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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert aan de op 17 maart 2015 door de EU-ministers van Onderwijs aangenomen 

verklaring van Parijs, waarin werd opgeroepen tot nauwere samenwerking tussen de 

lidstaten om een kader van gelijke kansen, eerbiediging van de menselijke waardigheid, 

vrijheid, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, democratie, mensenrechten, 

gelijkheid, de rechtsstaat, sociale insluiting en actief burgerschap te bevorderen door 

middel van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs op alle niveaus, met name voor 

personen uit kansarme milieus; herinnert eraan dat het de verantwoordelijkheid van de EU 

is om de grondrechten, vrijheden en veiligheid van haar burgers te waarborgen, zoals 

verankerd in het EU-Handvest van de grondrechten, met inbegrip van de vrijheid van 

meningsuiting en informatie, vergadering en vereniging, en de eerbiediging van de 

taalkundige, culturele en godsdienstige diversiteit; 

2. is van mening dat het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers 

door terroristische organisaties deel uitmaakt van een reeks maatregelen op verschillende 

gebieden die gericht zijn op het bevorderen van veiligheid, rechtvaardigheid en gelijke 

kansen voor iedereen; bevestigt andermaal dat met name ongelijkheid, marginalisering, 

sociale uitsluiting en een moeilijke toegang tot kwaliteitsonderwijs tot de andere factoren 

behoren die kunnen leiden tot de radicalisering en werving van Europese burgers door 

terroristische organisaties; 

3. benadrukt het belang van het investeren in programma's voor een leven lang leren, als een 

maatregel om radicalisering te voorkomen en als een geschikt instrument om mensen van 

hun radicale gedachtegoed af te helpen; 

4. wijst erop dat de preventie van terrorisme en de bestrijding van alle vormen van 

radicalisering behoren tot de belangrijkste prioriteiten van de Europese 

Veiligheidsagenda, maar betreurt dat Europa ondanks de recente hervormingen nog steeds 

niet in staat is het hoofd te bieden aan deze nieuwe uitdagingen; benadrukt daarom dat er 

een veelzijdige benadering nodig is om de culturele, economische, sociale en politieke 

onderliggende oorzaken van terrorisme aan te pakken; onderstreept het cruciale belang 

van het vroegtijdig opsporen van mensen met een verhoogd radicaliseringspotentieel en 

benadrukt dat verantwoordelijke sociale en onderwijsinstellingen door middel van 

opleiding de juiste vaardigheden moeten krijgen om deze taken uit te voeren; benadrukt 

dat alle actoren bewust moeten worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid om 

radicalisering te voorkomen, zowel op lokaal, nationaal, Europees als internationaal 

niveau; wijst nogmaals op de fundamentele rol van de dialoog en de samenwerking tussen 

alle actoren in zowel formeel als niet-formeel onderwijs (zoals familie, ouders, 

leerkrachten en verenigingen) alsook op het gebied van cultuur en sport; wijst erop dat er 

een gespecialiseerde opleiding moet worden opgezet voor leerkrachten die als voorbeeld 

en autoriteit kunnen dienen, en dat sociaal en jeugdbeleid, alternatieve 

vrijetijdsbestedingen, een leven lang leren en de interreligieuze en interculturele dialoog 

een belangrijke rol spelen bij de preventie van radicalisering die leidt tot gewelddadig 

extremisme; 
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5. wijst erop dat leerkrachten in staat moeten worden gesteld actief op te treden tegen alle 

vormen van discriminatie en racisme; wijst op de essentiële rol van onderwijs en 

vakbekwame en ondersteunende leerkrachten, niet alleen om sociale banden te versterken, 

mensen het gevoel te geven erbij te horen, kennis, vaardigheden, competenties en 

fundamentele waarden te ontwikkelen, aan de versterking van sociale, burgerschaps- en 

interculturele vaardigheden bij te dragen, tot kritisch denken aan te zetten en de 

mediageletterdheid te bevorderen, maar ook om jongeren te helpen -in nauwe 

samenwerking met hun ouders en families- om actieve, verantwoordelijke en 

onbevooroordeelde leden van de samenleving te worden; benadrukt dat scholen kunnen 

bijdragen aan de weerbaarheid van studenten tegen radicalisering door een veilige 

omgeving te bieden en tijd uit te trekken voor het bespreken van controversiële en 

gevoelige kwesties; wijst erop dat adolescenten een bijzonder kwetsbare groep vormen, 

omdat zij zich in een lastige levensfase bevinden waarin zij zich een waardensysteem 

eigen maken en op zoek gaan naar zingeving en tegelijkertijd zeer beïnvloedbaar en 

manipuleerbaar zijn; wijst er nogmaals op dat zowel individuen als groepen kunnen 

radicaliseren, en erkent dat er tussen de radicalisering van individuen en de radicalisering 

van groepen verschillen kunnen bestaan voor wat de ontwikkeling en aanpak ervan 

betreft; benadrukt dat het een taak van de samenleving is om jongeren betere 

vooruitzichten en een doel in het leven te bieden, met name door middel van 

hoogwaardige opleidingen en onderwijs; onderstreept dat het een taak van 

onderwijsinstellingen is om jongeren te leren risico's te herkennen en beheersen en 

veiligere keuzes te maken, en benadrukt hun rol bij het bevorderen van een sterk gevoel 

erbij te horen, een gemeenschapsgevoel, een gevoel van geborgenheid en van 

verantwoordelijkheid voor anderen; benadrukt dat gebruik moet worden gemaakt van de 

diverse mogelijkheden die beroepsopleidingen en academische studieprogramma's bieden 

om jongeren in aanraking te brengen met de diverse nationale, regionale, religieuze en 

etnische identiteiten in Europa; 

6. stelt vast dat kans- en werkloze jongeren zonder nuttige tijdsbesteding gevoeliger zijn 

voor de als spannend beschouwde werving door terroristische organisaties en 

gemakkelijker worden aangeworven; 

7. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding van radicalisering ook gericht moeten zijn op 

sociale insluiting en empowerment in kwetsbare gemeenschappen, waarbij de 

maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd door middel van dialoog, actief 

burgerschap wordt aangemoedigd en bevorderd en de rol van burgerorganisaties wordt 

versterkt; verzoekt de Commissie en de lidstaten optimale werkwijzen uit te wisselen, 

aanbevelingen te formuleren en netwerken te ontwikkelen op lokaal, nationaal en 

Europees niveau, om zo een positief maatschappelijk antwoord op radicalisering te 

bieden; 

8. benadrukt dat de eerste stadia van radicalisering worden gekenmerkt door de afzondering 

van individuen, met name van hun gezin en school; onderstreept het belang van passende 

communicatie tussen ouders, leerkrachten en de autoriteiten om tekenen van radicalisering 

bij jongeren op te sporen; 

9. benadrukt dat de diversiteit en multiculturele gemeenschappen in Europa een wezenlijk 

onderdeel van haar sociale structuur uitmaken en essentieel cultuurgoed zijn; is van 

mening dat beleid ter bestrijding van radicalisering zorgvuldig en evenredig moet zijn, 
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zodat de uiteenlopende sociale structuren van de gemeenschappen worden geëerbiedigd 

en versterkt; 

10. vreest dat terrorismebestrijding en antiradicaliseringsbeleid gekoppeld zijn aan het risico 

op rechtstreekse of -via afschrikking- niet-rechtstreekse beperking van de vrijheid van 

meningsuiting; merkt op dat de definitie van termen als radicalisering of extremisme 

duidelijk en nauwkeurig moet worden omschreven, teneinde te voorkomen dat dit beleid 

een negatief effect heeft op legitieme meningsuiting; benadrukt dat er behoefte is aan een 

brede waaier aan uitingen in gemeenschappen die gevoelig zijn voor radicalisering, zodat 

extremisme kan worden overwonnen door gematigde en vooruitstrevende ideeën en 

verhalen, en dat in dit verband een verscheidenheid aan meningen in open debatten moet 

worden aangemoedigd; 

11. verzoekt de lidstaten om in hun onderwijsstelsels een interculturele aanpak te bevorderen, 

teneinde wederzijdse kennisuitwisseling en wederzijds respect bij het delen van 

gemeenschappelijke waarden mogelijk te maken; 

12. wijst op de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen van radicalisering binnen 

gezinnen; 

13. benadrukt het belang van een interreligieuze en interculturele dialoog als instrument voor 

sociale cohesie en insluiting, bemiddeling en verzoening; 

14. erkent het belang van en ondersteunt bijeenkomsten en een openbare dialoog tussen 

diverse belangrijke religieuze figuren, die in aanzienlijke mate kunnen bijdragen aan het 

wegnemen van stereotypen en angsten met betrekking tot afzonderlijke religies; 

15. merkt bezorgd op dat het internet en sociale media door terroristische organisaties worden 

gebruikt voor de verspreiding van propagandamateriaal en voor werving; stimuleert de 

actieve samenwerking tussen de lidstaten, de EU en alle relevante belanghebbenden om de 

verspreiding van radicaal en propagandamateriaal op het internet te bestrijden; verzoekt 

om de tenuitvoerlegging van programma's voor de bewustmaking van jongeren over 

haatdragende boodschappen op het internet en de risico's die zij inhouden, en voor de 

bevordering van voorlichting in de media en op internet; benadrukt derhalve dat het nodig 

is met de lidstaten een innovatief publicitair tegenoffensief op internet te ontwikkelen 

waarmee ook essentiële digitale inschattingsvaardigheden bij alle kwetsbare 

internetgebruikers worden bevorderd en technologieën te ontwikkelen waarmee dit 

fenomeen preventief kan worden ingeperkt en bestreden; benadrukt de cruciale rol van 

alle relevante belanghebbenden bij het ontwikkelen en verspreiden van effectieve 

tegenboodschappen; benadrukt de rol van onderwijs bij het helpen van jongeren om 

uiteenlopende meningen, overtuigingen, levensbeschouwingen en -stijlen te begrijpen en 

te accepteren en diversiteit en de rechtsstaat te eerbiedigen, bij het bevorderen van kritisch 

denken en een goed oordeelsvermogen zodat jongeren, met name op internet en sociale 

media, in staat zijn greep te krijgen op de realiteit, feiten van meningen te scheiden, 

propaganda te herkennen en weerstand te bieden aan alle vormen van indoctrinatie, 

haatdragende taal en extremisme op het internet; moedigt de lidstaten en belanghebbenden 

aan gemeenschappelijke normen inzake journalistieke ethiek op te stellen, teneinde 

haatdragende taal in mediamateriaal en in commentaren op internet van het algemene 

publiek te bestrijden; 
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16. benadrukt dat de versterking van de dialoog met jongeren, onder meer door 

onderwijsuitwisselingen en andere netwerken, een belangrijke element is waarmee 

bruggen moeten worden gebouwd, vooroordelen moeten worden weggenomen en de 

religieuze dialoog en de eerbiediging van de culturele diversiteit moeten worden 

bevorderd; is van mening dat transversale actieprogramma's gebaseerd op alternatief 

onderwijs en culturele raakvlakken, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande 

culturele diversiteit en de noodzaak die te begrijpen, een belangrijke rol kunnen spelen bij 

de ontwikkeling van een gemeenschappelijke toekomstvisie op basis van de eerbiediging 

van de mensenrechten en de menselijke waardigheid, internationale normen en de 

waarden waarop de EU is gegrondvest; 

17. benadrukt dat er inspanningen moeten worden geleverd om jongeren te helpen hun eigen 

identiteit, een gevoel van eigenwaarde en groepsgevoel te ontwikkelen en multiculturele 

en multinationale samenlevingen te accepteren, aangezien jongeren die op zoek zijn naar 

een identiteit en een gevoel erbij te horen bijzonder gevoelig zijn voor extremistische 

retoriek; 

18. verzoekt de lidstaten om in hun onderwijsstelsels meer aandacht te besteden aan 

mediageletterdheid, zodat kinderen en jongeren kunnen leren hoe zij de informatie die zij 

vaak ongefilterd op internet aantreffen, kunnen interpreteren en op passende wijze kunnen 

beoordelen; 

19. benadrukt dat zowel studenten als onderwijzers meer inzicht in radicalisering en 

extremisme moeten krijgen en het besef moeten verspreiden dat sociale media worden 

gebruikt voor radicalisering en het bevorderen van extremistische ideologieën; moedigt de 

lidstaten aan internetveiligheid op te nemen in de ICT-leerplannen op scholen, teneinde 

radicalisering via internet te voorkomen; 

20. benadrukt dat slechts een deel van de radicalisering zich op sociale netwerken en het 

internet afspeelt en dat de maatregelen tegen radicalisering via internet slechts een deel 

zijn van de strijd tegen radicalisering; 

21. herinnert de media aan het educatieve doel van het programma Creatief Europa, in het 

kader waarvan projecten die gericht zijn op het op gang brengen van een kritische dialoog 

met de media -in het bijzonder digitale media- financiering kunnen verkrijgen met het oog 

op de strijd tegen radicalisering; 

22. herinnert aan het belang van EU-programma's en -financieringsinstrumenten zoals het 

Horizon 2020-programma, het Erasmus+-programma, Creatief Europa, Europa voor de 

burger en het strategisch kader op het gebied van onderwijs en opleiding voor 2020 op het 

gebied van onderwijs, cultuur en sport, als essentiële middelen voor de ondersteuning van 

de inspanningen van de lidstaten om ongelijkheden, intolerantie en discriminatie aan te 

pakken, marginalisering te voorkomen en minderheden te integreren in het 

maatschappelijke leven van de afzonderlijke lidstaten; roept de Commissie op uitvoering 

te geven aan haar toezegging om de bestaande gerichte financiering te mobiliseren om 

concrete maatregelen te bevorderen om extremistische ideologieën en radicalisering tegen 

te gaan in het kader van een dialoog met de belangrijkste doelgroepen; is ingenomen met 

de aankondiging van de Commissie dat ze voornemens is vóór het einde van het jaar 

aanbevelingen te doen om op scholen verder in te gaan op de thema's inclusie, diversiteit 

en maatschappelijke waarden in het kader van het Erasmus+-programma; 
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23. wijst op de rol van niet-formeel en informeel leren en het belang van het bevorderen van 

de deelname van jongeren aan vrijwilligerswerk bij integrale jeugdorganisaties en 

breedtesport, teneinde de interactie te vergroten en jongeren te helpen om -in aanvulling 

op een formele opleiding- sociale en communicatieve vaardigheden en vaardigheden op 

het gebied van kritisch denken en probleemoplossing te verwerven alsook een positief 

zelfbeeld te ontwikkelen; 

24. benadrukt het essentiële belang van ondersteunende diensten bij onderwijsinstellingen die 

worden verleend door naar behoren opgeleide psychologen en maatschappelijk werkers; 

verzoekt de Commissie de uitwisseling van optimale werkwijzen op het gebied van 

onderwijs voor pas aangekomen immigranten en vluchtelingen te bevorderen om hun 

sociale uitsluiting te voorkomen; benadrukt dat het openbare debat op positieve wijze kan 

worden beïnvloed door onderwijsuitwisselingen tussen en gemeenschappelijke activiteiten 

van religieuze leiders; 

25. roept de Commissie op nieuwe, creatieve maatregelen te bedenken om radicalisering te 

voorkomen en te bestrijden, met inbegrip van programma's voor ouders wier kinderen 

gevoelig zouden kunnen zijn voor werving door extremisten; 

26. roept de lidstaten op onderwijs- en leerstrategieën ten uitvoer te leggen waarbij 

controversiële kwesties op een zodanige manier worden behandeld dat kritische analyse, 

maatschappelijke waarden en een gemeenschappelijke cultuur van openheid en pluralisme 

op scholen en via de gemeenschap worden bevorderd; 

27. benadrukt de rol en het belang van ngo's en maatschappelijke organisaties bij de preventie 

van radicalisering en bij deradicalisering; 

28. verzoekt de Commissie het EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN) 

verder te versterken, onder meer door de toegang tot informatie en concrete samenwerking 

tussen belanghebbenden bij de bestrijding van radicalisering te verbeteren en de EU en 

haar lidstaten te ondersteunen bij het opzetten van programma's voor deradicalisering en 

afstandneming en bij het ontwikkelen van uitstapstrategieën voor mensen die willen 

breken met gewelddadig extremisme; 

29. benadrukt het belang van gerichte voorlichtingsprojecten in gevangenissen, waar mensen 

sterker zijn blootgesteld aan het risico op radicalisering; 

30. benadrukt dat er omvattend beleid moet worden ontwikkeld op basis van een 

sectoroverschrijdende aanpak van verschillende gebieden zoals cultuur-, sport-, 

werkgelegenheids- en welzijnsbeleid, alsook andere werkkanalen voor sociale insluiting 

en waarborging van de diversiteit, pluraliteit en gemeenschappelijke fundamentele 

waarden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau; 

31. wijst erop dat er een campagne tegen radicalisering moet worden opgezet, gebaseerd op 

culturele en menselijke ontwikkeling, als een nieuw leidmotief en als 

langetermijndoelstelling voor slimmere inspanningen in de strategische strijd tegen 

terrorisme; 

32. wijst nogmaals op het belang van onderwijs voor de democratie, actief burgerschap en een 

democratische politieke cultuur, en van de waarden die centraal staan in de Europese 
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Unie, zijnde vrijheid, tolerantie, gelijkheid en de rechtsstaat; 

33. wijst erop dat zeer inclusief onderwijs, een van de strategische doelstellingen van het 

kader op het gebied van onderwijs en opleiding 2020, de achterstanden waarmee vele 

kinderen en jongeren te kampen hebben vanwege hun thuissituatie kan compenseren, en 

aldus een bijdrage kan leveren tot het voorkomen van hun radicalisering; 

34. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is gelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap 

te bevorderen via onderwijs en opleiding, en kinderen en jongeren een kans te bieden 

vaardigheden en competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor actief burgerschap en 

een interculturele en interreligieuze dialoog; 

35. benadrukt dat deelname aan het Erasmus+-programma het actief burgerschap onder 

jongeren versterkt; wijst er nogmaals op dat voormalige Erasmusstudenten een sterker 

gevoel van Europese identiteit en verbondenheidsgevoel bezitten en een positief beeld van 

de EU hebben, waardoor het risico op radicalisering wordt beperkt en problemen als 

intolerantie en discriminatie beter kunnen worden aangepakt; 

36. benadrukt dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de vrijheid van 

meningsuiting en de doelstellingen op het gebied van veiligheid en de preventie van 

radicalisering. 
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