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Předmět: Podpora úlohy žen v boji proti radikalizaci a násilnému extremismu 

Ženy hrají stále důležitější úlohu jakožto významné nositelky změn, pokud jde o vytváření a provádění 
strategií a politik zaměřených na boj proti radikalizaci, a jako silné oponentky extremistické 
propagandy a radikalizace členů svých rodin a společenství. Tyto politiky by měly zapojit širokou 
společnost, prosazovat integraci a odstranit podmínky, jež podporují radikalizační procesy. 

V rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2178 ze září 2014 bylo uznáno, že ženy mají přímý vliv na 
zamezení šíření extremismu, a zároveň je v ní obsažena výzva členským státům, aby do boje „proti 
násilné extremistické rétorice, jež může podněcovat k teroristickým útokům“ zapojily příslušné místní 
společenství a nevládní subjekty, a to včetně žen. 

Například ve Spojeném království a v Německu byly zřízeny národní iniciativy, které se zaměřují na 
úlohu žen jakožto nositelek změn. 

– Má Komise k dispozici údaje o počtu žen zapojených do iniciativ a politik, jejichž cílem je potírat 
radikalizaci a terorismus? 

– Jaké konkrétní iniciativy Komise vytvořila, aby zapojila a podpořila ženy v boji proti terorismu a 
extremismu, zahrnující mimo jiné programy odborné přípravy a zvyšování povědomí, rovněž za využití 
výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a místními iniciativami? 

– Vytvořila Komise zvláštní rámec nebo rozpočtovou položku pro strategické řešení genderového 
přístupu k preventivním opatřením proti radikalizaci a násilnému extremismu? 


