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TIPY O 
RADIKALIZACI

JE TO PROCES 

Je to proces, který člověka nabádá k podpoře
extremistických ideologií a účasti na událostech, která tato
extremistická hnutí pořádají. Radikalizace může vést až k 
tomu, že se osoba stane teroristou a ublíží sama sobě.

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

PROBÍHÁ POSTUPNĚ
Děti a mladí lidé, kterých se to týká, si tedy nemusí uvědomovat, do 
čeho se zaplétají.
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

KDOKOLIV MŮŽE 
BÝT OBĚTÍ

Myslet si, že vám se něco takového nikdy nestane, vás činí
zranitelnými, protože vám toto přesvědčení ztíží uvědomit si, 
že se vás někdo snaží zradikalizovat.



Co můžu udělat, pokud mám
podezření, že se něco

takového děje?

Zamyslete se nad následujícími situacemi a 
rozhodněte se, jak byste se v takové situaci

zachovali.



VE TŘÍDĚ

Co bys udělal ty?

Chodíš do školy s dívkou, jejíž rodina
uprchla ze Sýrie před válkou.

Po hodině tělocviku si tvůj nejlepší kamarád řekne, že
by bylo zábavné vzít ji její oblečení ze šatní skříňky, 

že se tomu všichni zasmějí, protože se jedná o "dobrý
vtip" a není se čeho bát.



PO ŠKOLE
Ve tvém městě je obrovská demonstrace proti
uprchlíkům.  Tvoji kamarádi říkali, že lidé z vaší

střední školy tam chodí a že by bylo super, kdybys
tam šel taky, abys mohl být více začleněn do 

party. 

Co bys udělal ty?

Víš, že v průběhu podobných událostí
někteří lidé provádějí násilné činy proti

uprchlíkům, urážejí je nebo je zesměšňují.



Co bys udělal ty?

Najednou začal urážet lidi, které potkáváte
na ulici, směje se jim za to, jak se oblékají. 

VYRAZIL JSI 
NA PIVO SE 

SVÝM 
KAMARÁDEM

Tvůj kamarád se s tebou setkal v 
sousední čtvrti, kde žije dívka z 

uprchlické rodiny, která s vámi chodí
do třídy. 



Co bys udělal ty?

Když se jdeš podívat, co se děje, vidíš, že
tvůj kamarád a pět dalších kluků mlátí

mladšího bratra uprchlické dívky z vaší třídy.

PO ŠKOLE
Na chodbě uslyšíš velmi hlasitý

povyk. 



Co bys udělal ty?

Každý na ni buď zírá, nebo se dívá bokem, 
aby se vyhnul její společnosti. Dívka se 

začíná cítit nepříjemně.

do vaší třídy nová dívka, 
jejíž rodina uprchla před

válkou v Jemenu. Poté, co se 
představila, se snaží najít
někoho, s kým by mohla

sedět v lavici.

Dnes v jedné
z vašich hodin

nastoupila
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