
„Félelem a radikalizálódástól”
Szociális munkásként egy fiatal pakisztáni lánnyal beszélgettem, aki elmesélte, hogy kisgyerekkori 
nevelést tanul és hogy mennyire nehéz gyakornoki munkát találnia úgy, hogy hidzsábot visel, és volt 
hogy emiatt utasították el a jelentkezését. Hidzsábot azóta visel, mióta elkezdett részt venni egy 
muszlim vallási csoport találkozóin, ahol más muszlim vallású nőkkel találkozott. A csoport tagjai 
egy imám tanait követik, aki meghatározza a csoport világnézetét és dinamikáját. Nem igazán 
vagyok tájékozott azzal kapcsolatban amikről beszélt, de csendben hallgattam a lányt. Jelenleg van 
gyakornoki állása, de azt mondta, hogy amikor ezt befejezi, vissza akar költözni Pakisztánba, hogy 
ott folytathassa az egyetemi tanulmányait. Ez megdöbbentett, de nem mutattam ki a reakciómat. 
Folytattuk a beszélgetést, és megkérdeztem, hogy miért akar Pakisztánban tanulni. Elmondta, hogy 
jobban érezné magát ott, hogy könnyebb lenne számára ott élni, és hogy szorosabb kapcsolatban 
akar lenni a kultúrájával.

Az ifjúsági szakember munkahelye, Barcelona, 2019. február



  

 

 

57 éves katalán férfi. Több 
mint  20 éve dolgozik ifjúsági 

szakemberként.

Katolikus, de nem gyakorolja a 
vallást.

Pakisztáni nő,19 éves. Muszlim 
vallású, hidzsábot visel.

Minden elválasztja őket: a nemük, a koruk, a 
vallásuk, a származásuk, és a társadalmi 

helyzetük.

Egy szoba, amit általában terápiára használnak, a 
környezet kényelmes és nyugodt.  

Az utóbbi időben Európában az iszlámellenesség 
folyamatosan erősödik és a radikalizálódás általi 
fenyegetettség egyre inkább előtérbe kerül mind a 
médiában, mind az oktatásban.  

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

Nincsenek.

MÁSIK SZEMÉLY(EK)

KONTEXTUS

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

AZ ELBESZÉLŐ

HELYSZÍN

A fiatal lány az ifjúsági szakemberrel, mint a 
mentorával találkozott. A lány egy biztonságos 
közegben volt, ahol szabadon beszélhetett.

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

EGYÉB SZEREPLŐK

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA



Egy fiatal lány elmeséli egy ifjúsági szakembernek, hogy 
vissza szeretne költözni Pakisztánba, hogy ott folytassa a 
tanulmányait, mivel ott sokkal jobban érezné magát és 
közelebb lenne a kultúrájához.

A migráció anyagi befektetéssel jár: a nő 
családjának jelentős befektetéssel és 
erőfeszítéssel járt, hogy Pakisztánból 
Spanyolországba vándorolt. Ha a nő úgy 
dönt, hogy visszatér Pakisztánba, semmissé 
teszi az összes befektetést, amit a családja 
ennek érdekében tett.

Developmentalizmus: ez egy olyan elmélet, ami szerint 
Európa sokkal fejlettebb területnek számít, mint a világ más 
részei, így a spanyol iskolarendszer jobb, mint a pakisztáni. 
Európában a nőknek elismert jogaik vannak. ezzel szemben 
Pakisztánban a nőket nem tisztelik, kényszerítik őket, hogy 
másként viselkedjenek és még sok mindent meg kell tenni az 
egyenlőség érdekében.

A kisebbségi ifjúsági vezetők fontossága: a narrátor úgy érzi, hogy a lánynak 
lehetősége és képessége is van rá, hogy ifjúsági vezetővé váljon a saját közösségében 
tapasztalatának és az eszének köszönhetően; ha visszatér Pakisztánba, azzal feladja ezt 
a lehetőséget.

Intézményesített vallás a szabad 
vallásgyakorlattal szemben: a narrátor úgy érzi 
az intézményesített vallás magában foglalja a 
vezetővel szembeni feltétel nélküli 
engedelmességet, ahol a vezetőt morális és 
spirituális, istenszerű felsőbbrendűséggel 
ruházzák fel, ezáltal könnyen manipulálhatja a 
követőit. Ezzel szemben egy intelligens ember 
képes a szabad vallásgyakorlásra és nem válik 
manipulálhatóvá.

Vallási radikalizálódás: a 
narrátor azt mondja, hogy a 
vallásnak nincs akkora értéke, 
mint a tudománynak. A vallás 
radikalizálódása nagyon 
veszélyes, mert eltörli az 
emberek egyéniségét, és 
erőszakra, terrorcselekmények 
végrehajtására késztetheti.

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 
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Egy fiatal lány elmeséli egy ifjúsági szakembernek, hogy vissza 
szeretne költözni Pakisztánba, hogy ott folytassa a tanulmányait, 
mivel ott sokkal jobban érezné magát és közelebb lenne a 
kultúrájához.

.Kulturális identitás: a lány úgy érzi Pakisztánban 
nem kell majd igyekeznie, hogy beilleszkedhessen, 
jobban önmaga lehet, nyugodtan viselhet 
dzsihábot és saját anyanyelvén beszélhet.

A vallás, mint alapvető érték: a lány számára a vallás nagyon fontos 
szerepet tölt be az életében, ez ad értelmet az életének és ezt Pakisztánban 
szabadon, előítéletek nélkül gyakorolhatja. 

A szülőföld iránt érzett lojalitás: a lány 
úgy érzi, hogy bár Spanyolországban sokat 
tanult, de a tudását mégis inkább a 
szülőhazájában kamatoztatná.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE 

A vallás, mint a szocializáció egy formája: 
a vallási csoport, amelyet a lány látogat, a 
saját értékrendje szerint modern és haladó 
szellemiségű, ami a hasonlóan gondolkozó 
fiatalok számára szocializációs helyet is 
jelent egyben.

A vallás, mint közösség: a vallási 
csoport, amelyben a lány részt vesz, 
örömmel befogadta őt, elfogadva és 
tiszteletben tartva a személyiségét.

Az otthon az, ahonnan származol: A lány Pakisztánt tekinti az otthonának, míg 
Barcelona egy ellenséges hely, ahol folyamatosan bírálják, nem veszik figyelembe az 
értékrendjét és sokszor le is nézik.
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