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ТЕМАТСКИ ДОКУМЕНТ НА RAN
Странски војници-повратници
и предизвик за повторно интегрирање

Вовед
Од почетокот на 2016 година бројот на лицата што патувале во конфликтните 
зони во Ирак и во Сирија со цел да им се придружат на различните исламски 
бунтовнички и терористички групи како „странски борци“ се искачи на повеќе 
од 42.000.i Значителен дел од овие лица потекнуваат од земјите-членки на Ев-
ропската Унија (ЕУ). Според извештајот објавен во април 2016 година, овој број 
е поголем и изнесува 4.294.ii Оваа бројка може да биде уште поголема. Изгледа 
дека до почетокот на 2016 година приближно една третина се вратиле во своите 
родни земји.iii Сега кога т.н. „Исламска држава“ (ИД) претрпува сериозни воени 
неуспеси,iv изгледа дека нагло се намалува излезниот проток на странски борци.v 

Моментно нема прецизен број странски терористички борци во ЕУ и со воениот 
пад на ИД може да има уште поголем број во брзо време. ИД сака да продол-
жи да ги охрабрува луѓето во ЕУ (без разлика дали станува збор за повратници 
или за поддржувачи) да извршуваат напади таму каде што се наоѓаат. Овој те-
матски документ дава концизен преглед на предизвиците и на можностите за 
користење на пристапи засновани врз повторно интегрирање за справување со 
потенцијалната закана за безбедност од странските борци-повратници.1

Овој документ е изготвен од Барт Шурман и 
Лизбет ван дер Хајде...

1 Посебно оние што им се придружиле на џихадистичките екстремистички групи, како што се ИД и Јабхат ал-Нусра.
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За да се вклучат луѓето во тероризам, мора да бидат способни да ги надминат внатрешните 
морални бариери во однос на убиството на другиvii, како и да се стекнат со основно ниво на 
знаење во врска со употребата на огнострелно оружје и експлозиви. Аматерскиот карактер 
на некои од „домашните“ сплетки што се одвиваа во ЕУ од 11 септември особено сведочи 
за тоа колку е тешко да се стекнат оперативни способности со често потпирање на прирач-
ниците преземени од интернет.viii Странските борци-повратници предизвикуваат голем без-
бедносен ризик токму поради нивното искуство на бојното поле, обуката за употреба на 
оружје и врските со меѓународните терористички мрежи. Десензитизацијата на употребата 
на насилство, во комбинација со посттрауматското стресно нарушување (ПТСН), кое често е 
последица на борбеното искуство и на потенцијалното учество во воени злосторства, како 
што се оние што ИД гордо ги објавува, дополнително ја зголемува потенцијалната закана од 
повратниците.

Во исто време од клучно значење е да се нагласи дека странските војници-повратници не 
се хомогена група во врска со нивната потенцијална желба да извршат терористичко насил-
ство во своите родни земји. Несомнено, постои голема опасност некои странски борци да 
се обидат да извршат терористичките напади откако ќе се вратат дома. Меѓутоа, како што 
неодамна изјави Омар Рамазан, ќе има и втора група лица што би можело повеќе да се сме-
таат за жртви на обидите за регрутирање на ИД, како и трета група повратници што спаѓаат 
во категоријата меѓу жртви и (потенцијални) терористи.ix Во четвртата група спаѓаат оние што 
повеќе не гледаат на насилството како на основано или потребно, поради тоа што претрпеле 
разочарување или физичка или психолошка траума што е последица на учеството во војна 
или животот во ИД. Без оглед на тоа дали се согласуваме со називот „жртви“ или веруваме 
во објаснувањата врз основа на наивност или незнаење, останува фактот дека за да го ре-
шиме проблемот со странските борци-повратници мора да го земеме предвид различниот 
карактер на оваа група поединци; во однос на заканата што ја претставуваат и во однос на 
најефикасните начини за намалување на опасноста од рецидивизам поврзан со тероризам.

Повторната интеграција на терористите и екстремистите во општеството, особено на оние 
што им се придружиле на терористички групи, како што е ИД, е контроверзна. Јавното 
мислење може да се залага за пристапот од типот „затвори ги сите“. Покрај дискусијата за 
потребата од ваков правец на дејствување, правните постапки во Холандија покажаа колку 
може да биде тешко да се донесат пресуди за криминални дела што наводно се извршени 
во странска земја, особено оние за време на граѓанската војна.x Поголемиот број лица што 
се осудени за кривични дела поврзани со тероризам ќе бидат ослободени во одреден мо-
мент во иднина. Со други зборови, разгледувајќи ги начините на управување со повторната 
интеграција на (поранешните) терористи, со цел да се минимизираат шансите за идно на-
силство, не треба да се избере „мек“ пристап, туку прагматично да се реагира на комплици-
ран предизвик.
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Контекст: дерадикализација наспроти дистанцирање
Повторната интеграција на (поранешните) терористи или екстремистиxii може да се смета 
за процес што има цел да ја олесни нивната повторна интеграција во општеството, така што 
ќе ја намали веројатноста дека ќе се свртат кон активности што се поврзани со тероризам. 
Специјалните програми што се фокусираат на повторната интеграција на („џихадистичките“) 
терористи почнуваат значително да се прифаќаат во последните години низ светот.xiii Некои 
од овие иницијативи се фокусираат на затворени терористи или екстремисти, други ја нагла-
суваат условната казна по притворот, а третата група ги спојува двата контекста.xiv И покрај 
проширувањето на овие програми, не се знае дали овие иницијативи навистина придонесу-
ваат за намалување на рецидивизмот поврзан со тероризам. Ова, главно, се должи на недо-
стигот на истражување за процена.

Иако има некои значајни процени на програмите за повторна интеграција што се фокусира-
ат на исламистичкиот,xv  како и на левичарскиот и на десничарскиот насилен екстремизам,xvi 

за поголем дел од програмите за повторна интеграција нема процена.xvii Како може да бидат 
изработени и спроведени програми за успешна повторна интеграција без да се разбере што 
претставуваат и како функционираат?xviii Можно е владините агенции, кои често се главни 
страни што се одговорни за изработката и за спроведувањето на овие активности, да не би-
дат сигурни дали да дозволат надворешен надзор на осетливото лице во врска со борбата 
против тероризмот.xix Меѓутоа, освен ако не се направат повеќе истражувања за процена, 
креаторите на стратегијата, професионалците и академците се лишени од важните „научени 
лекции“ што може да се користат за изработка и за спроведување ефективни програми.xx

Вториот и поврзаниот недостаток е немањето јасно сфаќање што е тоа што претставува 
„успех“ во врска со повторната интеграција на (поранешните) терористи и екстремисти. На 
пример, во 2008 година во Холандија околу 50% од возрасните и малолетните затвореници 
повторно извршиле прекршок во рок од две години откако биле пуштени од притвор.xxi Не 
е јасно дали сличната стапка на рецидивизам за вршителите на терористички дела може 
да се смета за успех од две причини. Првата причина е тоа што со оглед на општественото 
влијание на тероризмот е можно голем број граѓани да не ја сметаат за успех стапката од 
50% рецидивизам

 или, во најмала рака, во согласност со националниот просек. Втората причина е тоа што 
едноставно нема доволно податоци за терористички рецидивизам, особено во ЕУ и од 
таа причина не се знае која е реалната, а уште помалку пожелната стапка на рецидивизам 
кон која треба да се стремат програмите за повторна интеграција.xxii На тој начин, иако 
„намалувањето на рецидивизмот“ често е цел на програмите за повторна интеграција, се-
пак, недостигот на податоци за оваа тема ја оневозможува објективна процена на успех.

Немањето практични согледувања во она што функционира кога станува збор за повторно 
интегрирање на терористите и на екстремистите укажува на осврнувањето кон основните 
механизми како начин на сфаќање како функционираат овие програми и како може да се 
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подобрат таму каде што е потребно. Претпоставките дека оние што ги изработуваат и ги 
спроведуваат програмите за повторна интеграција имаат цели што треба да ги постигнат, 
а начинот на кој ги постигнуваат е од суштинско значење за успехот или за неуспехот на 
овие обиди.xxiii Генерално, се издвојуваат два пристапа: дерадикализација и дистанцирање.
xxiv Иако во следните параграфи одделно се расправа за овие концепти, важно е да се напо-
мене дека тие не се исклучуваат меѓу себе. Всушност, со оглед на тоа што сè уште не е јасно 
што функционира најдобро, комбинацијата од двата пристапа нуди флексибилност и ги зго-
лемува шансите за успех.

Радикализацијата и дерадикализацијата станаа домашни концепти затоа што беа предмет на 
политичката дебата во 2004 година.xxv Нивната популарност им противречи на многубројните 
и сериозните недостатоци што се карактеристични за нив.xxvi Најпроблематично е (често им-
плицитно) мислењето дека усвојувањето радикални ставови мора да води до учество во 
радикално однесување и дека за оддалечувањето од тероризмот е потребно да не постојат 
такви ставови.xxvii Таквиот однос е поедноставување на сложената реалност што претставува 
пречка на теоретска и на емпириска основа.

Милиони луѓе имаат радикални или екстремистички ставови, но процентот што учествува во 
терористички активности е премногу мал.xxviii Истражувањата, исто така, покажаа дека сите 
терористи не се првенствено мотивирани од своите пресуди.xxix На пристапот кон повтор-
на интеграција, кој исклучително се фокусира на дерадикализација, му недостига клучниот 
факт дека оддалечувањето од екстремистички и од терористички групи се темели врз многу-
те причини што ја надминуваат идеологијата. Во овие причини се вклучени разочарувањето 
од ефикасноста на насилството, конфликтите со сонародниците и предностите на нормални-
от живот.xxx Спротивно на тоа, факторите, како што се влијанието на околината и стравот од 
одмазда од поранешните другари, исто така, може да претставуваат пречка да се прекине со 
учеството во екстремистички или во терористички групи.xxxi

Ако се бара излез од екстремизмот и од тероризмот исклучително преку емпириски и тео-
ретски сомнителен концепт на дерадикализација, горенаведеното се става во опасност на 
различни начини преку кои може да се постигне целта за намалување на рецидивизмот. На 
пример, ако социјалните придобивки од членството во терористички групи (статус, другар-
ство и да се има цел) зависат од учеството на поединците во групата, од клучно значење е 
создавањето алтернативна, нерадикална општествена средина што може да понуди слични 
придобивки.xxxii Се разбира, дерадикализацијата останува важна алатка за оние што биле 
идеолошки мотивирани да учествуваат во тероризмот на прво место. Поентата е во тоа што 
нашето сегашно сфаќање за актуелните прашања не треба да биде единствената алатка врз 
која се потпираат програмите за повторна интеграција.

На дерадикализацијата се става преголем акцент, но, исто така, притоа не се земаат пред-
вид многукратните историски примери за терористи што повторно се интегрирале во оп-
штеството без (навидум) прво да се дерадикализираат.xxxiii Во периодот од 1960 до 1990 го-
дина илјадници европски терористи што им припаѓале на групите, како што се ИРА, ЕТА, 
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италијанските Црвени бригади и германската РАФ престанале да постојат. Оттогаш поголем 
дел од нив биле ослободени од затвор без да учествуваат во програмите за дерадикализација. 
Фактот дека поголем број од овие лица повеќе не учествуваат во тероризмот или, во најмала 
рака, многу помалку се вклучени укажува на тоа дека дерадикализацијата не значи пред-
услов за повторна интеграција. Подеталното истражување на историските примери за по-
вторна интеграција на терористите може да обезбеди многу можности за подобрување на 
тековните обиди за минимизирање на стапките на рецидивизам.

Може да најдете алтернатива на пристапот за повторна интеграција заснован врз 
дерадикализација во концептот за дистанцирање. Дистанцирањето може да се смета за 
процес во кој доаѓа до промена на улогата или на функцијата на поединецот и обично е 
поврзано со намалување на чувството за насилство. Не мора да значи дека треба да се на-
пушти движењето, но најчесто е поврзано со значителна привремена или трајна промена на 
улогата.xxxiv Со други зборови, кога дерадикализацијата се фокусира на менувањето на нечии 
верувања, дистанцирањето ја нагласува промената во однесувањето. Неактивните терори-
сти или екстремисти може успешно повторно да се интегрираат, дури и ако ги задржат свои-
те радикални убедувања, под услов повеќе да не учествуваат во терористичко насилство на 
каков било начин.

Како што е случај со дерадикализацијата, за насочување кон дистанцирањето прво треба да 
се сфати како и зошто некој е дел од екстремизмот и тероризмот. Причините за вклучување во 
вакви групи се различни и не се засновани само врз усвојувањето на одредена идеологија.xxxv 

Од таа причина, програмите за повторна интеграција треба да бидат флексибилни и приспо-
собени на специфичното потекло и на мотивите на поединецот.xxxvi Кога станува збор за кон-
кретното прашање за странските борци-повратници, тоа значи да се земе предвид дека иако 
некои лица ќе бидат посветени и борбени екстремисти, други може да донесат одлука или да 
бидат мотивирани (на почетокот) од ненасилни фактори, како што е желбата да се обезбеди 
хуманитарна помош. Во овој поглед особено се значајни малите деца чии родители ги однеле 
во Ирак и во Сирија или бебињата на странски борци што се родени во овие земји. Веројатно 
се предмет на индоктринација на ИД, која конкретно има цел да ги претвори во деца-војници 
па затоа на овие деца им е потребно посебно внимание, делумно за справување со нивната 
психолошка траума и делумно за справување со нивната потенцијална интернализација на 
екстремистичката идеологија.xxxvii

Да заклучиме, недостигот од процени на програмите за повторна интеграција и недостигот од 
податоци за терористичките стапки на рецидивизам сериозно го попречуваат разбирањето 
за тоа како и во кои околности функционираат овие програми и како може да се подобри 
нивната ефективност. Иако треба итно да се решат овие недостатоци, со осврнувањето кон 
основните претпоставки за успех на овие програми и како да се постигне успех се обезбеду-
ваат насоки за тоа како да се изработат и да се спроведат такви иницијативи. Наместо да се 
донесе одлука за дерадикализација или дистанцирање, тековните согледувања укажуваат 
на тоа да се усвојат двата пристапа. На овој начин се добива дополнителна придобивка како 
резултат на тоа што се осигурува дека програмите за повторна интеграција имаат мерка за 
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флексибилност во справувањето со нивните клиенти, а тоа е предуслов за намалување на 
рецидивизмот со оглед на различноста на мотивите и на потеклото на оние што се вклучени 
во екстремизам и во тероризам.

Програми за повторна интеграција во ЕУ
Многубројни програми за повторна интеграција веќе се во тек во земјите-членки на ЕУ и 
редовно се воведуваат нови иницијативи.xxxviii Поголемиот број иницијативи опфаќаат спек-
тар на активности, како што се: верското советување, психолошкото советување, стручната 
обука, образованието и рекреативните активности. Општо земено, може да се смета дека 
програмите што повеќе се фокусираат на верските и на психолошките интервенции се ори-
ентирани кон дерадикализација. Програмите што имаат цел да влијаат врз однесувањето на 
насилните екстремисти повеќе се ориентирани кон дистанцирање и често се потпираат врз 
комбинацијата од обука за образование и работни вештини.

Во рамките на ЕУ поголем број од програмите што се насочени кон повторна интеграција 
на насилните екстремисти се применуваат во северозападниот дел на Европа, како што се 
програмите за ИЗЛЕЗ, кои се усвоени во Норвешка, Шведска и во Германија, како и дан-
ската „програма Архус“ и холандската иницијатива за повторна интеграција што тековно ја 
предводи холандската Служба за условни казни. Во Германија, пак, голем број организации 
имаат задача да ги олеснат рехабилитацијата и повторната интеграција на насилните екстре-
мисти и секоја од овие организации има своја филозофија во врска со дерадикализацијата 
или дистанцирањето. Подолу е даден краток преглед на програмите во Данска, Германија 
и во Холандија за да се обезбедат согледувања за придобивките и за основаноста на овие 
различни иницијативи.

Програмата Архус во Данска

Таканаречениот Дански архуски модел има цел да ги рехабилитира данските борци-поврат-
ници и повторно да ги интегрира во општеството. Архускиот модел вклучува и програми за 
рана превенција и излез. Програмата за излез е наменета за радикализираните лица што 
имаат намера и способности да извршат политички и/или религиозно поттикнати насилни 
кривични дела и тероризам. Програмата е заеднички обид на полицијата во Источен Јитланд 
и социјалните служби на Општината Архус за ефективно повторно интегрирање на екстре-
мистите-повратници со (повторно) градење  доверба во властите и создавање отворени ли-
нии на комуникација меѓу повратниците и локалната власт. Програмата нуди третман во кој 
се вклучени медицинска нега и психолошко советување за справување со посттрауматското 
стресно нарушување (ПТСН) и менторство, како и семејна поддршка и помош за насилните 
екстремисти при аплицирањето за работа или при продолжувањето на образованието.xxxix

Откако ќе се препознаат потенцијално радикализираните лица, локалните органи (заедно 
со муслимански свештеник) ќе стапат во контакт со овие лица за да се направи обид да ги 
одвратат од радикализам и екстремизам. Покрај тоа, има и центаркуќа за информации каде 
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што се прегледуваат повиците и се одредува кои интервенции се приоритетни. Најголем ел 
од работата се регулира преку државната Програма за безбедност (SSP) за превенција на 
криминалот - разговор со училиштата, социјалните служби и со полицијата. Градскиот по-
лициски комесар тврди дека овој обид и разговорот за превенција помогнаа да се основа 
муслиманската заедница и бројот на странските борци што заминуваат од Архус од триесет 
во 2013 година да се намали на еден во 2014 година.xl  Меѓутоа, некои партии, вклучувајќи ја 
и Данската народна партија против имиграција, изразија загриженост во врска со програма-
та, тврдејќи дека е премногу „мека, наивна и краткорочна“.xli Тековно, нејзината долгорочна 
ефективност и понатаму е предмет на дебата и премногу е рано да се извлечат какви било 
заклучоци.

Германска мрежа за превенција на насилството

Неколку организации во Германија прават обиди за рехабилитација на насилните екстре-
мисти. Една од овие организации, Мрежа за превенција на насилството, е невладина 
организација што работи со (млади) луѓе што се подложни на насилниот десничарски екстре-
мизам и на верскиот фундаментализам. Програмата се спроведува на доброволна основа и 
поединците што се пријавуваат се ставаат во мали групи што се состануваат еднаш неделно 
во период од 23 недели. Пристапот на програмата, главно, е насочен кон дерадикализација 
и ги комбинира граѓанското образование и педагошките модули за обука со обука за борба 
против насилството. Дерадикализацијата се фокусира на обидот да се „извлечат“ чувството 
на гнев и омразата на поединците од нивниот политички поглед на светот и се стреми да по-
могне во справувањето со двата фактора што го предизвикуваат нивниот гнев, како и повтор-
но да ги образува во врска со ваквите типови демократско општество и со алтернативните 
начини за изразување и за справување со нивните проблеми.xlii Обуката започнува во рок од 
пет месеци од затворањето и продолжува преку обука по ослободувањето. Организацијата 
нуди и советување за родителите чии деца биле изложени или се изложени на ризик да се 
вклучат во терористичка организација.

Иако програмата, главно, има цел да ја поттикне дерадикализацијата, сепак, таа вклучува 
и елементи на дистанцирање. Менторот, кој му е назначен за поединецот, му помага на 
него или на неа да најде сместување и вработување и му олеснува голем број средби со 
членовите на семејството. Според внатрешната процена на проектот, програмата може да се 
смета за успешна (стапката на рецидивизам на учесници што ја завршиле програмата е само 
5%, а стапката на напуштање е 2%).xliii Меѓутоа, организацијата не ја открива статистиката во 
врска со вкупниот број учесници и колкав е бројот на оние што ја завршиле програмата и 
поради тоа тешко е да се оценат овие проценти во соодветен контекст.

Холандски пристап кон повторна интеграција

Во 2012 година во Холандија беше почнат специфичен проект за повторна интеграција што 
се фокусираше на прекршителите на помилувањето или на условната казна што биле (осом-
ничени) вклучени во „џихадистички“ тероризам или екстремизам.xliv  Холандскиот национа-
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лен координатор за безбедност и контратероризам (NCTV) го подготви овој проект заедно 
со холандската Служба за условни казни, со цел да ја подобри повторната интеграција на 
екстремистичките престапници во Холандија. Главна цел на овој пристап е да се намалат 
шансите за рецидивизам кај вршителите на екстремистички и на терористички дела преку 
нивно повторно социјализирање и мерки за следење. Помагањето на т.н. клиенти на про-
грамата да се вработат, да се образуваат, да најдат сместување и да го намалат или да се 
ослободат од долгот што го имаат стекнато и да ги решат психолошките проблеми или да се 
смират со членовите на семејството се важни компоненти на овој пристап.

Во исто време клиентите се набљудуваат за да се спречи нивно враќање во екстремистич-
ките кругови. Кога персоналот на програмата смета дека нивните штитеници реагираат на 
овие обиди, се воведува компонента што се фокусира на дерадикализацијата што делумно 
се потпира врз надворешните консултанти, кои имаат теолошко познавање, кои спроведу-
ваат когнитивни интервенции. Тие имаат цел да внесат „сива боја“ во обично многу црно-
белите погледи на светот на овие штитеници. Се надеваме дека на крајот овие обиди за 
дерадикализација ќе доведат до откажување на поддршката на насилството. Во врска со 
успехот на програмата, Шурман и Бакер (2015) тврдат дека сѐ уште не може да се извлечат 
долгорочни заклучоци затоа што во периодот кога се вршеше процената, проектот сѐ уште 
беше во рана фаза.xlv

Одговор
Иако голем број земји-членки на ЕУ ги спроведоа програмите за повторна интеграција, кои 
се фокусирани на дерадикализацијата, дистанцирањето или на нивна комбинација, сепак, 
постои голема разлика во нивните пристапи. Постојат разлики во однос на тоа која е целта 
на програмите (на пример, странските војници-повратници, сторителите на насилни екстре-
мистички дела, лицата подложни на радикализација или сите од горенаведените); во која 
фаза се спроведуваат програмите (пред затворањето, кога се в затвор, по затворањето); врз 
која основа поединците учествуваат во програмата (доброволно или задолжително); кој е 
одговорен за спроведувањето на програмата; и елементите што се вклучени во програмата 
(на пример, психолошко советување, образование, верско советување итн.).

Благодаре на тековната неизвесност во врска со тоа дали таквите обиди се ефективни за 
спречување на рецидивизамот поврзан со тероризмот, сѐ уште не може со сигурност да се 
утврдат посебните заслуги и недостатоци на овие иницијативи. Сѐ уште е можно да се по-
нудат практични насоки за оние што изработуваат и спроведуваат слични програми. Овој 
оддел нуди концизен преглед на предлозите за подобрување на постојните напори за по-
вторна интеграција и за справување со проблемите што се споменати на претходните стра-
ници. Со оглед на бројот на повратниците и потенцијалното оптоварување на постојните 
иницијативи за повторна интеграција, треба да му се даде приоритет на справувањето со 
овие проблеми на локално и на национално ниво, како и на ниво на ЕУ.xlvi
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1. Давање приоритет на процената на програмите за повторна интеграција

Програмите за повторна интеграција, новите и тековните, треба да бидат предмет на кри-
тичка, независна процена во реално време за да може да се оценат нивните цели, основни-
те претпоставки за тоа како да се постигнат, организациското спроведување и степенот на 
успех.xlvii Ова е од суштинско значење за изработката и за спроведувањето на повеќе ефек-
тивни иницијативи и на тој начин минимизирање на можноста за терористички рецидиви-
зам.

2. Собирање податоци за терористички рецидивизам во ЕУ

Овие важни информации овозможуваат разбирање на големината на проблемот и обезбе-
дуваат приближно мерило за идентификување на програмите со натпросечна и со потпро-
сечна ефективност што може да се користи за одделување на најдобрите и на најлошите 
практики. Со податоците за терористички рецидивизам ќе биде можно успехот на програ-
мите за повторна интеграција да се мери во компаративна смисла. На овој начин се обезбе-
дува пообјективен стандард за оценување на нивниот успех.

3. Гарантирање дека обидите за повторна интеграција се флексибилни и приспособени

Странските војници-повратници не се хомогена група. За да бидат ефективни програмите за 
повторна интеграција, тие треба да бидат флексибилни и приспособени на специфичните 
карактеристики и потреби на поединецот. Сите обиди за повторна интеграција на екстре-
мистите или на терористите треба да се почнат со процена на индивидуалните потреби, 
активности и мрежи, со користење на специфичните методи за процена на ризик од на-
силен екстремизам. Тековно во светот се користат различни алатки за процена на ризикот, 
вклучително и враќањето на лице што е осомничено за тероризам (RTS), модел за приори-
тет (Австралија), рамка за динамичко оценување (Dynamisch Beoordelingskader, Холандија), 
насоки за ризик од екстремизам 22 + (ERG22 +) (Обединетото Кралство), процена на ризик 
од насилни екстремисти (VERA) (Канада) и тест за процена на значењето на истражувањето 
(SQAT) (САД).

За сите овие алатки заеднички се многубројните индикатори со кои се оценува нивото на 
екстремизам на поединецот. Меѓутоа, основната методологија се движи од структурирано 
професионално расудување (ERG 22 +, VERA, рамка за динамичка процена) до самостојни 
прашалници (SQAT). Со цел сите инструменти да се користат ефективно, тие треба да се при-
способат на локалните околности, а на вработените им е потребна обука за да може соодветно 
да ја применат методологијата. Без оглед на добрите и на лошите страни на специфичните 
инструменти за оценување, од суштинско значење е структурираната анализа на програма-
та за повторна интеграција што ги зема предвид животните приказни на учесниците, нивни-
те карактери, когнитивните вештини и различните параметри за да се овозможи изработка и 
спроведување на приспособените пристапи.
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4. Извршување дерадикализација и дистанцирање

Со оглед на неизвесноста во врска со она што најдобро функционира кога станува збор за 
повторната интеграција на екстремистите и на терористите, програмите не треба да зави-
сат од еден единствен пристап. Дерадикализацијата, која го нагласува одвикнувањето на 
штитениците од нивните идеолошки убедувања, сигурно спаѓа меѓу овие обиди, но треба 
да се гледа како на еден од многуте можни начини преку кои се минимизираат можностите 
за рецидивизам што се поврзани со тероризам. Дистанцирањето ја нагласува промената во 
однесувањето, а не во идеологијата и опфаќа различни причини за учество во тероризам и 
оддалечување од тероризмот, обезбедувајќи голем број можности за активности со цел по-
вторна интеграција. Како што покажаа трите примери од Данска, Германија и од Холандија, 
наместо да се сметаат за некомпатибилни алтернативи, програмите за повторна интеграција 
треба да вклучуваат обиди што се фокусираат на дерадикализацијата и на дистанцирањето.

5.  Моментна соработка со странските борци-повратници

Поради можната опасност од странски војници-повратници и потребата да им се помогне 
на оние што може да се сметаат за жртви на регрутирањето на ИД, треба да се истражат 
можностите за непосредно учество во програмите за повторна интеграција по враќањето. 
Треба да се создадат и да се најават можности за доброволно учество, можеби како дел од 
активностите против кампањата.xlviii Користејќи ги „основачите“, треба да се земат предвид 
оние што се оддалечиле од ИД и од сличните групи за да се охрабрат другите да го следат 
нивниот пример.xlix Меѓутоа, мора внимателно да се процени нивната искреност.

Во исто време - за оние (веројатно поголемиот број) повратници што нема доброволно да 
се вклучат во програмите за повторна интеграција, тоа не мора да значи дека е непремост-
лива пречка; терористите се повлекуваат кога се в затвор (на пример, не по своја волја). 
Покрај тоа, истражувањата покажаа дека често има слични резултати кај луѓето што добро-
волно учествуваат во третманот за злоупотреба и кај луѓето што учествуваат принудно.li Барем 
на хартија постои основа за спроведување на принудно учество во иницијативите за повторна 
интеграција.lii Меѓутоа, какви законски можности постојат за спроведување на учество во таква 
програма?

6. Научете од скорешното минато

Вршењето процена на тековните програми за повторна интеграција треба да биде прио-
ритет. Меѓутоа, скорешното минато нуди голем број примери на европски терористи што 
се враќаат во општеството по излегувањето од затвор. Искуствата на земјите, како што се 
Шпанија, Велика Британија, Ирска, Италија и Германија, може да понудат многу корисни 
согледувања што речиси не се испитувани.
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7. Вклучете ги најдобрите практики во програмите за повторна интеграција

И покрај недостигот на истражување за процена, сепак, испитувањата што се спроведени, 
како и тековните програми за повторна интеграција, нудат неколку општи согледувања што 
се добиени со непосредна практична употреба. Тие вклучуваат:

 Важноста од постоење на однос на доверба меѓу персоналот на програмата и штитеници-
те, вклучително и извршителите на програмата што сериозно ги земаат предвид поедин-
ците и нивните идеи;

 Во сите програми за повторна интеграција треба јасно да се наведат целите на програма-
та и индикаторите за успех или за неуспех;

 Програмите имаат најдобри шанси за успех кога се засноваат врз почитување на човеко-
вите права;

 Добро обучениот персонал е од суштинско значење - персоналот треба да има темелно 
разбирање на целите на програмата и позитивен, доследен и фер однос;

 Програмите треба да имаат оперативна флексибилност за да се приспособат на непред-
видените околности;liii

 Не постои едно решение за сите проблеми, сите обиди за повторна интеграција треба 
да се засноваат врз здрав разум? Со постапката за процена на ризикот треба да се ут-
врдат потребите на поединецот, степенот на почитување на екстремистичките активно-
сти, социјалната мрежа и способностите;liv

 Ефективната соработка меѓу различните агенции и организациите што се вклучени во оби-
дите за повторна интеграција (на пример, условна казна, полиција, локална самоуправа, 
јавно обвинителство) е од суштинско значење;lv

 За контроверзната природа на програмите за повторна интеграција на екстремистите и на 
терористите (поранешни) е потребно ефективно управување со потенцијалните политич-
ки и општествени последици, особено оние што произлегуваат од неизбежните случаи на 
рецидивизам.lvi

Заклучок
Повторната интеграција на (поранешни) екстремисти и терористи во општеството секогаш ќе 
биде тешко и контроверзно. Постои веројатност за остро критикување на таквиот пристап, а 
некои го сметаат како „мек“ за тероризмот. Поради тоа што се очекува да се зголеми бројот 
на странски борци што се враќаат, како и тоа дека со брзо темпо продолжува да се развива 
„домашната“ радикализација на исламистичките и на десничарските групи, едноставно не 
може да се избегне прашањето во врска со тоа што да се прави со екстремистите и со теро-
ристите што се ослободени од затвор или кои се враќаат од конфликтни зони во странство.

Со оглед на зголемувањето на побарувачката за капацитети за повторна интеграција, итно 
треба да се решат проблемите и недостатоците во тековните согледувања што се наведе-
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ни во тематскиот документ. Мрежата за подигнување на свеста за радикализација (RAN) 
се наоѓа во одлична позиција да го сврти вниманието на креаторите на стратегиите, про-
фесионалците и на академците кон овие проблеми. Се надеваме дека во блиска иднина ќе 
забележиме започнати истражувачки проекти во тесна соработка со

креаторите на стратегиите и со експертите што ќе овозможат на повторната интеграција 
на терористите и на екстремистите да се гледа со поголема самодоверба и со поголема 
веројатност за постигнување на вистинско и соодветно намалување на ризикот од рециди-
визам.
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