
Şase studii de caz: detectarea semnelor de radicalizare 

1. A era o tânără inteligentă şi populară care îşi ajuta părinţii şi avea grijă de surorile sale 
mai mici şi de bunici. Era îndrăgostită de muzică şi dans, romanele Harry Potter şi Cola. Totul 
era bine până când s-a despărţit de prietenul său. A devenit izolată, retrasă şi deprimată. 
Părinţii săi au sfătuit-o să consulte un doctor, dar ea a refuzat. A început să petreacă foarte 
mult timp în camera sa, unde le-a interzis părinţilor săi să intre. Părea că şi-a pierdut 
interesul în orice activitate care obişnuia să-i placă, distanţându-se de prietenii săi. În orice 
caz, părinţii ei nu s-au aşteptat ca ea să plece de acasă şi să se ducă în Siria.  

2. B era un elev ambiţios care voia să devină inginer. După ce tatăl său a murit într-un 
accident la locul de muncă, notele sale au început să scadă. De asemenea, s-a despărțit de 
prietenii săi. Susţinea că educaţia nu mai era o prioritate, cât timp există atât de multă 
nedreptate în lume. A devenit nemulţumit de cum mergeau lucrurile în ţara sa. Nu îi plăceau 
nici şcoala, nici cartierul unde locuia. Simţea că nu este corect ca el să locuiască în acel 
cartier sărac, separat de restul oraşului. Se simţea frustrat, criticat, vulnerabil şi nervos pe 
toată lumea. Se plângea de un sentiment constant de neînţelegere. Dintr-odată, s-a petrecut 
o schimbare în modul său de a se îmbrăca şi în aspectul fizic: a început să-şi lase să crească 
barbă şi să poarte haine de culoare neagră. 

3. C era o elevă excelentă în liceului, interesată cu adevărat de probleme de mediu şi se 
simţea foarte dezamăgită despre cum erau aceste probleme tratate de societate. Şi-a dorit 
să facă ceva să îndrepte ce era greşit. Într-o după amiază, C a participat la un protest pentru 
apărarea mediului. A fost distractiv şi s-a simţit că făcea "lucrul corect" pentru societate. Îi 
plăcea să petreacă timp cu aceast grup. A simţit că este fain. Astfel, a abandonat şcoala ca 
să poată trăi pe deplin într-o tabără cu prietenii săi noi, care au asigurat-o că făcea ceva bun 
pentru comunitate dacă îi va urma. A fost fascinată de ideile lor care au apelat la emoţiile şi 
dorinţa sa de a salva lumea. S-a simţit importantă, fiind cu persoane care gândesc la fel ca 
ea, luptând împotriva unui inamic comun. 

4. D era un tânăr, dintr-un orăşel, cu probleme în ceea ce priveşte stima de sine şi alcoolul. 
Se simţea confuz şi marginalizat. Credea că singura modalitatea prin care se poate îndrepta 
răul este prin putere şi agresiune. Îi păsa de cei care suferă şi avea o dorinţă puternică de a 
ajuta. A găsit persoane cu care părea să împărtăşească aceleaşă idei nobile. A devenit mai 
argumentativ şi despotic în opiniile sale; îi condamna violent pe cei care nu erau de acord cu 
el. A început să-şi pună la îndoială credinţa şi identitatea. Părinţii săi au aflat că descărcase şi 
promovase materiale cu conţinut extremist. 

5. E era un tânăr tipic, dinamic şi atras de sporturi. Fusese din totdeauna destul de religios, 

dar nu a mers la biserică până când a ascultat o lecţie online, furnizată de cineva pe care el a 

considerat ca fiind o autoritate religioasă credibilă. A devenit progresiv religios şi deseori şi-a 

exprimat îngrijorările despre faptul că religia sa este sub o ameninţare serioasă.  

6. Y şi cele două prietene ale sale îşi petreceau timpul liber pe reţele de socializare. Aveau 
prieteni pe Twitter peste tot în lume. Erau destul de plictisite de viaţa lor obişnuită şi deseori 
spuneau că aveau nevoie de aventură şi entuziasm. Şi-au găsit prieteni online cu care păreau 
să aibă multe în comun şi care promiteau să le ofere o mulţime de adrenalină. Cele trei fete 
s-au schimbat repede din tinere tandre în jihadiste, fiind dispuse să călătorească în ţări 
îndepărtate, aflate în plin război, pentru a se căsători cu luptători ai Statului Islamic pe care 
nu i-au mai întâlnit vreodată, minţind şi furând de la familiile lor.  
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