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Увод

Овај истраживачки преглед литературе о дерадикализацији процењује 
методологије ових програма заснованих на истраживању којим се иденти-
фикују појединачне мотивације за улазак и излазак из терористичких ор-
ганизација, упоређујући релевантне налазе у литератури о дерадикализа-
цији терориста. Да бисмо идентификовали релевантну литературу из обла-
сти дерадикализације, изрвшене су систематске претраге помоћу онлајн 
академских претраживача, као и прегледање електронских база података 
које индексирају академске студије. Управо стога, у првом кораку иденти-
фикована су постојећа прегледна и оригинална истраживања публикована 
првенствено страним престижним међународним часописима и уџбени-
цима као и у зборницима радова. Резултати истраживања показују дина-
мичност и актуелност проблематике радикализације и дерадикализације 
терориста. Узимајући у обзир радове који су указали на значајан пораст ра-
дикализације и проблематику њеног сузбијања, могуће је и сасвим оправ-
дано извршити преглед литературе и спровести истраживање о техникама 
и методама дерадикализације.

За потребе анализе и описа релевантних радова коришћено је више 
десетина научних радова објављених у престижним међународним часо-
писима. У Србији су веома ретка истраживања о радикализацији и дера-
дикализацији терориста, те је стога неопходно спровести одређена мулти-
методска истраживања како би се успоставио релевантан теоријски и ем-
пиријски фонд сазнања са циљем рационалног одлучивања. Руководећи се 
савременим научним захтевима у првом кораку идентификовани су реле-
вантни међународни часописи у којима се публикују оригинални радови из 
области радикализације и дерадикализације: Behavioral Sciences of Terrorism 
and Political Aggression, Foreign affairs, Perspectives on terrorism,Terrorism and 
Political Violence,American Psychologist, International Affairs, Journal of Strategic 
Security итд. Резултати добијене претраге указивали су на већи број науч-
них радова у којима се директно приступа тематизацији дерадикализације.

Литература о (де)радикализацији је новијег датума и већина се фоку-
сира на исламистичку радикализацију. Доста студија описује радикали-
зацијске процесе, а истраживања о (де)радикализацији су мањег обима и 
од новијег порекла. Изабрана литература, више је илустративна него реп-
резентативна за динамично и брзо растуће поље студија (де)радикализа-
ције. Део литературе се фокусира на места на којима се одвија радика-
лизација – затворима, џамијама, универзитетима, мадрасама, дијаспори 
или интернету. Други део наглашава наводне покретаче радикализације 
– дискриминацију, страно окупирање или контра-терористичка преко-
мерна реакција. Ипак, друге студије фокусирају се на улогу идеологије 
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и религије, посебно салафизма и вахабизма. Изненађујуће мало студија 
пореди радикализацију са тероризмом у удруживање организованих кри-
миналних група или верских секти.

У овом раду ће бити представљени резултати прегледа литературе 
који се фокусира на евалуацију програма усмерених на спречавање ра-
дикализације или (де)радикализације између 2005. и 2017. године, са изу-
зетком једног рада из 1990. Теме обухваћене овим извештајем укључују: 
дефинисање кључних појмова предмета, стање литературе у области ра-
дикализације, дерадикализације и борбу против насилног екстремизма, 
идентификовање већих празнина унутар литературе и подручја за будућа 
истраживања.

Иако су идентификовани многи недостатци у истраживању (де)радика-
лизације, до сада није постојао никакав систематичан преглед који указује 
на то које су методе и технике у ствари искоришћене за процену интервен-
ција и програма против радикализације. Ове информације су важне када 
се разматра будућа политика за процену ових програма. Циљ овог прегледа 
је да изнесе досадашње методе и на тај начин, процени студије везане за 
исламску дерадикализацију и његову главну динамику, програме и страте-
гије. Веома је важно мапирати, сакупљати, анализирати и критички проце-
нити знање добијено на овој теми како би разумели који су главни процеси 
и пракса дерадикализације, постигнути резултати и укључени актери. На 
овај начин, ово истраживање ће информисати доносиоце политика и про-
фесионалце који раде на овом пољу на стратешким одлукама за приступ 
проблему. Главни циљеви овога прегледа су да се разумеју и опишу програ-
ми који се спроводе да би обуздали исламске екстремисте; искуства дера-
дикализације, који се дескриптори користе за решавање ових процеса, со-
цио-демографске карактеристике оних који су подложни интервенцијама, 
описани кључни налази и недостаци у литератури.

Литература о (де)радикализацији је по природи интердисциплинарна, 
и представља комбинацију знања из психологије, социјалне психологије и 
криминологије. Ово је довело до бројних конкурентних модела који поку-
шавају да објасне радикализацију, као и варијабле унутар модела. Могу се 
запатити две теме које прожимају већину ових модела: иницијална инди-
видуална фрустрација о друштвено-политичким контекстима и тражење 
улоге и постигнућа. Истраживање литературе такође потврђује замке про-
филисања особа за које постоји вероватноћа да постану терористи. Сада-
шња склоност ка фокусирању у потрази за узроцима радикализације на 
’рањивим’ младим људима донела је неуспешне резултате. Број фактора 
притисака и повлачења који могу довести до радикализације на овом микро 
нивоу је и јако велики – исто важи и за факторе који могу утицати на де-
радикализацију и раздвајање.
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Концептиефикасностпрограмадерадикализације

Програми (де)радикализације појавили су се у многим земљама на 
Блиском истоку (МЕ) и југоисточној Азији (СЕА) и Европи крајем деве-
десетих година прошлог века, са свеобухватним циљем да појединце и 
групе одврате или „изведу” од тероризма. Многе државе су почеле да 
реагују на тероризам на иновативније начине, признајући да традицио-
налне методе борбе не делују ефикасно. Други фактори су укључивали 
контрапродуктивност репресивних мера, потребу за систематичним 
начином управљања ризиком и потребу за смањењем регрутације потен-
цијалних терориста (Bjorgo & Horgan 2009:1, Аshour, 2009). Приликом из-
вештавања о директним исходима програма дерадикализације, утврђе-
но је да је најчешћа метрика процена стопе рецидивизма учинилаца 
спроведена кроз програме раздвајања и (де)радикализације. Истражи-
вачи обично извештавају о стопама рецидивизма на два начина: (1) да ли 
се појединац враћа у активно учешће у екстремистичкој групи, као што 
су то описали Bјørgo and Horgan (2009) у програму ExIT у Немачкој, или 
(2) да ли се појединац потпуно ослободио (Horgan & Braddock, 2010).

Такође се може приметити неколико програма који користе анкете 
како би проценили исход или утицај програма. На пример, Hirschfield 
et.al. (2012) су обезбедили податке из више програма дерадикализације 
омладине у Уједињеном Краљевству и дискутовали о неколико програ-
ма који су користили пре- и пост-тест анкете приликом процене ставова 
према променама оних који учествују у овим програмима. Broadbent 
(2014) је управљала online анкетама на крају програма како би утврдила 
шта су учесници научили из свог учешћа у истом.

Преглед литературе показао је да се многи програми де-радикализа-
ције и раздвајања одвијају у поправним установама. Примери су програ-
ми у Сингапуру (El-Said, 2015), Саудијска Арабија (Boucek, 2008; Horgan 
and Braddock, 2010), Мауританија (El-Said, 2015), Судан (El-Said, 2015), 
Малезија (Bјørgo and Horgan, 2009); El-Said and Harrigan, 2013), Северној 
Ирској (Horgan and Braddock, 2010), Уједињеном Краљевству (Hirschfield 
et.al. 2012) и Јемену (Bјørgo and Horgan, 2009) који се одвијају у затворима 
и укључују компоненте за де-радикализацију и раздвајање. Ови програ-
ми првенствено нуде неку врсту саветовалишта или промовишу дијалог 
између затвореника и верских лидера, као што је случај са програмом Је-
мена. Остали програми су још израженији, као што је програм Сингапура 
који захтева новац од муслиманских организација како би пружио финан-
сијску подршку притвореницима и њиховим породицама (El-Said, 2015).

Пошто програми (де)радикализације укључују материјалне и кон-
тра-идеолошке компоненте, тешко је са поузданошћу проценити који 
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су фактори најважнији у омогућавању де-радикализације појединаца. 
Поред ограничених доступних података, такође је тешко проциенити 
ефикасност ових програма. Тренутне и актуелне методе евалуације се 
фокусирају на нешто што се зове „стопе рецидивизма”, тј. број „бивших” 
џихадиста који се поново ангажују у тероризму (Chovdhuri & Hearne, 
2008: 16). Без обзира на њихову теоријску и практичну важност, до сада 
је већина студија радикализације и (де)радикализације фрагментира-
на у одвојене дисциплине и актуелне фокусне области, што наглашава 
различите теоријске приступе и различите аспекте ове појаве. Различи-
тим таласима насиља су се бавили стручњаци различитих географских 
подручја, користећи различите инструменте и често доносећи идиосин-
кратска објашњења. Нарочито талас исламистичког политичког насиља 
током протекле деценије привукао је велики број истраживања о проце-
сима радикализације и дерадикализације (Della Porta & LaFree, 2011:5).

Једини прави академски покушаји у концептуализацији (де)радика-
лизације су учинили John Horgan (2008; 2009; Bjorgo and Horgan 2009) и 
Omar Ashour (2009). Значајно је напоменути да је Aшурова (2009) „(Де)
радикализација џихадиста” једина детаљна и фокусирана студија слу-
чаја (де)радикализације на терену. Ова књига представља прву детаљ-
ну студију о узроцима (де)радикализације у оружаним исламистичким 
покретима. Она се заснива на фронталним истраживањима која укључују 
интервјуе са џихадистичким лидерима, командантима средњег ранга и 
младим симпатизерима, као и бившим службеницима за безбедност и 
државним званичницима. Поред тога, то је и прва књига која анализира 
конкретне услове под којима се може десити успешна (де)радикализација.

Bјørgo and Horgan (Living terrorism behind, 2009) представљају скуп 
упоредних студија случајева с циљем разумевања процеса и услова 
под којима се појединци искључују из тероризма. Док је постојала све 
већа свест о потреби разумевања и спречавања процеса радикализације 
у тероризам, одвајање и дерадикализација од тероризма су дуго била 
занемарена подручја истраживање тероризма. Aутори користе емпи-
ријске податке како би истражили како и зашто се појединци и групе 
ослобађају од тероризма и шта се може урадити како би се то олакшало. 
Осим тога, обимно презентују преглед различитих политика у многим 
земљама које покушавају да олакшају овај процес. Земље обухваћене 
овим обимом укључују: Норвешку, Шведску, Немачку, Колумбију, Јемен, 
Малезију, Сингапур, Индонезију, Саудијску Арабију, Пакистан, Таџи-
кистан, Авганистан и Филипине. Овај волумен служи као прва компа-
ративна анализа програма раздвајања. Информације варирају од земље 
до земље, али већина се фокусира на позитивне резултате различитих 
програма. Међутим, користе се различите мере како би се обезбедила 
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прелиминарна оцена ефективности ових програма, укључујући: стопе 
рецидивизма, стопе криминала, број лица ослобођених уз помоћ про-
грама, број особа које су тврдиле да се одвоје од тероризма, па чак и 
висока стопа запослења учесника.

Demant et.al. (2009) описују још један изазов, са којим се сусрећу уче-
сници програма да (де)радикализације. Првобитно, ови истраживачи су 
намеравали извести истраживање у два града у Холандији, али на крају 
нису успели пронаћи циљну групу за програм који ће се обавити на дру-
гој локацији. Ова потешкоћа указује на то да се програми развијени у 
једној области не могу лако пренети на друге локације.

Такође се може запазити да постоји мало дискусија и истраживања о 
томе да ли су програми одвајања и (де)радикализације обавезни и везани 
за правне поступке, или су пак добровољни, попут аустралијске студије. 
Пронађени су докази о одвајању и де-радикализацијским исходима у по-
правном и не-корективном контексту. Потребно је узети у обзир мере 
исхода за ове различите контексте и пажљиво размотрити процену ових 
исхода. El-Said & Harrigan (2013) извештавају да је судија који је учест-
вовао у програму за де-радикализацију у затворима у Јемену, одредио 
стопу успешности учесника. Ово покреће још једно важно питање за 
будуће истраживаче који разматрају како да дефинишу и операциона-
лизују успех јер судија може другачије дефинисати успех него психолог, 
наставник или члан породице.

Најочигледнија предност политике борбе против тероризма која се 
фокусира на превенцију је његова способност да спречи смрт и повреде 
недужних цивила који би иначе могли постати жртве терористичког 
напада. Штавише, реактивна друштвена поларизациа и позивање на ос-
вету која често прати терористичке акте, може често довести до одмазде, 
а са друге стране, превентивне стратегије могу имати и јасније, ефика-
сније и дугорочније користи (Eijkman, 2011: 2).

До данас успостављени програми дерадикализације углавном су се 
фокусирали на идеолошке факторе, покушавајући „дерадикализовати” 
учеснике кроз дискусију о садржини доктрина и верских тумачења те-
рористичких група. Један од примера овог приступа виђен је у Јемену 
кроз „Одбор за дијалог”. Био је то један од првих програма за де-радика-
лизацију који се темеље на религијском дијалогу са милитантима 2002. 
године како би притвореници прихватили легитимитет режима и спре-
чили даље нападе унутар Јемена. Имплементација ових програма је 
уграђена и изражена кроз низ различитих активности које укључују са-
ветовање, дијалог, контра-идеологију, државну репресију, укључивање 
породице и накнадну негу. Овај приступ се сматра успешним (у Јемену 
је 98% учесника остало ненасилно) и утицало је на програме у Индоне-
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зији, Сингапуру и Малезији (Barret & Bokgari, 2009:173-4; Boucek, 2008, 
2009; Boucek, Beg, & Horgan, 2009:189; Аbuza, 2009:191-211).

Подједнако значајне, компоненте засноване на материјалним добри-
ма су такође главни, ако не суштински део програма за (де)радикали-
зацију. Овај приступ указује на то да идеолошки и теолошки дијалози 
нису довољно снажни фактори да и утицали на милитантне да се одре-
кну употребе насиља. Ови програми нуде економску и социјалну подр-
шку породицама заточеника, пружају обуку за рад притвореницима 
ослобођеним из програма, као и подршку породицама и пријатељима у 
напорима рехабилитације. На пример, програми у Саудијској Арабији 
имају нешто шири опсег који подстиче реинтеграцију учесника са сво-
јим породицама и пружа одређену економску помоћ у постпрограмском 
периоду. Овај програм је чак добио признање за за предузимање свеобу-
хватног приступа и коришћење чланова породице у процесу рехабили-
тације, пружајући обуку за посао, као и проналажење станова за заточе-
нике (Boucek, Beg, Horgan, 2009: 212-223; Stern, 2010).

Gunaratna & Hennessy (2016: 4) су интервјуишући естремисте и тежећи 
да проникну у њихове мотивације и циљеве, покушали да пруже основ за 
изгрдњу стратегијских оквира како би се спречиле друге особе да се ок-
рену тероризму. Пре свега, терористи најчешће виде своје поступке као 
рационалне и стога први корак који помаже у спречавању других да крену 
овим путем јесте препознавање те чињенице. Ако заједница која спроводи 
политику успе да разуме мотивације екстремиста, могуће је надати се да 
се овим мотивацијама и подстицајима могу адекватније супротставити.

Bandura (1990:165) наводи да демократска друштва се често суоча-
вају са дилемом како морално оправдати противмере које ће зауставити 
злочине терора, без кршења сопствених основних принципа и стандарда 
цивилизованог понашања друштава. Jessicа Stern (2010: 98) сваки поку-
шај превенције тероризма или рехабилитације терориста мора бити уте-
мељен пре свега на јасном разумевању шта мотивише људе да се укључе 
у терористичке покрете, као и да из њих изађу. Ове групе често пред-
стављају реакцију на перципирану неправду, персонификацију нечег 
страшног, погрешног, стварног или замишљеног. Ипак, идеологија је 
ретко једини или чак најважнији фактор у одлуци појединца да се узме 
учешће у терористичким активностима. Разлози да људи постану теро-
ристи су разноврсни као и разлози због којих други људи бирају своје 
професије: тржишни услови, друштвене мреже, образовање, индивиду-
алне преференције итд.

Уместо тога, дерадикализација се може сматрати процесом којим се 
појединачна претња за поновно ангажовање у тероризму своди на мини-
мум (Koehler, 2013: 185) Разлози за индивидуалну радикализацију су раз-



Марко Крстић370

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 363-386

новрсни и доста варирају, што отежава идентификацију општих механи-
зама и путева за процесе дерадикализације (Braddock, 2014: 82-96)

vidino (2008) наводи да је кључна карактеристика свих програма де-
радикализације заправо њихова флексибилност, пошто власти поседују 
изузетан спектар мера и приступа који се примјењују према циљаним 
групама. Мере репресије су, наравно, доступне када власти морају да 
се баве појединцима који су на ивици употребе насиља. Па ипак, ако се 
сматра да је појединац радикализован и још увек „савесан”, власти могу 
користити куративни приступ, примењујући циљане мере дерадикали-
зације које би га у идеалном случају поново везале, тј. интегрисале у дру-
штво. „Претраживачи”, појединци суочени са кризом идентитета и који и 
даље траже своје место у друштву, циљају се низом различитих мера које 
су дизајниране и прилагођене да их усмеравају у тражењу њихових одго-
вора на своја питања у демократским вриедностима, а не у тероризму.

Иако је било доста академских студија о радикализацији и регру-
тацији исламских екстремиста, до недавно је било релативно мало ис-
траживања о дерадикализацији оних појединаца који су регрутовани у 
исламске екстремистичке покрете и организације. Rabasa et.al. (2010: 
14-16) верују да дерадикализација није само процес радикализације 
у обрнутом смеру: она има своје посебне карактеристике, од којих су 
неке прилично различите од фактора повезаних са почетном радика-
лизацијом. Дерадикализација, заправо, може бити посебно тешко спро-
водљива за исламске екстремисте, јер су мотивисани идеологијом која је 
укорењен у велику светску религију.

Mcaulei, Tonge and Shirlov (2010) нуде занимљиву студију пост-ми-
ровног процеса у Северној Ирској и улога коју бивше парамилитарне 
снаге играју у својим заједницама. Ови аутори истичу да су екс-ради-
кали у овом контексту кључни за програме изградње заједнице. Будући 
да се бивши радикали могу посматрати као непријатељи радикалне иде-
ологије, њихови гласови могу дати додатну снагу у вези активности де-
радикализације. Вредност бивших радикала који сарађују у програмима 
де-радикализације потврђују и анализе Horgana and Altiera (2012: 77-84). 
Они такође наглашавају да би, у циљу реализације тог „потенцијала“, 
постојеће програме за (де)радикализацију требало темељно и стално 
процењивати како би се утврдила њихова делотворност и ефикасност. 
Ови аутори даље сматрају да постоји потреба за поузданим подацима о 
самим програмима и јасним показатељима успеха. Оба питања предста-
вљају значајне изазове у антитерористичкој борби.

Борба против насилног екстремизма се у суштини базира на пре-
вентивном приступу контратероризму: приступ који је намењен да се 
појединцима онемогући ангажовање или материјално подржавање иде-
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олошки мотивисаног насиља (Williams, 2015). Каква је карактеристика 
радикалне особе? На који начин стратегија за борбу против тероризма 
мора одговорити на то? Bjørgo (2011:4-6) поставља аргумент да је осла-
њање на типологије или профиле терориста проблематично из угла 
борбе против тероризма. Не постоји једна димензија која одговара свим 
описима терориста; радикали потичу из различитих околности. Према 
томе, политика контра тероризма која се ослања на ове стереотипове 
типичног терориста омогућава многим да се не истакну због тога што 
не испуњавају овај стереотип. Уместо тога, аутор претпоставља да би се 
требале користити динамични континууми, а не статичке позиције при-
ликом формирања политике контра-тероризма.

Horgan & Braddock (2010: 280-283) дефинишу дерадикализацију 
као друштвени и психолошки процес којим се посвећеност појединца и 
укључивање у насилну радикализацију смањује у мери у којој више није 
угрожен учешћем и ангажовањем у насилним активностима. Она подра-
зумева различиту промену код појединаца који су повезани са искључи-
вањем из тероризма: промену на нивоу когнитивног значаја и утицаја, а не 
само физичко елиминисање неког видљивог понашања. Дискусије о (де)
радикализацији подразумевају дугорочне промене у оријентацији што 
за резултат има претпостављени смањени ризик поновног укључивања 
у терористичке активности. Хорган и Браддоцк представљају резултате 
једногодишње пилот студије и дискутују о евалуацији и ефикасности 
програма дерадикализације коришћених у Северној Ирској, Колумбији, 
Индонезији, Јемену и Саудијској Арабији. Аутори заговарају употребу 
Мулти Аттрибуте Утилити Технологије (МАУТ) као обећавајућег новог 
емпиријског инструмента за процену сличних иницијатива. Ова алатка 
идентификује и тежи циљевима повезаних са програмом, а затим се алат 
користи да процени колико добро тај програм испуњава дата очекивања.

Узимајући у обзир да догађаји и околности детерминишу околности 
да људи гравитирају на насилном екстремизму, практичарима није лако 
да утврде који тип личности је највише склон радикализацији. Као што 
поједини фактори могу привући људе ка насилном екстремизму и те-
роризму, такође, исти ти фактори могу промовисати и подстаћи и дера-
дикализацију и раздвајање (Ali, et al. 2017:2). Многе садашње интерпре-
тације борбе против насилног екстремизма обухватају активности које 
су претходно описане као контра-радикализационе и које УН дефинишу 
као „одвраћање” (потенцијално радикализоване) особе од преласка кри-
тичне „линије” и „постајања терористе” (McCants & Watts, 2012).

Процес дерадикализације или одвајања од тероризма треба посма-
трати као једну од три широке фазе у циклусу радикализацијe поје-
динца – „постајање терористе”, „бити терориста” и „одлазак из терори-
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зма” – наглашавајући релевантност идентитета и нормалност раздва-
јања (Barrelle, 2015: 130). Такође је неопходно стимулисати и охрабрити 
пребацивање и конверзију слободних и затворених терориста и пронаћи 
начине да се смањи подршка и регрутовање у терористичке организа-
ције. Најзад, али не најмање важно: супротставити се идеологијама, ин-
доктринацији и пропаганди секуларних и нехилистичких терориста и 
покушати да их победе у рату идејама, где се терористи интензивно боре 
за срца и мисли других терориста (Schmidt, 2012: 77).

Дерадикализацију не треба сматрати меком стратегијом, јер на стра-
тешком плану, настоји да спречи даљу ескалацију насиља. Штавише, то 
чини раздвајање и дерадикализацију различитим, јер дерадикализацију 
ствара повољне услове за дијалог и она је стога важан стратешки инстру-
мент у борби против тероризма. У Европи, земље попут Холандије и 
Велике Британије следе ове програме са великим интересовањем, као 
и у Азији и Северној Африци где први резултати дерадикализационих 
програма показују резултате (Schmidt, 2012: 77). Програми борбе против 
насилног екстремизма и тероризма широм света драматично варирају, 
од пројеката који имају за циљ промене у понашању оних који изазивају 
и подстичу идеје и веровања, кроз активности усмерене на изградњу со-
цијалне кохезије (Harris-Hogan, et.al. 2015: 1).

Из искустава са различитим инструментима за борбу против терори-
зма и истраживањем на овом пољу, Ginkel (2011: 24) тврди да се могу стећи 
важна научна искуства и закључци о контра радикализацији, де-радика-
лизацији и кориштењу контра-наратива. Јасна препорука је потреба за 
добро циљаним, прилагођеним и пропорционалним мерама, јер једно 
изоловано прилагођавање приступа очигледно неће бити делотворно.

У својој опсежној студији о механизмима дерадикализације, Kohler 
(2016: 10) преиспитује и анализира програме који се фокусирају на 
помоћ појединцима и групама након напуштања терористичке групе 
и насилног радикализма. Он критички процењује основне идеологије 
(програме дерадикализације и раздвајања) које се користе као оружје 
за реинтеграцију и рехабилитацију у друштво, наравно, гледајући и на 
спречавање даљег укључивања у оквиру насилних покрета. Са друге 
стране, академска и практична критика процеса „секуритизације” соци-
јалних програма изражавају страх да полиција, обавештајне службе и 
чак и војне организације полако уништавају примарне факторе успеха 
ових програма – њиховог цивилног друштва и „меких” приступа – усва-
јањем и коришћењем истих као алата за класични репресивни начин 
рада (нпр. прикупљање обавештајних података, идентификација опас-
них појединаца и надзор). Треба нагласити да је велика већина ових про-
грама широм света тренутно у фокусу од стране полиције, обавештајних 
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или војних снага. Иако ови ефекти у великој мери зависе од многих аспе-
ката (нпр. актера, циљне групе, дефиниција, радних стандарда, циљева), 
међународна академска и политичка расправа о природи, обиму и 
структури ових програма је и даље веома разноврсна и контроверзна.

Програми дерадикализације могу бити потенцијални одговор на 
проблем шта се ради са затвореним верским екстремистима, али ефи-
касност ових програма није сасвим позната. Johnston (2009: 2) покушава 
да пружи одговор на неколико битних питања о ефективности програма 
дерадикализације: Да ли су ови програми ефикасно решење за преусме-
равање и рехабилитацију великог броја затворених екстремиста? Које су 
кључне компоненте програма дерадикализације верских екстремиста и 
како се они упоређују са фактори који се огледају у раздвајању од дру-
гих врста антисоциалних група, укључујући терористе, банде, култове 
и расистичке групе? Које су сличности и разлике међу актуелним про-
грамима? Да ли постоје одређене праксе које су се показале успешним 
или неуспешним? Постоје ли постојећи програми који су јединствени за 
њихов контекст и културу унутар сваке државе или се могу применити у 
различитим окружењима?

Demant & De Graaf (2010: 410) истражују активности владе у борби 
против тероризма у Холандији кроз студију случаја. Аутори упоређују 
владин одговор на Moluccan, аутохтоне становнике на Малуку остр-
вима, њихове акције у седамдесетим годинама и исламску радикали-
зацију у периоду након 9/11, закључујући да владине интервенције и 
дискурс који су произведени или ојачани таквим интервенцијама могу 
имати значајан утицај на напоре за дерадикализацију. Према њиховом 
мишљењу, операције инфилтрације, хапшења и осуђујуће пресуде су 
важне, али истовремено, конкретни инструменти политике тиме могу 
послати поруку која само слабо подржава или чак подрива ове политике. 
На пример, хапшењем једног радикализованог појединца, власти би у 
кратком року могла уклонити једну особу са радикалне (терористич-
ке) сцене, али ова интервенција може радикализирати још три особе на 
дужи рок. Дакле, битна је порука, представљање владине политике кроз 
јавни и политички дискурс и њена перцепција радикализације, јер су то 
елементи који су најважнији у либералним демократијама.

Feldstein (2015:1) сматра да иако је дерадикализација исламских 
екстремиста и терориста, као праксе и концепта, још увек у повоју, ова 
проблематика може упутити и помоћи креаторима политике који раз-
мишљају о таквим програмима да дефинишу кобинацију приступа који 
одговарају контексту у матичној земљи. Са појавом исламске државе у 
Ираку и Сирији (ИСИС), земље широм света, укључујући и Велику Бри-
танију, имплементирале су програме дерадикализације усмерене на 
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повратак исламских екстремиста из Ирака и Сирије. John Horgan (2014) 
користи појам „психолошко раздвајање” које се односи на промену ста-
вова или уверења, што можда и не доводи до процеса потпуног удаља-
вања од екстремистичког понашања. Ова дефиниција наглашава могућ-
ност да многи бивши екстремисти могу прекинути насилно или анти-
социјално понашање, али и даље промовисати снажне анти-социјалне 
идеје и политичке циљеве (Barrelle, 2010: 4).

Ashour (2008:11, 2009: 5) описује дерадикализацију као још један 
процес релативне трансформације унутар исламистичких покрета, у 
којем радикална група преусмерава своју идеологију и де-легитимизи-
ра кориштење насилних метода за постизање политичких циљева. Ове 
групе гравитирају ка прихватању постепених друштвених, политичких 
и економских промена унутар плуралистичког контекста.

Blackwood et.al. (2016: 602) сматрају да је кључна ствар у вези спро-
вођења дерадикализације детектовање и препознавање рањивих група у 
друштву односно препознавање (и указивање) на „рањивости” (дефини-
сане као „особе које због својих околности, искустава или стања ума су 
отворене за регрутовање од стране насилних екстремиста”). Разликују 
се унутрашњи фактори појединца (нпр.„криза идентитета”, „ниско само-
поштовање”, „социјална искљученост”) и оне изван контроле појединца 
(„спољна политика”, „медији”, „групни идентитет”). Неопходно је истра-
жити како су такви фактори повезани како би људи били подложни на-
силничкој екстремистичкој поруци.

Renares (2011: 780) наводи да је истраживање на индивидуалном 
нивоу анализе узрока тероризма, усмерено на питање, зашто и како 
људи напуштају тероризам, а актуелна литература се разликује између 
раздвајања и дерадикализације. Концептуално изградња ове разлике, 
иако не у потпуности у складу са дефиницијама предложеним у тим пр-
вобитним радовима, огледа се у томе, што се раздвајање фокусира на 
модификацију понашања и односи се на процес којим особа прекида 
своје учешће у активностима повезаних са терористичким насиљем; де-
радикализација наглашава промену ставова.

Fink & El-Said (2011) тврде да су напори за промовисање „дерадика-
лизације”, резултирали су заступљеношћу у великом броју земаља, често 
као део ширих стратегија противрадикализације које теже првенствено 
спречавању усвајања насилних екстремистичких идеологија или пона-
шања. Неки од њих су више формални програми рехабилитације, са добро 
дефинисаним агендама, институционалним структурама и посвећеним 
пуним радним временом, док су други слабија комбинација друштвених 
и политичких иницијатива. Webber et.al. (2017) су вршили истраживања 
утемељена на теорији значаја, имала су за циљ да испитају како функци-
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онишу делотворни дерадикализацијски програми. Овде се идентификују 
три основна покретача радикализације: индивидуална мотивација за 
лични значај, културне идеологије које наговештавају насиље као сред-
ство значаја и друштвене мреже које подржавају такве идеологије.

Интервенција се такође може усредсредити на друштвени контекст 
око примарних циљева ових група. Овај друштвени контекст укључује 
заједницу, породицу и пријатеље и професионалце са „прве линије” који 
раде са циљним групама (социјални радници, полиција). Добар пример 
интервенције која се фокусира на заједницу је програм превенције екс-
тремизма од стране Већа муслимана у Велсу. Овај програм укључује 
подизање свести о радикализацији у заједници, обуку чланова заједнице 
и часове енглеског језика за Имаме (Braga & veisburd, 2012).

Lambert (2008: 31-34) у својим истраживањима разматра сарадњу 
између лондонских полицијских програма, дела Контактне јединице за 
муслимане (MCU) и програма муслиманске заједнице. Ови напори де-
монстрирали су тактику меког приступа и приступ одоздо према горе 
како би убедили младе у Лондону да одбију регрутовање у груп попут 
АК-а. Ламберт закључује извештај са расправом о импликацијама пове-
зивања тероризма са свим исламским идеологијама и забринутост коју 
понављају бројни други научници. Boucek (2008) описује програме пре-
венције, рехабилитације и праћења у Саудијској Арабији (PRAC). Он даље 
објашњава структуру програма и различите агенције које су укључене 
у њихову имплементацију. Они варирају у опсегу од програма који се 
фокусирају на информисање јавности и комуникацију, до програма који 
имају за циљ спречавање екстремизма у школама. Од посебног инте-
реса у овој студији су програми који се фокусирају на рехабилитацију и 
накнадну заштиту затвореника осуђених за насилни екстремизам. Кроз 
интервјуе са званичницима Саудијске Арабије, Boucek напомиње да су 
стопе рецидивизма биле мање од 1 до 2 посто. Иако резултате евалу-
ација ових програма треба пажљиво посматрати, јер статистика о сто-
пама рецидивизма пружа искључиво влада Саудијске Арабије, позадина 
и преглед саудијских програма су свеобухватни и ефикасни. Аутор даље 
наглашава да је разумевање програма рехабилитације у Саудијској Ара-
бији намењеног исламистичким екстремистима и милитантима, веома 
важан јер је то програм који је „најбоље финансирани и најдужи про-
грам континуирано вођен” (64-65). По речима овог аутора, програм, који 
карактерише широка социјална подршка затвореницима и породицама, 
вероватно је модел контра радикализације намењен западним партне-
рима, као што је Велика Британија. Све у свему, ови налази илуструју 
да су примарни емпиријски подаци релативно оскудни и да су процене 
интервенција углавном „анегдотске” природе.
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Међу профилима терориста, једна карактеристика која је донекле 
изненађујућа јесте преваленција високог образовања међу овим поје-
динцима у Великој Британији. Овај налаз је резултирао у томе да уни-
верзитети постану мете мера борбе против тероризма због перцепције 
да радикализација „цвета” унутар универзитета. Brown & Saeed (2015) 
анализирају ове импликације за студенте путем анализе студентских 
наратива. Они сматрају да такве мере безбедности ограничавају сту-
дентски активизам и негативно утичу на искуство универзитета на 
ученике. Јединствено, аутори се фокусирају на женске муслиманске 
студенте, разлику коју често занемарују други чланови. Политике које 
ограничавају муслиманске жене да носе религиозну одећ, често огра-
ничавају њихову способност да буду политички активни као ученици. 
Аутори користе разговоре са британским муслиманским женама и па-
кистанска искуства како би извели своје закључке о последицама мера 
за борбу против тероризма на универзитетима.

Chowdhury & Krebs (2009) истражују стратешку употребу особа које 
имају умерене ставове, посебно у политици, од стране држава, како би 
маргинализовали екстремисте. Аутори тврде да „умерени” нису прет-
ходно постојана, добро дефинисана или стабилна група, већ су иденти-
фиковани њиховим јавним самоопредељењем. Поред употребе насиља 
ради борбе против тероризма, државе користе меку моћ приступа или 
приступа за освајање „срца и умова“ становништва. У оквиру ове стра-
тегије, умереници се могу користити за маргинализацију радикала на 
теолошком нивоу. Предност кориштења ових појединаца у борби про-
тив радикализације је кредибилитет коју такве особе имају у исламској 
заједници. Државе често препознају предности коришћења „умерених” 
и стога настају партнерства са овим појединцима.

Користећи Холандију и Велику Британију као студије случајева, 
Eijkman (2011) разматра превентивне противтерористичке мере у ЕУ и њи-
хове потенцијалне дискриминаторне нежељене ефекте. Аутор наглашава 
импликације политике за право на приватност, слободу изражавања, сло-
боду вероисповјести, слободу кретања, права етничких и верских мањина, 
између осталог. За разлику од других чланака, овај наглашава законске и 
политичке реформе које су се догодиле као резултат стратегија за борбу 
против тероризма. Чланак позива на емпиријску евалуацију програма 
противтероризма који су транспарентни и непристрасни.

Hirschfield et.al. (2012) у свом свеобухватном извјештају анализирају 
програме које су проводили млади прекршајни тимови (ИОТс) у Ује-
дињеном Краљевству као део Стратегије за превенцију из 2008. године. 
Извештај укључује 12 студија случаја од укупно 48 пројектних локација, 
прикупљање података о пројектним интервенцијама и активностима, 
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71 интервју са практичарима међу свих 48 локација и систематски пре-
глед литературе. Што се тиче пројеката, већина је укључивала је неку 
врсту дијалога и дебата радећи с младим муслиманским мужевима, 
понекад онима искључиво у затворском систему. Од 48 пројеката, 22 су 
биле више усмерене ка инклузији / ангажовању младих, док је 26 било 
директно везано за спречавање насилног екстремизма. Аутори сматрају 
да је најчешћи метод који су пројекти користили за процену програма 
кориштење писаних образаца за повратне информације које је извршио 
учесник. Од 48, 12 пројеката су користиле мере пре и после интервенције 
како би утврдиле да ли су се ставови учесника променили. Уопштено 
говорећи, аутори примећују да су за пројекте засноване на тим евалу-
ацијама уопштено позитивни привремени налази, иако није познато 
више детаља.

Lousberg, Griffeioen-Ioung, Dievre and Goetz (2010) истичу је да би 
пријатељи и породица могли да служе као заштитни фактори у процесу 
дерадикализације. Нпр. интервенције које се фокусирају на професио-
налце прве линије је покушај де-радикализације филипинске владе где 
се затворско особље образује у препознавању радикализације стварањем 
свести о претњи и опасности радикализације (Јонес & Моралес, 2012). 
Bakker (2015) поставља птање какав је приступ ЕУ на пољу борбе против 
радикализације? Да ли је ово свеобухватан и доследан приступ с обзи-
ром на оно што се зна о радикализацији? Аутор упоређује стратегију ЕУ 
против тероризма с тренутним знањем о радикализацији и контра ради-
кализацији. Он закључује да, иако је Стратегија ЕУ свеобухватна и кон-
зистентна, она се неуједначено примењује у свим државама чланицама.

Истраживање Silkea (2008) међутим, помаже нам да објаснимо неке 
демографске факторе који су од велике помоћи у дерадикализацији. 
Он предлаже да је велика већина терориста млада (у касним тинејџе-
рима или раним двадесетим) и мушкарци.Он подржава ову теорију по-
зивајући се на унакрсне студије о насилном злочину, који показују да 
се више криминала уопште дешава од тинејџера и младих него у било 
којој другој старосној категорији и да спремност да се укључе у терори-
зам показују мушкарци између 15 и 18 година. vidino & Hughes (2015) 
разматрају статус три пилот-програма борбе против тероризма у САД и 
идентификују кључне изазове америчке антитерористичке стратегије: 
недостатак савезног финансирања, недостатак водеће агенције и отпор 
муслиманских заједница. Аутори сугеришу да генералне превентивне 
мере треба да се примењују само у ограниченим случајевима, нарочито 
зато што су америчке муслиманске заједнице већ генерално добро инте-
грисане у америчко друштво у поређењу са Европом. Уместо тога, аутори 
тврде да фокус администрације треба да буде на интервенцијама.
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Закључак

У прегледу релевантне литературе из области дерадикализације 
се запажа дисјунктура између углавном идеолошког фокуса садашњих 
програма дерадикализације и фактора који утичу на увођење поједи-
наца у терористичке организације и излазак из њих. Из прегледа се може 
запазити значајна конзистентност у мотивацији за улазак и излаз у теро-
ристичке групе, потенцијални правци за побољшање ефикасности про-
грама дерадикализације и области за даље истраживање. Ови налази ука-
зују на то да промена у методологији програма дерадикализације може 
дати значајно побољшане резултате. Литература о дерадикализацији и 
„депрограмирању” указује на централни значај афилијативних фактора 
у појединачним мотивима за улазак и излазак из терористичких органи-
зација. Па ипак, ниједан од програма дерадикализације који су уведени 
у ова три контекста значајно се баве оним мотивима за које се утврди да 
утичу на одлуке уласка и изласка. Уместо тога, програми дерадикали-
зације и „раздвајања” су углавном, мада не искључиво, фокусирани на 
идеолошке дискусије (у дерадикализацији и депрограмирању), или на 
још генерализованију социјалну регулацију, укључујући контролу кри-
минала. У сваком случају, програм дерадикализације усваја приступ 
који се лако може имплементирати у погодном окружењу.

Могло се запазити да литература о терористичким мотивима, указује 
би на то да дерадикализација, тј. трансформација идеологије, не би тре-
бала бити примарни фокус програма који желе да подстакну раздвајање од 
терористичких активности. Ако су закључци о мотивима уласка и изласка 
тачни, онда се очекује да програми који траже одвајање од терористичких 
организација оспоравањем терористичке идеологије имају ограничену 
ефикасност. Из прегледа литературе о дерадикализацији, указује на цен-
трални значај афилијативних фактора у вези са појединачним мотивима 
за улазак и излазак из одговарајућих организација. Па ипак, ниједан од 
програма за раздвајање који су уведени у ова три контекста значајно се 
баве оним афилијским мотивима за које се утврди да утичу на одлуке ула-
ска и изласка. Уместо тога, ови програми ангажовања у великој мери се 
фокусирају на идеолошке расправе (у дерадикализацији и депрограми-
рању), или на још генерализованијим социјалним прописима, укључујући 
контролу криминала. У сваком случају, програм раздвајања усваја при-
ступ који се лако може сместити и спровести у погодном окружењу.

Иако литература сугерише да идеолошки фактори нису од примар-
ног значаја у мотивисању за улазак или излазак појединаца из теро-
ристичких организација, идеолошка уверења која се усвајају у органи-
зацији – а когнитивна дисонанца која може бити изазвана напуштањем 
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таквих веровања може бити међу факторима који могу онемогућити из-
лазак особе чији су други мотиви за учешће елиминисани. Овај ефекат 
може бити нарочито изражен за појединца који је учествовао у насилним 
делима оправданим идеологијом организације.

Затим, неке препоруке за доносиоце политике могу се извести из 
прегледне литературе, мада је нагласак мало другачији од оног за друге 
кључне групе, које су у великој мери усредсређене на превенцију. Про-
мовисање мера превенције или де-радикализације може се вршити од 
стране екс-радикализованих особа и они могу играти кључну улогу у 
програмима изградње заједнице након насиља. Наше истраживање је до 
сада подразумевало преглед литературе, који је, у суштини, давао широк 
преглед о теоријама око психолошких механизама иза радикализације и 
импликације тренутних студија за кључне групе ТЕРРА. У целини, емпи-
ријска литература која се односи на радикализацију и дерадикализацију 
показује сложене дизајне и интерактивне ефекте и варира у смислу ње-
гове близине радикализованим идеологијама и насилничком понашању. 
Ово истраживачко тело је такође у релативно раној фази развоја и захте-
ват ће детаљну истрагу и елаборат.
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TERRORIST DERADICALIZATING:  
REVIEW OF RELEVANT LITERATURE

Summary: This review will present the previous scientific knowledge and 
critical reviews on the topic of work, as well as approaches, methods and tech-
niques in the process of deradicalisation the terrorists. Starting from a large num-
ber of scientific research in which radicalization and deradicalisation is examined, 
a literature review was conducted with the aim of providing a scientific descrip-
tion of existing theoretical knowledge and methodological procedures. Consider-
ing the importance of literature review in conceiving and designing qualitative 
research, the paper aims to highlight and explain important theoretical findings, 
applied methodological frameworks, relevant findings, research limitations and 
recommendations for conducting future research related to the deradicalisation of 
terrorists and the prevention of terrorism.
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