љан разлог. Неки од таквих случајева су, на пример, ако њен муж 
пређе у другу веру или једноставно није истински верник, ако се 
огрешио о неке исламске норме па стога и она трпи штету на вер-
                                                           
1 Видети више о научној дисциплини Политиколигија религије: Jevtić, M. 
(2007). Political Science and Religion, Politics and Religion Journal, Vol. 1. 
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ској основи, у случају да мушкарац жени физички и морално пос-
тане неподношљив у тој мери да она са њим више не може живе-
ти, да током заједничког живота жена у континуитету и неоправ-
дано трпи физичку или психичку тортуру од стране свог мужа, 
ако муж не испуњава своје обавезе према жени, дакле, ако је не 
издржава, не посвећује јој пажњу, не дели постељу са њом, не жи-
ви с њом под истим кровом...2 

 Meђутим, ако жена нема оправдан разлог, њој није дозвоље-
но да тражи раставу брака, чак се и на такав њен захтев гледа као 
на грех. Наведимо као пример хадис који се помиње у бројним вр-
ло поштованим збиркама, попут Тиримизи, Ибн Хибан и другимa, 
који каже: „Која год жена затражи развод од свога мужа без шери-
јатски оправданог разлога – џенетски мирис је таквој жени забра-
њен!“3 Битно је напоменути да жена у исламу има право и на нас-
ледство. Истина је да њој припада знатно мање него мушкарцу, 
али исто тако, муслиманка је у породици ослобођена од свих фи-
нансијских обавеза. Пре него што се уда, о њој се брину отац или 
браћа, а касније бригу о њеној егзистенцији, као и егзистенцији 
целе породице, преузима муж или син. Мушком наследнику при-
пада већи део наследства како би био способан да извршава своје 
обавезе4. Куран у једном од ајета о томе каже: „Алах вам наређује 
да од дјеце ваше – и мушком припадне толико колико двјема жен-
скима. А ако буде више од двије женских, њима – двије трећине 
онога што је оставио, а ако је само једна њој – половина. А роди-
тељима, свакоме посебно – шестина од онога што је оставио, ако 
буде имао дијете; а ако не буде имао дјетета, а насљеђују га само 
родитељи, онда његовој матери – о трећина. А ако буде имао бра-
ће, онда његовој матери шестина“ (Kуран 4: 11).  
 Ислам је доста допринео развоју права жена, од објекта је од 
ње направио појединца који има своја права (Беговић 1936: 65). 
Један од ајета Курана о томе каже: „Вјерници, забрањује вам се да 
жене као ствари насљеђујете, преко воље њихове, и да им тешко-
ће причињавате, с намјером да нешто од онога што сте им дарова-

                                                           
2 Више погледати на сајту: https: //www.n-um.com/kada-zena-moze-traziti-razvod-
braka-1/, приступљено 5. 2. 2020. 
3 Исто, приступљено 5. 2. 2020. 
4 https: //www.n-um.com/odgovori-na-zablude-o-islamu-nasljedstvo-dr-zakir-naik/, 
приступљено 5. 2. 2020.  
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ли присвојите, осим ако буду очито згријешиле. С њима лијепо 
живите! А ако према њима одвратност осјетите, могуће је да је 
баш у ономе према чему одвратност осјећате Алах велико добро 
дао“ (Куран, 4: 19). Међутим, поред свих права која жена ужива у 
исламу, њен статус је у већини случајева врло тежак, стога пре-
драсуде које имамо о положају муслиманки добијају потврду, по-
готово у исламским срединама које су ригидније (Човић, 2010: 
350). 
 У исламу је полигамија оправдана тврдњом да мушкарац 
треба да има што више потомака, са женама које и не морају бити 
муслиманке, што доприноси ширењу вере и заједнице. Куран о 
томе каже: „Жените се оним женама које су вам допуштене, са по 
две, са по три и са по четири! А ако страхујете да нећете праведни 
бити, онда само једном“ (Куран, 4: 3). Глас мушкарца на суду вре-
ди колико двеју жена, а Куран о томе каже: „...И наведите два 
свједока, два мушкарца ваша, а ако нема двојице мушкараца, онда 
једног мушкарца и двије жене, које прихваћате као свједоке. Ако 
једна од њих двије заборави – застрани, нека је друга подсјети“ 
(Куран, 2: 282). 
 Једна од пракси у исламу је и да у случају развода жена мора 
чекати три месеца пре него што се поново уда, како би била 
сигурна да није трудна са бившим мужем: „Распуштенице нека 
чекају три мјесечна прања; и није им допуштено крити оно што је 
Алах створио у матерницама њиховим, ако у Алаха и у онај свијет 
вјерују...“ (Куран, 2: 228). У случају смрти мужа, жена мора 
чекати четири месеца и десет дана, пре него што ступи у однос са 
другим мушкарцем, што је такође утемељено у Курану: „Они који 
од вас умру остављајући жене своје, њихове жене су дужне чекати 
четири мјесеца и десет дана“ (Куран, 2: 234).  
 Највише контроверзи и расправа, чак и међу врхунским поз-
наваоцима шеријата, свакако изазива тврдња да је легитимно да 
муслиман удари своју жену, ако је то заслужила. Постоје бројна 
тумачења ове тврдње, о којој Куран каже: „Мушкарци воде бригу 
о женама зато што је Алах дао предност једнима над другима и за-
то што они троше иметке своје. Због тога су честите жене послу-
шне и за вријеме мужевљева одсуства воде бригу о ономе о чему 
требају бригу водити, јер и Алах њих штити. А оне чијих се непо-
слушности прибојавате, ви посавјетујте, а онда се од њих у посте-
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љи раставите, па их и ударите; а кад вам постану послушне, онда 
им зулум не чините!“ (Куран, 4: 34). Либералнији тумачи ислам-
ске вере настоје да ову тврдњу ублаже, да јој нађу оправдање, па и 
да је негирају, али чињеница је да у Курану пише да мушкарац 
сме подићи руку на жену, а оно што је наведено у светој књизи 
неоспорно је и то не може оспорити ниједан муслимански верник. 
  Наведени су само неки од примера који говоре о положају 
жена у исламу. Из свега наведеног можемо закључити да жена у 
исламу није једнака са мушкарцима, али није ни потпуно без 
права. Једнакост постоји само у томе што оба пола пред Алахом 
морају бити понизна. Њихови задаци на земљи су различити и то 
се мора имати у виду5. Уосталом, и сам Куран о томе каже: „Ви 
нећете моћи потпуно једнако поступати према женама својим ма 
колико то желели...“ (Куран, 4: 34) 
 

Жене и џихад 
 

 Феномен џихада један је од најчeшће анализираних појмо-
ва у међународној политици и пракси, али опет представља непоз-
наницу, и само његово дефинисање многе доводи у забуну. Томе 
сведочи и изјава проф. Валида Фареса, једног од највећих светс-
ких стручњака за питања исламског фундаментализма и блискоис-
точне политике. Он наводи да је после разговора са 1.200 предава-
ча на бројним америчким универзитетима, стручњацима за ислам 
од Оксфорда до Харварда, дошао до закључка да они готово уоп-
ште не познају значај и суштину појма џихада. Највећи број њих 
овај феномен види као „бенигну духовну традицију попут јоге“ 
(Фарес, 2018: 29–30). Џихад се најпотпуније може дефинисати као 
„систем свих акција и поступака на индивидуалном и колектив-
ном плану, којe муслимани чине у циљу јачања исламске религије 
и ширења заједнице верника“ (Јевтић, 1989: 10). 
 Улога жена у џихаду увек је стављана у други план, што је 
генерално погрешан приступ. Жене су кроз историју биле врло ак-
тивне у борби на Божјем путу, а то потврђује и њихов број у Си-
рији и Ираку. Кључно је разумети да жене на света ратишта, 
баш као и њихови мушки саборци, одлазе инспирисане вером – 
                                                           
5 https: //www.islam-iznutra.com/islam-iznutra-o-knjizi-i-autoru/zena-u-islamu/, 
приступљено 5. 2. 2020. 
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учешће у џихаду, чији је циљ обнова панисламског халифата као у 
време пророка Мухамеда, њихова је верска обавеза (Вукелић, 
2018: 118–120). Улога жена у џихаду можда је и већа него што је 
имају њихови мушки саборци. Истражујући улогу које су жене 
имале у савременим џихадистичким организацијама, можемо уви-
дети да су оне биле врло активне у ширењу џихадистичке идеоло-
гије, регрутацији других џихадиста, и то углавном жена, и ствара-
њу џихадистичких савеза путем стратешких бракова. Жене су 
пратиле своје мужеве који су одлазили на ратиште, учествовале у 
прикупљању финансијских средстава, преносиле поруке и оружје, 
рађањем допринеле узгоју нове генерације Алахових ратника, али 
и активно учествовале у борбеним дејствима (де Лид, 1: 2018). 
Бројни медији наводе да у оквиру Исламске државе постоје и бри-
гаде које су састављене искључиво од жена.  
 

Методи радикализације жена 
 

Простор Западног Балкана најчешће се анализира у оквиру 
Западне Европе, па се у складу с тим наводи податак да између 10 
и 15% укупног броја џихадиста Исламске државе чине жене 
(Mietz, 2016: 4). Како би се утврдио опсег овог проблема, потреб-
но је установити број жена из сваке државе засебно које су се при-
кључиле Исламској држави, што је проблематично из више разло-
га. Пре свега, упитна је поузданост података због методологије 
прикупљања ових података и легитимитета извора из којих се по-
даци преузимају. Како Миц примећује, „подаци представљају рас-
поне који се тренутно налазе у различитим медијским изворима, 
аналитичким извештајима и владиним подацима“ (Mietz, 2016: 4), 
односно представљају средњу вредност података прикупљених из 
различитих извора: медијских извештаја, владиних података, као 
и података прикупљених од стране невладиних организација и сл., 
чији кредибилитет не може бити потврђен. Анализом научних ра-
дова и извештаја примећујемо да се ове бројке најчешће наводе у 
радовима објављеним до 2016. године, да би последњих година, 
када се сусрећемо са повратком тих истих жена у матичне државе 
и чињеницом да су неке од њих погинуле, опао број радова у који-
ма се износе такве бројке. Аутори ових радова најчешће нису ис-
траживачи са ових простора па, када је реч о државама Западног 
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Балкана, тзв. Косово се увек анализира засебно од матичне државе 
Србије, што све резултира непоузданим подацима. 

 
Табела 1: Приказ броја жена и укупног броја лица са територије Запад-
ног Балкана који су отишли у Сирију и Ирак из три извора6 

 Извор 1 Извор 2 Извор 3 
Западни 
Балкан 

Број 
жена 
до 
2016. 

Укупан 
број 
људи до 
2016. 

Број жена 
2012-2017. 

Укупан 
број људи 
2012-2017. 

Број 
жена 
април 
2013- 
јун 
2018. 

Укупан 
број 
људи 
април 
2013- 
јун 
2018. 

Албанија 13-29 90-150 13 109 29-35 144-150 
Босна и 
Херцеговина 

36 192-340 63 240 61 323 

Хрватска 1-4 1-6 нема 
података 

нема 
података 

4-5 7 

Тзв. Косово 42 100-232 48 303 55 359 
Северна 
Македонија 

1 12-146 14 154 15 155 

Црна Гора Н/А 13-30 5 23 5 27 
Србија 1 50-350 12 49 12-15 59 

 
Табела 1 представља приказ броја жена и укупног броја лица 

са територије Западног Балкана која су отишла у Сирију и Ирак из 
три различита извора, али је довољно репрезентативна да прикаже 
проблематику непоузданости и неконзистентности података. Како 
аутори приказују различите периоде, али не и методологију 
прикупљања података, не може се са сигурношћу утврдити ни да 
ли је дошло до преклапања података, односно обједињавања, ни 
који су трендови одласка лица. Из наведених података можемо 
закључити само да жене одлазе у Сирију и Ирак, као и да њихов 
број у односу на укупан број лица није занемарљив, што 
имплицира да противтерористичке стратегије морају бити родно 
                                                           
6 Извори: Mietz, E. (2016). What about the women? Understanding and Addressing 
the Problem of ISIS Female Recruitment in the Western Balkans. Beograd: BCBP, p. 
4; Azinović, V. (2018). Regional Report: Understanding violent extremism in the 
Western Balkans. British Council: Extremism Research Forum, p. 4; Cook, J., Vale, 
G. (2018). From Daesh to “Diaspora”: Tracing the Women and Minors of Islamic 
State. London: International Centre for Study of Radicalisation, p. 16. 
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осетљиве и уврстити мере и активности које се односе искључиво 
на жене.  

Супротстављање тероризму подразумева низ проактивних и 
реактивних мера државе с циљем спречавања учешћа појединаца 
у терористичким активностима и деловању терористичких орга-
низација. Једна од полазних тачака превентивног деловања јесте 
разумевање процеса радикализације. Радикализација означава 
„процес путем којег особа мења своје понашање и почиње да под-
ржава тероризам или друге форме екстремизма које воде ка теро-
ризму“ (Annex A: Glossary of Terms, 2011: 108). Анализа комплек-
сног проблема радикализације обухвата идентификацију циљне 
популације, начин успостављања контакта и комуникације, однос-
но места и амбијента у коме се овај процес реализује и лица која 
спроводе радикализацију.  

Области друштвеног живота у којима се испољава висок 
ризик од радикализације јесу интернет, џамије, разне верске орга-
низације, невладине организације, сектор едукације и здравства, 
казнено-поправне институције и добротворни сектор (Roots of 
Violent Radicalization, 2012: 13). Радикализација има исти циљ 
невезано за пол потенцијалне мете, али постоје извесне специфич-
ности у коришћеним методама с обзиром да терористичке органи-
зације развијају пропаганду и стратегије регрутације циљно усме-
рене ка женама. Када је реч о простору Западног Балкана, радика-
лизација жена врши се посредством различитих извора, а у најве-
ћем броју посредством интернета и личних контаката са лицима 
из непосредног окружења, док се мањи број односи на деловање 
невладиних организација и џамија. 

Као јефтино, анонимно средство са широким приступом, 
интернет је постао веома значајан ресурс за ширење терористич-
ке пропаганде, пружања информација и инструкција појединцима 
који не би могли на други начин да ступе у комуникацију са теро-
ристима. Исламска држава је развила низ медијских активности 
усмерених ка женама, обећавајући им посвећене мужеве-муџахе-
дине, дом у халифату и могућност испуњеног живота у складу са 
шеријатом. У ту сврху регрутација се врши посредством низа пла-
тформи: веб-сајтова, друштвених мрежа, блогова, форума и онла-
јн магазина. Веб-сајтови пружају иницијалне информације о теро-
ристичким групама, циљевима и активностима. У државама ре-
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гиона постоје бројни сајтови на којима се може пронаћи обиље 
информација у вези са Исламском државом, и то на локалним је-
зицима, а где се могу пронаћи и делови посвећени женама7. Теро-
ристи су увидели потенцијале видео-сајтова, попут Јутјуба, који 
су визуелни, не захтевају познавање арапског језика и пружају мо-
гућност остављања коментара посредством којих регрутери могу 
ступити у даљу комуникацију са женама које искажу интересова-
ње. Жене које се са исламом упознају путем веб-сајтова често 
имају питања и недоумице за чије им је решавање потребна инте-
нзивнија комуникација. Из тог разлога посећују блогове и форуме, 
где могу да поставе питања или разреше сумње. Тако ова места 
постају кључна тачка трансформације жена и њиховог прихвата-
ња ислама (Ћурчић, Кешетовић, 2017: 183). Друштвене мреже 
имају виталну улогу у регрутовању нових чланова јер омогућавају 
терористима да дођу до до циљне популације и виртуелно покуца-
ју на врата, за разлику од старијих верзија веб-сајтова где су мо-
рали да чекају да се посетиоци сајтова њима први обрате (Weima-
nn, 2014: 3). У ту сврху, регрутација жена започиње посредством 
Фејсбука, Твитера и других глобалних мрежа, а наставља се путем 
енкриптованих апликација попут Вотсапа и Телеграма. Регрутери 
жена су друге жене које имају сложен задатак: да онлајн приступе 
другим женама које су показале интересовање за ислам и радика-
лизују их, или да их чак преобрате у ислам и омогуће им логисти-
чке информације како да из региона Западног Балкана отпутују у 
Сирију и Ирак. На интернету је могуће пронаћи онлајн магазине 
намењене женама, међу којима су најпознатији Ал Каидин „Ал 
Шамика“ и магазини „Дабик“ и „Румија“ које је публиковала 
Исламска држава. 

Лични односи са лицима из непосредног окружења представ-
љају веома значајан фактор радикализације, па су жене из региона 
које су путовале у Сирију и Ирак најчешће путовале у пратњи му-
жева. Узрок ове појаве треба тражити у хијерархијској, традицио-
налној породичној структури у којој се очекује да жена прати свог 
мужа (Speckhard, Shajkovci, 2016). Такође, са радикализованим 
мушкарцем у халифат могу отпутовати и његовa мајка, ћерке и се-
стре, а посебно је погубно што, након радикализације, жене на пут 
                                                           
7 Пример постојања „женског кутка“ на сајту http: //tewhid-
dawa.blogspot.com/search/label/Zenski  
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одлазе са својом децом. Из тих разлога, постојеће породичне везе 
су значајан фактор који је потребно анализирати јер, уколико је 
мушки члан породице већ радикализован, постоји опасност да ће 
радикализовати женске чланове своје породице. Други идентифи-
кован фактор радикализације јесу социјални односи, односно 
концепт „сестринства“. Муслиманке које представљају мањински 
народ у својој држави или граду могу проћи процес преиспитива-
ња идентитета и припадности датом друштву, нарочито уколико 
једине носе хиџаб или никаб. Потрага за значењем, сестринством 
и идентитетом може их навести на пут у Сирију и Ирак (Saltman 
and Smith, 2015: 15).  

Такође, на радикализацију, како мушкараца тако и жена, 
знатно утичу и проповеди радикалних имама у локалним џамија-
ма, који их охрабрују да се упуте на ратиште и дају допринос бор-
би за ислам, јер је то њихова верска обавеза. На територији Запад-
ног Балкана постоје бројне вахабистичке џамије у којима се вер-
ници регрутују за оружани џихад. Познат је случај Шефкета Крас-
нићија, имама Велике џамије у Приштини, који је подстицао вер-
нике да путују у Сирију и Ирак и да се прикључе борби за ствара-
ње новог халифата. Случајеви регрутације забележени су и у Гњи-
лану, Пећи, Качанику али и другим џамијама широм Космета (Ву-
келић, 2018: 112–113). Вахабистичке џамије постоје и на терито-
рији Северне Македоније. Бивши скопски муфтија Ибрахим Ша-
бани више пута је истицао да на територији ове бивше југословен-
ске републике вахабити држе под контролом Хатунџук џамију, а 
присутни су и у Иса Беговој, Тутунсуз и Јахја пашиној џамији 
(Вукелић, 2018: 141). Вахабистичке џамије распострањене су и по 
БиХ и другим срединама на Балкану које су насељене муслимани-
ма. За ширење оваквих верских објеката заслужне су бројне фон-
дације са седиштем у Саудијској Арабији, Катару и другим залив-
ским земљама у којима је заступљена неосалафистичка, тј. ваха-
бистичка идеологија8.  

Међутим, треба имати у виду да се радикализација најчеш-
ће врши дејством више метода симултано, што је резултовало ве-
ликим бројем радикализованих жена. Претња по безбедност држа-
ва Западног Балкана која потиче од жена терориста је реална и ре-
                                                           
8 https: //www.nytimes.com/2016/05/22/world/europe/how-the-saudis-turned-
kosovo-intofertile-ground-for-isis. html, приступљено, 5. 2. 2020. 
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флектује се на најмање три начина: (1) деловањем терористкиња 
као регрутера нових чланица; (2) могућношћу да се радикализо-
ване и обучене жене из региона, које су биле у Сирији и Ираку, 
врате у регион и наставе своје активности, односно постану „спа-
вачи“; (3) могућношћу да терористкиње које немају претходне ко-
некције са простором Западног Балкана у овом региону изведу те-
рористички напад (Ćurčić, 2017: 77). 

 
Превенција и дерадикализација као одговори  

државе и друштва 
 

Превенција у смислу противтерористичког деловања подра-
зумева „умањење или елиминацију ризика од ангажовања поједи-
наца у терористичком деловању. То подразумева идентификацију 
појединаца подложних насилном екстремизму и реализацију акти-
вности које ће поменуте појединце скренути са пута радикализа-
ције“ (Annex A: Glossary of Terms, 2011: 108). Дакле, превентивно 
деловање државе обухвата низ мера и активности које за циљ 
имају да спрече појединца да се прикључи терористичком делова-
њу или га на други начин подржи. Истовремено, држава предузи-
ма низ активности с циљем откривања, сузбијања и санкциониса-
ња лица која се баве терористичким деловањем. Ове активности 
државе реализују се кумулативно на два нивоа: први подразумева 
сарадњу обавештајних служби, полиције о правосуђа на открива-
њу, идентификацији и процесуирању лица која учествују у дело-
вању Исламске државе, а други у допуну кривичног законодавст-
ва и криминализацију регрутовања и одласка држављана на стра-
на ратишта (Драгишић, Ћурчић, 2016: 156). 

Све државе Западног Балкана, изузев Хрватске, уврстиле су 
у своје кривично законодавство дела која санкционишу учешће 
њихових држављана у оружаном сукобу у страној држави, као и 
организовање таквог учешћа. То је учињено током 2014. и 2015. 
године, када је дошло до повећања броја лица која одлазе првенс-
твено у Сирију и Ирак, али и у Украјину. Хрватска је, као чланица 
Европске уније, следила препоруке Директиве Парламента ЕУ и 
Већа ЕУ из 2017. године о сузбијању тероризма, па је 2018. годи-
не модификовала чињенични опис кривичних дела финансирања 
тероризма, регрутовања за тероризам, обуке за тероризам и путо-
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вања у сврху тероризма (Даген, 2019: 139). Увођењем предметних 
дела у кривична законодавства држава региона створени су прав-
ни услови за санкционисање лица која изврше ова дела, али се по-
ред циљева репресије остварују и циљеви генералне превенције 
кроз претњу казном као срeдство одвраћања од вршења кривич-
ног дела. Међутим, иако криминализација ових дела представља 
добру полазну основу, она није довољна да сузбије ову друштвену 
опасност. Петровић примећује да су измене у законодавству и ус-
вајање стратешких докумената према моделима који већ постоје у 
ЕУ вршене ради усклађивања државних политика са политиком 
ЕУ и испуњавања међународних обавеза, док се мало пажње пос-
већује економским и политичким факторима који утичу на наста-
нак и ширење екстремизма (Петровић, 2018: 2). Миц анализира и 
друге разлоге што кривично законодавство не треба да буде једи-
ни одговор на појаву исламског екстремизма и тероризма, с посе-
бним освртом на појаву учешћа жена. Наводи да полиција и судо-
ви не поседују довољно знања како да се супротставе појави жена 
у терористичким и екстремистичким групама. Затворске казне не 
пружају могућност женама које су разочаране халифатом и које 
схватају озбиљност својих поступака да одбаце насилни екстре-
мизам. Такође, претња затворском казном обесхрабрује жене које 
желе да побегну и да се врате у матичну државу (Mietz, 2016: 14).  

Дакле, системске активности државе на сузбијању насилног 
екстремизма и тероризма јесу неопходне, али не и довољне. Из 
тог разлога потребно је реализовати читав низ активности које ће 
утицати на умањење услова који погодују екстремизму и терориз-
му, али и спровести дерадикализацију постојећих чланова. Дера-
дикализација се дефинише као „процес који подразумева низ ак-
тивности усмерених ка појединцима који подржавају тероризам 
или су били ангажовани у терористичким активностима, с циљем 
да утичу на њихове когнитивне промене и/или промене у понаша-
њу, како би такав појединац стекао нови поглед на тероризам и 
одустао од учествовања у терористичким активностима“ (Annex 
A: Glossary of Terms, 2011: 107). Предуслови који морају да буду 
испуњени како би дерадикализација била могућа односе се на 
унапређење разумевања процеса радикализације жена и улоге коју 
жене имају у сузбијању насилног екстремизма и тероризма. Како 
жене могу бити радикализоване на различите начине, од кључне 
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важности је анализирати специфичне околности и личне факторе, 
укључујући конкретне социоекономске, историјске, политичке и 
психичке аспекте, како би били идентификовани основни фактори 
који жене са Западног Балкана наводе да се укључе у терористич-
ко и екстремистичко деловање. Потом је потребно креирати акти-
вности које ће умањити негативно деловање ових фактора и меха-
низме уочавања првих знакова радикализације. Укључивање жена 
као креатора политика, едукатора, чланова заједнице и активиста 
неопходно је за разматрање услова који погодују тероризму, као и 
за делотворну превенцију тероризма. Жене могу пружити кључну 
повратну информацију о постојећим мерама међународне заједни-
це у борби против тероризма и могу указати када превентивне по-
литике и праксе делују контрапродуктивно на њихове заједнице 
(ОSCE, 2013: 2). 

Веома значајан аспект дерадикализације жена односи се на 
њихов повратак из Сирије и Ирака у матичне државе Западног Ба-
лкана, односно на процесе рехабилитације и реинтеграције. Изве-
стан број жена које су отишле у Сирију и Ирак желе да се врате у 
матичне земље, а ова тежња је посебно изражена код жена чији су 
мужеви погинули, па су остале саме са децом у камповима Ислам-
ске државе Роја и Ал Хол. Разматрање њиховог статуса најчешће 
отпочиње постављањем питања да ли су оне жртве или су својево-
љно отишле на Блиски исток и учествовале у терористичким дејс-
твима, иако њихова улога најчешће не може да се сведе на овај 
једноставан бинарни статус (UNDP, 2019: 7). Државама је најјед-
ноставније да обезбеде повратак и процесуирање лица која су на 
листама Интерпола, док са женама ситуација није тако једностав-
на. Неки од изазова њиховог повратка јесу недостатак информа-
ција о њиховом деловању у оквиру Исламске државе, непостојање 
изграђених програма рехабилитације и реинтеграције у матично 
друштво, чињеница да већина има децу са више муџахедина раз-
личитих националности. Државе региона још увек нису успоста-
виле системски модалитет деловања по питању повратка оваквих 
лица у матичне државе, па се потенцијални повратак разматра за 
сваки појединачни случај9. Непостојање програма рехабилитације 

                                                           
9 Председништво БиХ је крајем новембра 2019, донело одлуку о омогућавању 
повратка из Сирије и Ирака 24 држављана усвајањем закључка који се од-
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и реинтеграције не само да онемогућава поновно укључивање же-
на у матично друштво, већ ствара потенцијални ризик да жена, 
суочена са стигмом друштва, задржи радикално учење. 

 
Закључак 

 
Разумевање положаја и улоге жена у савременим, махом ис-

ламским екстремистичким организацијама непотпуно је и углав-
ном праћено предрасудама, па чак и занемаривањем у истражи-
вањима. Сматра се да жене могу имати само секундарне улоге у 
борбеним дејствима, у складу са постојећим родним стереотипи-
ма, па је проучавање процеса радикализације и пружање одговора 
на ту претњу углавном усмерено искључиво ка мушкарцима. Ме-
ђутим, све већи број жена из Западне Европе које су се прикључи-
ле Исламској држави и које реализују различите задатке равно-
правно са мушким саборцима, показује да је реч о озбиљном без-
бедносном изазову на који државе морају пронаћи адекватан одго-
вор. Посебну тешкоћу у супротстављању овом проблему предста-
вља чињеница да, услед непостојања системских истраживања, 
није могуће пронаћи поуздане податке о тачном броју жена са 
простора Западног Балкана које су чланице екстремистичких ор-
ганизација. Стога је веома изазовно установити трендове распрос-
тирања овог проблема, и ствара се утисак да претња није озбиљна 
и реална. Како би се држава и друштво адекватно супротставили 
овој претњи, поред утврђивања тачног броја терористкиња по др-
жавама, неопходно је идентификовати основне факторе који пред-
стављају окидач за укључивање жена у терористичко и екстреми-
стичко деловање, како би се креирале и реализовале активности 
које ће умањити њихово негативно деловање. Кључну улогу у 
превенцији радикализације и терористичког деловања имају жене 
посредством низа улога – од твораца безбедносних политика и 
едукатора, па до активиста на терену. Држава треба да преиспита 
да ли је генерална превенција кроз онемогућавање репатријације 
делотворан механизам, и да изгради програме рехабилитације и 
реинтеграције жена које су се одрекле терористичког деловања у 
матично друштво. 
                                                                                                                                         
носи искључиво на ова лица. Интернет: https://www.slobodnaevropa.org/a/sirija-
bih-povratnici-predsjednistvo/30303695.html, Датум приступа 10. 2. 2020. 
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Врло је битно истаћи да ислам није замишљен као терорис-
тичка религија. Међутим, ако немају други избор, муслимани при-
хватају и терористичке акте као средство за остваривање циља. 
Нема муслимана верника који се није обрадовао нападу Ал Каиде 
на Светски трговински центар, 11. 9. 2001. А то је чист тероризам. 
Уосталом, према истраживању Истраживачког центра „Пју“ (Pew 
Research Center), око 200 милиона муслимана подржава акције 
Исламске државе и тероризам као тактику.10 Да не буде забуне, у 
исламу је легитимно водити рат у име вере и тај рат је џихад, а 
стварање јединствене исламске државе, панисламског халифата 
као у време Мухамеда, обавеза је сваког верника, како жене тако 
и мушкарца, али не на начин на који су то радили Абу Бакр ал 
Багдади, Осама бин Ладен и њихови саборци. 
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Women from the Western Balkans in Islamic terrorist 
organizations 

 
Abstract: Women's participation in activities of contemporary 

Islamic extremist organizations has been accompanied by concerns 
and misunderstandings, and mostly neglected by the scientific 
community. The role of women in jihad has always been put aside; the 
emphasis has been on men, particularly on leaders of Islamic extremist 
organizations, which is the wrong approach. Women have been very 
active in going to Syria and Iraq, and their active involvement in 
“fighting in God's way” must be taken seriously. Following al-
Baghdadi's call to all Muslims to join the "fight for Islam", a large 
number of women from the Western Balkans joined the "Islamic State" 
and took part in terrorist activities. These are women who were 
previously radicalized in their home countries and later assumed 
various roles in the "Islamic State" and related organizations aimed at 
creating caliphates in the Middle East. After the deaths of their 
husbands, many of them have been trying to return to their home 
countries in the Western Balkans. Those countries have no developed 
programs of rehabilitation and reintegration into society, making it 
difficult for them to return. States must pay greater attention to 
deradicalization of women, religious education and the involvement of 
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women in the processes of deradicalization and the creation of 
counterterrorism strategies. 

Keywords: Islam, jihad, Islamic terrorist organization, women 
terrorist, the Western Balkans 

 
 


