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RESUM EXECUTIU 
 
Les ramificacions europees del DAESH i altres organitzacions terroristes islàmiques, s’han 
llençat a la captació d'adolescents i joves no necessàriament religiosos, amb el propòsit de 
persuadir-los per fer la gihad.  
Tot i que les derrotes sobre DAESH han fet que la captació de gihadistes estrangers hagin 
caigut ostensiblement en l'últim any i el retorn al país d'origen és cada vegada més difícil,  
encara segueixen els reclutaments per fer la gihad dirigit a aquells que no podien acudir a la 
crida a files per anar a Síria o Iraq, però que poguessin convertir-se en “Soldats del Califat” a 
terra occidental perpetrant els atemptats terroristes que ens els últims anys han colpit Europa. 
 
En aquest treball hem analitzat el sistema de persuasió per fer el reclutament d’aquestes 
organitzacions terroristes. Existeix una extensa literatura sobre que és la persuasió, i en 
general els estudiosos del tema la consideren com una modalitat d’influència on l’emissor té la 
intenció planificada d’influir en el receptor utilitzant arguments més o menys sofisticats que li 
permetin induir-lo, obligar-lo o moure’l a creure o fer alguna cosa. 
Sembla evident que la intencionalitat és un aspecte clau de la persuasió que la diferencia de 
diferents formes d’influència. Seiter i Gass (2018) consideren que la persuasió té la 
particularitat de promoure de forma intencionada un canvi d’actitud o de conducta, a 
diferencia de la simple influencia que pot tenir o no la intencionalitat de produir aquests 
canvis. 
 
Per iniciar la nostra investigació ens hem plantejat dues hipòtesis: 
 

A. Els mètodes de captació de les organitzacions terroristes islamistes responen a 
tècniques de persuasió coercitiva similars a les que utilitzen les sectes.  
 

B. En funció dels resultats de la primera hipòtesi, els programes de prevenció de la 
radicalització i de desradicalització, haurien de ser complimentats amb tècniques de 
desprogramació i desvinculació com les proposades per la sortida de les sectes 
coercitives. 
 

Metodologia: 
 
En primer lloc hem fet una recerca i revisió de la literatura científica sobre persuasió, en 
concret centrarem aquesta recerca en aquells autors que hagin fet treballs que investiguin 
processos mitjançat els quals les persones perden de autonomia personal o llibertat de 
pensament amb tècniques de persuasió coercitiva. 
La recerca bibliogràfica en ha portat per les moltes referències trobades a considerar el model 
de persuasió coercitiva del professor Rodríguez Carballerira (Eguzkilore, 18.2004). 
Aquest model les organitza en quatre blocs, des d’una òptica psicosocial, en funció de l’àmbit 
sobre el que s’aplica la coerció: a) l’entorn quotidià, b) la part afectiva emocional, c) la 
percepció cognitiva i d) els estats de consciencia. 
 
També hem escollit una base documental de diferents autors, que ens aportin particularitats i  
dades suficients sobre els fets o vivències de persones captades o reclutades per les 
organitzacions terroristes islàmiques i, que ens permetin contrastar si segueixen els indicadors 
que ens evidenciïn que puguin estar sota persuasió i, concretament una persuasió coercitiva. 



 
Volem destacar que ens hem recolzat sovint en el llibre de la periodista Anna Teixidor “En el 
nombre de Alá” on recull converses amb gihadistes espanyols i les seves famílies. Segons fonts 
de la lluita antiterrorista es tracta d’un valuós treball fruit d'una intensa recerca, amb casos 
reals i testimonis en primera persona, aquesta obra dóna veu a joves que han viscut processos 
de radicalització en el nostre país i que, en alguns casos, van decidir viatjar a Síria. 
 
Finalment analitzarem la literatura que aporta altres visions del fenomen com estudis que han 
intentat detectar comportaments psicopatològics en els terroristes o altres investigacions que 
consideren que existeixen condicions de caràcter social, econòmic i polític que propicien 
l’aparició de la violència extrema com la del terrorisme islàmic. 
Val a dir que per la extensió i objectiu d’anàlisi  d’aquest treball no podrem dedicar espai a fer 
un estudi en més profunditat, que pot ser tingut en compte per properes investigacions. 
 
 
Conclusions:  
 
Després de l'anàlisi realitzat, i tenint de referència els models de manipulació psicològica 
considerats,  posem de manifest que al menys en els casos estudiats, existeixen evidències de 
que les organitzacions terroristes islamistes com DAESH o AL-Qaeda fan servir tècniques de 
persuasió coercitiva per reclutar als seus adeptes. 
  
Considerem que amb els coneixements que la ciència aporta sobre com les sectes coercitives 
capten els seus adeptes, podria considerar-se incloure teràpies o estratègies proposades per la 
desconversió o desprogramació dels adeptes d’aquests tipus de sectes. L’objectiu seria 
complimentar i incorporarar-les als programes que aborden l'amenaça procedent del 
terrorisme gihadista, com els programes CONTEST, CHANNEL i PREVENT al Regne Unit, HATIF i 
HAYAT a l’Alemanya, CPDSI a França i L’EICTIR espanyol o el conegut PRODERAI a Catalunya. 
(Cano 2018) 
 
En aquests punt és important fer una distinció terminològica per diferenciar els conceptes de 
prevenció de la radicalització, desradicalització i desvinculació. 
“La prevenció constitueix fonamentalment un conjunt de mesures, politiques, socials, 
educatives i inclús religioses,  dirigides a un conjunt d’individus inespecífics amb l’objectiu 
d’evitar la seva radicalització”. (Vidino, 203:26 citat per Cano 2018) 
“Per la seva part la desradicalització fa referència a l’efectiu abandonament de la ideologia 
extremista per part d’un subjecte, de tal manera que ell mateix modera les seves creences de 
signe extremista. Per tant es dirigeix a individus que ja estan radicalitzats”.  (Neumann, 2013:7 
citat per Cano 2018) 
I finalment la desvinculació suposa un canvi en la mera retracció d’exercir la violència, sense 
que ell mateix necessariament reorienti la seva ideologia. Expressat en altres termes, un 
subjecte pot estar desvinculat d'una organització terrorista, romanent no obstant com un 
extremista radical, rebutjant, per exemple, un determinat sistema polític vigent a Occident, si 
bé es desmarca de la utilització de mitjans violents per aconseguir seus objectius ideològics. 
(Horgan 2008 pag 24-25. Citat per Cano 2018) 
 
 
Aquests programes estan espacialment focalitzats en la prevenció de la radicalització i en 
processos de desradicalització, però en la nostra opinió tenen mancances en desvinculació. 
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