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Sу срет не му сли ма на са исла мом че сто но си обе леж је шо ка. Не 
ра ди се са мо о ве ли ким кул тур ним раз ли ка ма, већ о иг но ри са-

њу дру штве них чи ње ни ца од стра не му сли ман ских вер ских во ђа. 
Кад им је не што у ин те ре су де бе ло сла жу, уз обра зло же ње «та ко 
је ре као муф ти ја или имам».1) За вер ни ке му сли ма не то мо же би ти 
* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Ми сли мо на из ја ву глав ног муф ти је Ислам ске за јед ни це у Ср би ји Му а ме ра Зу ко ри-
ли ћа: “Ми Бо шња ци смо по ре клом Или ри. Ако вас не ко пи та от куд вам то, ре ци те му 
сло бод но: ‘Ре као нам муф ти ја’.» Ви ди: „Исто ри ја Ср би је по цр ква ма или по ка ди ји“, 
Политика, 6. мај 2010. стр. 1 и 6. Ова кве из ја ве ислам ских ве ли ко до стој ни ка би ле би 
сме шне да не но се са со бом тра гич не по сле ди це. На рав но, отва ра се и пи та ње ка ко 
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ар гу мент, али за дру ге то је не што што иза зи ва страх – страх од 
ира ци о нал но сти. Дру го, спо ме ну те из ја ве и по на ша ње по је ди них 
ислам ских ве ли ко до стој ни ка иза зи ва ју и страх да са њи ма ни је мо-
гућ ди ја лог. Ова кву суд би ну ни је мо гла да из бег не ни Не мач ка, во-
де ћа др жа ва Европ ске уни је – по мно гим пи та њи ма, ко ја из пет них 
жи ла по ку ша ва да ре ши «ениг му исла ма», али јој то, очи глед но, не 
иде баш од ру ке.

Но во пре и спи ти ва ње ме ста му сли ма на у не мач ком дру штву 
по кре ну ла је смрт не мач ког исла ми сте ЕрикаБрајнингера, ет нич-
ког Нем ца, ко ји је уби јен 30. апри ла 2010. го ди не у ре ги о ну Ва зир-
ста на, на се ве ру Па ки ста на. Брај нин гер је по стао по знат у Не мач-
кој по то ме што је ис пред те ро ри стич ке гру пе «Са вез ислам ског 
џи ха да» об ја вио не ко ли ко ви део по зи ва (пре ко ин тер не та) му сли-
ма ни ма у Не мач кој («бра ћи по ве ри») да за поч ну те ро ри стич ке ак-
ци је у овој не вер нич кој др жа ви.2)

Брај нин гер је по сле при хва та ња исла ма узео име Аб дул Га фа-
ром (кон спи ра тив но име «Не мац») и за вр шио је, по том, те ро ри стич-
ку обу ку на Па ки стан ско – Ав га ни стан ској гра ни ци. Брај нин гер је 
че твр ти Не мац-му сли ман уби јен на Па ки стан ско – Ав га ни стан ској  
гра ни ци. Пр ви је био Са а ду ла Ка план, из исте исла ми стич ке «ће-
ли је» («Са вез ислам ског џи ха да»), ко ји је по ги нуо 2007. го ди не. 
Дру ги је Ку нет Ки фтчи, ко ји је по ги нуо у је сен 2009. го ди не, а тре-
ћи Џе вад С. из Бо на, ко ји се са мо пре не ко ли ко го ди на при дру жио 
«Ислам ском по кре ту Уз бе ки ста на».3)

ИСЛАМСКЕШКОЛЕУНЕМАЧКОЈ«МАГНЕТ
ЗАРАДИКАЛНЕИСЛАМИСТЕ»

Му сли ма ни стал но на ста ње ни у Не мач кој пред ста вља ју ве ли-
ку ре ли ги о зну ма њи ну, ко ја је ство ри ла зна ча јан број ре ги о нал них 
и на ци о нал них ор га ни за ци ја, по пут “Цен трал ног са ве та му сли ма-

оста ти нор ма лан, тј. тр пе љив пре ма ова квим про во ка тив ним и не на уч ним из ја ва ма, 
од но сно ка ко са чу ва ти ра ци о на лан од нос са ова квим љу ди ма.

2)  Џи ха ди сти су ство ри ли у Не мач кој ин фра струк ту ру пре ко ко је је мо гу ће до би ти ла жне 
до ку мен те, мо бил не те ле фо не, ис хра ну и сме штај. Сим па те зи ри џи ха ди ста су углав-
ном му сли ман ска сту дент ска и дру га омла ди на.

3)  «Са вез ислам ског џи ха да» је ми ли та ри стич ка тај на ор га ни за ци ја са уз бе ки стан ским 
ко ре ни ма (не мач ки екс пер ти сма тра ју да је ова ор га ни за ци ја ство ре на уз по др шку 
«Ислам ског Уз бе ки стан ског по кре та»), а за њу су се не мач ке спе ци јал не слу жбе за ин-
те ре со ва ле 2001. го ди не, тач ни је од са мог по чет ка ње ног де ло ва ња. «Са вез ислам ског 
џи ха да» је по ве зан са «Ал – Ка и дом». Је дан од нај ва жни јих ци ље ва је да на пад ну не-
мач ке вој не об јек те, ка ко би под ста кли по вла че ње не мач ке вој ске из Ав га ни ста на.  



стр:233248

- 235 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

на у Не мач кој», «Ислам ског са ве та», «Ислам ске фе де ра ци је у Бер-
ли ну» итд. У том сми слу, на во ди не мач ки екс перт КристианРот, 
и ислам ско ре ли ги о зно обра зо ва ње у др жав ним и при ват ним шко-
ла ма ни је нео бич но.4) На при мер, по сто је при ват не ислам ске шко-
ле по пут Ислам ске основ не шко ле у Бер ли ну, ко ја ра ди у окви ру 
Ислам ског ко ле џа (Islam Kol le ge e. V), Ислам ска основ на шко ла» у 
Мин хе ну (та ко зва на не мач ко-ислам ска шко ла), Ислам ска шко ла у 
Штут гар ту (ко ја ра ди са мо су бо том и не де љом), Ислам ска шко ла у 
Нир нбер гу, па Ака де ми ја кра ља Фах да у Бо ну.

У овим шко ла ма, по пра ви лу, ула зак но ви на ра је за бра-
њен. Ипак, зна се да су не ке од ових ислам ских шко ла пра ви 
«маг не ти за ра ди кал не исла ми сте». Та ко је од ње ног осни ва-
ња, 1994. го ди не, твр де у бон ској по ли ци ји. За па же ни су и по-
твр ђе ни кон так ти слу жбе ни ка Ака де ми ја кра ља Фах да у Бо ну 
са ли ци ма по ве за ним са «Ал-Ка и дом». Порт па рол по ли ци је 
у Бо ну, ХариКолб, из ја вио је ме ди ји ма да не мо же да от кри је 
све ин фор ма ци је, али «мо гу да по твр дим да су од ре ђе на ли ца 
бли ска бли ско и сточ ним екс тре ми сти ма по ве за ни са љу ди ма 
из Ака де ми је», што све до чи о ра ди ка ли за ци ји уче ња у овој 
школ ској уста но ви. Централнаидејаууџбеницимаовешко
леје«светиратсаневерницима», ко ји се не про па ги ра са мо 
кроз пре да ва ња, већ и у до му уче ни ка и сту де на та, ко ји је, 
та ко ђе, вла сни штво Ака де ми је.5) Ди пло мац Ака де ми је кра ља 
Фах да у Бо ну је и џи ха ди ста БекајХараш (Bek kay Har rach), 
32 го ди не, рат но име: «Абу-Тал ха», ина че је ста нов ник Бо на, 
марокaнског по ре кла. Го во ри не мач ки, фран цу ски и арап ски 
је зик. Обра ћа се јав но сти пре ко ин тер не та (ви део по ру ка ма) 
по зи ва ју ћи на рат са «не вер ни ци ма». Са да се на ла зи на Ав га-
ни стан ско-па ки стан ској гра ни ци са же ном, Не ми цом Ели за-
4)  Не ма је дин стве ног ста ва ме ђу про у ча ва ци о ма исла ма ко ли ко у ње му има по ли тич-

ко-ре ли ги о зних док три на. О то ме ви де ти: А. Б. Под це роб, О ти по ло гии со вре мен ных 
исла мистских кон цеп ций, http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html

5)  Иден тич ну си ту а ци ју има мо и у Бо сни и Хер це го ви ни где су у уџ бе ни ци ма ислам ске 
ве ро на у ке за др жав не основ не шко ле пра во слав ни Ср би пред ста вље ни у нај го рем све-
тлу. У уџ бе ни ку за пр ви раз ред се ка же: «Алах је нај ве ћи! Свје до чим да не ма дру гог 
Бо га осим Ала ха», за тим: «За пам ти! Му сли ма ни су при ја те љи јед ни дру ги ма. Дру жи те 
се и по ма жи те јед ни дру ги ма. Не одва јај те се од сво јих». Gru pa auto ra, Vjeronaukaza
prvi razredosnovne škole, Vje ro na uč ni udž be nik, El-ka lem, Ri ja set Islam ske za jen di ce u 
Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2000, str. 58. У оста лим уџ бе ни ци ма до осмог раз ре да 
има још и екс трем ни јих ста во ва, а мо жда је нај а гре сив ни ји став да је «Бо сна и Хер це-
го ви на од бра ње на, али не и осло бо ђе на». Да кле, по сре ди је при пре ма де це за то тал ни 
рат за хри шћа ни ма. Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, БошњачкопоништавањеСрба, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Срп ско Са ра је во, 2004, стр. 52.
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бет, ко ја је при ми ла ислам и ма лим си ном. Циљ ње го вог де-
ло ва ња и обра ћа ња не мач кој јав но сти је да ис по слу је од ла зак 
не мач ке вој ске из Ав га ни ста на.6)

Иако ру ко вод ство Ака де ми је ово не ги ра мо гу ће је по твр ди ти 
гор њи став ако се узме, на при мер, уџ бе ник за ше сти раз ред, где се 
као нај ва жни ји не при ја те љи исла ма на во де хри шћа ни и ју да и сти 
(Је вре ји). «Да би смо их по бе ди ли», пи ше у уџ бе ни ку, «по тре бан 
је џи хад у чи је име тре ба при не ти жр тве. На рав но и из вла сти тих 
ре до ва». 

Град ске вла сти Бо на су пред у зе ле од ре ђе не ме ре про тив ислам-
ских екс тре ми ста. На при мер, ор га ни зо ва ли су са ста нак са ро ди-
те љи ма ко ји су да ли де цу у ову шко лу (углав ном су по ре клом из 
Си ри је, Јор да на, Тур ске и Ира ка). На пи та ње за што су да ли де цу у 
ову шко лу нај че шћи од го вор је био – за то што је пот пу но бес плат-
на. Ме ђу тим, ово ни је искрен од го вор. По зна то је да је у Не мач кој 
основ но и сред ње обра зо ва ње у др жав ним шко ла ма, та ко ђе, пот пу-
но бес плат но, а по ред то га по сто је још не ке при ви ле ги је и за ро ди-
те ље и за де цу (бес пла тан оброк, бес плат не екс кур зи је, књи ге...).7)

Бес плат но (за но вац Са у диј ске Ара би је) шко ло вао се у сво је 
вре ме пи то мац Ака де ми је БекајХараш, гра ђа нин Не мач ке са ма ро-
кан ским по ре клом, ко ји се про сла вио у је сен 2009. го ди не ка да је 
у ви део обра ћа њу из ло жио зах те ве Ал-Ка и де. Сла ву је сте као као 
нај мла ђи про па ган ди ста Ал-Ка и де, ко ји је и вешт но ви нар и теч но 
го во ри не мач ки је зик (као пра ви Не мац). По сле бон ске Ака де ми је 
за вр шио је још и те ро ри стич ку обу ку у Па ки ста ну. БекајХараш је 
по звао све бив ше уче ни ке Ака де ми је да се при кљу че све том ра ту и 
да му че нич ки умру у бор би са Је вре ји ма и хри шћа ни ма. Ипак, рек-
тор Ака де ми је, про фе сор уни вер зи те та кра ља Су а да у Ер Ри ја ду, 
ИбрахималМуснад и по ред очи глед них чи ње ни ца не ги ра екс тре-
ми стич ки ка рак тер шко ле и го во ри да је «Ака де ми ја мост из ме ђу 
кул ту ра За па да и Ис то ка». 

Са вет за чу ва ње устав ног по рет ка Се вер не Рај не-Вест фа ли-
је, та ко ђе, је утвр дио да ра ди кал ни исла ми сти све сно усме ра ва ју 
сво ју де цу у шко ле слич не бон ској Ака де ми ји, али и у при ват не 
исла ми стич ке шко ле. На упо зо ре ње ру ко вод ства др жа ве да то не ће 
6) И. С. Берг, «Джи хад» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, Ин сти тут Бли ског Ис то ка 

(Мо сква), http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/07-05-10-htm
7) Рас про стра не ние идей бли жне во сточ ных исла ми стов в учеб ных за ве де ни ях Гер ма нии, 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/04-05-10c.htm
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би ти на ко рист де ци, а и њи ма, ро ди те љи по пра ви лу од го ва ра ју да 
же ле да им се де ца вер ски обра зу ју, јер пла ни ра ју да се за 10 го ди на 
вра те у Тур ску или не ку дру гу др жа ву Бли ског Ис то ка, где су се и 
ро ди ли. На тај на чин они по ку ша ва ју да ка жу Нем ци ма да су они 
ту при вре ме но, то јест да им не пре ти ни ка ква опа сност од исла ми-
ста. Ме ђу тим, по врат ка не ма!8)

Ипак Нем ци ову де лат ност исла ми ста ви де са свим дру га чи је. 
Дру гим ре чи ма – сум ња ју. Сум ња ју у искре ност ре чи исла ми ста. 
Сви му сли ма ни ко ји су до шли у Не мач ку узе ли су др жа вљан ство 
ове др жа ве. Ту ра ђа ју де цу и та ко су ство ре ни аутох то ни, не мач ки 
му сли ма ни. Они су у мно гим гра до ви ма ство ри ли му сли ман ска ге-
та, у ко је не му сли ма ни рет ко или ни ка ко за ла зе. У овим ге ти ма му-
сли ма ни про ду жа ва ју да жи ве по сво јим оби ча ји ма и тра ди ци ја ма, 
а све је оба ви је но не ка квом кон спи ра ци јом. Ра ди кал ни исла ми сти 
баш у овим ге ти ма вр бу ју љу де за сво је ре до ве. Дру гим ре чи ма, ја-
сно је да до ин те гра ци је му сли ма на у не мач ко дру штво ни је до шло. 
И не са мо што ни је до шло до ин те гра ци је до се ље ни ка му сли ма на, 
већ они при до би ја ју и са ме Нем це да се бо ре про тив свог на ро да.

На и ме, пре ма ре чи ма ЈоргаЦиркеа јав ног ту жи о ца Не мач ке, 
на кон фе рен ци ји одр жа ној 26. апри ла 2010. го ди не, тре нут но се 
ис тра жу је 220 те ро ри стич ких де ла, од че га је по ло ви на по ве за на 
са на па ди ма на не мач ке вој ни ке у Ав га ни ста ну. Под над зо ром се 
на ла зи 1100 љу ди, од ко јих је 127 ве о ма опа сно, јер ве ли ки број из 
ове гру пе чи не џи ха ди сти-до мо ро ци (Нем ци).9)

КОЈЕОПАСНИЈИЗАНЕМАЧКУ–ИСЛАМИСТИИЛИ
НЕОНАЦИСТИ?

У му сли ман ска ге та по не мач ким гра до ви ма до ла зе бли ско и-
сточ ни еми са ри из бо га тих др жа ва овог ре ги о на. Са со бом, осим 
8) Не мач ка др жа ва има про бле ма и са „Пар ти јом Бо га“ – „Хи зба лом“, ко ја се ба ви те ро-

ри стич ким ак тив но сти ма и шпи ју на жом у ко рист Ира на и Си ри је. Циљ јој је уни ште ње 
Изра е ла и САД. Иако „Пар ти ја Бо га“ у фор мал ном сми слу има са мо 150 чла но ва, на де-
мон стра ци ја ма, у ци љу по др шке овој пар ти ји, по ја ви ло се ви ше од 3500 љу ди. Пар ти ја 
је усме ре на на ору жа ну бор бу и има два кри ла: вој но и по ли тич ко. Од те ро ри стич ких 
ак тив но сти ове пар ти је, до са да је по ги ну ло ви ше сто ти на љу ди. Из ве ли су бом ба шке 
ак ци је у Па ри зу, Бу е нос Ај ре су и Бер ли ну. Пар ти ју фи нан си ра Иран са 200 ми ли о на 
до ла ра го ди шње. Ви ди: И. С. Берг, «Хи збал ла» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, 
http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html. Упор.: И. С. Берг, ХА МАС в Гер ма нии: ис то рия 
и со вре мен но сть, http://www.iimes.ru/rus/fra me_stat.html

9)  И. С. Берг, «Джи хад» в Гер ма нии: ис то рия и со вре мен но сть, Ин сти тут Бли ског Ис то ка 
(Мо сква), http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/07-05-10-htm
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нов ца, до но се и на став не пла но ве и про гра ме са ра ди кал ним 
ислам ским иде ја ма. То је отво ре ни из воз екс тре ми зма. 

Пре ма ми шље њу ба вар ског ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
прет њу без бед но сти Не мач ке не пред ста вља ју нео на ци сти, већ 
исла ми сти. Они ши ре «кон крет не пла но ве угро жа ва ња Не мач ке». 
У Из ве шта ју ше фа по кра јин ског МУП об ја вље ног у мар ту 2010. 
го ди не ре че но је да се умно жа ва број обра ћа ња ислам ских џи ха-
дли ја пре ко ви део обра ћа ња (пу тем ин тер не та) ко ји ма же ле да «на-
дах ну џи ха ди сте за бор бу про тив не вер ни ка и за де ло Ала ха».10)

Исла ми сти не иза зи ва ју по до зре ње јер обич но ко ри сте по-
сто је ће ли бе рал не др жав не за ко не ко ји омо гу ћа ва ју да се из у ча ва 
арап ски је зик и Ку ран. Арап ски је по тре бан да би се Ку ран про у-
ча вао у ори ги на лу, јер на дру гим је зи ци ма, ка жу исла ми сти, то ни-
је мо гу ће. При то ме их уче (ко мен та ри ма од ре ђе них су ра Ку ра на, 
при ме ри ма из би о гра фи је про ро ка, про по ве ди, так ми че ња из по-
зна ва ња Ку ра на...) дајенајважнијебитиспреманумретизаАла
ха. Ов де се по себ но ис та као имам СабахудинТуркилмаз, ко ји ра ди 
у џа ми ји у Франк фур ту на Мај ни. Имам је одав но под буд ним оком 
не мач ких спе ци јал них слу жби. У сво јим про по ве ди ма у спо ме ну-
тој џа ми ји јав но је по зи вао вер ни ке на ши ит ску со ли дар ност у ци-
љу исла ми за ци је Евро пе и ства ра ња «на зе мљи не вер ни ка» др жа ве 
по обра сцу Ира на. Та ко ђе, у сво јим про по ве ди ма, ка ко је пре нео 
РадиоХесишерРундфунк (Hes sischer Rund funk) апри ла 2010. го ди-
не го во рио је про тив Је вре ја и по зи вао на џи хад. Ме ђу тим, ка да се 
џа ми ја ре ги стро ва ла у до ку мен та ци ји је на пи са но да ће овај вер ски 
обје кат би ти «ме сто су сре та, тр пе љи во сти и тран спа рент но сти». 
Слич но је на пи са но и 2004. го ди не у осни вач ком ак ту бон ске Ака-
де ми је, «да ће то би ти ме сто ди ја ло га са свим на ро ди ма, ре ли ги ја-
ма и кул ту ра ма ко је по сто је у Не мач кој». Сви ови по да ци го во ре да 
су ра ди кал ни исла ми сти на у чи ли да се пред ста вља ју као ли бе ра ли. 
10)  Ин фра струк ту ра ме ђу на род ног те ро ри зма пред ста вља опа сност за све, без об зи ра 

на др жав ну фор му и по ли тич ки ре жим ко ји вла да у др жа ви, али и мо рал ни по ре дак. 
Ви ди: Глеб Оле го вич Па влов ский - пре зи дент Фон да эф фек тив ной по ли ти ки,Неза
висимаягазета, Мо сква, 10. 09. 2002. Исто вре ме но, СергейПутилов, Как по бе ди ть 
ислам ский эк стре мизм? http://scho la-te o lo gi ca.na rod.ru/text09012503.html пи ше: «Шта 
да оче ку је мо од та јан стве ног ислам ског све та у бу дућ но сти? Да ли ће џи ха ди сти по-
би ти све хри шћа не, а њи хо ве др жа ве пре тво ри ти у ислам ске. Да ли ће на ше до мо ве и 
ули це пре тво ри ти у по ље свет ског џи ха да, у ‘дом не пре кид ног му чен штва’, ка ко то 
го во ре ‘Бра ћа му су ли ма ни’?» «Па ра докс је у то ме, што бо ри ти се  са исла ми змом - од 
спе ци јал них опе ра а ци ја до вој но-еко ном ских ме ра - САД и ЕУ ста вља ју кар ту исклљу-
чи во на на си ље, чи ме че сто иду на ру ку џи ха ди сти ма. На сме ну јед ном по ги ну лом фа-
на ти ку џи ха да, до ла зи но вих де сет. Ово под се ћа на хи дру, код ко је на ме сту од ре за не 
гла ве на ра сте не ко ли ко но вих.»
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И, на рав но, спо ме ну ти имам, да не за бо ра ви мо, во ди и ча со ве ве-
ро на у ке (су бо том и не де љом).

Иако су дру штве ни и др жав ни су бјек ти из Не мач ке по ну ди-
ли Ака де ми ји у Бо ну да ра ди про јек те о по ло жа ју же не у исла му, 
о обра сци ма вас пи та ња де це, пи та њи ма ин те гра ци је, про у ча ва ња 
ра ста ра ди кал ног исла ма итд., ка ко би би ла ви ше од ко ри сти за Не-
мач ку др жа ву, ру ко вод ство је то од би ло. На су прот то ме, ус по ста-
ви ло је те сне ве зе са мно го број ним му сли ман ским ор га ни за ци ја ма 
из Тур ске, Ира на, Егип та, Ав га ни ста на, Ма ро ка, Су да на и Па ки-
ста на. Имао се ути сак да што је не ка ор га ни за ци ја у ислам ском 
све ту би ла екс трем ни ја, то је би ла при хва тљи ви ја за Ака де ми ју!11)

Ова ква си ту а ци ја до ве ла је до то га да се др жав не вла сти Не-
мач ке дис тан ци ра ју од ова квих обра зов них уста но ва. Ко нац је по-
ву чен 2005. го ди не (ав гу ста – ка да ве ћи на шко ла у Не мач кој по чи-
ње да ра ди) од вла де Ба вар ске ко ја је по ву кла др жав ну по др шку 
и одо бре ње за рад Ислам ској основ ној шко ли у Мин хе ну. Пре ма 
ми шље њу екс пе ра та по кра јин ског МУП спо ме ну та шко ла ула зи 
у ка те го ри ју «екс трем них». Пре ста нак ра да прав дан је за шти том 
устав ног по рет ка, јер је ру ко вод ство ове шко ле одр жа ва ло те сне 
ве зе са «Му сли ман ском бра ћом» из Егип та, али и ши ри ла њи хо ве 
иде је у спо ме ну тој шко ли. У жал би, ру ко вод ство шко ле се по зва ло 
на Устав Не мач ке, тач ни је став 7 у ко ме се ка же да је «до зво ље но 
вер ско обра зо ва ње у са гла сно сти са ре ли ги о зним прин ци пи ма па-
ро хи је (цр кве не оп шти не)». Од та да не мач ка би ро кра ти ја је пред у-
зе ла низ ис тра жи ва ња по «ислам ском пи та њу у Не мач кој». Такосу
дошлидоподатакадапочевшиод2002.годинепочињепадуписа
муслиманскедецеунемачкешколе. Спо ме ну те 2002. го ди не, са мо 
27 по сто му сли ман ске де це ни је по ха ђа ло не мач ке шко ле, а 2009. 
го ди не 35 по сто. Нем ци ово ту ма че као «де мон стра ци ју мо ћи му-
сли ма на и де мон стра ци ју од но са пре ма Не мач кој». Што је нај го ре 
ни Не мач ка по сло вич на пе дант ност ни је ус пе ла да по пи ше му сли-
ма не у др жа ви, та ко да не ма по да та ка ко ли ко их за пра во има. Про-
це не су раз ли чи те и кре ћу се од три до пет ми ли о на. 

ГЛАВНАМЕТАИСЛАМИСТАСУДЕЦА

Упра во ме ђу овом омла ди ном ко ја не зна ју не мач ки, не зна ју 
не мач ку исто ри ју и кул ту ру, а и не ма ју ни ка кве ква ли фи ка ци је за 
11)  Ви ди: Гу шер А.И.,Про бле ма тер ро ри зма на ру бе же тре ть е го ты ся че ле тия но вой эры 

че ло ве че ства // http://www.e-jo ur nal.ru/p_euro-st3-3.html
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не ки при стој ни ји по сао се нај ви ше ре гру ту је «бо ра ца за Ала ха». 
На и ме, пре ма со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма ја сно се од сли ка ва 
пра ви ло – што ма ње (ци вил но) обра зо ва ње – то ве ћи вер ски екс-
тре ми ста.12)

Радикалниисламистинежеледапреваспитавајуодраслему
слимане,већпажњупосвећујудеци,одмалихногу. За то тра же вер-
ско обра зо ва ње и у вр ти ћи ма, а по зна то је да су до са да исла ми сти 
по ку ша ли да у Не мач кој (Штут гар ту) ор га ни зу ју и две иле гал не 
шко ле са ин тер на ти ма. На и ме, де ца рад ни ка из Тур ске су до 15 
са ти ишла у нор мал ну гра ђан ску шко лу, а по сле то га у иле гал ну 
исла ми стич ку, ко ју је ор га ни зо ва ла Асо ци ја ци ја ислам ских кул тур-
них цен та ра. Ка да је по ли ци ја упа ла у ову иле гал ну шко лу за те кла 
је ста ње ко је је оце ње но као «на ру ша ва ње свих гра ђе вин ских, хи-
ги јен ских и про тив по жар них ме ра без бед но сти». Шко ла је за пра во 
ви ше пред ста вља ла за твор за де цу не го обра зов ну уста но ву, а ру-
ко вод ство шко ле се у ис тра зи чу ди ло да су тре ба ли да ре ги стру ју 
шко лу. Го во ри ли су да су пр ви пут чу ли да је то по треб но. По сле 
то га у по кра ји ни Бден-Вир тем берг ре ги стро ва но је 20 исла ми стич-
ких шко ла, са пла ће ним пе да го шким ка дром. Пред став ни ци Асо-
ци ја ци је ислам ских кул тур них цен та ра су но ви на ри ма ре кли «да 
је то бо ље, не го да по пут не мач ке де це му сли ман ска де ца про во де 
вре ме по ред те ле ви зо ра». Ме ђу тим, у овим шко ла ма се пре но се 
про по ве ди еги пат ског има ма ОмараАбделКафија ко ји се обра тио 
бра ћи по ве ри ко ја жи ве у «др жа ва ма не вер ни ка» са сле де ћим ре-
чи ма: «Нашнајважнијизадатакјеширењеислама,мисмодужни
дапокоримоцеосветиисламизујемога!».13)

12)  Ви ди: Ав де ев Ю. И., Осо бен но сти со вре мен но го ме жду на род но го тер ро ри зма и не ко-
то рые пра во вые про бле мы бо рь бы с ним // http://www.wa af.ru/3x.htm 

13)  Не дав но је «Тајмс» («Ti me») об ја вио чла нак по све ћен де лат но сти тур ског про по вед-
ни ка ФејтулахаГулена, ко ји жи ви у Пен сил ва ни ји, а ко ји је ство рио ислам ску ор га-
ни за ци ју по обра сцу ри мо ка то лич ког мо на шког ре да Је зу и та. Циљ Гу ле на је да ство ри 
ка дро ве за «Ве ли ку ислам ску ре во лу ци ју». У том сми слу је пре не ко ли ко го ди на по-
слао хи ља де учи те ља, на став ни ка и уни вер зи тет ских про фе со ра (на рав но исла ми ста) 
у др жа ве Цен трал не Ази је. Ти ме је по ло жио на че ла ве ли ком про це су исла ми за ци је на 
гло бал ном ни воу.

 До апри ла 2010. го ди не у 100 др жа ва све та, отво рио је око хи ља ду шко ла «бли ских Гу-
ле ну», а он сам ру ко во ди том им пе ри јом из сво је ку ће у Пен сил ва ни ји. Та ко у јед ном 
Ка зах ста ну го ди шње 30 000 мла дих по ла же ис пи те у 28 шко ла ко је је осно вао Гу лен, 
од ко јих је око 400 из у зет них сту де на та. 

 Циљ Гу ле на је да се ство ри «но ва ре ли ги о зна тур ска ели та», ко ја ће, ува жа ва ју ћи на у ку 
и ви со ке тех но ли ги је успе шно да ра ди на свет ским тр жи шти ма, али и са ува жа ва њем 
«по ро дич них ислим ских вред но сти» из ве сти «Ве ли ку ислам ску ре во лу ци ју».
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По ку шај не мач ке др жа ве да ор га ни зу је ислам ску ве ро на у ку у 
др жав ним шко ла ма ни је дао ре зул та те. На и ме, у по кра ји ни Се вер-
на Рај на – Вест фа ли ја где је про је кат пр во и за по чео, јер је нај ви ше 
му сли ма на, при ја ви ло се са мо 11 де це, а по сле ак ци је де ље ња про-
па ганд них ли сти ћа број се по пео на 90. Исто вре ме но, у по кра ји ни 
Ба ден – Ви тем берг, где се исто по ку ша ло у та мо шњим шко ла ма, 
пре нет је дух ра ди ка ли зма. На и ме, ве ро у чи те љи су ши ри ли став 
Швап ског оде ље ња тур ске исла ми стич ке ор га ни за ци је Mil li Go e ru-
es: «Де цо ви сте ту да ис пу ни те ре чи Ала ха из го во ре не пред Му ха-
ме дом. Ви сте ду жни да схва ти те ко ли ко су ла жне и ап сурд не дру ге 
ре ли ги је и да се др жи те да ље од њих. Мла ди му џа хе ди ни! Стал но 
раз ми шљај те ка ко да ис пу ни те ове за дат ке».

ИСТРАЖИВАЊЕМУСЛИМАНСКЕПОПУЛАЦИЈЕ
УНЕМАЧКОЈ

Усле ди ло је ши ре ис тра жи ва ње му сли ман ске по пу ла ци је у Не-
мач кој ко је је об ја вље но по чет ком 2010. го ди не. У ње му су екс пер-
ти до шли до за кључ ка да је нај бо ља сре ди на за ши ре ње ислам ског 
екс тре ми зма она где жи ве Тур ци. Они из бе га ва ју да уче не мач ки 
је зик, а са мо их је 16 по сто за вр ши ло сред њу шко лу (ту је убро ја на 
и гим на зи ја), што зна чи да тек сва ки ше сти Тур чин за вр ши шко лу. 
Нај бо љи су ре зул та ти оства ре ни код му сли ма на из бив ше Ју го сла-
ви је. Они у 22, 7 по сто слу ча је ва за вр ша ва ју сред њу шко лу. Ин те-
ре сант но је да сва ки сед ми Тур чин на пу сти сред њу шко лу, док то 
чи ни са мо је дан по сто По ља ка. Тур ци углав ном за вр ша ва ју са мо 
основ ну шко лу (61 по сто), што су нај го ри ре зул та ти ме ђу му сли-
ман ском по пу ла ци јом.14) Та ко ђе тур ска де ца не упи су ју уни вер зи-
тет. На и ме, на јед ног Тур чи на – сту ден та до ла зе че ти ри По ља ка и 
два Гр ка, а 15,2 по сто Ту ра ка у Не мач кој при ма со ци јал ну по моћ, 
док, на при мер, Гр ци то при ма ју 2, 5 ма ње.

По себ но је ис тра жи ва но пи та ње Не ма ца-му сли ма на ко ји су 
спрем ни да уче ству ју у џи ха ду. Та ко се до шло до од ре ђе них за ко-
ни то сти:
 Ор га ни за ци ја Гу ле на је још скри ве на од очи ју јав но сти, а ни је ни по зна то ода кле се 

фи на си ра. Ви ди: А. А. Гу рь ев, Си ту а ция в Тур ции: апре ль 2010 г., http://www.kur di stan.
ru/in dex.php?m=read&a=5388&PHPSES SID=80e68d83ea543ab7c15ee186fd7c46c4

14)  Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се тур ска вла да јав но хва ли по да ци ма да Тур ска за-
у зи ма јед но од пр вих ме ста у Евро пи по ко ри шће њу мо бил них те ле фо на и да Тур-
ци ви ше ко ри сте ин тер нет од гра ђа на Европ ске уни је (60 пре ма 53 по сто). Ви-
ди: А. А. Гу рь ев, Си ту а ция в Тур ции: апре ль 2010 г., http://www.kur di stan.ru/in dex.
php?m=read&a=5388&PHPSES SID=80e68d83ea543ab7c15ee186fd7c46c4
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Пр во, ислам у Не мач кој је пре стао да бу де ре ли ги ја ми гра на та. 
Сва ке го ди не око 100 Не ма ца и Не ми ца пре ђе на ислам, а по том 
по ста ју ва тре ни за го вор ни ци но ве кон фе си је. За тим, не ки свом не-
мач ком име ну и пре зи ме ну до да ју арап ско, на при мер, Ајуб Ак сел 
Ке лер, Ма ри ам Бри ги та Вајс, а дру ги ме ња ју не мач ко у арап ско 
име. На при мер, Ибра хим Ри шоф, Фа ти ма Грим...

Дру го, раз ло зи ко ји Нем це под сти чу да пре ђу на ислам су раз-
ли чи ти. Же не углав ном пре ла зе на ислам ка да сту па ју у брак са му-
сли ма ном. Ко ли ко има та квих же на за са да ни је по зна то. Ме ђу тим, 
му шкар ци пре ла зе на ислам ка да се су о че са број ним и на го ми ла-
ним про бле ми ма, а по себ но ка да усле ди дис кре ди та ци ја њи хо ве 
лич но сти, што их оне мо гу ћа ва да на ђу ме сто у дру штву. Та ко ђе 
има и оних ко ји при ма ју ислам из же ље да про ме не свој мо но то ни 
жи вот, као и оних ко ји ма су му сли ман ски об ре ди ве ро до стој ни ји 
од хри шћан ских (на во де кон ци лом уста но вље ну дог му о без гре-
шно сти па пе, схва та ње Бо га у три ли ца итд.).

Тре ће, пре ма му сли ма ни ма по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не 
фор ми рао се је дан по се бан не га ти ван и ру жан од нос у за пад ном 
јав ном мње њу, што мно гим мла ди ма пред ста вља иза зов, тзв. за-
бра ње но во ће, па же ле да га про ба ју.

Че твр то, ства ра ње но вог ими џа. Тур бан, бра да по себ но оде ло 
и но ше ње оруж ја је мно ги ма за ни мљи во. Јер, они сма тра ју, би ти 
те ро ри ста зна чи би ти опа сан, би ти онај од ко га сви стре пе.

Пе то, хе ро и за ци ја те ро ри зма. 
Ше сто, чу ва ње тра ди ци је. На и ме, не мач ки му сли ма ни (De-

utsche Mu sli me) го во ре да је од 788. го ди не на дво ру Кар ла Ве ли ког 
у Ахе ну био му сли ман ски ам ба са дор, док је од ре ђе ни број му сли-
ма на за по чео свој жи вот у Не мач кој још у XII ве ку. Tакође са чу ван 
је за пис чу ве ног про те стант ског те о ло га, Лу те ра: «Чу јем да у не-
мач кој зе мљи по сто је љу ди ко ји са не стр пље њем оче ку ју да Тур ци 
пре у зму власт, јер им је не под но шљи во под им пе ра то ром и кне-
же ви ма».15) Ово и са да ко ри сте исла ми сти ка да ис ти чу ислам ску 
тра ди ци ју Не мач ке.
15)  Ев ге ний Ба хрев ский, Тур ция от евро пе й ско го кур са Ата тюр ка идет к но вой Осман ской 

дер жа ве, http://www.kur di stan.ru/in dex.php?m=read&a=5384; Упор. Зо ран Ми ло ше вић, 
„Тур ска – ре ги о нал на су пер си ла“, Печат, бр. 98, Бе о град, 2010.; Зо ран Ми ло ше вић, 
„Раз ло зи об на вља ња осман ске по ли ти ке: од ке ма ли зма до мо дер ног нео о сма ни зма“, 
Печат, бр. 99, Бе о град, 2010. Зо ран Ми ло ше вић, По че му об но вля ет ся Осман ская по-
ли ти ка? http://www.rusk.ru/ana li ti ka/2010/03/03/poc he mu_ob novlyetsy_osman skay_po li-
ti ka/
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КАКОДАЉЕ?

Тре нут но Не мач ка не ма од го вор ка ко да ље са ра ди кал ним 
исла ми сти ма, уоста лом као што га не ма ни ве ћи на др жа ва. Ме ђу-
тим, јед но је си гур но, ме ђу не му сли ма ни ма Европ ске уни је све је 
ви ше оних ко ји су за пред у зи ма ње свих за кон ских ме ра у су зби-
ја њу исла ми ста. Чак се по ја вљу ју и гру пе са ра ди кал ним ан ти му-
сли ман ским ста во ви ма ко ји све до че да у Европ ској уни ји вер ско 
пи та ње ни је ре ше но и да оно у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе 
и не за по сле но сти мо же иза зва ти и ве ће по ли тич ке по тре се. На и ме, 
ис тра жи ва ња на Бли ском Ис то ку по ка зу ју да та мо шњи му сли ма ни 
ни су сви екс трем ни, да има ју по зи ти ван став пре ма Ру си ма, до бар 
пре ма Евро пља ни ма, а ве о ма лош пре ма Аме ри кан ци ма. Ни ко ме 
од тих му сли ма на не па да на па мет да уби ја сво је ком ши је хри-
шћа не са ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли у до брим од но си ма. Чак се 
мо же ре ћи да ак ци је џи ха ди ста не ма ју ши ро ку по пу лар ност код 
ста нов ни штва Бли ског Ис то ка. Они са ми ни су за на сил но ши ре ње 
исла ма, иако овај став има осно ва у Ку ра ну.16)

Ово ме се мо же при до да ти и глас не ких на уч ни ка из Ру си је да 
За пад не раз у ме ислам и да не ма пра ви лан став пре ма ње му. Из тог 
не ра зу ме ва ња сле ди пред у зи ма ње агре сив них ко ра ка, за тим дог ма-
ти зам и на кра ју за блу да и не е фи ка сност.17) Би ло ка ко би ло ја сно је 
да про блем исла ми стич ког екс тре ми зма оче ку је још ду бљу ана ли-
зу и пре фи ње ни ји при ступ.

Са дру ге стра не, са со ци о ло шког аспек та, ово зна чи да су мо-
гу ћи ве ли ки по тре си у не мач ком дру штву. На и ме, функ ци о ни са-
ње дру штва – то је кон стант но са мо об на вља ње, ста би лан про цес 
ства ра ња ба зич них еле ме на та, струк ту ре, функ ци о нал них ве за, 
ко је од ре ђу ју ква ли та тив ну де фи ни ци ју со ци је тал ног си сте ма. Ра-
ди од ре ђи ва ња про це са са мо об на вља ња со ци јал ног си сте ма ко ри-
сти се тер мин «ауто го ни ја» (грч ки – са мо тво ре ње, са мо ства ра ње). 
Ауто го ниј ски си сте ми су та кви си сте ми ко ји по се ду ју спо соб ност 
да ре про ду ку ју сво је основ не ком по нен те, обез бе ђу ју њи хо ву по-
ве за ност, уре ђе ност, са мим ти ме по др жа ва ју соп стве ни иден ти тет. 
Но, ка да то не успе ва, а не успе ва се кад зна ча јан број љу ди од би ја 
да сле ди од ре ђе ни иден ти тет и нор ме и пре ђе у деликaтну фа зу 
16)  Сер гей Пу ти лов, Как по бе ди ть ислам ский эк стре мизм? http://scho la-te o lo gi ca.na rod.ru/

text09012503.html
17)  И. В. Ку дря шо ва, По ли ти че ский ислам и Кон флик то ген но сть со вре мен но го ми ра, 

http://se mi na ria.bel.ru/pa ges/mo/2003/mo9_st_5.htm
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– ру ше ња си сте ма. Фазанарушавањаравнотеже  је по ја ва дис-
хар мо ни је, кра так спој у ра ду дру штва-си сте ма: по ве ћа ва ње бро ја 
слу ча је ва нео д го ва ра ју ћег по на ша ња про пи са них уло га, сма ње ње 
ефи ка сно сти санк ци ја, на ру ша ва ње нор ма тив ног по рет ка. Дис хар-
мо ни ја уну тра шњих функ ци о нал них ве за оп те ре ће на је озбиљ ним 
по сле ди ца ма за си стем, за то он мо ра да се ак ти ви зи ра у ци љу су-
зби ја ња дис функ ци о нал них по ја ва и са мим ти ме до би је рав но те жу. 

Глав ни под стре кач у спо ко ју си сте ма је чо век, ко ји је спре ман 
да сво јим де ло ва њем раз ру ши фор ми ра не ин сти ту ци о нал не ве-
зе, да учи ни не е фи ка сним нор ма тив ни по ре дак. Ето због че га је 
основнипроблемфункционисањадруштвасистемапотчињавање
својојлогициљудскихактивности.

Пре све га, за то је по треб но да по на ша ње љу ди од го ва ра ста ту-
сним од ред ба ма, да они ис пу ња ва ју уло ге ко је је од ре дио си стем.

Ра ди ре ша ва ња тог за дат ка ко ри сте се механизмисоцијализа
ције – упра во у то ку со ци ја ли за ци је ин ди ви дуе се уче да оба вља ју 
уло ге пред ви ђе не дру штвом, са зна ју о зна чај ним кул тур ним обра-
сци ма по на ша ња, из гра ђу ју вред но сне ори јен та ци је, што обез бе-
ђу је кон стант но об на вља ње фор ми ра них со ци јал них ве за. И упра-
во на овом под руч ју Не мач ка др жа ва, (као уоста лом што то ни је 
уме ла ни Ју го сла ви ја, а ни са да Ср би ја) не успе ва да ус по ста ви 
ме ха ни зме со ци ја ли за ци је му сли ма на у Не мач кој. 

Ру ше ње дру штва је гу бље ње ње го ве спо соб но сти да се ре про-
ду ку је, гу би так ње го ве ква ли та тив не од ре ђе но сти, иден ти те та. 

ПОРАСТДЕВИЈАЦИЈАИАНОМИЈЕ–УСЛОВИ
ЗАРАСПАДДРУШТВА

Основ но обе леж је по ра ста «не спо ко ја» дру штва-си сте ма је 
по раст де ви ја ци је, тј. ка ко се већ по ми ња ло, на ру ша ва ње фор ми-
ра них нор ми со ци јал ног по рет ка, ко је по и ма ју ин ди ви дуе. Тај про-
цес, по пра ви лу је део оп шти јег про це са – аномије. Тај тер мин је 
пред ло жио Е. Дир кем за озна ча ва ње дез ор га ни за ци је со ци јал ног 
жи во та, уз ко ји нор ма тив ни ин сти ту ци о нал ни по ре дак у дру штву 
пре ста је да из вр ша ва сво ју ре гу ла ци о ну уло гу: ни ко не зна тач но 
шта је мо гу ће, а шта не мо гу ће, шта је пра вич но, шта је не пра вич-
но; не мо гу се по ву ћи гра ни це ме ђу за ко ни тим и пре те ра ним зах-
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те ви ма и на да ма, и за то сви сма тра ју да има ју пра во да пре тен ду ју 
на све.18)

Првифактор, ко ји пот по ма же раз вит ку ано ми је у дру штву је 
због од ре ђе них узро ка пре ста нак ори јен та ци је ве ли ког де ла ста-
нов ни штва у сво јим де ло ва њи ма на ра ни је фор ми ра не по кре те, од-
ред бе ста ту са-уло ге, ко је су до ско ро би ле оп ште-при хва ће не нор-
ме по на ша ња.

Другифактор ко ји до при но си раз вит ку ано ми је је делегити
мација, тј. рас па да ње по ла зних вред но сних осно ва нор ма тив ног 
по рет ка, ко ји обез бе ђу ју ин те гра тив ност, це ло ви тост дру штва на 
со ци јал ном ни воу. Ши ро ке ма се гу бе по ве ре ње у ра ни је фор ми ран 
си стем вред но сти ко ји је до не дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор-
ма тив ног по рет ка. Кри тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим 
иде а ли ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли 
ва жни, жи вот но нео п ход ни, су ва жно обе леж је де ле ги ти ма ци је.

Ва жна ком по нен та про це са рас па да ња вла сти со ци је тал ног 
ни воа дру штва-си сте ма је де ле ги ти ма ци ја по ли тич ке вла сти. Гу би-
так по ве ре ња ма са у др жав не ор га не, не за до вољ ство ру ко вод ством 
зе мље, оштро су жа ва мо гућ но сти прав ног ре гу ли са ња дру штва. 
Власт по чи ње да се одр жа ва ис кљу чи во при ну дом, на си љем, што 
не мо же ду го да тра је.

Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност нор ма тив но-функ ци о нал-
них зах те ва си сте ма и ре ал но по на ша ње ин ди ви дуа, ко је во ди ка 
оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру штво не ма мо гућ но сти да 
усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у ин сти ту ци о нал не окви ре на ко је 
су ра ни је на ви кли, а љу ди, ли ше ни вред но сно-нор ма тив не ори јен-
та ци је, на ла зе се у ста њу или крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке 
де пре си је, де лу ју у стра ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин-
те ре си ма и са мим ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле-
мен те дру штва-си сте ма. 

Са мим тим, мо гу ће је, из у ча ва њем од ре ђе них дру шта ва, пред-
ви де ти да љи след то га ђа ја, али то пред у пре ди ти, пред ста вља ве ли-
ки иза зов и по сао, ско ро не мо гу ћу ми си ју ко ја тра жи ве ли ке труд-
бе ни ке и ви зи о на ре. На жа лост, та квих је у Евро пи ве о ма ма ло. А 
де лат ност исла ми ста је за и ста до сти гла ни во опа сно сти по тра ди-
ци о нал на дру штва у Евро пи.

18)  Ав тор ски ко лек тив, Общаясоциология, Учеб ное по со бие, Ин фра – М, Минск, 2000, 
стр. 517-532.
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Summary

InGermany there exists anopportunity for all religious
communities to open their own educational institutions,
andamongothers, theIslamicreligiouscommunity, too,
usedsuchopportunityinthisstate.However,throughob
servationoftheiractivitytherecametheinformationthat
anextremeIslam,socalledIslamismwiththeobjectiveof
overmasteringandIslamizationofwholeworld,including
Germany, too, has been propagated in them. Numerous
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Abstract

NewexaminationofMuslimsroleinGermansocietywas
actualizedafterthedeathofGermanIslamistsErikBra
jninger.HewaskilledonApril302010inVazirstanregion
inthenorthofPakistan.Brajningerbecamefamousduring
hisactivitiesintheterroristicgroupknownas“IslamicJi
hadUnion’’.HebecamefamousinGermanyafterseveral
internetcallstoGermanMuslimsabouttheirorganization
insidethecountryfullwith’’unbelievers’’.
MuslimsresidinginGermanyhavebecomenumerousre
gionalminorities,whichhascreatedasignificantnumber
ofregionalandnationalorganizationssuchas’’TheCen
tralCouncilofMuslimsinGermany’’,’’IslamicCouncil’’,
’’Islamic Federation in Berlin’’… In that sense, Islamic
religious education is not unusual. For example, there
are private Islamic schools suchas the Islamicprimary
schoolinBerlinthatworksattheIslamicCollege,Islamic
elementaryschool inMunich(socalledGermanIslamic
School),IslamicschoolinStuttgart(thatonlyrunsonSat
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urdaysandSundays), Islamic school inNuremberg,and
KingFahdAcademyinBonn.
Theseschoolsdonotallowreporterstoenter.Yetweknow
thatsomeoftheseIslamicschoolsare’’magnetsforradi
calIslamists’’.Bonnepoliceclaimthat thiskindofsitu
ation is present since establishment of these schools. It
isnotedandconfirmed thatsomeof theofficersofKing
FahdAcademyinBonnhadcontactswithpersonsthatare
connectedtoAlQaeda.Centralideaoftheseschoolnote
books is the ’’whollywar against unbelievers’’which is
propagatednotonly through lecturesbutalso inside the
pupilsandstudentshomewhich isalsoownedbyAcad
emy.
InGermanyiscurrentlyinvestigating220terroristicacts,
halfrelatedtotheattacksonGermansoldiersinAfghani
stan.Over1100isundersupervision,ofwhich127isvery
dangerousbecausealargenumberofthesegroupsarena
tivejihadists(Germans).

 Овај рад је примљен 15. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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