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Rezumat: Radicalizarea reprezintă schimbarea credințelor, ideilor și comportamentelor, cu scopul de a justifica 

violența împotriva unui grup, deseori solicitându-se sacrificiul de sine pentru a demonstra apartenența la grup. 

Reprezintă un proces dinamic, de însușire a convingerilor opuse democrației, în care sunt atrase persoane cu un anumit 

profil psihologic. Prezenta lucrare își propune să identifice rațiunea unei persoane private de libertate, de a adera la 

valori specifice radicalizării, și atrage atenția la lipsa actuală a unor instrumente de identificare a acesteia. Din dorința 

de a înțelege complexitatea fenomenului, dar și pentru a formula concluzii ce pot fundamenta viitoare demersuri, 

cercetarea s-a orientat pe specificul evaluării psihologice în cazul unui deținut din România. 
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Introducere 

 

Definiţia dată de Comisia Europeană termenului de radicalizare se concentrează în: „fenomenul prin 

care, anumite persoane care aderă la anumite puncte de vedere, opinii şi idei, pot fi determinate să comită 

atentate teroriste”. De asemenea, în accepţiunea europeană, procesul de radicalizare este unul „specific, 

multidimensional, dificil de abordat, ce poate implica aspecte precum: factori personali, circumstanţiali, 

ideologici”. 

Așadar, radicalizarea reprezintă fenomenul prin care unele persoane îmbrățișează ideologii și 

comportamente extremiste, care ar putea să le determine să comită acte de terorism.  

Statele membre sunt responsabile de propria securitate națională, inclusiv de lupta împotriva 

terorismului, de conceperea și de punerea în aplicare a unor măsuri la nivel național, menite să combată 

radicalizarea.  

În anul 2011 s-a creat Reţeaua de conştientizare a radicalizării (RAN), ce conectează grupurile special 

constituite în acest scop, cu persoane implicate în combaterea radicalizării de pe întreg teritoriul Uniunii 

Europene. În acest sens, cercetători, lideri religioşi, muncitori sociali, lideri politici tineri, poliţişti, dar şi alte 

persoane implicate în comunităţile vulnerabile, încearcă să identifice bune practici. 

La data de 6 iulie 2017, Parlamentul European a înființat o Comisie specială pentru combaterea 

terorismului (TERR), cu scopul de a oferi opinia Parlamentului European în ceea ce privește lacunele practice 

și legislative din regimul de combatere a terorismului, care au permis producerea atacurilor teroriste, și de a 

formula recomandări, care ar contribui la combaterea amenințării teroriste la nivelul Uniunii Europene. De 

menționat, că din cele 88 de măsuri de combatere a terorismului, obligatorii din punct de vedere juridic, 

propuse din septembrie 2001 până în vara anului 2013, doar un sfert au făcut obiectul unor evaluări de impact, 

și numai trei au făcut obiectul unor consultări publice. 

Declaraţia finală a Summit-ului de la Bruxelles (2018), statuează faptul că terorismul, sub toate 

formele și manifestările sale, continuă să prezinte o amenințare directă pentru securitatea, stabilitatea și 

prosperitatea internaţională.  

Demersurile angajate de către NATO presupun acțiuni de conștientizare și analiză, pregătire și 

reactivitate, capabilități, construirea de capacități și parteneriate. Cartografierea activităților de construire de 

capacități contra-teroriste în statele partenere, de asemenea, reprezintă un obiectiv asumat de țările implicate. 
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1. Penitenciarul, mediu vulnerabil  

 

Penitenciarul poate fi un teren fertil, în ceea ce privește dezvoltarea acestui fenomen psihosocial 

contemporan, din cauza faptului că acest mediu prezintă mai multe riscuri, printre care: recrutarea deținuților, 

obținerea de resurse materiale, pregătirea pentru acte extremiste în perioda post-liberare.  

Prin rezoluția Parlamentului European din 12 decembrie 2018, referitoare la constatările și 

recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului, s-a statuat că penitenciarul poate deveni cu 

ușurință un microcosmos în ceea ce privește rețele teroriste. Practica demonstrează că atacatorii teroriști au 

început prin comiterea unor infracțiuni de drept comun, iar în timpul executării pedepsei privative de libertate, 

aceștia au fost îndoctrinați, înainte de intrarea în unitate neexistând vreun risc în ceea ce privește adoptarea 

unor atitudini extremiste. 

În prezent, în penitenciarele din Uniunea Europeana nu există proceduri specifice pentru a identifica 

deținuții cu potențial de a fi radicalizați, nu se monitorizează fenomenul și personalul nu este calificat în mod 

corespunzător. În ceea ce privește ultimul aspect menționat, cursuri de formare referitor la acest domeniu sunt 

elaborate de către Confederația Europeană de Probațiune, EuroPris și rețeaua Academiilor europene pentru 

formare destinată penitenciarelor (European Penitentiary Training Academies - EPTA). 

Radicalizarea este un proces de schimbare, determinat de o multitudine de factori, ce reclamă o gamă 

largă de acțiuni preventive pentru a se aborda această problemă. Pentru că schimbarea este un proces dinamic, 

reprezentanții statului trebuie să identifice condițiile specifice create de interacțiunea dintre factorii individuali, 

agenții de radicalizare și condițiile de detenție. 

Autoritățile penitenciare, conform recomandărilor europene, vor elabora instrumente și metode pentru 

identificarea și monitorizarea deținuților în funcție de gradul de radicalizare. Eforturile de prevenire sunt 

indispensabile, specialiștii trebuie să fie conștienți de semnale de radicalizare și să știe cum să caute sprijin 

pentru a aborda fenomenul. În penitenciar, fenomenul radicalizării poate avea loc la trei niveluri: individual, 

grup sau publică de masă. Indiferent de nivel, procesul implică schimbarea atitudinilor, credințelor, idealurilor, 

aspirațiilor și, în consecință, a comportamentelor. 

 

2. Factori determinanți ai radicalizării 

 

În România, autoritatea naţională desemnată în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului este 

Serviciul Român de Informaţii, care, prin structurile specializate şi activităţile specifice, acţionează în scopul 

prevenirii transformării vulnerabilităţilor în riscuri la adresa securităţii individului şi a statului. 

Începând cu anul 2001, funcţionează Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere a Terorismului, 

structură cu responsabilităţi pe componenta de antiterorism şi contraterorism.  

În demersurile împotriva acestui inamic invizibil şi impredictibil, alături de componenta de prevenire, 

la fel de importantă este şi eliminarea posibilelor surse de finanţare. Toate formele sub care se poate manifesta 

criminalitatea organizată transfrontalieră, imigraţia ilegală, traficul cu arme, persoane, traficul de droguri, 

susţin organizaţiile teroriste şi activităţile acestora. Aceste demersuri ilicite sunt strâns legate de mediul 

penitenciar, deoarece persoanele condamnate își pot continua activitatea ilicită din închisoare. 

În România, fenomenul radicalizării nu se află printre acțiunile prioritare în domeniul justiției, aspect 

explicat prin lipsa cazurilor de deținuți radicalizați în penitenciar. Însă, practica europeană subliniază că 

supraaglomerarea și condițiile inumane de detenție, sunt contraproductive în ceea ce privește prevenirea 

radicalizării în mediul carceral. Așadar, pe fondul unui mediu supraaglomerat, ce determină un nivel înalt de 

agresivitate, deținuții pot fi deschiși spre o nouă ideologie, chiar una extremistă, care să corespundă dorințelor 

de răzbunare.  

Mediul penitenciar poate fi un câmp de recrutare și stabilire a contactelor: în prezent, în România sunt 

în jur de 21.000 de persoane private de libertate, iar în țările europene își execută pedeapsa alți aproximativ 

11.000 de deținuți români. În contextul politic actual, în care tot mai multe țări doresc să-i extrădeze în vederea 

executării pedepsei în penitenciarele din țară, care au deja un nivel ridicat de supraaglomerare, există un real 

pericol ca aceștia să fie surse de transmitere a ideilor, credințelor specifice radicalizării. Lipsa unui screening, 

care să evalueze acest risc este resimțită în rândul specialiștilor din penitenciare, aceștia fiind obligați să 

identifice factorii determinanți sau declanșatori din interviurile pe care le au cu deținuții, printre factori 

regăsindu-se: condițiile economice, idealurile religioase și ideologice, traumele personale și vulnerabilitățile 

psihologice. 
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Referitor la dezvoltarea acestui fenomen psihosocial în România, numărul scăzut de cazuri atrage după 

sine o insuficientă cunoaștere a procesului de radicalizare. Prin intermediul proiectelor cu fonduri 

nerambursabile, sunt propuse obiective precum specializarea polițiștilor de penitenciare, crearea unor 

instrumente de lucru și a unor proceduri de intervenție. Elaborarea unor programe de asistență psihologică, 

care să prevină extremismul violent, se va realiza cu ajutorul specialiștilor internaționali. 

 

3. Profilul psihologic al deținutului cu risc ridicat de radicalizare 

 

Procesul radicalizării se derulează în patru etape, fiecare dintre acestea fiind unică şi având amprente 

specifice. Literatura de specialitate surprinde faptul că, nu toţi cei care se radicalizează le parcurg în totalitate, 

majoritatea abandonând procesul în diferite puncte. Este foarte probabil ca, aceşti indivizi, să fie implicaţi în 

planificarea sau implementarea unui act terorist, dar sunt şi cazuri în care cei radicalizaţi nu devin neapărat 

terorişti: 

a) etapa I - pre-radicalizarea (momentul premergător începerii procesului de radicalizare); 

b) etapa a II-a - auto-indentificarea (indivizii, influenţaţi atât de factori interni, cât şi externi, încep 

să exploreze Islamul salafist, îndepărtându-se cu timpul de vechea identitate şi adoptând ideologia); 

c) etapa a III-a - îndoctrinarea (faza este facilitată şi condusă de o „autoritate spirituală”, în care 

indivizii îşi identifică noile valori, adoptând în totalitate ideologia şi acţionând pentru promovarea acesteia); 

d) etapa a IV-a - jihadizarea (membrii grupului se auto-denumesc „războinici sfinţi” sau 

„mudjahedini”, acceptând participarea la război, cu tot ceea ce presupune aceasta - planificare, pregătire şi 

executare). 

În definirea acestor etape, în mod clar, există un grad mare de relativitate deoarece, schimbările care 

apar pe parcursul acestora nu sunt asociate unei simbolistici vizibile şi clare pentru specialişti sau pentru 

membrii societăţii aflaţi în imediata apropiere a celor care aleg acest drum de sacrificiu. 

În studiul despre închisoare și extremismul politic violent în Statele Unite, Gary LaFree, Bo Jiang & 

Lauren Porter (2019), examinează trei întrebări de cercetare: (1) dacă petrecerea timpului în penitenciar crește 

riscul post-eliberare de implicare în acte violente; (2) dacă extremiștii politici care au fost radicalizați în 

închisoare au mai multe șanse să comită acte violente, decât extremiștii politici radicalizați în altă parte; și (3) 

dacă indivizii aflați în închisoare și radicalizați au avut mai multe șanse să se angajeze în extremism violent 

după post-închisoare, în comparație cu persoanele care se aflau în închisoare și nu s-au radicalizat acolo. 

Rezultatele arată că efectele încarcerării și radicalizarea crește extremismul violent post-închisoare, iar  atunci 

când radicalizarea are loc în contextul închisorii, efectul criminogen al închisorii este dublat. În sprijinul 

argumentelor de lungă durată, potrivit cărora penitenciarul joacă un rol major în identitatea și comportamentul 

indivizilor după eliberarea lor, există dovezi consistente conform cărora utilizarea post-închisorii a violenței 

motivate politic, poate fi estimată în parte dacă autorii au petrecut timp în închisoare și dacă au fost radicalizați 

acolo. 

Executarea unei pedepse privative de libertate implică pentru individ îndepărtarea de societate, pentru 

o perioadă limitată de timp, cu scopul declarat de justiție de a analiza factorii determinanți ai infracțiunii și de 

a-și reabilita comportamentul antisocial. Deținutul primește din partea societății, prin intermediul condamnării, 

o etichetă de „infractor” și, de cele mai multe ori, apropiații, uneori chiar familia, se îndepărtează de acesta: 

lipsa convorbirilor telefonice, a vizitelor, a scrisorilor, sunt indicatori ai excluziunii sociale. În cazul etapei de 

pre-radicalizare, contactarea de către o persoană presupune acceptarea deținutului și înlocuirea stigmatizării 

de „infractor” cu expresia „unul dintre cei aleși”.  

Deținutului i se oferă un scop, o misiune, care îl ancorează dincolo de realitatea limitată a 

penitenciarului, deseori în perioada de după liberare, unde planurile de viitor lipsesc din cauza resurselor și a 

orizonturilor limitate. Viziunea este una pozitivă, iar persoana condamnată are posibilitatea de a da dovadă de 

curaj, eroism, sacrificiu de sine, calități ce au lipsit până în prezent din descrierea lui. Mai mult, influența 

socială a acestuia și integrarea într-un grup se datorează tot noului sistem de credințe. Pentru prima dată, 

carisma persoanlă nu este utilizată în săvârșirea de infracțiuni, ci în transmiterea unui sistem de idei în 

concordanță cu „binele” știut doar de o parte dintre oameni. 

Evaluarea unui deținut, cu scopul identificării riscului de radicalizare, presupune analizarea: 

- nevoii de apartență (indiferent de statut, persoana condamnată poate avea o nevoie accentuată de a 

fi valorizat, psihologii examinând tendințele narcisiste, antisociale sau depedente ale persoanei); 
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- stării psiho-emoționale (incertitudinea, instabilitatea emoțională poate constitui un indicator al lipsei 

unui sistem de credințe ce oferă certitudine intrapsihică); 

- percepției stimei de sine (un raport deficitar între trebuințele pe care le consideră că trebuie satisfăcute 

și cele acoperite integral, poate constitui un alt indicator semnificativ). 

Pentru dimensiunile relevante, până la adaptarea sau crearea unor instrumente de evaluare a riscului 

de radicalizare în sistemul național penitenciar, s-a elaborat un scurt ghid de interviu, în cadrul evaluării 

periodice a deținutului, în cadrul căreia se evaluază riscurile generale (nevoia de optimizare personală, de 

creștere a motivației spre schimbare, etc) și cele specifice (risc în consumul de droguri, alcool, risc de suicid, 

de autoagresivitate și heteroagresivitate, tulburări psihice, etc) care explorează: 

- nevoia de apartenență („Cum are trebui să fie o persoană ca tu să o consideri prietenul/prietena ta? 

Ce credințe, valori să aibă?”); 

- incertitudine emoțională („Ce părere ai despre oamenii care fac constant schimbări în viața lor? Crezi 

că schimbarea este utilă?”); 

- stima de sine („Ce ai vrea să știe despre tine o persoană care vorbește cu tine pentru prima oară?”); 

- distanțare/izolare socială („Crezi într-o societate în care există egalitate între oameni și între 

grupurile sociale?”, „Crezi că există vreo societate cu al cărei stil de viață/ a cărei cultură nu te-ai potrivi?”); 

- credințe religioase („Te consideri un om religios?”; „Crezi în existența unei entități superioare?”); 

- atitudini politice („Dacă ai avea ocazia ai dori să te implici în mediul politic?”, „Crezi că este ceva 

ce ai putea face pentru a schimba/ îmbunaătăți „sistemul” actual?”). 

Nivelul de bază al nevoilor este satisfăcut de către stat (prin oferirea unui pat, haine, trei mese pe zi, 

etc) și de către aparținători (familia care-l vizitează saptămânal, de exemplu), însa nevoia de informație și, 

totodată, de valorizare, poate fi acoperită de noul sistem de idei, specifice fenomenului de radicalizare. În acest 

sens, deținuții pot percepe că își îmbogățesc nivelul de cunoștințe prin însușirea unor concepte abstracte, 

deseori lipsite de semnificație inițial pentru aceștia.  

De aceea, este necesar ca reprezentanții sectorului de reintegrare socială să cunoască nivelul intelectual 

al deținuților și să le ofere activități și programe corespunzătoare fiecărui nivel în parte, tocmai pentru a preveni 

posibilitatea atragerii acestora prin informații interesante și aparent utile pentru ei. 

 

Concluzii 

 

Mediul penitenciar impune o autoritate pe care deținutul nu o acceptă, însă o tolerează. Cei ce prezintă 

un nivel scăzut de submisivitate, ridicat de persuasiune și de inteligență, pot identifica indivizi cu o nevoie 

acută de apartenență, cărora să le inducă idei în vederea orientării procesului de radicalizare. În definitiv, este 

în natura omului nevoia de autoritate, iar în lipsa recunoașterii unei autorități din partea statului, aceasta poate 

fi înlocuită cu pseudo-autorități, promovate în procesul îndoctrinirii. 

Deși radicalizarea închisorii a fost mult timp o problemă critică în Occident, unde penitenciarele  au 

fost uneori transformate în centre de recrutare de către extremiști, în prezent este o problemă răspândită în 

toată Europa, în special în ceea ce privește creșterea arestărilor pentru cazuri de terorism în ultimii ani, care au 

sporit numărul persoanelor radicalizate în închisoare. Una dintre principalele preocupări este aceea că subiecții 

radicalizați pot îndoctrina alți deținuți comuni. De fapt, timpul petrecut în închisoare poate deveni chiar o 

oportunitate de a continua „lupta”, făcând, ca să zic așa, o virtute a necesității. Mai mult, o naționalitate 

comună, etnie, zonă de origine și / sau limbă între deținuți ar putea facilita această activitate de prozelitism. 

Este o realitate faptul că în penitenciar, și nu numai, de obicei sunt judecați oamenii, și nu 

comportamentele acestora, tendința fiind generalizarea comportamentelor și etichetarea persoanelor în „buni” 

sau „răi”. Dacă societatea îl etichetează pe deținut ca un infractor, în etapa de pre-radicalizare, acesta este 

validat prin identificarea unor caracteristici pozitive. Ca urmare a acestui fapt, persoana condamnată tinde să 

plătească această valorizare cu prețul vieții.  

Pentru că riscul unor eventuale consecințe dezastruoase este major, se impune o cunoaștere a profilului 

psihologic a deținutului cu risc de radicalizare, în vederea implementării în penitenciar a unor programe de 

prevenire. 
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