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JE TO PROCES

TIPY TÝKAJÍCÍ 
SE 
RADIKALIZACE

Je to proces, kterým člověk prochází na cestě k 
extrémistickým ideologiím. Může vést až k tomu, že se 
dotčená osoba zaplete do terorismu a radikalizace škodí i
jinými způsoby. .

Zdroj: Webová vzdělávací stránka NSPCC: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

DĚJE SE TO POSTUPNĚ 
Takže děti a mladí lidé, kteří jsou radikalizováni, si možná
neuvědomují, k čemu jsou přitahováni. 
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

MŮŽE SE STÁT 
KOMUKOLIV 

Když si myslíte, že se vám něco takového nikdy nemůže stát, 
jste zranitelnější, protože pro vás bude obtížnější si všimnout
toho, že jste manipulováni nějakou ideologií.



ČERVENÉ VLAJKY 
RADIKALIZACE

Chování a činy, které signalizují, že buď vy, nebo
osoba vám blízká je zapojována do radikální

islamistické mentality.



Pocit vyloučení a toho, že
nepatříte do místní

komunity.

Mít dojem, že jsem obětí
diskriminace nebo jsem

odstrkován. 

Zeptejte se sami sebe: Co způsobuje tento
odstup? Je jeho příčinou vaše náboženství

nebo něco jiného? Jaké kroky jste podnikli, 
abyste problémy řešili a posílili své vazby se 

svými vrstevníky?



Být pod vlivem 
radikálních a 

extrémními názorů 

Odmítání pravidel a 
převládajících zvyklostí

společnosti z náboženských
důvodů a odmítání uznat

hodnotu jiných úhlů pohledu
Naučte se emocionální samoregulaci, pokuste se 

vyhodnotit a otestovat své názory a náboženské cítění
tím, že s empatií a otevřeností prozkoumáte

přesvědčení a zásady ostatních



Hádání se a 
argumentování, 
vnucování svých

náboženských myšlenek
ostatním

Být hrubý a projevovat
potřebu dominovat nebo

ovládat ostatní Použijte své kritické myšlení a mějte se na
pozoru před zjednodušující, černobílou

rétorikou (která vše považuje buď za dobré či
špatné), ať už jde o sociální otázky nebo

mezinárodní události. Podporujte
komunikativnější přístup, který zkoumá různé

zdroje informací a pohledů.



Vyjadřování
nenávistných

názorů vůči jiným
jednotlivcům nebo

skupinám

Zobrazování symbolů
příslušnosti nebo podpory

spojené s násilnými
extremistickými skupinami

Je stěžejní pochopit, že islamističtí extremisté si z 
islámských kázání vybírají to, co ospravedlňuje
násilí. Náboženští experti zastávají jednomyslný
názor, že islám zakazuje vraždy i sebevraždy.
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