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Tárgy: A nők szerepének előmozdítása a radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség elleni 
küzdelemben 

A nők – mint a szélsőséges propagandával, valamint családjuk és közösségük radikalizálódásával 
szemben határozottan fellépő ellenzék – egyre jelentősebb szerepet játszanak a radikalizálódás elleni 
stratégiák és politikák kidolgozásában és végrehajtásában. Az ilyen politikákban a társadalom 
egészének aktív szerepet kell vállalnia, azoknak elő kell mozdítaniuk az integrációt, és fel kell 
számolniuk a radikalizálódási folyamatoknak kedvező körülményeket. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. szeptemberi, 2178. számú határozata elismeri a nők 
közvetlen szerepét a szélsőségesség terjedésének megakadályozásában, és arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy vonják be az érintett helyi közösségeket és nem állami szereplőket „az olyan 
erőszakos szélsőséges narratíva elleni küzdelmet célzó fejlesztési stratégiák kidolgozásába, amely 
terrorcselekményekre bujthat fel.” 

A nőket a változások középpontjába állító nemzeti kezdeményezések létrejöttek már például az 
Egyesült Királyságban és Németországban. 

– Rendelkezik-e a Bizottság adatokkal a radikalizálódással és a terrorizmussal szembeni 
kezdeményezésekben és politikákban részt vevő nők számáról? 

– Milyen konkrét kezdeményezéseket tett a Bizottság annak érdekében, hogy ösztönözze a nők 
bevonását a terrorizmus és a szélsőségesség elleni küzdelembe, például képzési és tudatosítási 
programok, illetve a bevált gyakorlatok megosztása révén a tagállamok és a helyi kezdeményezések 
között? 

– Javasolt-e a Bizottság külön keretet vagy költségvetési tételt a radikalizálódás és az erőszakos 
szélsőségesség elleni megelőző fellépések nemi vonzatainak stratégiai beépítésére? 


