Vendar enkrat nasprotna dobra
novica
Iz Dake, glavnega mesta Bangladeša, 15. januarja 2021:
Devet islamističnih borcev se je včeraj odpovedalo oboroženim spopadom in so se
vrnili k svojim družinam. Končali so program “deradikalizacije”, ki ga nudi državni
protiteroristični Bataljon hitrega delovanja. Šest dosedanjih radikalnih
muslimanov je pripadalo organizaciji “Jamaat-ul Mujahedeen Bangladesh”, ostali
pa “Ansar-al-Islam”. Za začetek novega življenja so prejeli od vlade določeno vsoto
denarja in vzgojno pomoč. Notranji minister Asaduzzaman Khan Kamal se je
udeležil slovesnosti, s katero so se bivši nasilneži vrnili k lastnim družinskim
članom. Obsodil je islamistične skupine, ki so krive “pobijanja vernikov
manjšinskih ver”. Kamal je poudaril, da tako državne oblasti kot večina
prebivalstva nima nobene strpnosti do fundamentalizma.
Radikalni oddelki so se začeli v Bangladešu množiti leta 2004. Mnogi borci so bili
prevzgojeni in indoktrinirani na Bližnjem vzhodu. Najbolj krvav napad so izvedli 1.
junija 2016, ko so napadli Guishan Cafè v Daki; takrat j umrlo 29 ljudi, med njimi
9 tujcev.
Abida, Jannat Asma, ena od bivših militantnih islamist, pripoveduje v svoji zgodbi,
da ji je žal, da je “ubrala napačno pot”. Radikalizirala se je, ko se je poročila z
nekim fundamentalistom na univerzi. Od tedaj je bilo njeno življenje en sam beg,
ne da bi se mogla udeleževati kake socialne dejavnosti. Hoče se vrniti v
normalnost in vabi svojega moža in vse militantne islamiste, naj store enako.
Shaon Muntaha Ibn Shawkat iz iste skupine je ugotovil, da z nasiljem ni mogoče
pridobiti src ljudi. Radikaliziral se je po internetu in zvabil tudi svojo družino:
»Leta in leta nas je preganjala policija. Militantnost je uničevala življenje moje
žene in otrok. Od danes se bodo stvari spremenile in boril se bom proti
fundamentalizmu.«
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Komentar AM:

Morda je to le drobna lučka v poplavi islamistične teme, pa vendar upajmo, da se
bo širila s svetlobno hitrostjo.

