Islamský štát (okrúhly stôl č.1)
Dňa 5. 10. 2015 sa v rámci Slovenského bezpečnostného fóra uskutočnil okrúhly stôl pod
názvom Islamský štát. Okrem odborníkov z akademickej sféry sa na ňom stretli aj
predstavitelia Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Zastúpený bol aj diplomatický personál dotknutých krajín. Moderátorom diskusie bol Jozef
Lenč, vysokoškolský pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom okrúhleho
stola bolo pomocou diskusie dospieť k odpovediam na viacero otázok. Tie bolo možné
rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina sa týkala samotného Islamského štátu, jeho koreňov a
motivácie. Druhá skupina sa potom venovala hľadaniu odpovede na otázku, ako môže celý
svet prispieť k jeho porážke. Dôležitou súčasťou debaty bolo aj hľadanie odpovede na otázku
akú úlohu majú a akú úlohu by mali zohrávať média.
Diskusia bola otvorená poukázaním na skutočnosť, že v momente keď používame názov
Islamsky štát, legitimizujeme ho tým. Je preto vhodnejšie používať názov „Daesh“. Rovnako
sa považovalo za dôležité upozorniť na to, že Islamský štát nie je v skutočnosti ani islamský a
nie je to ani štát. Zdôraznená bola aj potreba prerušenia finančných tokov, ktoré ho živia.
Diskutujúci sa zhodli na význame úlohy médií, ktoré však skritizovali. Podľa nich sa príliš
riadia sledovanosťou a svojím spôsobom pomáhajú šíriť propagandu Islamského štátu. Avšak
uvedomujú si, že nie je možné média cenzurovať, preto sa treba sústrediť na vysvetľovanie
a objasňovanie problematiky. S médiami úzko súvisí aj nutnosť zlepšiť mediálne pokrytie
bojov proti Daeshu.
Z diskusie vyplynulo viacero záverov, na ktorých sa zhodli všetci účastníci, a ktoré môžeme
považovať za odpovede na otázky položené v úvode. Asi prvým a najzákladnejším, je snaha
o zmenu terminológie, kedy sa odporúča začať vo všetkej komunikácii používať označenie
Daesh a nie islamský štát (ISIL, ISIS). S tým úzko súvisí aj druhý bod, kedy je podľa
účastníkov potrebné v čo najväčšej miere bagatelizovať prvky štátu a poukazovať na
skutočnosti, že Daesh nie je ani Islamský, ani štát. Rovnako ako Daesh nie je Islam, a Islam
nie je Daesh. Posledným bodom na, ktorom sa podarilo dosiahnuť zhodu, je prejavenie väčšej
snahy reálne poraziť štruktúry Daesh, čím sa myslelo hlavne obmedzenie finančných tokov,
prípadne učinenie krokov, ktoré pomôžu zastaviť verbovanie bojovníkov vo vyspelých
krajinách.

