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Przedmiot: Promowanie roli kobiet w walce z radykalizacją i brutalnym ekstremizmem 

Kobiety odgrywają coraz większą rolę jako podmioty stymulujące zmiany w procesie rozwoju i we 
wdrażaniu strategii i polityki zapobiegania radykalizacji oraz jako zdecydowane przeciwniczki 
propagandy ekstremistycznej i radykalizacji członków ich rodzin i społeczności. Tego rodzaju strategie 
muszą angażować całe społeczeństwo, promować integrację i eliminować czynniki sprzyjające 
procesom radykalizacji. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2178 z września 2014 r. 
uznała bezpośredni wpływ kobiet na zahamowanie rozprzestrzeniania się ekstremizmu oraz zachęciła 
państwa członkowskie do angażowania zainteresowanych społeczności lokalnych oraz podmiotów 
pozarządowych – w tym kobiet – do przeciwdziałania brutalnej narracji ekstremistów, która może 
podburzać do działań terrorystycznych. 

Podjęto szereg inicjatyw krajowych – np. w Zjednoczonym Królestwie i w Niemczech – które skupiają 
się na roli kobiet jako podmiotów stymulujących zmiany. 

– Czy Komisja dysponuje danymi na temat liczby kobiet uczestniczących w tych inicjatywach i 
strategiach politycznych zwalczających radykalizację i terroryzm? 

– Jakie konkretne inicjatywy podjęła Komisja, aby zaangażować kobiety w działania zapobiegające 
terroryzmowi i ekstremizmowi, w tym szkolenia i programy mające na celu zwiększenie świadomości, 
również za pomocą wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi i inicjatywami 
lokalnymi, oraz aby wspierać udział kobiet w ww. działaniach? 

– Czy Komisja opracowała specjalne ramy lub przygotowała linię budżetową z myślą o 
strategicznym uwzględnieniu problematyki płci w odniesieniu do środków zapobiegających 
radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi? 


