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Betreft: Bevordering van de rol van vrouwen in de bestrijding van radicalisering en gewelddadig 
extremisme 

Vrouwen spelen een steeds grotere rol als belangrijke actoren van verandering in de ontwikkeling en 
uitvoering van strategieën en beleid ter bestrijding van radicalisering, als machtige tegenstanders van 
extremistische propaganda en van de radicalisering van leden van hun familie en gemeenschap. De 
hele samenleving moet bij dit beleid worden betrokken, integratie moet worden bevorderd en 
omstandigheden die radicaliseringsprocessen vergemakkelijken, moeten worden geëlimineerd. 

In Resolutie 2178 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van september 2014 wordt de 
rechtstreekse invloed van vrouwen op het tegengaan van de verspreiding van extremisme erkend en 
worden de lidstaten aangemoedigd de relevante lokale gemeenschappen en niet-gouvernementele 
actoren, waaronder vrouwen, te betrekken om "tegenwicht te bieden aan het gewelddadige 
extremistische discours dat kan aanzetten tot terroristische aanvallen". 

Er werden reeds nationale initiatieven opgestart met de focus op de rol van vrouwen als actoren van 
verandering, bijvoorbeeld in het VK en Duitsland. 

– Heeft de Commissie gegevens over het aantal vrouwen dat betrokken is bij initiatieven en beleid 
ter bestrijding van radicalisering en terrorisme? 

– Welke specifieke initiatieven heeft de Commissie genomen om vrouwen te betrekken bij en aan 
te zetten tot de bestrijding van terrorisme en extremisme, met inbegrip van opleiding en 
bewustmakingscampagnes, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van beste praktijken tussen de 
lidstaten en lokale initiatieven? 

– Heeft de Commissie een specifiek kader of een specifieke begrotingslijn ontwikkeld om 
strategisch om te gaan met een genderbenadering van preventiemaatregelen tegen radicalisering en 
gewelddadig extremisme? 


