
The eternal source of love is implanted In every part of existence -The desire for another. Though night and day, 
Outwardly appears enemies, Yet both serve one purpose -Each seeking the other. 
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Po smrti me ubij. 

Še enkrat, ni dovolj, 
da trpim neskon čno, 

za tebe je to ni č. 
Pustiš, da gledam, 
ko me neusmiljeno  

zabadaš v srce. 
Vsaka sekunda – trije vbodi. 
Lastna kri mi otežuje veke, 

nimam mo či da bi te ustavila. 
Ne želim dihati, 

tvoji poljubi  
mi dajejo kisik, 

ne pustiš da odidem. 
Imam novo kožo, 

je rde ča  
Moj nov stil, 

katerega sem kreirala sama. 
Monika Bohinec  

Islamska mladina Slovenije 
 

Islam ni le vera, ni le religija, ni le “notranja stvar” 
vsakega posameznika. Islam je način življenja, islam je 
življenje samo. O problematiki današnje mladine je bilo veliko 
govora, še več se piše, organizirajo se okrogle mize, debate, 
diskusije, različne delavnice. „Reci NE drogi! Ustavimo nasilje!“ 
In podobne akcije. Vsi govorimo o tem in analiziramo le 
posledice, kajti alkoholizem in konzumiranje prepovedanih 
substanc pri (vedno bolj!) mladih, neaktivnost, slaba družba, 
ateizem in podobne težave, so le posledice praznih src in duš, 
ki hlastajo po občutku 
pripadnosti, ljubezni in 
duševnem miru.  Le redki se 
tega zavedajo in vpijejo po 
odpravi teh vzrokov. Islam 
kot discipliniran način 
življenja ponuja rešitev.  

Smo mladi muslimani 
z vseh vetrov Slovenije. 
Druži nas vez, ki je ni 
mogoče pretrgati. Združila 
nas je ljubezen do islama in 
zavedanje problematičnosti 
današnjega življenja in časa. 
Zavedamo se težav, s 
katerimi se sooča današnja mladina; nekateri med nami smo 
te težave okusili tudi na lastni koži. A smo ugotovili, da se moč 
in uspeh skrivata v povezanosti. In tu se je porodila ideja 
ustvarjanja organizacije na državni ravni, na ravni, kjer se je 
(bo) združilo veliko mladih, aktivnih ljudi, ki so pripravljeni nositi 
težko breme ustvarjanja društva, ki danes ponosno nosi ime 
Islamska mladina Slovenije 
(v nadaljevanju IMS). 

V IMS se po 
najboljših močeh trudimo 
privabiti čim več mladih, jim 
z različnimi predavanji, 
članki, športnimi aktivnostmi, 
delavnicami, seminarji in 
nenazadnje tudi s spletno 
stranjo predstaviti pravo luč 
islama, njegovo lepoto, barvitost in milino in jim ponuditi 
možnost spoznavanja alternative zgoraj omenjenih porokov.  

V sklopu našega delovanja so organizirana druženja 
mladine, kjer se mladi srečujejo, spoznavajo in katerih glavni 
cilj je povezati islamsko mladino, vendar ne formalno, pač pa z 
občutkom pripadnosti. Najhujši občutek, ki ga človek lahko 

ima, je, da se mu zdi, da ne sodi nikamor! V množici, vendar 
osamljen!  

Za lažje razumevanja islama, tako za muslimane kot 
tudi nemuslimane, „prevajalska sekcija“ IMS redno prevaja 
različne tekste, glede na časovno in trenutno potrebo. Tako bo 
v mesecu Ramadanu na spletni strani prevladovala tematika o 
postu, značilnosti, utemeljenosti, ipd. organizirane bodo t.i. 
skupne večerje (iftarji) za mladino ter druga druženja, ponavadi 
vsakič v drugem mestu.  

V sodelovanju s Centrom za medcivilizacijsko 
razumevanje (krajše CMR) Islamska mladina Slovenije 
pripravlja simpozij na temo muslimank, položaja in samega 

družbenega udejstvovanja. 
Objektivni cilj organiziranega 
simpozija bo predstaviti pravo sliko 
položaja muslimank družbi, v kateri 
je muslimanka smatrana kot 
zatirana in zapostavljena oseba. 
Simpozij bo odprt za širšo javnost. 
Jeseni pripravljamo t.i. interaktivni 
vikend – team building; druženje 
islamske mladine v naravi v obliki 
športnih, kulturnih ipd. delavnic.  

Člani IMS se udeležujejo 
tudi nekaterih mednarodnih 
projektov, ki so bili organizirani s 
strani nevladnih organizacij. V 

januarju se je ekipa IMS-jevcev udeležila projekta Exchange 
on Islamophobia, ki je v okviru delavnic o islamofobiji, 
značilnostih ter kako jo odpraviti, potekala v Turčiji. Udeleženci 
so bili iz celotne Evrope. Več o izmenjavi si lahko preberete na 
naši spletni strani. Junija pa sta se članici IMS udeležili Prvega 
mednarodnega srečanja Bošnjakinj (muslimank), ki je bil 

organiziran v Nemčiji. Vtisi: 
koristno, super in nepozabno. 

Islamska mladina Slovenije 
sodeluje tudi z ostalimi nevladnimi 
organizacijami tako doma kot tudi v 
tujini. Tako smo pomagali pri 
obnovi džamij v Bosni in 
Hercegovini ter na humanitarnem 
področju (različne akcije zbiranja 
pomoči potrebnim v Sloveniji in v 

tujini).  
Čeprav je udeležba na različnih projektih več kot 

potrebna in organiziranje samih aktivnosti zelo dobrodošlo, pa 
smo na žalost še vedno priče predstavljanju napačne slike o 
islamu in muslimanih, zato je zelo pomembno, da muslimani 
sami predstavljajo islam, njegove značilnosti in položaj, v 
katerem se je znašla islamska javnost danes, poskušajo 
popraviti sami. Naša spletna stran je redno ažurirana, zelo pa 
bi bili veseli vaših predlogov, kaj si VI dejansko želite prebrati, 
katera tematika vas zanima, ipd. 

Islamska mladina Slovenije je mlado društvo, ki je v 
postopku registracije. Namen delovanja je približati islam, 
muslimane in naše življenje okolju, ki se tega boji, gleda na 
nas s strahom in s pričakovanjem slabega. Potrebno je 
popraviti sliko, ki jo mediji plasirajo o nas, vendar le z našim 
aktivnim udejstvovanjem v družbi in okolju, v katerem živimo in 
čigar del smo. Zavedamo se, da se je potrebno odpreti v 
družbo in pomagati graditi družbo, kjer pokrita muslimanka 
(muslimanka z ruto) za računalnikom in v službi ne bo več tabu 
in izjema. Tudi z vašo pomočjo. 

 
 

Amela Smaji ć, Sekretarka IMS

" Objektivni cilj organiziranega simpozija 
bo predstaviti pravo sliko položaja 
muslimank družbi, v kateri je muslimanka 
smatrana kot zatirana in zapostavljena 
oseba. Simpozij bo odprt za širšo 
javnost. " 


