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1.

UVOD

Projekt SAFE ZONE
»SAFE ZONE (VARNO OBMOČJE). Krepitev vloge športnih trenerjev in vaditeljev za preprečevanje
radikalizacije in nasilnega ekstremizma mladih« je projekt, ki ga financira Sklad za notranjo varnost – policija,
Generalni direktorat za notranje zadeve, Evropska komisija; usmerjen je v zmanjšanje radikalizacije in
nasilnega ekstremizma med mladostniki, ki se ukvarjajo s športom. V ta namen je projekt obravnaval krepitev
ozaveščenosti športnih trenerjev in drugih delavcev, ki delajo z mladimi v športu, ter z razvojem njihovih
sposobnosti za prepoznavanje zgodnjih opozorilnih znakov in sposobnosti za odzivanje z ustreznimi ukrepi v
okviru več sodelujočih organov. Projektne dejavnosti je izvedel konzorcij sedmih partnerjev iz štirih evropskih
držav – Nemčije, Italije, Portugalske in Slovenije – med januarjem 2020 in marcem 2022.
Šport igra pomembno vlogo v življenju številnih mladih – tako v praktičnem kot tudi simboličnem smislu – in
nosi v sebi potencial za prevlado nad privlačnostjo radikalnih skupin z nudenjem odgovorov na potrebe
mladih prek vključenosti, zaupanja in spoštovanja pravil. Zato je pomembno, da se športni trenerji v celoti
zavedajo potencialov svoje izobraževalne vloge in odgovornosti. Projekt SAFE ZONE obravnava potrebo po
krepitvi vloge trenerjev in pedagogov za izboljšanje njihovega izobraževalnega odnosa z mladimi ter
prispevanje k preprečevanju radikalizacije in nasilnega ekstremizma mladih. V ta namen se v okviru projekta
SAFE ZONE športni trenerji obravnavajo kot ključni akterji v izobraževanju otrok in mladostnikov, razvita in
preizkušena pa so bila tudi prenosljiva izobraževalna orodja ter metodologija usposabljanja, usmerjenega v
preprečevanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter namenjenega trenerjem in pedagogom, ki delajo z
mladimi v državah članicah EU. Projekt SAFE ZONE je potekal tudi na transnacionalni ravni, da bi prispeval k
izmenjavi praks in ozaveščanju ter omogočil usvojitev skupnega znanja, po možnosti pa tudi pristopov in
ukrepov za obravnavo radikalizacije in ekstremizma mladih.
Namen teh smernic EU je prispevati k razvoju evropske strategije za obravnavo radikalizacije in nasilnega
ekstremizma mladih s pomočjo ugotovitev, ki temeljijo na primarnih virih podatkov in spoznanjih,
pridobljenih med izvajanjem projektnih dejavnosti. Smernice vključujejo niz priporočil za politike EU in
politike posameznih držav, namenjene vsem vključenim glavnim akterjem, da se spodbudi nadaljnja razprava
in po možnosti privede do povečanja priložnosti za izmenjavo in širitve mrež za sodelovanje po Evropi.

Če želite izvedeti več o aktivnostih, rezultatih in učinkih projekta, obiščite spletno mesto projekta SAFE
ZONE: https://www.safezoneproject.eu/
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Kaj je radikalizacija?
Radikalizacija in nasilni ekstremizem mladih lahko v evropskih državah zavzemata različne pojavne oblike,
bodisi v povezavi z islamsko radikalizacijo, rasizmom, desničarskim ekstremizmom bodisi v povezavi z drugimi
oblikami ekstremističnega nasilja1. Radikalizacija se opisuje kot naraščajoča voljnost ali povečana
pripravljenost zasledovati in podpirati ekstremistične spremembe v družbi ter slediti poti, ki je v nasprotju z
obstoječimi normami. Širše se radikalizacija torej razume kot razvoj v smeri sprejemanja, kot proces, ki
vključuje privzemanje vrednot in stališč, ki so v nasprotju s prevladujočimi standardi in praksami. V okviru
projekta SAFE ZONE je radikalizacija v osnovi opredeljena kot proces, prek katerega posameznika »zapne«
drug posameznik ali skupina in ga prepriča v sprejetje ideologije in vedenja, ki spodbuja nasilje in je v
nasprotju z družbenimi normami, v zameno za slednje pa posameznik pridobi prepoznanje, spoštovanje in
občutek pripadnosti. Lahko torej govorimo o radikalizaciji verske, pa tudi politične, rasne itd. matrike. Pri tem
je poudarek na procesu radikalizacije, ki vključuje zmožnost prepričevanja/manipuliranja na eni strani ter
stanje izolacije, odrinjenosti in splošne ranljivosti na drugi.
Nasilni ekstremizem se pojmuje kot proces »spodbujanja, podpiranja ali izvrševanja terorističnih dejanj,
usmerjenih v obrambo politične ideologije, ki zagovarja rasno, nacionalno, etnično ali versko nadvlado in ki
je v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli in vrednotami dane družbe«2.

Zakaj šport?
Šport igra pomembno vlogo v življenju številnih mladih – tako v praktičnem kot tudi simboličnem smislu – in
nosi v sebi potencial za prevlado nad privlačnostjo radikalnih skupin z nudenjem odgovorov na potrebe
mladih prek vključenosti, zaupanja in spoštovanja pravil. V splošnih prizadevanjih za preprečevanje kriminala
je prepoznana moč športa, ki se šteje kot sredstvo za oblikovanje odpornosti in izboljšanje življenjskih
spretnosti, zlasti med mladostniki, pri katerih obstaja tveganje, s poudarkom na moči športa pri spodbujanju
miru, krepitvi vloge skupnosti in socialni vključenosti. V splošnem obstoječe znanje in literatura potrjujeta
potencial športa kot orodja za preprečevanje radikalizacije med mladimi, a je bilo na tem področju
sorazmerno malo storjenega. Projekt SAFE ZONE si prizadeva odpraviti to vrzel.
Obstajajo številni razlogi za obravnavo športa kot privilegiranega področja za preprečevanje radikalizacije in
nasilnega ekstremizma mladih. Prvič, šport je dragoceno orodje za osebnostno rast, ki lahko vpliva na fizično
in psihično zdravje ter splošni razvoj, izboljša samozavest, pomaga oblikovati osebnost in spretnosti
posameznikov, zlasti otrok in mladostnikov, s poučevanjem o tem, kako se spopadati s čustvi, kot sta jeza in
strah, ter čustvi, ki se porajajo ob neuspehu in konfliktih. Šport je zelo razširjen in lahko doseže številne mlade
posameznike in njihove družine ter s tem celotno skupnost. Šport prinaša občutek pripadnosti – skupini, ekipi,
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glejte Evropsko agendo za varnost (2015).
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športnemu klubu, teritoriju, širši skupnosti – in s tem ima potencial za zagotavljanje alternative privlačnosti
radikalnih skupin. In ne nazadnje je šport tudi področje neformalnega izobraževanja in je kot tak lahko
posebej učinkovit pri otrocih in mladostnikih.

Glavni vključeni akterji
Radikalizacija mladih v športu je v stičišču treh pomembnih področij: vzgoje mladih, športa in pravosodja.
Zato preprečevalni ukrep nujno privede do sprejetja pristopa z več organi, ki bi moral v idealnem primeru
vključevati predstavnike ključnih organov z navedenih treh področij – na primer šole in univerze; športne
klube ter manj formalna izobraževalna in družbena okolja; pravosodje za mladoletnike, socialne službe in
morda tudi organe za duševno zdravje, skupaj z organi pregona, lokalnimi oblastmi in snovalci politik.

Dejavnik pandemije
Globalna pandemija covida-19 je postala znatna grožnja za varnost, zdravje in dobrobit družb in skupnosti po
vsem svetu. Čeprav so ukrepi, ki jih je sprejela večina vlad po vsem svetu, prispevali k prekinitvi dejavnosti
nasilnih ekstremističnih skupin, so te skupine nekatere šibke točke izkoristile sebi v prid. Medsebojna
razdalja, izolacija, šolanje od doma in prekomerna izpostavljenost spletu so prispevali k brezposelnosti,
povečanju družbenih neenakosti, negotovosti in strahu pred prihodnostjo, s tem pa se je zlasti med
mladostniki okrepilo stanje ranljivosti in ustvarili so se temelji za čustvene, socialne, ekonomske in politične
šibkosti. Posledično se je povečalo tudi tveganje za radikalizacijo. Okoliščine, ki jih je prinesla pandemija, so
ekstremističnim skupinam celotnega ideološkega spektra omogočile, da so na pandemijo začeli gledati kot
na priložnost za širitev. To je kriza vrednot, zaradi katere postajajo mladi posebej ranljivi v svojem iskanju
»poslanstva«, in ki – skupaj z večjo prisotnostjo na družbenih omrežjih – odpira še večjo vrzel za širjenje
ekstremističnih idej, ki promovirajo polarizacijo.
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2.

MLADINSKI ŠPORT IN PREPREČEVANJE RADIKALIZACIJE
»Vsi so mi rekli: 'tja greš zato, da zmagaš, ne na zabavo'!«

Nasilna radikalizacija predstavlja v Evropi vse bolj zapleten izziv, v povezavi s katerim moramo usvojiti novo
znanje in veščine. Odzivanje na tak izziv zahteva neposreden pristop, ki vključuje učitelje in vzgojitelje v šolah
in drugih okoljih – kot so športne skupine in klubi – ki lahko nudijo močne dejavnike zaščite pred radikalizacijo.
V okviru tega področja Svet Evrope navaja naraščajočo zaskrbljenost in potencial mladinskega dela, zlasti za
preprečevanje, ter pozornost usmerja na odločilno vlogo dejanj, ki se osredotočajo na opolnomočenje in
mladim zagotavljajo podporo pri spoprijemanju z življenjskimi izzivi ter krepitvi odpornosti na nasilne
ideologije. V okviru projekta SAFE ZONE je prepoznana pomembnost športa mladih kot orodja za
preprečevanje z osredotočenostjo na potrebo po izobraževanju športnih trenerjev o tem, kaj je in kaj ni
ekstremizem, čimer se olajša zgodnje opozarjanje ter zmanjšata etiketiranje in kategorizacija. In ne nazadnje,
delavci, ki delajo na področju športa mladih, zavzemajo edinstvene položaje, od koder se lahko vključijo v
splošno preprečevanje, saj šport predstavlja idealen okvir, skozi katerega je moč doseči širšo populacijo
mladih in njihovih družin.
Vendar pa obravnavanje športa kot področja za preprečevanje radikalizacije mladih ni dovolj za učinkovito
strategijo preprečevanja. Radikalizacija in ekstremizem mladih se povečujeta – v veliki meri tudi zaradi
nedavne pandemije – in obstaja nujna potreba, da se te težave lotijo ustrezno odzivni in odgovorni akterji ter
celotna skupnost. Predvsem je treba doseči, da se težav na področju radikalizacije in ekstremizma mladih
zavejo vsi ključni akterji, ki sodelujejo pri izobraževanju otrok in mladostnikov.
Na podlagi ugotovitev iz projekta SAFE ZONE bi bilo treba v celoviti strategiji preprečevanja na tem področju
po eni strani predvideti sodelovanje vseh akterjev, ki so vključeni v izobraževanje mladih, po drugi strani pa
akterjev, ki obvladajo radikalizacijo po strokovni plati (npr. pravosodje za mladoletnike, kazenski pregon). Da
bi začeli s pripravo nacionalnih strateških načrtov za preprečevanje radikalizacije, bi bilo treba »izobraževalno
skupnost« obravnavati kot privilegirano področje, izobraževalne organe in službe, tako formalne kot
neformalne, pa kot privilegirane deležnike. Na podlagi zgoraj navedenih ključnih prednosti športa (glejte
odstavek »Zakaj šport?«) bi bilo treba športne akterje vključiti med izobraževalne službe.
V nadaljevanju je opisanih več ključnih vprašanj, na katera so najpogosteje opozarjali udeleženci delavnic za
usposabljanje, nacionalnih srečanj s športnimi vodji in srečanj več organov, ki so potekala v partnerskih
državah projekta SAFE ZONE. Na podlagi teh vprašanj je bilo možno pripraviti nekaj priporočil in smernic za
športne trenerje in delavce, ostale ključne akterje in snovalce politik.
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3.

KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
»Šport je zveza, ker so njegova pravila enaka za
vsakogar in ker govori edinstven, univerzalni jezik.«



Projekt SAFE ZONE je bil na splošno deležen velikega zanimanja v vseh partnerskih državah in

udeleženci so poudarili, da se je treba nujno seznaniti s preprečevanjem radikalizacije v športu, ter pokazali
zanimanje za orodja za usposabljanje, razvita v okviru projekta SAFE ZONE. Večina trenerjev je na podlagi
svojih izkušenj poročala o vsaj enem primeru, povezanem z radikalizacijo, z majhnimi razlikami med državami.


Udeleženci so poudarili, da se je treba razen na športne trenerje osredotočiti tudi na druge športne

delavce – na primer športne vodje – in glede na transverzalnost preprečevanja radikalizacije pozvali k
navezovanju stikov z drugimi akterji in disciplinami. Sodelujoči trenerji so poudarili, da so potrebne ideje za
konkretne korake ter načine za doseganje usklajenosti med več organi in posredovanja pri preprečevanju
radikalizacije skozi šport.


Obravnavana je bila tudi potreba po postopkih krepitve zmogljivosti, ki vključujejo vse športne

akterje, pa tudi družine.


Udeleženci so poudarili tudi ključno vlogo športnih vodij, ki so pooblaščeni za postavljanje prioritet v

posameznem klubu in se torej lahko odločijo, ali naj klubi dajejo prednost izobraževanju ali uspešnosti.
Predlagano je bilo, da se športni vodje udeležijo obveznega usposabljanja o temah, kot so nasilje in
radikalizacija, etika, izobraževanje o človekovih pravicah itn.


Vprašanje radikalizacije bo v prihodnosti še večji problem zaradi posledic, ki so jih omejitve zaradi

covida-19 pustile pri mladostnikih in mladih. Težnja po preživljanju več časa na spletu je poleg izolacije ter
pomanjkanja priložnosti za šport in druženje pahnila veliko število mladih po Evropi v večjo nevarnost za
radikalizacijo. Ozaveščanje in usposabljanje na tem področju sta zelo pomembna za zgodnje odkrivanje
radikalizacije in njeno preprečevanje.


Ena od večjih zaznanih težav je, da trenerji ne le nimajo na voljo ustreznega usposabljanja za

odkrivanje radikalizacije v zgodnji fazi, temveč tudi, da jim primanjkuje znanja o tem, kako ravnati, če
radikalizacija že poteka. Zelo jih tudi skrbi, kako v praksi in čustveno pristopiti k mladostniku, ki je na poti v
radikalizacijo, in koga še vključiti v ta proces.


Trenerji in športni delavci so se strinjali, da bi moralo biti na voljo usposabljanje na to temo in da bi

ga bilo treba vključiti v redno usposabljanje trenerjev in športnih delavcev. Vsebine o radikalizaciji in
deradikalizaciji bi morale biti na voljo tudi na spletu. Trenerje bi bilo treba pozvati, naj opazujejo spremembe
v vedenju mladostnikov in dovolj zgodaj odkrijejo nenavadne spremembe, ki bi lahko kazale na radikalizacijo
v teku. K mladostniku bi morali pristopiti z empatijo in narediti vse, da ga ne izključijo iz skupine in športnega
kluba. Če težave ne morejo rešiti s pogovorom z mladostnikom, bi se morali obrniti na druge deležnike – kot
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so družine, šolski učitelji, psihologi in socialni delavci, in po potrebi policija. V mnogih državah, na primer v
Sloveniji, ima policija številne strokovnjake, ki se ukvarjajo z radikalno mladino v športu, tako da lahko trenerji
in športni delavci izkoristijo izkušnje policije kot dodano vrednost.


Športni delavci in trenerji bi morali pridobiti tudi licenco kot moralni in etični vzgojitelji, ki spodbujajo

dobre vrednote športa in ne nasilja. To je izjemno pomembno za trenerje v športnih disciplinah, kot so borilne
veščine in nogomet.


Vsi udeleženci srečanj in poglobljenih intervjujev so se strinjali, da bo vprašanje radikalizacije v

prihodnosti postalo še večji problem zaradi posledic, ki so jih omejitve covida-19 pustile pri mladih. Zato bo
usposabljanje na to temo postalo ključnega pomena v okviru strategije za preprečevanje in odkrivanje
radikalizacije v zgodnji fazi. V vseh partnerskih državah so se trenerji, ki so se udeležili izobraževalnih delavnic
projekta SAFE ZONE, strinjali, da bi bilo treba enote usposabljanja in metodologijo, razvite v okviru projekta,
redno izvajati za vse športne delavce.


V zvezi z vzgojno dimenzijo športa so nekateri športni vodje izrazili zaskrbljenost zaradi razlik med

skupnim stališčem – ki razume vzgojno vlogo športa kot izjemno, šport pa v bistvu kot sredstvo za
preprečevanje bolezni družbe – in stališčem številnih športnih trenerjev, ki neposredno delo z mladimi
večinoma usmerjajo v izboljšanje uspešnosti in manj v vzgojno dimenzijo.


V Nemčiji različne pobude za preprečevanje radikalizacije že obstajajo v Nemški nogometni zvezi

(DFB), državnih in regionalnih društvih ter različnih izobraževalno usmerjenih pobudah in institucijah. Vendar
se o preprečevanju radikalizacije običajno razpravlja v okviru celovitih pogojev za spodbujanje demokracije,
preprečevanje diskriminacije ali poštene igre. V tej obliki se posega tudi na področja licenciranja trenerjev v
osnovnem in nadaljevalnem usposabljanju za športne trenerje.


Opozoriti je treba, da se terminologija pogosto razlikuje in različno obravnava celo v isti državi. Zvezne

strukture v Nemčiji pogosto dojemajo kot da delujejo pretežno avtonomno in niso povezane z državnimi
športnimi zvezami. Standardiziranih, vsedržavnih postopkov ni zlasti na področju preprečevanja radikalizacije
in spodbujanja demokracije.


Na Portugalskem so obravnavali tudi vrzel med športom v šolah in športom v klubih: pri mlajših

udeležencih takšna delitev ni smiselna, saj bi moral biti tako v šolah kot v klubih poudarek na vzgojni in
rekreacijski dimenziji. Za spodbujanje sodelovanja med šolami in športnimi klubi bi morale biti odgovorne
občine, saj se ukvarjajo z enimi in drugimi.


Ena od glavnih omejitev, o katerih so poročali v vseh državah, zadeva heterogeno ozadje športnih

trenerjev. V Italiji in Nemčiji je veliko trenerjev, ki trenirajo otroke in mladostnike – zlasti v športih, kot je
nogomet – prostovoljcev in se za to delo niso posebej usposabljali.


V Italiji se je pokazala potreba, da se v prihodnje v usposabljanje kvalificiranih trenerjev vključi

sodelovanje in povezovanje športnih trenerjev s strokovnjaki iz okolij, ki niso povezana s športom (npr.
pravosodje, socialne službe, izobraževalni organi).
6



Šport se prepogosto dojema kot dopolnilna dejavnost in ne kot prednostna naloga za razvoj otrok in

najstnikov. Italijanski šolski sistem je v tem smislu pomanjkljivo opremljen, zato se ekonomska teža športne
vadbe prepušča družinam. Posledično je veliko otrok in najstnikov, ki pripadajo najbolj marginaliziranim
družbenim skupinam, tudi izključenih iz športa, s čimer se krepi izpostavljenost teh otrok nevarnostim,
povezanim z izolacijo.
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4.

PRIPOROČILA POLITIK

a.

Priporočila za športne delavce



Glede na ugotovitve raziskav, ki izhajajo iz vključenih držav, bi moralo vsako usposabljanje,

namenjeno preprečevanju radikalizacije in nasilnega ekstremizma mladih v športu, odgovarjati na naslednje
potrebe: i) potrebo po ponovni vzpostavitvi osrednje izobraževalne in pedagoške vloge športnih trenerjev,
da bi slednji prepoznavali tvegano vedenje mladih zgodnji fazi in bili opolnomočeni za ukrepanje; ii) potrebo
po povečanju ozaveščenosti o možni povezavi med športom in nasiljem, zlasti ko gre za uspešnost in
tekmovalnost; iii) potrebo po sprejetju različnih metodologij usposabljanja, po možnosti z multidisciplinarnim
pristopom, da bi bolje zadovoljili različne potrebe po usposabljanju ter upoštevali raznoliko izobrazbo in
strokovne izkušnje športnih trenerjev in vaditeljev (poklicnih in polpoklicnih trenerjev ter nepoklicnih
prostovoljcev).


Izobraževalne delavnice in tečaji o preprečevanju radikalizacije za trenerje bi morali biti najprej

prilagojeni potrebam trenerjev, vendar bi si bilo treba prizadevati tudi za vključitev drugih ključnih športnih
delavcev, kot so sodniki. Nekateri intervjuvani športni vodje so predlagali oblikovanje modulov usposabljanja
in izobraževalnih seminarjev o radikalizaciji mladih za vse športne delavce, s čimer bi povečali ozaveščenost
o pedagoški vrednosti športa kot orodja za preprečevanje tega pojava. Module in seminarje bi bilo treba
pripraviti in organizirati s pomočjo strokovnjakov za ta vprašanja (npr. sociologov, pedagogov, psihologov).


Usposabljanja za krepitev zmogljivosti poklicnih trenerjev za opazovanje in obvladovanje relacijske

dinamike, s čimer bi preprečili, da bi šport sam postal sredstvo nasilja. S predlogom ad hoc usposabljanj na
temo radikalizacije, ekstremizma in nasilja med mladimi bi bilo možno povečati ozaveščenost športnih
trenerjev o tej zadevi ter jim omogočiti, da dojamejo vsakršno »alarmantno« ali tvegano vedenje. Hkrati pa
mora usposabljanje tudi povečati ozaveščenost trenerjev o njihovi vzgojni vlogi ter jim zagotoviti ustrezna in
učinkovita orodja za odzivanje na morebitne primere nevarnosti.


Učinkovita strategija bi lahko bila spodbuditi trenerje, da spremljajo dogajanje v športni vadbi s

pomočjo vprašalnika in o njem poročajo. Takšna praksa bi po mnenju intervjuvanih športnih vodij povečala
zavedanje trenerjev o dinamiki družbenih odnosov.


Usposabljanja za nepoklicne trenerje prostovoljce, ki so pogosto zaposleni v najbolj neformalnih

mladinskih športnih klubih. Področje usposabljanja za poklicne trenerje je treba razširiti, da bi se vključili tudi
nepoklicni trenerji prostovoljci, morda v omejeni obliki.


Da bi športni trenerji bolje prepoznali tvegano vedenje, je priporočljivo spodbuditi redno sodelovanje

med športnimi trenerji, šolskimi učitelji ter športnimi psihologi in pedagogi. To bi prispevalo tudi k obogatitvi
periodičnega usposabljanja za trenerje.
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Priporočljivo je kulturo in vrednote športa širiti tudi med mladimi, ki se ne ukvarjajo s športom.

Športni klubi morajo poiskati učinkovite načine za interakcijo z ogroženimi mladimi. To bi lahko dosegli z
ukrepi za spodbujanje športnih dejavnosti v šolah in marginaliziranih soseskah. Športna ponudba za mlade bi
morala biti zanje privlačna in vključevati vadbene metodologije, ki poučujejo, kako aktivno vključiti mlade ne
glede na njihove športne dosežke. V tem smislu je bilo predlagano spodbujanje »neformalnih« športnih
disciplin – kot je parkour – v športnih centrih, ker so za mlade zelo privlačne. Da bi takšni projekti pridobili
privržence v skupnosti, bi morali vključevati ustrezno družbeno prvino.


Temo zgodnjega odkrivanja in preprečevanja radikalizacije mladih v športu bi bilo treba vključiti v

redna usposabljanja trenerjev in športnih delavcev. Poleg tega bi jih bilo treba usposabljati za spodbujanje
zdravih vrednot v športu; in ko pridobijo licenco, bi morali dokazati, da so sposobni biti dobri vzorniki mladim
in so usposobljeni za delo z njimi.


Potem ko trenerji in športni delavci poskusijo težavo najprej rešiti znotraj svojega športnega društva,

bi morali vedeti, kako se obrniti na druge deležnike, da bi odpravili radikalizacijo. Športnim delavcem bi moral
biti na voljo seznam institucij in strokovnjakov, da bi natančno vedeli, koga in v kakšnem vrstnem redu naj
pokličejo, če se z ugotovljenimi primeri ne morejo spoprijeti sami.


Seminarje in delavnice za športne delavce bi bilo treba organizirati vsako leto, da bi lahko izmenjali

svoje izkušnje s strokovnjaki za radikalizacijo mladih in drugimi športnimi delavci ter spoznavali nove dobre
prakse. Takšne delavnice bi lahko organiziral olimpijski komite ali druge nacionalne športne organizacije.

Usposabljanje za športne trenerje: ključna vprašanja


Ozaveščanje o vzgojni vlogi in odgovornosti



Ozaveščenost o radikalizaciji mladih in seznanjenost z njo



Vzornik in možni vpliv na mladostnike (negativen – pozitiven)



Krepitev zmogljivosti za spodbujanje vključevanja in športnih vrednot



Krepitev zmogljivosti za prepoznavanje tveganih primerov



Povezovanje z družinami kot prednostna naloga
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b.

Priporočila za druge ključne organe (pristop več organov)



Za ustrezno opolnomočenje športnih trenerjev, spodbujanje pedagoške vrednosti športa ter

učinkovitejše odzivanje na posebne potrebe in težave mladih je v vseh državah nujno vzpostaviti lokalne
mreže sodelovanja, ki vključujejo strokovno znanje in spretnosti, ki niso zgolj s področja športa.


V vseh državah EU bi moral biti šport dosledneje vgrajen v nacionalni izobraževalni sistem. Zaradi

močnega vzgojnega in vključujočega potenciala, ki ga ima šport poleg številnih drugih koristi za splošni razvoj
in dobrobit otrok in mladostnikov, bi bilo treba šport obravnavati enako pomembno kot vse druge šolske
predmete že v osnovni šoli. Poklicni učitelji športa bi morali biti vključeni v vse šole in vse razrede od osnovne
šole naprej ter posebej usposobljeni za poučevanje mladostnikov.


Spodbujati bi bilo treba izmenjavo z drugimi izobraževalnimi in prevzgojnimi področji, zlasti

pravosodjem za mladoletnike, ter sprejeti njihova orodja. Zlasti restorativno pravo – ki na splošno velja za
zelo učinkovito pri reševanju sporov med storilci kaznivih dejanj in žrtvami – bi lahko bilo zelo koristno na
neformalnem področju športa, če obstaja skupna kultura pedagoške in vzgojne vrednosti športa in jo delijo
vsi vključeni akterji

Sodelovanje med več organi: ključna vprašanja


Ozaveščanje o radikalizaciji in nasilnem ekstremizmu mladih



Spodbujanje ozaveščenosti o vzgojni vlogi športa



Obravnavanje športnih akterjev kot ključnih deležnikov izobraževalne skupnosti



Vzpostavitev mrež za spremljanje in organizacija rednih srečanj



Spodbujanje načrtov in pobud za preprečevanje

c.

Priporočila za snovalce politik



Šport bi moral biti vgrajen v nacionalne strategije gospodarskega in družbenega razvoja, športni klubi

in organi pa bi morali biti vključeni kot ključni sogovorniki med pomembnejše izobraževalne organe in mreže
za preprečevanje.


Da bi preusmerili pozornost v otroškem in mladinskem športu z uspešnosti na vzgojo, so potrebne

spremembe zakonodaje, vključno z obveznimi certifikati za športne vodje o vprašanjih, povezanih z vlogo
športa v vzgoji, in obratno, z odgovornostjo športa za vzgojo.
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Obstaja potreba po nacionalnih strateških načrtih za preprečevanje radikalizacije s konkretnimi

ukrepi in politikami za izvajanje v različnih okoljih, ki so poleg športnega okolja pomembni za razvoj otrok –
kot so družina, šola in celotna skupnost. Takšen načrt bi lahko bil del širšega načrta, ki bi obravnaval tudi
sovražni govor.


Za učinkovito strategijo preprečevanja je treba vključiti vrednotenje in spremljanje programov za

preprečevanje radikalizacije. Kot so poročali na Portugalskem, nekateri lokalno razviti projekti niso bili
ustrezno preskušeni, da bi dokazali učinkovitost in se še naprej izvajali na nacionalni ravni.


Zelo je priporočljivo, da se teme, povezane s preprečevanjem radikalizacije, vključijo v okvir

nacionalnega sistema podeljevanja licenc za športne trenerje, ki so na voljo v posamezni državi. Podeljevanje
licenc bi moralo vključevati poučevanje športnih vrednot, izvajati in spremljati pa bi ga morale usposobljene
izobraževalne ustanove, po možnosti na nacionalni ravni.


V Nemčiji je zaradi zvezne strukture regionalnih in državnih športnih združenj zelo priporočljivo, da

potekajo redne oblike izmenjav v zvezi s preprečevalnim delom, usmerjenim k vrednotam.


V Italiji se za učitelje športa v osnovnih šolah ne zahtevajo nobene veščine ali strokovno znanje o

športu in šport večinoma poučujejo učitelji drugih predmetov. To lahko škodljivo vpliva na otroke, zlasti na
najbolj prikrajšane, katerih družine nimajo finančnih sredstev, da bi otroke vpisale v zasebne športne klube,
ki jih obiskujejo po šoli. Novi zakon 523, člen 109, predvideva postopno uvajanje poklicnih učiteljev z ustrezno
kvalifikacijo za poučevanje »telesne vzgoje« v petem razredu osnovne šole od šolskega leta 2022/2023
naprej. S tem bodo postopoma uvedli pouk telesne vzgoje s poklicnimi učitelji za celoten ciklus osnovne šole.


Portugalski načrt za učinkovito varstvo otrok v športnih politikah prinaša celovite smernice in akcijske

načrte, ki se lahko uporabljajo za preprečevanje vseh oblik nasilja v športu. Varstvo otrok v športu kot
pričakovan rezultat pomeni oblikovanje vlog pooblaščencev za varstvo otrok v športu. Otrok ali mladostnik v
procesu radikalizacije je v nevarnosti in žrtev – samopoškodovanja in negativnega vpliva skrajnežev – pa tudi
v nevarnosti, da postane storilec nasilnega ekstremizma. Zato zelo priporočamo, da se v usposabljanje
pooblaščencev za varstvo otrok vključi tema radikalizacije in nasilnega ekstremizma v športu.

d.

Priporočila politik EU



Na splošno je treba razviti skupno kulturo športa kot pedagoškega orodja in močnega sredstva za

vključevanje. V vseh športnih disciplinah in na vseh ravneh je treba spodbujati neagonistično dimenzijo
športne vadbe.


Kot prvi korak k sprejetju evropske strategije za preprečevanje radikalizacije mladih bi bilo treba

opraviti razpravo o terminologiji – začenši z »radikalizacijo«.
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V okviru transnacionalnih projektov bi bilo treba obravnavati zlasti športne trenerje prostovoljce in

trenerjem na čim bolj dostopen način zagotoviti izobraževanje, ki temelji na vrednotah. Osredotočiti se je
treba na vrednost prostovoljcev in nizek prag dostopa do licenc za trenerje.


V okviru učinkovite strategije EU obstaja potreba po evropski platformi, ki bi se ukvarjala z

radikalizacijo in deradikalizacijo (kot je RAN), specializirani za radikalizacijo v športu in deradikalizacijo skozi
šport. Poleg tega bi bilo treba vsako leto organizirati seminarje EU na temo radikalizacije in deradikalizacije v
športu in skozi šport, na katerih bi si lahko strokovnjaki in strokovni delavci izmenjali dobre prakse iz različnih
držav EU.
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5.

PRILOGA

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA PREPREČEVANJE RADIKALIZACIJE V ŠPORTU: EVROPSKI PRIMERI
Nemčija
1. Rheinflanke je neprofitno podjetje, ki je kot ponudnik dela z mladimi in dela na področju integracije v zvezi
s športom dejavno po vsej Nemčiji. Organizacija je bila ustanovljena leta 2006 na podlagi ideje o podpiranju
prikrajšane mladine skozi šport. Od tedaj so zlasti prisotni v izobraževalnem delu in delu z mladimi ter v
šolskem okolju. V okviru izobraževalnega dela ponujajo usposabljanje za multiplikatorje pri delu z mladino in
begunci, na primer za vzpostavitev pristopa do dela z mladimi na osnovi športa znotraj struktur. Organizacija
Rheinflanke uporablja šport predvsem kot stično točko z nizkim pragom v družbenem okolju otrok in
mladostnikov, z namenom da se postavijo temelji za nadaljnjo podporo. Vzorčni projekti organizacije so
»HOPE Football«, v katerem se v okviru integracijskega pristopa, povezanega s športom, trenirajo heterogene
ekipe; projekt »Spiel dich frei«, ki uporablja igrivo-ustvarjalno kombinacijo glasbe, gledališča in športa za
preprečevanje radikalizacije; ali "football3 for all" kot metodično preučevanje teme. Organizacija Rheinflanke
je po obliki in strukturi odličen primer uspešnega integracijskega dela z otroki in mladostniki z migracijskim
ozadjem in brez njega. Organizacija Rheinflanke v izobraževalnem delu in delu z mladino s posredovanjem
vsebin, ki temeljijo na vrednotah, deluje na področju preprečevanja radikalizacije.
2. Football3 for all je metoda, ki združuje klasično igro nogometa s pristopom, ki temelji na vrednotah, in se
osredotoča na načela poštene igre, enakosti, moštvenega duha in spoštovanja. Football3 poteka v treh
različnih korakih. V prvem koraku (1) poteka znotraj ekip, ki so čim bolj heterogene in mešane glede na spol,
pogovor, v katerem se oblikujejo pravila za naslednjo nogometno igro. Upoštevajo se lahko na primer pravila,
kot so točke za pošteno igro ali dvojne točke za zadetke, ki so jih dosegli mlajši igralci. Temu sledi nogometna
igra (2), ki običajno poteka na manjših igriščih in krajši čas. Igra poteka brez sodnika, tako da igralci sami
odločajo o razlagi pravil. Po igri se igralci sestanejo (3) in pregledajo igro. Ekipi imata zdaj možnost, da poleg
doseženih zadetkov pridobita točke za pošteno igro, ker sta upoštevali pravila. Igro Football3 vedno spremlja
posrednik. Glavni cilj je seveda samozadostna medsebojna razprava igralcev ter skupen pristop in
posredovanje vrednot. Pri tem ne gre toliko za uspešnost, temveč bolj za skupno poimenovanje vrednot in
pravil, ki jih medsebojno upoštevajo ter jih spremljata spoštovanje in poštena igra. Na koncu igralci
ponotranjijo pogled na preprečevanje radikalizacije ter ga prenesejo v svoje družbene skupine, med svoje
prijatelje, v svoje razrede in v svet.
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Italija
Kot je bilo potrjeno skozi celotno izvajanje aktivnosti v okviru projekta SAFE ZONE v Italiji, je preprečevanje
radikalizacije mladih v športu v državi precej nova tema, praks ali pobud, ki se posebej osredotočajo na to
temo, pa ni lahko najti. Vendar pa se športni akterji v Italiji postopoma zavedajo svoje ključne vloge in funkcije
pri obravnavi področja preprečevanja marginalizacije, rasizma in prestopništva mladih. Obstoječe prakse
kažejo, da obstaja veliko skupnih točk z namenom preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma, in
sicer: priznanje izobraževalne/pedagoške vloge športa in potrebe po opolnomočenju trenerjev;
preprečevanje izključenosti in marginalizacije mladih kot prvi korak ter spodbujanje vrednot miru,
solidarnosti, spoštovanja pravil in poštene igre; sposobnost odzivanja na potrebe mladostnikov po sprejetju
v skupini, s čimer se jim zagotovi občutek pripadnosti in samoidentitete; in nazadnje, pomen sodelovanja
med več organi in službami. Prakse, predstavljene v nadaljevanju, so primeri slednjega.
1. Projekt »TraSPORTami« (dobesedno »Odpelji me proč«) je promovirala lokalna podružnica italijanskega
športnega centra – CSI v Bergamu v severni Italiji v sodelovanju z mrežo šestih lokalnih nevladnih organizacij
z namenom preprečevanja in zmanjšanja prikrajšanosti pri izobraževanju s povečanjem priložnosti za rast,
interakcijo in druženje mladih. Projekt, ki so ga financirali tako javni kot zasebni organi, je prispeval k
ustanovitvi delovne skupine več organov in služb, ki poleg nevladnih organizacij vključuje izobraževalne in
skupnostne službe ter pravosodne organe za mladoletnike. Športni akterji delujejo kot posredniki med
športnimi klubi, lokalnimi organi in družinami ter vzpostavljajo multidisciplinarno mrežo več organov za
sodelovanje pri pobudah za preprečevanje, namenjenih mladim športnikom, ki so v nevarnosti za
mladoletniško prestopništvo in protisocialno vedenje. Projekt v tem okolju z več organi zagotavlja vajeništvo
v športu za mladostnike z vedenjskimi težavami in tiste, ki so v nevarnosti za prestopništvo. Vajeništva v
športu omogočajo mladostnikom, da se vključijo v skupine vrstnikov z dobro opredeljenimi vlogami, kot je
pomočnik trenerja, z namenom, da se čutijo priznane kot del svoje družbene skupnosti. Izobraževalne in
socialne službe sodelujejo s športnimi klubi, da sprejmejo skupni jezik in prakse v »najboljšem interesu
otroka«. Tu se začne proces vključevanja in preprečevanja.
2. Projekt »I SPORT – Projekt vključujočega športa nasproti dogmam radikalizacije« 3, ki ga financira Evropska
komisija, GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, je bil namenjen spoprijemanju z radikalizacijo in
prestopništvom v prikrajšanih območjih mesta Palermo na Siciliji. Projekt je bil izveden s pristopom več
organov in služb, ki je vključeval usklajeno delovanje javnih in zasebnih organov – na primer univerze,
pravosodja za mladoletnike, centra za begunce in prosilce za azil, športne organizacije in nevladne
organizacije Ceipes kot koordinatorja. Športna vadba je bila promovirana kot dragoceno orodje za
vključevanje, integracijo in spoštovanje kulturnih razlik. Mladi zaporniki, begunci in migranti ter mladi

Več informacij je na voljo na spletnem mestu CEIPES https://ceipes.org/it/?s=i+sport&lang=it
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prebivalci so se udeleževali športnih dejavnosti pod vodstvom poklicnih športnih pedagogov, da bi se
seznanili z vrednotami solidarnosti in timskega dela ter spodbujali pripadnost skupini ne glede na družbeno,
kulturno ali versko ozadje njenih članov. Projekt je bil namenjen premagovanju fizičnih in kulturnih ovir, ki jih
povzročajo predsodki, zmanjšanju tveganja za radikalizacijo med mladimi zaporniki ter zagotavljanju
dragocenih in alternativnih izhodov iz izolacije in/ali nasilnega vedenja; ter končno, spodbujanje vrednot
evropske skupnosti – kot so enakost spolov, poštena igra, socialna vključenost – z aktivno športno vadbo.
Portugalska
1. »Achieve, collect and give back« (Dosezi, zberi in vrni) (AC&GB) je državljansko gibanje, ki ozavešča in
opozarja na našo vlogo in odgovornost pri državljanski in športni vzgoji/izobraževanju otrok in mladostnikov.
Namen gibanja je organizirati dogodke in programe, ki ogroženim mladim zagotavljajo športno in
državljansko vzgojo. Gre za družbeno gibanje, navdihnjeno z vrednotami premagovanja, samospoznanja in
solidarnosti, ki jih zagovarja šola juda Nuno Delgado:
•

Jiko No Kansei (iskanje fizične in duševne popolnosti): dosezi –- premagaj

•

Seiryoku Zenyo (uporaba telesne in duševne energije za največji učinek): zberi – samospoznanje

•

Jita Kyoei (vzajemna blaginja in korist za vse): vrni – solidarnost

Gibanje »Achieve, Collect & Give Back« se predstavlja z mavričnim pasom za judo, »mavričnim pasom«, ki
simbolizira upanje, enotnost nasprotij, složnost narodov in družbeno integracijo, koncept, ki ga je zagovarjal
Nelson Mandela, ambasador koncepta socialne vključenosti. Za praznovanje dneva Mandele je AC&GB
promoviral »Največji razred juda 2021«, katerega cilj je bil združiti vse ljudi okoli vrednot juda in njegovega
moralnega kodeksa – spoštovanje, pogum, skromnost, samokontrola, prijateljstvo, iskrenost, čast, vljudnost
plus trajnost – ter s pomočjo juda in njegovih prednosti ustvariti prenosljivo izkušnjo interakcije na virtualni
način zaradi razmer, povezanih s pandemijo.
2. Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) – Nacionalni načrt za etiko v športu – je pobuda, ki jo
spodbujata Portugalski inštitut za šport in mladino (IPDJ), partner v projektu SAFE ZONE, in državni sekretar
za mladino in šport. Njegov cilj je spodbujati etiko in vrednote v športu, zagotavljati ukrepe za ozaveščanje o
nasilju v športu ter načine za preprečevanje nasilja pri mladih in njihovih družinah. PNED je vključeval izvedbo
programa »Ukrepi za usposabljanje – etika v športu« s športnimi akterji, s čimer je okrepil ljudi s
kompetencami kot multiplikatorje ukrepov tega nacionalnega načrta. V okviru PNED ter v partnerstvu z IPDJ
in fakulteto za človeško motoriko poteka tudi program Šport brez ustrahovanja, v katerem se izvaja sklop
ukrepov za ozaveščanje med šolo in odraslo populacijo s ciljem preprečitve te težave. V okviru razvitih vsebin
izpostavljamo televizijsko kampanjo »Move-te por valores« – Gibaj se za vrednote, tedensko oddajo na
nacionalni radijski postaji Antena 1, ki pripoveduje pozitivno zgodbo iz športa v nasprotju z negativno. Cilj
tega projekta je vlagati v protipropagando, ki prikazuje pozitivne ukrepe, ki jih je mogoče uvesti za spopadanje
s stereotipi in predsodki, povezanimi z okoliščinami ustrahovanja.
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Slovenija
1. Slovenski partnerji so se seznanili z več dobrimi praksami o tem, kako preprečevati radikalizacijo v športu,
na primer kako privesti mladostnike iz nasilnih torcidnih skupin v športna društva, kjer lahko agresijo
pretvorijo v športno vadbo. Mladi so se v navedenem primeru naučili novih načinov, kako se spoprijeti s
svojimi agresivnimi tenzijami in kako jih spremeniti v fizične učinke. Namesto dela nasilne skupine so postali
del športne skupine in v športnem društvu našli nove prijatelje. Tisti z večjimi ambicijami so začeli tekmovati
ter skozi dosežke pridobivali samospoštovanje in priznanje. Ko so se počutili sprejete s strani vrstnikov in
trenerjev, so se resnično odvrnili od nasilja in nasilnih skupin. Takšen pristop je bil uspešen v primeru, ko je
imel športni trener dovolj karizme in so ga dojemali kot dobrega vzornika, ki mu je vredno slediti in ga ubogati.
Mladi so namreč morali sprejeti tudi hierarhijo posamezne skupine, to pa je bilo mogoče le, če so sprejeli
pravila in trenerja.
2. Drugi primer dobre prakse, pridobljen v okviru projekta SAFE ZONE, je bil povezan z zgodnjim odkrivanjem
mladostnikov, ki so v nevarnosti, da postanejo nasilni. Poudarek je bil na spremembi vedenja med športno
vadbo. V enem primeru je trener opazil mladega fanta, ki se je začel samoizolirati in se nato izogibati vadbi.
Čutil se je izključenega iz skupine in začel med vadbo postajati nasilen. Trener je te spremembe zaznal dovolj
zgodaj in se je na mladeniča obrnil posamično, da ga ne bi ponižal pred vrstniki ali starši. S pogovori in svojim
pristopom je dosegel, da je bil mladenič pripravljen narediti nekaj sprememb. To je bilo možno le zato, ker
ga je mladostnik spoštoval kot trenerja in človeka.
Zgornji primeri opozarjajo na izjemno vlogo športnih trenerjev pri preprečevanju radikalizacije in kažejo, da
so osebne veščine lahko zelo pomembne za uspešno zgodnje odkrivanje radikalizacije. Kljub temu je treba v
okviru dragocene strategije za preprečevanje nasilja med mladimi v športu po vsej državi spodbujati posebno
usposabljanje, ki obravnava potrebo po krepitvi izobraževalnih in družbenih veščin trenerjev.
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