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Islamizarea generaţiei a doua.  
De la Europa all-inclusive la jihad 

 

(The second-generation islamization.  
From an all-inclusive Europe to jihad) 

 
 

Georgeta CONDUR 
 

Abstract: Starting from the summer of 2015, the massive arrival of asylum 
seekers in Europe opened a debate about the political, economical and security 
consequences of immigration in European Union. A hidden ideological conflict 
was transformed into a linguistic controversy: should the new-comers be named 
migrants or refugees? During time and development of the crisis, more and more 
journalists and political leaders switched from ‘refugees’ to ‘migrants’, as it 
became clear that many asylum seekers weren’t even from war zones.  
However, the main concern of the most people was related to potential security 
risks. An investigation into the November 13 attacks in Paris has already found 
that at least two of the terrorists used the Balkan route to arrive in France. But 
massive immigration could have further repercussions in not many years, if the 
hypothesis of a “second-generation islamization phenomenon”, somehow 
similar to Dole’s “second-generation indigenization”, is true. Having lower 
level needs in Maslow’s Hierarchy of Needs already satisfied, the children of the 
present Muslim migrants could seek to satisfy higher needs, as self-actualization, 
through religious identity of their parents and radicalization. Due to denial of 
the separation of religion and state in Islam, this could seriously threaten the 
Western secular state and cultural model. Being din wa dawla (religion and 
state), Islam is more than a religion; it is a hybrid we can call ‘relideology’, 
which seems to be quite attractive for young Muslims seeking self-actualization.  
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Introducere 
 
„Criza migranţilor” din Europa, 

atentatele teroriste repetate de pe 
teritoriul Franţei din 2015, dar şi 
situaţia conflictuală şi masacrele din 

Orientul Mijlociu, o zonă pe care 
occidentalul de rând reuşeşte tot mai 
puţin să o înţeleagă, au angrenat 
opinia publică în ample controverse. 
De la „cum să rezolvăm problema 
atâtor refugiaţi” s-a trecut la acuzaţii 
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reciproce între părţi, de distrugere a 
Europei vs. islamofobie şi de orbire 
ideologică sinucigaşă vs. lipsă de 
empatie sau spirit european.  

Dacă după crimele de la săptă-
mânalul satiric „Charlie Hebdo” au 
existat voci care, într-un demers 
impardonabil, găseau o parte de vină 
şi victimelor pentru că ar fi „pro-
vocat” musulmanii, atacurile de la 
Paris din 13 noiembrie 2015, soldate 
cu peste o sută de morţi şi sute de 
răniţi, toţi civili şi fără nicio legătură 
anterioară cu vreo presupusă atin-
gere adusă Islamului, a produs un 
şoc mult mai mare, fiindcă fiecare s-
a întrebat dacă nu riscă să fie chiar 
el viitoarea victimă.  

Uluirea a fost nejustificată, 
fiindcă de la atentatele de la World 
Trade Center, din 2001, la cele de la 
metroul londonez din 7 iulie 2005 şi 
la decapitările unor civili nevinovaţi, 
opinia publică ar fi trebuit să ştie că 
aşa-zisele motive invocate uneori 
sunt, în fapt, doar pretexte. Radicalii 
islamişti nu sunt angrenaţi într-o 
serie de mici răzbunări punctuale, ci 
au o agendă extinsă, care poate fi 
înţeleasă mai bine doar dacă se 
desluşeşte motivaţia radicalizării. 
Atât din studierea biografiilor tero-
riştilor, cât şi din cercetările socio-
logice, reiese că această motivaţie 
nu constă în sărăcie sau în lipsa de 
educaţie, aşa cum se auto-amăgesc 
unii occidentali, sperând că prin 
uşoara ameliorare a unor condiţii 
sociale se va eradica fenomenul. 
Aceştia sunt doar doi factori care, 
acţionând asupra mediului în care 
operează extremiştii islamici, le 

oferă uneori beneficiul unei anumite 
susţineri din partea unor grupuri de 
populaţie, care, prin tăcere sau chiar 
sprijin logistic, le înlesnesc sau 
încurajează indirect acţiunile. Dar 
teroriştii propriu-zişi nu sunt, în 
general, nici dintre cei mai săraci şi 
nici lipsiţi de educaţie formală (chiar 
dacă se poate vorbi, în sens larg, de 
un eşec al educaţiei). 

Lucrarea de faţă îşi propune să 
ofere o ipoteză legată de meca-
nismul de radicalizare islamică, să 
analizeze dacă există vreo legătură 
între refugiaţi, imigranţi şi radicali, 
precum şi între Islam şi terorism. 

 
 
Europa all-inclusive 
 
Deşi numărul de solicitanţi de 

azil în Europa crescuse în mod 
vizibil (ajungând la 714.0001) încă 
din 2014, abia în 2015 a început să 
se vorbească serios despre o „criză a 
refugiaţilor” sau o „criză a 
migranţilor” în Europa.  

Pregătit de articolele publicate la 
început de mass media, pline de 
poveşti emoţionante şi fotografii 
reprezentând copii, o parte bine 
intenţionată, dar naivă, a publicului 
european a rămas uimită când, 
pregătindu-se să întâmpine călduros, 
cu apă, mâncare şi haine, nişte 
familii sărace, bucuroase de orice 
ajutor şi de siguranţa occidentală, s-
a trezit în faţa unor grupuri compuse 
din mulţi bărbaţi tineri şi bine 
dezvoltaţi, cu telefoane mobile de 
ultimă generaţie, dispuşi să se bată 
cu grănicerii, care nu doreau decât 
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să fie lăsaţi să treacă liber până în 
ţara pe care şi-o aleseseră ca ţintă şi 
interesaţi în primul rând nu de apă 
sau flori la întâmpinare, ci de 
Internet wireless. Surpriza a dus la o 
trecere în extrema cealaltă, uneori 
nişte simpli imigranţi economici sau 
vânători de ajutoare sociale occi-
dentale ajungând să fie văzuţi de 
unii nu doar ca prezentând un 
oarecare risc de a avea printre ei şi 
posibili infractori sau membri ai 
unor reţele islamiste, ci aproape toţi 
ca nişte foarte probabili jihadişti.  

Comportamentul şi declaraţiile 
unora dintre migranţi au turnat gaz 
pe foc într-o Europă deja scindată: 
au apărut relatări legate de nemul-
ţumirea unor solicitanţi de azil faţă 
de condiţiile oferite: mâncarea nu 
era destul de gustoasă, Internetul era 
prea lent, iar Finlanda nu era bună, 
pentru că „e prea frig, nu este ceai, 
nu sunt restaurante, nu sunt baruri şi 
nu e nimeni pe stradă, în afară de 
maşini”2. „Refugiaţii” păreau mai 
degrabă nişte turişti nemulţumiţi de 
pachetul „Europa all-inclusive” pe 
care-l achiziţionaseră. În mod 
evident, aceştia nu erau nici 
persecutaţii descrişi de Convenţia de 
la Geneva, fugiţi ca să-şi salveze 
viaţa, dar nici jihadiştii de temut. Şi 
totuşi, nevăzuţi de camerele foto, 
stăteau în umbră, eclipsaţi de un val 
de imigranţi economici, şi unii, şi 
alţii.  

 
 
 
 

Portretul teroristului la 
tinereţe 
 
Încă din primele momente în care 

publicul a conştientizat că Europa nu 
are de gestionat mici grupuri de 
refugiaţi, ci un val de ordinul sutelor 
de mii de oameni care circulau 
neverificaţi corespunzător între ţări, 
opozanţii primirii lejere de migranţi 
au invocat cel mai frecvent 
argumentul riscului de pătrundere în 
spaţiul european a unor terorişti. 
Susţinătorii primirii de refugiaţi au 
răspuns că o astfel de atitudine 
reprezintă doar o manifestare a 
islamofobiei, întrucât nu toţi 
musulmanii sunt terorişti (lucru 
evident şi pe care nu-l susţinuse, de 
fapt, nimeni).  

Totuşi, o fobie este definită ca o 
o teamă iraţională, lipsită de o cauză 
obiectivă, faţă de ceva, iar xenofobia 
– o atitudine de teamă, respingere şi 
ură faţă de persoanele străine, doar 
din motive etnice. Din această 
perspectivă, indiferent de religie sau 
etnie, intrarea fără verificări sufi-
ciente a unor grupuri mari de 
persoane provenite dintr-o zonă în 
care există mii de luptători ISIS 
(după diverse estimări, poate chiar o 
sută de mii sau mai mulţi3) prezintă 
un risc real, obiectiv, de strecurare a 
unor eventuali terorişti. Verificarea 
identităţii şi documentelor de 
călătorie la intrarea într-un stat şi 
admiterea doar pe baza unor criterii, 
procedură care se practică dinaintea 
şi fără nicio legătură cu actualul val 
de migranţi, nu reprezintă un act de 
manifestare a islamofobiei sau 
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xenofobiei, fiindcă, dacă acceptăm 
acest lucru, ar însemna că şi cele 
mai democratice ţări din lume au o 
legislaţie profund xenofobă. 

La patru zile după atentatele de la 
Paris din 13 noiembrie, Înaltul 
Comisar ONU pentru Refugiaţi, 
António Guterres, a declarat, la 
Presevo (Serbia), că este „o prostie 
absolută” să acuzi refugiaţii pentru 
atacurile teroriste4. În mod evident, 
sute de mii de refugiaţi n-au avut 
nicio legătură cu atentatele, unii 
fiind ei înşişi, în ţara de origine, 
victimele acţiunilor unor radicali. 
Totuşi, deşi demersul său poate fi 
înţeles, reprezentantul ONU s-a 
hazardat. Câtă vreme cel puţin doi5, 
aşa cum a reieşit ulterior, dintre 
teroriştii sinucigaşi au intrat în 
Europa prin insula Leros, urmând 
aşa-numita „rută balcanică”6 şi 
înregistrându-se, ca o ironie a sorţii, 
chiar în tabăra de refugiaţi din 
Presevo7, nu se poate spune nici că 
nu există nicio legătură. Chiar dacă e 
posibil ca ei să fi circulat cu acte 
false, se ştie că, până în momentul 
comiterii faptei, figurau în evidenţe 
ca refugiaţi şi în acestă calitate li s-a 
permis trecerea peste graniţe. A 
afirma post-factum, tocmai fiindcă s-
a aflat că au participat la atentat, că 
aceştia nu erau refugiaţi veritabili şi 
că, în consecinţă, refugiaţii n-au 
nicio legătură, ar însemna să intrăm 
într-o capcană logică, fiindcă tocmai 
aceasta a fost întrebarea de la bun 
început: dacă unii (puţini, dar nu e 
nevoie de sute de mii pentru un 
atentat) dintre cei care intră ca 
refugiaţi nu sunt, cumva, implicaţi în 

reţele teroriste, imposibil de depistat 
din cauza numărului mare de 
persoane de procesat zilnic. 

Dar, dincolo de posibilitatea 
dovedită şi deloc surprinzătoare ca 
unii dintre terorişti să folosească ruta 
migranţilor pentru a pătrunde în UE, 
lucrurile au un potenţial de gravitate 
pe termen lung şi mai mare. 
Argumentul adus în favoarea 
migranţilor, acela că teroriştii erau 
deja cetăţeni europeni şi nu ai unor 
state musulmane (deşi pentru cei doi 
intraţi prin Leros nu s-a stabilit încă 
precis originea), ridică, de fapt, alte 
întrebări: de ce nişte tineri, născuţi şi 
educaţi în UE şi beneficiari ai 
sistemelor sociale din ţări prospere, 
nu au putut fi „integraţi” şi s-au 
radicalizat până la a merge să lupte 
în Siria sau a comite atentate în 
propria ţară, cum se poate evita ca 
acest lucru să se repete şi dacă există 
sau nu o legătură cu specificul 
Islamului.  

Studierea profilelor autorilor 
atentatelor teroriste islamiste de pe 
teritoriul european, din ultimii zece 
ani, arată că aproape toţi8 au fost fie 
născuţi, fie veniţi din copilărie într-o 
ţară UE. Acest lucru nu este, până la 
urmă, atât de surprinzător, fiindcă 
era de aşteptat ca o grupare teroristă 
să folosească, pentru atentate, 
persoane care cunosc locul, 
obiceiurile, limba şi care au 
capacitate logistică superioară unor 
nou-veniţi, reţele de cunoscuţi şi 
posibilităţi de a acţiona fără să 
atragă prea mult atenţia.  

Toţi aceştia, dar şi cei care, deşi 
nu au comis atentate pe teritoriul 
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european, au plecat în zone de 
conflict pentru a se alătura unor 
grupări teroriste (după estimările 
specialiştilor şi autorităţilor, ar fi 
vorba de câteva mii de cetăţeni 
europeni9), au fost educaţi în şcolile 
(şi, în surprinzător de multe din 
cazuri, în universităţile) occidentale, 
mulţi dintre ei aveau loc de muncă 
sau chiar mici afaceri, precum şi 
familii (au existat destule cazuri în 
care aveau copii nou-născuţi şi/sau 
soţii însărcinate), toţi erau 
„alfabetizaţi” tehnologic (comuni-
carea pe Internet şi reţelele sociale 
par chiar să fi avut un rol important 
în radicalizarea atentatorilor şi 
înrolarea lor în diverse grupări 
radicale). Explicaţia radicalizării 
unui număr atât de mare de per-
soane, multe cu statut social şi 
venituri cel puţin decente, nu e 
simplă şi unică.  

Tot ce reiese din informaţiile 
aflate la dispoziţia publicului e că în 
general, după o copilărie absolut 
normală, fără lipsuri sau frustrări 
ieşite din comun, în cazul multora s-
a constatat, la un moment dat, o 
evidenţiere bruscă şi oarecum 
surprinzătoare a semnelor exterioare 
ale apartenenţei la Islam şi o 
schimbare a stilului de viaţă ante-
rior, fără ca familiilor să li se pară, 
însă, ceva dramatic (îndesirea rugă-
ciunilor, mersul la moschei şi centre 
de studiere a Coranului, renunţarea 
la alcool, călătorii repetate în ţări 
musulmane, adoptarea sporadică a 
vestimentaţiei caracteristice). 

În majoritatea covârşitoare a 
cazurilor nu e vorba de persoane 

foarte sărace. Mesajul înregistrat 
înainte de atentatul sinucigaş de 
către Mohammad Sidique Khan, 
considerat creierul atentatelor de la 
Londra (din 7 iulie 2005), o 
persoană născută în Marea Britanie, 
cu studii universitare, cu ocupaţia de 
mentor la o şcoală de copii cu 
dificultăţi de învăţare, cu locuinţă, 
copil de 14 luni şi soţia însărcinată, 
explică bine mentalitatea: „Eu şi alte 
mii ca mine renunţăm la tot pentru 
lucrurile în care credem. Motivaţia 
noastră nu vine din bunurile 
tangibile pe care această lume le are 
de oferit. Religia noastră este 
Islamul, supunerea faţă de singurul 
adevărat Dumnezeu şi urmarea 
paşilor ultimului profet”10. 

 
 
Islamizarea generaţiei a 
doua 
 
Sociologul britanic Ronald Dore 

a descris apariţia unui fenomen de 
„indigenizare a generaţiei a doua”, 
referindu-se la descendenţii primei 
generaţii modernizatoare (post-
independenţă) din toate culturile 
non-occidentale care s-au dezvoltat 
sub o puternică influenţă euro-
peană11 (de exemplu, în fostele 
colonii). La prima generaţie de 
intelectuali avusese loc un proces de 
modernizare prin occidentalizare 
(„părinţii” fuseseră educaţi adesea în 
universităţi străine, studiaseră în 
limbi occidentale şi asimilaseră 
puternic valorile şi stilul de viaţă 
vestic). În schimb, la generaţia a 
doua („copiii”) s-a constatat o aşa-
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numită indigenizare, constând în 
reîntoarcerea la tradiţiile naţionale 
(limbă, religie, atitudine faţă de 
istorie, vestimentaţie etc.), fiindcă 
această generaţie trebuia să găsească 
în propria societate mijloacele de a 
reuşi12.  

Fenomenul care a început să se 
producă acum în ţările occidentale 
pare unul similar, de indigenizare a 
generaţiei a doua de imigranţi, 
numai că e diferit atât prin locul de 
manifestare (de data aceasta chiar pe 
teritoriul occidental) şi nu mai poate 
fi pus pe seama lipsei de contact cu 
limba, valorile sau stilul de viaţă 
occidental. Dacă foştii imigranţi 
non-noccidentali din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea au 
încercat şi au şi reuşit, într-o măsură 
destul de mare, să se adapteze şi să 
se integreze în societăţile occiden-
tale, unii dintre copiii lor, deşi 
născuţi şi crescuţi în aceste ţări (sau 
veniţi de la vârste foarte mici), au 
început să manifeste nu numai o 
capacitate mai scăzută de integrare 
decât generaţia anterioară, dar chiar 
o tendinţă de respingere violentă a 
valorilor occidentale.  

Părinţii lor veniseră în Vest, în 
general, din motive economice 
şi/sau pentru siguranţă, deci pentru 
rezolvarea nevoilor de pe treptele 
bazale ale piramidei lui Maslow13. 
Chiar în cazul celor care nu au reuşit 
în totalitate să-şi atingă visul, 
comparaţia cu situaţia economică şi 
politică din ţările din care 
emigraseră a funcţionat ca factor de 
creştere a satisfacţiei; ei consideră că 
au avut un oarecare succes şi, în 

orice caz, că au reuşit să le ofere o 
viaţă mai bună şi alte oportunităţi 
măcar copiilor lor. În schimb, 
aceştia din urmă, deşi au beneficiat 
de sistemul de educaţie şi de plasa 
de siguranţă socială din ţara-gazdă, 
nu mai au nici termen de comparaţie 
şi nici visul părinţilor lor la 
dispoziţie. Ca atare, îl caută în altă 
parte şi l-au găsit în identitatea 
religioasă din ţara de origine a 
familiei. Având asigurate nevoile 
bazale din piramida lui Maslow, ei 
s-au axat pe treptele superioare, 
fiind în căutarea satisfacerii nevoilor 
de apartenenţă, stimă şi auto-
actualizare. Parafrazând titlul unui 
articol al lui Shiraz Maher de 
laInternational Centre for the Study 
of Radicalisation, „The roots of 
radicalisation? It’s identity, stu-
pid”14, inspirat de o celebră expresie 
a lui James Carville, răspunsul pe 
care-l propunem la întrebarea legată 
de cauza radicalizării este: „It’s the 
self-actualization, stupid”. 

În căutarea unui vis care să le 
permită auto-perfecţionarea, aceşti 
fundamentalişti de generaţia a doua 
nu au redevenit pakistanezi, alge-
rieni, sirieni etc., fiindcă nu au avut 
un contact intim cu ţara-mamă şi 
nici nu au găsit în apartenenţa na-
ţională o diferenţă specifică pozitivă 
suficient de puternică pentru a-i 
motiva, ci au devenit musulmani 
mai radicali decât părinţii lor. 
Procesul a fost amplificat şi 
încurajat pe fondul unui fenomen 
global de resurgenţă a Islamului, 
având în vedere că acesta proclamă 
superioritatea absolută a oricărui 
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„dreptcredincios” şi mai ales a unui 
„martir” faţă de „necredincioşi”, şi 
ajutat de comunicaţiile prin Internet 
să se dezvolte în reţele şi grupări 
structurate. Aşadar, putem identifica 
un fenomen de indigenizare cu 
anumite particularităţi, în fapt unul 
de „islamizare a generaţiei a doua” 
de imigranţi şi refugiaţi. 

Cercetările efectuate de Pew 
Research Center15 au arătat că 
această aparentă islamizare a cetă-
ţenilor europeni de religie musul-
mană nu a apărut brusc şi nu e legată 
strict de Statul Islamic sau situaţia 
din Siria. Încă din 2006, la 
întrebarea ce se consideră mai întâi, 
cetăţeni al ţării respective sau 
musulmani, 81% dintre musulmanii 
britanici, 69% dintre cei spanioli, 
66% dintre cei germani şi 46% 
dintre cei francezi au răspuns că se 
consideră în primul rând musulmani, 
nu britanici, spanioli, germani sau 
francezi. Spre comparaţie, acelaşi 
răspuns a fost dat de 87% în 
Pakistan, 71% în Nigeria, 67% în 
Iordania, 59% în Egipt, 51% în 
Turcia şi 36% în Indonezia. 
Remarcăm că identitatea religioasă 
este aproximativ la fel de importantă 
pentru musulmanii care trăiesc în 
ţările UE, ca şi pentru cei din ţările 
majoritar musulmane. Spre deo-
sebire, creştinii din ţările europene 
se auto-identifică în mod covârşitor 
în primul rând prin naţionalitatea 
respectivă şi nu prin apartenenţa 
religioasă, iar în India 90% se 
consideră în primul rând indieni, nu 
hinduşi.  

Islamizarea generaţiei a doua a 
coincis şi s-a alimentat din indige-
nizarea şi radicalizarea generaţiei a 
doua din fostele colonii, din si-
tuaţiile conflictuale din unele state 
majoritar musulmane şi din eşecul, 
în termeni de democraţie, al 
„Primăverii arabe” şi, la rândul său, 
fenomenul în desfăşurare în ţările 
occidentale a alimentat zonele de 
conflict, atât cu luptători efectivi, cât 
şi pe partea de propagandă. Putem 
spune că islamizarea generaţiei a 
doua de imigranţi din Occident şi 
indigenizarea generaţiei a doua din 
ţările musulmane au funcţionat pe 
principiul unor vase comunicante cu 
surse separate de alimentare, dar în 
care creşterea nivelului într-unul 
dintre vase duce la creşterea nive-
lului şi în celălalt. Ca să înţelegem 
islamizarea generaţiei a doua şi să-i 
estimăm amploarea, trebuie să 
vedem ce se petrece şi în vasul 
celălalt, în lumea musulmană. 

 
 
Eşecul „Primăverii arabe” şi 
(in)compatibilitatea 
Islamului cu democraţia 
 
Optimismul occidental iniţial în 

faţa fenomenului cunoscut sub 
numele de „Primăvara arabă”, înce-
put în decembrie 2010 în Tunisia şi 
extins, în forme ample sau limitate, 
în numeroase ţări majoritar musul-
mane, a pălit repede, fiind înlocuit în 
scurt timp de stupoare şi îngrijorare. 
Până în vara lui 2013, a devenit 
evident că „Primăvara Arabă” a 
eşuat în a produce democraţie în 
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toate ţările în care s-a declanşat, cu 
excepţia Tunisiei, acolo unde a 
început16. La această evoluţie s-au 
adăugat atentatele teroriste produse 
de islamişti, care, în loc să fie tot 
mai rare, par a fi luat avânt, astfel 
încât o mai veche dezbatere aca-
demică, referitoare la compatibi-
litatea Islamului cu democraţia, a 
redevenit de actualitate şi interes 
public. 

Există, în principal, trei mari 
curente legate de această dispută. 
Primul susţine că există o incom-
patibilitate esenţială a Islamului cu 
pluralismul, respectarea drepturilor 
omului şi democraţia, unul dintre 
reprezentanţii cei mai cunoscuţi ai 
acestuia fiind Samuel Huntington, 
care a şi ajuns la concluzia că tocmai 
această situaţie va duce la o ine-
vitabilă „ciocnire a civilizaţiilor”17. 
Al doilea curent, deşi admite un 
actual deficit de democraţie în ţările 
majoritar musulmane, consideră că 
acesta nu este de origine culturală şi 
că nu Islamul stă în calea libertăţii şi 
democraţiei, punându-l doar pe 
seama unor factori istorici (în 
principal colonialismul) sau con-
juncturali (economici, guverne 
corupte ş.a.). Oarecum în această 
direcţie merge, de exemplu, un 
raport18 din 2004 al UNDP (United 
Nations Development Programme), 
Arab Fund for Economic and Social 
Development şi Arab Gulf 
Programme for United Nations 
Development Organizations. În fine, 
un al treilea curent subliniază că 
problema este că lumea occidentală 
defineşte concepte precum drepturile 

omului sau democraţia conform 
propriilor standarde şi modele 
culturale, care includ laicitatea sta-
tului. Dar, susţin unii, modelul 
teocratic, în care justiţia şi întregul 
guvernământ sunt inspirate de 
cuvântul lui Dumnezeu, nu ar fi cu 
nimic mai prejos, ba chiar ar asigura 
un nivel maxim de demnitate 
umană. Opinii de acest fel sunt 
susţinute de autori precum Faisal 
Kutty: „It is important to acknow-
ledge and appreciate that other 
societies may have equally valid 
alternative conceptions of human 
rights”19 .  

Comparând, însă, acest model 
musulman cu cel vestic, opinia lui 
Huntington pare mai aproape de 
realitate, fiindcă se observă nu doar 
o diferenţă de nuanţă, semantică sau 
declarativă, ci o incompatibilitate 
profundă şi o ireductibilitate între 
cele două. Dacă e să ne referim doar 
la Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, ştim că, în 
1948, Arabia Saudită s-a abţinut de 
la ratificare, pe motiv că încalcă 
Şaria20. În 1982, reprezentantul 
Iranului la ONU a spus că Declaraţia 
reprezintă o viziune laică a tradiţiei 
iudeo-creştine, care nu poate fi 
implementată de musulmani fără a 
se intra în conflict cu Şaria21. A 
urmat o serie de alte declaraţii ale 
Iranului şi încercări de a se susţine 
ideea că e nevoie de o revizuire a 
documentului. 

La a XIX-lea Conferinţă Islamică 
a miniştrilor de Externe de la Cairo 
s-a adoptat, pe 5 august 1990, 
Declaraţia Drepturilor Omului în 
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Islam22. În cuprinsul acesteia se face 
recurs de paisprezece ori la Şaria 
(Shari’ah), inclusiv în ultimul articol 
în care se prevede că aceasta este 
singura sursă de referinţă pentru 
explicarea sau clarificarea oricărului 
articol al Declaraţiei. Pe scurt, 
întregul document arată că oricine 
are dreptul de exprimare liberă a 
opiniei, dar într-un mod care să nu 
fie contrar principiilor Şaria, că 
informaţia nu trebuie folosită sau 
utilizată într-un mod care să violeze 
sfinţenia şi demnitatea profeţilor sau 
să slăbească în vreun fel credinţa 
societăţii, că orice om are dreptul de 
liberă deplasare, în limitele Şaria, că 
sunt interzise pedepsele, cu excepţia 
celor prevăzute de Şaria, că femeia e 
egală cu bărbatul în demnitate 
umană (dar nu se spune nimic de 
egalitatea în faţa legii) ş.a.m.d. 
Pentru cetăţeanul occidental care 
ştie doar că Şaria prevede tot felul 
de pedepse corporale crude, o astfel 
de Declaraţie a drepturilor omului 
sună apocaliptic. 

Pentru ca lucrurile să fie şi mai 
complicate, Şaria nu este un text 
unic, fix, bine definit şi clar pentru 
toată lumea musulmană. Islamul 
însuşi nu este o entitate monolitică şi 
e reprezentat de viziuni adesea 
divergente23. Aşa se şi explică faptul 
că, deşi musulmanii sunt majoritari 
în peste cincizeci de ţări, formele de 
guvernământ sunt foarte diverse 
(democraţii parlamentare, republici 
autoritare sau teocratice, monarhii 
absolute sau junte militare24), iar 
jurisprudenţa şi pedepsele aplicate, 
de asemenea.  

Occidentalii traduc uneori Şaria 
ca pe „legea sfântă” a Islamului, dar 
Bernard Lewis arată că, în realitate, 
alăturarea substantivului „lege” şi a 
adjectivului „sfântă” nu apare în 
textele islamice clasice, utilizarea sa 
în araba modernă fiind de dată 
relativ recentă şi mai degrabă de 
import. În limbajul vestic, adjectivul 
„sfânt”, precedând cuvântul „lege”, 
este necesar, fiindcă sunt şi legi de 
altă origine. În limbajul musulman, 
adjectivul ar fi pleonastic: Sharia 
este pur şi simplu legea şi nu mai 
există alta. Vine de la Dumnezeu şi 
reprezintă expresia imuabilă a 
comandamentului divin pentru 
omenire25. 

Şaria nu reprezintă o categorie 
monolitică şi statică, întrucât diver-
sele guvernăminte „o definesc şi o 
aplică în diferite moduri, iar 
gânditorii moderni îi revizuiesc şi 
formulează regulile concrete şi 
metodele hermeneutice”26. Cu toate 
acestea, musulmanii care resping 
domnia Şaria sunt murtaddn27 (apo-
staţi) şi riscă pedeapsa cu moartea. 

Şaria e derivată din Coran şi 
Hadith, dar, dacă există un singur 
Coran, prin Hadith sunt desemnate 
relatările despre faptele şi vorbele 
profetului Mahomed, iar în funcţie 
de diferite ramuri şi şcoli islamice, 
fiecare se referă la diverse colecţii, 
selectate în funcţie de credibilitatea 
celui care le-a relatat. În aceste 
condiţii, este normal că şi Şaria este 
înţeleasă şi aplicată în moduri 
variabile.  

Anumite lucruri sunt, însă, 
comune şi, dacă ne referim doar la 
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lucrurile extrase din Coran, Şaria 
sună înfricoşător pentru cetăţeanul 
occidental al secolului XXI, nu 
pentru că în textele sacre ale altor 
religii (inclusiv în Biblie) n-ar exista 
astfel de lucruri, ci pentru că alte 
religii au convenit să facă o 
interpretare metaforică a unora 
dintre pasajele problematice şi s-a 
produs o separare a statului (şi a 
sistemului său legal) de textul 
religios. „Daţi cezarului cele ce sunt 
ale cezarului şi lui Dumnezeu, cele 
ale lui Dumnezeu” s-a dovedit o 
formulă salvatoare, iar în societatea 
occidentală s-a produs separaţia 
între civitas Dei şi civitas terrena. 

Ironia sorţii e că anumite norme 
înscrise în Coran erau reformatoare 
pentru practicile vremii. De 
exemplu, spre deosebire de băieţi, 
fetele erau frecvent nedorite şi 
considerate o povară familială şi 
chiar o sursă de ruşine, aşa că erau 
adesea îngropate de vii în deşert, 
imediat după naştere. Versetele 
81:8-9 sunt un avertisment către cei 
care practicau acest lucru şi o 
respingere îndrăzneaţă a normelor 
sociale stabilite28, într-un demers de 
desprindere asemănător celui al lui 
Isus faţă de practica lapidării 
femeilor adultere. De asemenea, 
reglementarea unor probleme de 
succesiune, tratate în versetele 4:127 
şi 4:176 (ultimul incluzând o 
discriminare de gen prin consacrarea 
principiului că, în cazul unui bărbat 
care moare fără copii, moştenirea se 
împarte inegal între fraţi şi surori, 
fiecare bărbat primind cât două 
femei), era făcută, în realitate, în 

sensul îmbunătăţirii considerabile a 
situaţiei femeilor faţă de vechiul 
drept cutumiar, conform căruia 
acestea n-ar fi primit nimic. 

Coranul rămâne, însă, tributar 
vremurilor sale, iar considerarea sa 
de către Islam ca fiind impre-
scriptibil şi insistenţa de a-l aplica 
ad-literam în viaţa de zi cu zi este 
cea care generează conflictul cu 
modul în care societatea occidentală 
vede astăzi drepturile omului sau 
democraţia. Chiar şi îmbunătăţirile 
aduse de Coran şi de Sunna faţă de 
normele sociale pre-islamice de pe 
un teritoriu arid, marcat de violenţe 
şi inechităţi, au ajuns astăzi 
problematice, întrucât s-a recurs la o 
reglementare, uneori foarte amă-
nunţită şi clară, a unor aspecte 
concrete ce ţin de dreptul civil şi 
penal, Mahomed fiind nu doar un 
lider religios, ci şi întemeietorul unei 
formaţiuni de tip statal şi, aşa cum 
reiese din datele istorice corespun-
zătoare perioadei cât a stat la 
Medina, s-a dovedit a fi chiar 
„pragmatic în probleme de guver-
nare”29. Ca atare, nu e de mirare că 
în Coran întâlnim prevederi legate 
de succesiune, precum cele 
prezentate mai sus, dar şi pedepse 
pentru diferite fapte, precum 100 de 
lovituri de bici pentru „desfrânaţi” 
(Coran, 24:2), 80 de bice pentru cei 
care le învinuiesc pe femeile cinstite 
şi apoi nu pot veni cu patru martori 
(Coran, 24:4), tăierea mâinii pentru 
hoţi (Coran, 5:38) ş.a. 

Publicul occidental trebuie să 
înţeleagă, însă, că în rândul musul-
manilor există un suport popular 
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consistent pentru aplicarea Şaria. 
Spre exemplu, din două sondaje, 
efectuate de National Centre for 
Social and Criminological Research 
şi de Gallup Organization, rezultă că 
majoritatea egiptenilor (96,2%, 
respectiv 90% în al doilea sondaj) 
susţine aplicarea Şaria30. Oricât ar 
părea de surprinzător pentru 
occidentali, respondenţii au declarat 
că doresc aplicarea sa pentru că 
garantează dreptate pentru femei 
(97%), pentru că ar fi un sistem 
juridic drept (96%) sau pentru că 
protejează drepturile omului (97%).  

Sentimentul în lumea musulmană 
este că toate problemele lumii 
contemporane sunt cauzate de 
îndepărtarea societăţii de ordinea 
islamică premodernă31. Chiar şi la 
musulmanii moderaţi se poate 
identifica acest tip de „gândire 
magică”. Spre exemplu, Fethullah 
Gülen, considerat un promotor al 
dialogului interconfesional, al edu-
caţiei, al toleranţei şi al democraţiei, 
a spus-o direct: „Poate rezolva 
Islamul toate problemele? Răspunsul 
acestei întrebări este Da”32. 

Când e vorba de islamiştii cu 
vederi radicale, nici în cazul celor 
care trăiesc în statele musulmane nu 
s-a găsit o legătură directă între 
sărăcie şi fenomenul de radicalizare. 
Un studiu cuprinzător, constând într-
o serie de sondaje efectuate de 
Gallup, între 2001 şi 2007, în 35 de 
ţări majoritar musulmane sau cu 
minorităţi musulmane foarte mari, a 
arătat că nu se confirmă ipoteza mult 
vehiculată că radicalismul s-ar 
dezvolta din insatisfacţie economică. 

65% dintre cei clasificaţi ca radicali 
aveau venituri peste medie, 
proveneau inclusiv din rândul 
persoanelor cu nivel înalt de 
educaţie şi din clasa superioară, iar 
rata de ocupare şi standardul de 
viaţă nu erau deloc mai scăzute în 
rândul populaţiei cu vederi radicale. 
Aproximativ jumătate erau între 18 
şi 29 de ani, 62% bărbaţi şi 67% cu 
studii liceale sau superioare33. La 
întrebarea cum ar putea Occidentul 
să-şi îmbunătăţească relaţiile cu 
ţările musulmane, cele mai multe 
răspunsuri au indicat: mai mult 
respect pentru culturile musulmane, 
evitarea aroganţei, o mai mare 
înţelegere şi respect pentru Islam. La 
întrebarea ce dispreţuiesc cel mai 
mult la Occident, răspunsurile cele 
mai frecvente au fost: promi-
scuitatea culturală şi sexuală şi 
corupţia morală. Într-un fel, aşa cum 
am opinat şi în cazul generaţiei a 
doua de imigranţi musulmani din 
ţările occidentale, şi în cazul celor 
din ţările musulmane radicalizarea 
pare să se facă tot în căutarea 
satisfacerii nevoilor de pe treptele 
superioare ale piramidei lui Maslow, 
pe stindardul radicalismului islamic 
scriind, în afară de „Şaria”, „Noi 
vrem respect”. 

Islamismul a fost definit ca o 
ideologie atotcuprinzătoare pentru 
stat şi societate, care afirmă că 
Islamul e mai mult decât un sistem 
de credinţe şi practici religioase şi 
care militează pentru o inversare a 
procesului de secularizare şi pentru 
unitatea religiei cu statul34. Din 
perspectiva acestei abordări, 
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constatăm că practic toţi musulmanii 
pioşi declară la unison că „Islamul e 
un mod cuprinzător de viaţă care 
reuneşte componentele religioase, 
politice, economice legale şi sociale 
într-un tot unitar” şi că „nu există 
nicio distincţie între religie şi 
politică în Islam”35. E încă o utopie a 
societăţii perfecte, la care nu se 
poate ajunge decât prin luptă (jihad, 
adica lupta atât împotriva necre-
dincioşilor, cât şi împotriva 
propriilor slăbiciuni), exact ca în 
teoria marxistă. Islamul este din wa 
dawla36, adică religie şi stat. Cu alte 
cuvinte, Islamul însuşi e... islamist. 
Nu e nici doar religie, nici doar 
ideologie, ci un hibrid: Islamul este 
o „relideologie”. 

 
 
Concluzii  
 
Valul de peste un milion de 

migranţi, cu care s-a confruntat 
Uniunea Europeană în anul 2015, a 
scindat cancelariile europene şi 
opinia publică. Opoziţia unei părţi 
din populaţie la primirea de refugiaţi 
a fost justificată mai puţin prin 
argumente economice, deşi impactul 
financiar suportat de UE va fi 
semnificativ în perioada imediat 
următoare, cât prin riscul ca, într-un 
val atât de mare de persoane greu de 
verificat, să se strecoare şi radicali 
islamişti. Atentatele de la Paris, din 
13 noiembrie 2015, au arătat că 
faptul s-a şi întâmplat, dar, dincolo 
de acest lucru, lucrarea atrage 
atenţia asupra unui risc pe termen 
lung, determinat de un fenomen de 

„islamizare a celei de-a doua 
generaţii” de imigranţi, o formă a 
„indigenizării generaţiei a doua”37 
descrise de Dore, dezvoltată de data 
aceasta în Occident. 

„Islamizarea generaţiei a doua” a 
ajuns deja să-şi arate roadele, într-un 
context internaţional dificil şi pe 
fondul „renaşterii islamice”, 
radicalizarea musulmanilor europeni 
şi a celor din ţările majoritar 
musulmane fiind două fenomene 
care se alimentează reciproc. Copiii 
imigranţilor şi refugiaţilor de astăzi, 
care vor beneficia de plasa socială 
de siguranţă din statele prospere, ca 
nişte turişti cu bilete all-inclusive în 
Europa, ar putea, prin mecanismul 
psihologic de radicalizare descris în 
lucrare, să se transforme într-o nouă 
generaţie de jihadişti europeni, 
întrucât Islamul, cu dualitatea sa 
religie-ideologie şi promisiunea 
magică de a fi soluţia pentru toate 
problemele, inclusiv cele social-
politice, este un instrument atractiv 
pentru cei aflaţi în căutarea 
metodelor de satisfacere a nevoilor 
situate în vârful piramidei lui 
Maslow. După cum rezultă din 
analiza biografiilor teroriştilor, dar şi 
din cercetări sociologice efectuate 
atât în Europa, cât şi în lumea 
musulmană, sărăcia nu pare a fi o 
cauză directă a radicalizării. Cei care 
merg acum să lupte în Siria-Irak nu 
fac acest lucru din sărăcie, ci împinşi 
de aceleaşi resorturi care i-au făcut 
pe unii să plece, acum mai bine de 
70 de ani, pentru a lupta în Războiul 
Civil din Spania. 
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Fără ca migranţii de azi să aibă 
vreo intenţie în acest sens, Europa ar 
putea ca, încetul cu încetul, să se 
transforme într-o zonă conflictuală, 
în care să se vorbească tot mai mult 
de introducerea Şaria, fiindcă 
Islamul nu e, în acest moment şi pe 
actualele interpretări, doar o religie, 
ci o „relideologie”. Este, de aceea, 
destul de dificil de răspuns la 
întrebarea dacă în prezent are loc 
doar o radicalizare a Islamului sau o 
islamizare a radicalilor. Cel mai 
probabil, e vorba de ambele.  

Ţinând cont că Europa bogată va 
rămâne un punct de atracţie prin 
politicile sociale generoase, de 
faptul că sporul natural al populaţiei 
musulmane este mai mare şi de un 
posibil fenomen de islamizare la 
generaţia a doua, este aproape 
ironic, faţă de teama occidentalilor 
când aud cuvinte precum ”jihad”, că 
Europa ar putea deveni cândva un 
califat nu prin cucerire cu armele şi 
steagul negru, ci prin, folosind o 
expresie inspirată, jihadul welfare38.  
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