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Θέμα: Προώθηση του ρόλου των γυναικών στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και 
του βίαιου εξτρεμισμού 

Οι γυναίκες διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο ως σημαντικοί παράγοντες αλλαγής στην 
διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης, αντιτιθέμενες δυναμικά στην εξτρεμιστική προπαγάνδα και την 
ριζοσπαστικοποίηση των μελών των οικογενειών τους και των κοινοτήτων τους. Οι πολιτικές αυτές 
πρέπει να αφορούν την ευρύτερη κοινωνία, να προωθούν την ενσωμάτωση και να εξαλείφουν τις 
συνθήκες που ευνοούν τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. 

Το ψήφισμα αριθ. 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου 2014 
αναγνώρισε την άμεση επίδραση που έχουν οι γυναίκες στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του 
εξτρεμισμού, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις σχετικές τοπικές κοινωνίες και τους 
μη κυβερνητικούς φορείς - συμπεριλαμβανομένων των γυναικών - να καταπολεμήσουν την βίαιη 
εξτρεμιστική προπαγάνδα που μπορεί να υποκινήσει τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Πρωτοβουλίες που εστιάζουν στο ρόλο των γυναικών ως παραγόντων αλλαγής έχουν αναληφθεί σε 
εθνικό επίπεδο, π.χ. στο ΗΒ και την Γερμανία. 

– Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν σε 
πρωτοβουλίες και πολιτικές για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας; 

– Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Επιτροπή για την συμμετοχή και ενθάρρυνση 
των γυναικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, χρησιμοποιώντας επίσης την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και τοπικών πρωτοβουλιών; 

– Έχει αναπτύξει η Επιτροπή ένα ειδικό πλαίσιο ή ειδική γραμμή του προϋπολογισμού προκειμένου 
να ορίσει με στρατηγικό τρόπο μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο για την εφαρμογή των 
προληπτικών μέτρων κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού; 


