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Abstract. The article analyses the Islamist terrorism phenomenon in
Europe, in the last years. There are highlighted the social causes of this
phenomenon (we can find here the reasons for the minimum risks for
terrorist attacks in some countries) and are proposes the necessary
changes in the antiterrorist policies of the Western governments.
Keywords: Islamist terrorism, terrorist organisations, the new
containment.

S-au realizat numeroase studii referitoare la terorismul islamist, în care paleta
resorturilor fenomenului baleiazã de la o hermeneuticã primitivã a Coranului pânã
la rãzbunarea crimelor comise, acum ºi dintotdeauna, de europeni în þãri musulmane.
Sã distingem însã câteva aspecte factuale. Printre variabilele responsabile pentru
o poziþie înaltã pe scara riscului de comitere a atacurilor islamiste în Europa1,
pot fi enumerate:
• Existenþa unei comunitãþi musulmane numeroase înseamnã implicit ºi o
bazã de recrutare extinsã. În plus, sunt dificil de monitorizat chiar ºi câteva sute
de persoane ºi cu atât mai mult este aproape imposibil de realizat acelaºi lucru cu
mii (Estul Europei este ºi din acest motiv mai puþin expus);
• Cu cât distribuþia minoritãþii musulmane este mai dispersatã, cu atât riscul
contagiunii este mai scãzut (fãrã a fi absolutã, aceastã variabilã, complementar cu
alþi factori, este cea cãreia i se datoreazã un nivel mai scãzut al riscului terorist
în þãri precum Italia sau Austria);
• Capacitatea limitatã a instituþiilor de forþã determinatã de resurse insuficiente
ºi mai ales de cadrul normativ, respectiv gradul de integrare a acþiunilor lor. ªi
resursele ºi cadrul normativ sunt expresia politicã a unui tip de political correctness,
autodistructiv, care leagã de mâini agenþiile de securitate. În cazul terorismului,
suspect în activitatea operativã a serviciilor de informaþii nu se suprapune în mod
obligatoriu cu conceptul utilizat de agenþiile de aplicare a legii. Europa Occidentalã
nu oferã suficiente condiþii în care mãsurile de securitate sã fie eficiente.
————————
* Doctor în sociologie, colaborator al Universitãþii Bucureºti ºi al Academiei Naþionale de Informaþii
„Mihai Viteazul“.
1 Nu includem Turcia ºi Rusia, care, fiecare din motive diferite, necesitã o abordare distinctã.
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• Cu cât o þarã este mai implicatã în acþiuni militare în þãri musulmane, cu atât
este mai expusã.

Un flagel dificil de combãtut. Factori generici

Valurile migraþioniste, mai ales dupã declanºarea rãzboiului din Siria, au alimentat trendul (auto)radicalizãrii. Dar nu de aici provine cel mai mare pericol.
Focarele care alimenteazã terorismul sunt doar geografic departe. De fapt, sunt
la un click distanþã de Europa. Organizaþiile teroriste îºi optimizeazã prin tehnologie
campaniile de recrutare, training ºi de comunicare, în schimb eforturile autoritãþilor de a identifica urmele electronice pentru contracarare seamãnã cu cãutarea
acului în carul cu fân.
Decidenþii occidentali au subestimat mult timp impactul pe care Internetul l-a
produs în raportarea comunitãþii musulmane la þara în care trãiesc. Este principalul
element care a schimbat complet regulile jocului. Dincolo de beneficiile incontestabile pe toate planurile, Internetul a devenit un „incubator“ al organizaþiilor
teroriste. Dacã nu existau reþelele sociale online nu ar fi fost posibil Statul Islamic
(cel puþin nu în forma metastaticã pe care o vedem astãzi). Daesh nu este atât o
organizaþie ºi cu atât mai puþin un stat, cât o construcþie simbolicã alimentatã de
o stare de spirit inflamatã permanent prin comunicarea virtualã, în timp real, de
la un capãt la altul al lumii.
Teroriºtii islamiºti sunt rareori experþi în materie (raportat la un exemplu precum
Carlos ªacalul), în cel mai bun caz au beneficiat de un stagiu de pregãtire în
Orientul Mijlociu sau au primit botezul focului în Siria. Din acest motiv, cei care
nu au nici mãcar un trecut infracþional mãrunt, sunt imposibil de detectat la timp.
Agenþiile de securitate ºi de aplicare a legii construiesc cu meticulozitate baze
de date, mai mult sau mai puþin complete, conþinând nume, pseudonime, (uneori)
fotografii ale persoanelor suspecte ºi locurile în care se presupune cã se aflã.
Relevanþa lor se dilueazã cu fiecare zi, în condiþiile în care, de multe ori, identitatea teroriºtilor excede respectivele indexãri. Expandarea terorismului de facturã
islamistã poate fi comparatã cu trecerea industriei muzicale din offline în online.
S-a produs inversarea proporþiilor legii economice, conform cãreia 20% dintre
produse – hitturile – asigurau 80% din venituri, în prezent vânzãrile fiind asigurate de comercializarea a 98% dintre produse; pe lângã hitturi, o proporþie importantã din total o constituie comercializarea unei cantitãþi enorme de piese,
chiar dacã în cantitãþi mici (Anderson, 2012).
Mutadis mutandis, în cazuistica adiacentã terorismului, bazele de date trebuie
acum privite cu parcimonie, probabil 98% dintre posibilii iniþiatori ai acþiunilor
violente nu se regãseau în indexãrile autoritãþilor. Teroriºtii nu mai sunt doar
profesioniºti ai crimei. Cazuistica ne relevã cã, din acest punct de vedere, pare a
nu exista un profil tipic, atacatorii fiind de la infractori de duzinã (Paris, Bruxelles),
pânã la educatori respectaþi în comunitate (metroul londonez).
Actele teroriste nu mai depind atât de mult de resurse: terorismul s-a ieftinit
atât de mult, încât oricine ºi-l poate permite (multe dintre atacurile din ultimii ani
au costat aproximativ cât un automobil second hand)!
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Aeroporturi, gãri, metrou, cafenele, teatre, sãli de concerte, stadioane, obiective
turistice, simboluri naþionale, redacþii de ziar, supermarketuri. Pe rând au fost
þinte. Resursele pentru protejarea lor sunt limitate, iar decizia de distribuire a
dispozitivelor contrateroriste seamãnã cu o ruletã ruseascã. Asistãm la o inflaþie
de aºa-zise grupãri teroriste sau „lupi singuratici“, fiind extrem de complicatã
decelarea între ameninþare credibilã ºi bluf. Fenomenul alarmelor false din folclorul popular („vine lupul!“) este deja viral în societatea contemporanã: va veni
mereu ºi mereu când ne aºteptãm mai puþin.

Cauzele sociale sau amânarea recunoaºterii problemei

Este vorba de o variabilã mult mai complexã decât cele enunþate anterior, mai
exact de preþul plãtit pentru politici sociale, necorelate ºi orientate doar de presupuse câºtiguri de capital politic imediat. Cangrena care a apãrut nu de ieri de azi
în societatea occidentalã a fost ignoratã, greºit diagnosticatã, abordatã nesistemic.
Europa Occidentalã, mai repede decât a fost în mãsurã sã realizeze, a cãpãtat
un alt þesut social, foarte diferit faþã de trecut. O vreme, atenþia era focalizatã
strict pe migranþii recent sosiþi, pãrând de la sine înþeles cã musulmanii nãscuþi
aici, unii cu studii respectabile, cu locuri de muncã decente, cu paºaport britanic,
francez sunt cetãþeni europeni în plenitudinea termenului. Viaþa a demonstrat,
tragic, cã unii musulmani nu sunt. Sunt ceea ce simt ei cã sunt. Libertatea ºi bunãstarea nu absorb automat diferenþa dintre „noi“ ºi „ei“.
Nu existã un panaceu împotriva terorismului, dar pentru a face faþã amplorii
radicalizãrii islamiste sunt necesare mai multe ingrediente legate între ele: voinþã
politicã, complementaritate transnaþionalã ºi implementarea efectivã a cunoaºterii
ºtiinþifice în plan social.
Fãrã îndoialã cã sunt vitale up-date-uri informatice sofisticate ºi un plus de
mobilitate al serviciilor de informaþii, dar trebuie adãugat progreselor tehnologice,
dronelor, instrumentelor de scanare a Internetului.
Este necesarã adaptarea la noul mediu în care þinta este activã, concomitent,
în offline ºi online, iar uneori exclusiv în online (propaganda islamistã este cel
mai bun exemplu). Numai transpunerea în practicã a rezultatelor teoretice valoroase ale sociologiei, psihologiei sociale ºi, cu astfel de „arme“, în parteneriat cu
stakeholderi guvernamentali ºi neguvernamentali, dezvoltate proiecte proactive
în mediul virtual, în ºcoli, în cartierele mãrginaºe, poate da rezultate durabile.
Bineînþeles cã unele lucruri se fac ºi acum în acest plan, dar pentru rezultate solide
este nevoie de un efort susþinut.

Pentru un containment în inima cetãþii

Cea mai importantã schimbare în politicile antiteroriste pe care o pot aduce
demersurile fundamentate pe cunoaºterea ºtiinþificã constã în protejarea populaþiei musulmane inundate cu mesaje extremiste în social media, în moschei, în
închisori, în cafenele.
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Multiple studii2 remarcã faptul cã s-a format o masã de tineri fãrã viitor, mulþi
dintre ei musulmani, situaþi geografic ºi ca status la periferia marilor metropole
europene, supuºi excluziunii sociale. Fãrã a nega importanþa factorului religios,
persuasiunea de sorginte islamistã are efecte când este sãditã pe un teren vulnerabil: nevoia de identitate, de apartenenþã la un grup valorizat ca fiind eroic,
salvator.
Aceºti factori, la care concurã mulþi alþii, nesoluþionaþi, transformã radicalizarea dintr-un fenomen „normal“3, într-unul de masã. O amplificare a numãrului
atentatelor într-un interval temporal relativ scurt (de la Charlie Hebdo, în medie,
un atentat la douã luni în vestul Europei) ºi într-o arie geograficã determinatã, va
duce inevitabil la frica endemicã de a intra în spaþiul public.
ªi asta nu este totul. Trendul cel mai periculos este încã slab reprezentat, dar
este o chestiune de timp sã se rostogoleascã masiv. Este vorba de acel fight back
iraþional, binecunoscut pe Bãtrânul Continent, pe care l-a aruncat deseori lumea
în marasmul crimelor în masã. Mai multe moschei ºi lãcaºe de cult ale asociaþiilor
musulmane din Suedia au fost vizate de incendii de origine criminalã. Atentate
asupra credincioºilor musulmani au avut loc ºi peste Ocean, la o moschee în
Quebec. De curând, a fost atacat un lãcaº de cult musulman din Londra, iar un
bãrbat a încercat sã intre cu maºina în mulþimea aflatã în faþa unei moschei din
suburbia Parisului. Atunci când sunt prinºi, aceºti atacatori declarã fãrã echivoc
cã urmãreau sã rãzbune atacurile teroriste comise de musulmani. Altfel spus, pot
apãrea semne ale unei societãþi anomice.
Ceea ce se poate realiza este un tip aparte de containment, altfel decât cel caracteristic Rãzboiului Rece: nu îndiguirea duºmanului, pentru cã este aproape imposibil de localizat fiind printre noi ºi dintre noi, ci crearea propriilor ziduri de apãrare.
Containment-ul secolului al XXI-lea nu trebuie sã se rezume la tehnologie,
construirea din firewall-uri ºi soluþii informatice de închidere a oricãrui emitent
cu conþinut extremist sau, oricât de important ar fi ºi acest aspect, la concentrarea
acþiunilor de intervenþie pe Internet4.

————————
2 În cazul de faþã ne raportãm la cel realizat de Schmidt ºi Cohen, 2013.
3 Durkheim demonstreazã în Regulile metodei sociologice cã fenomene precum crima trebuie analizate ca
fiind normale din moment ce au existat în întreaga evoluþie a umanitãþii, mãsura în care se depãºeºte stadiul
de „normalitate“ fiind datã de acutizarea fenomenului peste limitele medii statistice.
4 În Marea Britanie, la nivelul structurii centrale de intelligence, Government Communications
Headquarters (GCHQ), ar exista un grup operaþional Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG), care
îºi desfãºoarã activitatea în mediul virtual dupã niºte proceduri intitulate: Behavioural Science Support for
JTRIG’s Effects and Online HUMINT Operations (http://www.statewatch.org/news/2015/jun/behavioural-science
-support-for-jtrigs-effects.pdf, resursã accesatã la data de 14.12.2015).
Pentru îndeplinirea principalelor misiuni ale JTRIG (Online HUMINT, Strategic Influence, Disruption and
Computer Network Analysis – dezvãluit de aceeaºi sursã – detaliile sunt prezentate în documentul The Art of
Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations, este atribuit JTRIG – https://www.eff.
org/files/2014/04/09/20140224-intercept-training_for_covert_online_operations.pdf, resursã accesatã la data
de 14.12.2015).
Existã opinii (Nicholas Mumm, 2012 – Crowdsourcing: A New Perspective on Human Intelligence
Collection in a Counterinsurgency în Small Wars Journal, 2012, resursã accesatã la data de 14.12.2015 la adresa
smallwarsjournal.com/printpdf/12036) care indicã faptul cã armata SUA ar trebui sã îºi consolideze capabilitãþile HUMINT în mediul virtual folosind crowdsourcing-ul online.
Probabil cã tatonãri de reinventare a HUMINT-ului existã în multe alte þãri, în special acolo unde infrastructura IT este bine reprezentatã. Spre exemplu, sunt indicii cã intelligence-ul italian foloseºte pentru a colecta
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Nu înseamnã numai abordarea fãrã mãnuºi a ceea ce se petrece în lumea realã
în care islamiºtii zburdã protejaþi de libertãþile specifice þãrilor democratice.
Imamii dovediþi cu discurs radical trebuie într-adevãr aduºi cu celeritate în faþa
justiþiei. Islamiºtilor le trebuie limitatã libera exprimare pe strãzile capitalelor
europene atunci când îndeamnã explicit la violenþã.
Containmentul are o dimensiune ale cãrei beneficii le vor vedea abia generaþiile viitoare. Avem de ales între douã scenarii: o cruciadã islamistã continuã în
inima continentului versus un amplu proces de „convertire“ a musulmanilor la
valorile noastre (dreptul la o altã religie – sau niciuna – decât cea a majoritãþii
este una dintre aceste valori). Cel din urmã impune crearea unui puzzle care sã
îmbine diverse acþiuni la nivel social, politici publice din sfera educaþionalã, a
muncii ºi nu în ultimul rând a entertaiment-ului ºi loisir-ului. Diminuarea efectelor
mesajelor radicale este strâns legatã de existenþa unor alternative atractive pentru
tineri. Aici pragmatismul are un cuvânt greu de spus pentru a evita forme fãrã
fond, atracþia lucrurilor interzise, postura „eroicã“, „mesianicã“ fiind greu de contracarat de oferte educaþionale dezirabile.
Lupta pe noul front presupune înþelegerea mecanismelor sociale menite sã
producã decuplarea tinerilor de subculturile infracþionale generatoare de urã,
resentimente ºi dorinþã de rãzbunare. Aceste sentimente ºi comportamente unanim
blamate sunt filtrate de un scop mesianic, într-un proces foarte asemãnãtor cu cel
în care mãcelãrirea unui seamãn la colþul strãzii se transformã, în situaþia unui
rãzboi, în act de eroism împotriva adversarului.

„Cine nu este cu noi, este împotriva noastrã“

Departe de accepþiunea datã de sinistrul sãu autor, „a fi cu noi“, înseamnã
doar a accepta valorile noastre, felul nostru de viaþã, modul de a ne îmbrãca,
distra, faptul cã avem o altã religie decât cea musulmanã.
Pãrãsirea tentaþiei jihadului (aºa cum îl înþeleg minþile întunecate) nu este suficientã, este comparabilã situaþiei deþinuþilor care ies din închisori ºi nu ºtiu ce
sã facã cu viaþa lor. Dinamica radicalizãrii musulmanilor la a doua sau a treia generaþie în Europa aratã cã undeva grefa culturalã nu a funcþionat, indiferent de
cauzele obiective sau subiective invocate. Despãrþindu-se de „noi“, „ei“ nu rãmân
într-un no man`s land valoric (astfel de „levitãri“ în spectrul socializãrii nu sunt posibile), ºi tocmai de aceea de aici nu este decât un pas pânã la aderarea efectivã la
grupãri teroriste sau cochetarea cu comunitãþi virtuale ce propagã spiritul islamist.5

————————
informaþii despre reþelele de trafic al migranþilor din spaþiul MENA (HUMINT, OSINT, or Something New?
Defining Crowdsourced Intelligence în International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol. 28,
nr. 3, 2015, pp. 578-589, resursã accesatã la data de 14.12.2015 la adresa ttp://www.tandfonline.com/ doi/full/
10.1080/08850607.2015.992760#.Vm6R7FWF7I).
ªi la nivel comercial existã preocupãri consistente de dezvoltare a acestei zone, conform relatãrilor provenite de la firma de consultanþã Pheonix Acumen, un exemplu fiind firma Terrogence, care propune sintagma
de „virtual HUMINT“ pentru a desemna complexul de abordãri, metodologii ºi tehnologii folosite pentru „câºtigarea încrederii (þintei), formarea de conexiuni ºi colectarea informaþiilor de interes din mediul virtual“ (http:
//www.terrogence.com/our-edge/virtual-humint/, resursã accesatã la data de 14.12.2015).
5 Strategiile antiteroriste pot avea ca fundament noþiuni precum cea de habitus, preluatã de sociologul
Pierre Bourdieu din filosofia aristotelicã (Bourdieu, 1986). Printr-o astfel de abordare, va fi mai bine înþeleasã
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Pentru contracararea radicalizãrii determinate de cântecele de sirenã ale islamiºtilor trebuie reactivate resorturile profunde ale comunitãþii, fapt ce presupune
implicarea centrelor de excelenþã în domeniul politicilor sociale, dar mai ales a
simplilor cetãþeni. Actualele proiecte par prea abstracte pentru a avea valoare
operaþionalã. Este vitalã crearea unui sistem acþionabil.
Numai într-o formulã multidisciplinarã cu planuri de acþiune asumate la nivel
strategic, asistate de cunoaºtere ºtiinþificã, acceptate ºi susþinute de publicul larg,
se poate rãspunde pe termen mediu ºi lung la ameninþãrile care ne preocupã în
mod primordial. În fond, explicaþia este simplã: la probleme care-ºi au originea
în spectrul social ºi în particularitãþi culturale, trebuie gãsit un rãspuns echivalent.
În prezent, majoritatea resurselor sunt direcþionate spre cãutarea informaþiilor
relevante pentru evitarea unor noi atacuri. Din pãcate, nu întotdeauna poate fi
stabilitã o echivalenþã acceptabilã între informaþie ºi eficienþã. Uneori, mai multã
informaþie înseamnã mai multã... confuzie. Cu cât se încearcã procesarea unei
cantitãþi mai mari de informaþie brutã, cu atât sunt necesare resurse tehnice suplimentare, mai multe resurse umane de înaltã calificare, totul cu costuri prohibitive.
În plus, vine momentul în care vortex-ul traficului virtual nu mai poate fi controlat nici de echipamente, nici de cei care le utilizeazã. Este necesar sã completãm
goana dupã informaþii cu demersuri serioase în planul securitãþii comunitare6.
Diferenþa dintre ceea ce se întreprinde acum pe frontul antiterorist ºi ceea ce
trebuie fãcut poate fi redatã metaforic printr-o butadã celebrã: „în loc sã încerci
sã omori crocodilii, este mai simplu sã asanezi mlaºtina“.
Aºadar, trebuie început de undeva, cãutat un punct de inflexiune, un (re)start:
În lupta cu islamiºtii political correctness-ul trebuie prohibit. Cum elocvent
spunea cineva: 99% dintre musulmani nu au nimic de a face cu terorismul, dar
99% dintre teroriºti sunt musulmani.

————————
raportarea aparte a indivizilor dintr-o anumitã categorie la lumea socialã ºi modalitatea lor de percepere a
acesteia. De asemenea, va fi relevant modul cum a fost structurat habitus-ul, rolul socializãrii primare ºi secundare, felul în care s-au realizat achiziþii comune de capital social. Punctual, pot fi stabilite grile de interpretare
a comportamentelor individuale, ºi, pe cale de consecinþã, construite pattern-uri pe baza cãrora pot fi iniþiate
mãsuri eficiente. Plus-valoarea pe care o aduce habitus-ul în înþelegerea fenomenului terorist rezidã în special
în faptul cã dã la o parte determinismul supra-individual în favoarea celui individual, dezvãluind particularitãþi
ale comportamentelor ºi atitudinilor – de la cele alimentare la cele culturale, de la muncã la petrecerea timpului
liber (Bourdieu a descries conceptul de capital cultural, vãzut asemeni capitalului economic – se transmite din
generaþie în generaþie –, numai cã în locul banilor ºi bunurilor materiale, variabilele sunt competenþa ºi cunoaºterea. Capitalul cultural este esenþial în analiza strategicã, în special atunci când se încearcã decelarea evoluþiilor
geopolitice).
De asemenea, poate ar trebui sã redescoperim un tezaur ºtiinþific pe nedrept neglijat, cel al ªcolii de la Chicago.
Unul dintre principiile promovate în diverse etape ale acestui curent este extrem de valoros ºi se referã la implicarea practicã, nemijlocitã, a sociologiei în proiectarea ºi reconstrucþia structurilor sociale compatibile cu progresul social-uman. Un altul subliniazã rolul esenþial pe care îl poate îndeplini comunicarea în procesele sociale
de integrare. Pe ansamblu este vorba de angajarea cercetãrii în procesele sociale complexe ale constituirii comunitãþilor urbane, astfel încât democraþia sã poatã supravieþui în mahalele imigranþilor.
6 Utilizãm acest termen pentru a defini, pentru securitate, ceea ce Ferdinand Tonnies demonstrase cã este
valabil pentru formele de agregare umanã, fãcând diferenþa dintre comunitate (capacitatea grupului de a comunica, ajuta reciproc, sancþiona, altfel spus un organism viu, autoreglator) ºi societate (agregat complet, dar artificial de reducere a organismului social la ansamblu). Termenul de securitate comunitarã nu este nou, dar acoperã doar parþial sensul în care îl utilizãm ºi anume circumscris iniþiativelor complexe în spaþiul social menite
sã reducã radicalizarea de facturã islamistã.
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Actualul cadru al politicilor sociale ºi sistemului juridic este neproductiv ºi
trebuie regândit. Nu punerea între paranteze a statului de drept, ci reinventarea
acestuia astfel încât sã fie posibilã supravieþuirea democraþiei.
Pânã unde ºi în ce fel pot fi reglementate lucrurile într-o Europã atât de eclecticã din punctul de vedere al sistemelor de drept, al specificului cultural, este
dificil de spus. Cercul „suspecþilor“ s-a lãrgit brusc spre 10-20% dintre concetãþeni în vestul continentului, datã fiind structura demograficã ºi particularitãþile
socio-economice, iar, pe cale de consecinþã, terorismul a încetat sã fie numai sarcina agenþiilor specializate.
Peste toate acestea, nicio acþiune nu va reuºi fãrã atragerea ºi implicarea activã
a masei critice a liderilor religioºi moderaþi ai comunitãþilor musulmane din statele occidentale. Ei trebuie sã fie parte a soluþiei, nu parte a problemei.

Democraþia, libertatea vin de la vest, iar dacã aici se produc dislocãri tectonice
este doar o chestiune de timp ca un tzunami uriaº sã ne mãture puþinul pe care l-am
construit pânã acum.
Dar despre acest aspect, este necesarã o detaliere aparte.
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