Зошто се враќаат?

Странски терористиповратници

Разочарани /
покајани

Заробени и
вратени против
своја волја
(опортунисти)

Испратени да извршат
напад (или чувствуваат
дека можат да направат
повеќе за целта во Европа
отколку во Сирија/Ирак)

Сè уште водени
од идеологијата,
сакаат подобри
услови за живот

Клучни дејства што треба да се
земат предвид

СТП во бројки
Над 42.000 странски терористи-борци од повеќе од
120 земји се вклучија во терористички организации
во периодот од 2011 до 2016 година, а околу 5.000
од нив потекнуваат од Европа. Заминувањата беа
најбројни во 2015 година и оттогаш се намалени.

Сеопфатен пристап

Приспособен пристап
за секој повратник

Воспоставете
механизми за
координација во
владините агенции

Итна процена на
опасност

Мултиагенциско
управување со случај

(Локална) Стратегија
за комуникација

План за интервенција

Кои се повратниците?
Различни националности, етнички групи, возрасти и полови. Сите имаат некакво
ниво на траума и емоционални / психолошки проблеми

Сценарија
Мажи

Поголема опасност од
борбено искуство и
вештини
Често се вклучени и
изложени на воени
злосторства.
Разни улоги во рамките
на териториите што се
окупирани од терористите

Жени

Деца

Семејна улога и мајка на
идни војници
Водени од чувство на
оспособеност и нивната
улога во градењето на
„калифатот“
Вклучени во регрутација,
индоктринација на
деца и други

Интензивна идеолошка
индоктринација
преку образование и
социјализација
Регрутирани за борба и
други Насилни активности
од 9-годишна возраст
Сериозно трауматизирани

Законско гонење

а. Да им се даде предност на
повторната социјализација
и интеграција додека се во
затвор / на условна слобода
б. Обука на специјализиран
персонал
в. Приспособено сместување во
затвор и опции за трансфер

Возрасни

Негонење / повторна
социјализација

а. Градење односи и поддршка
на семејството на
повратникот, ако е можно
б. Информации и/или обука
за сите што се во контакт во
повратниците
в. Целосен пристап кон
менторството, (ментално
здравје) третман

Деца

а. Фокус врз нормализација
и што е можно побргу
повторна социјализација
б. Развој на прегледот на
експертиза што се фокусира
врз детската траума и
индоктринација
в. Обука на професионални
лица од првата линија што
работат со деца-повратници

