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Vec: Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu 

Ženy hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu ako nositeľky zmien, pokiaľ ide o vytváranie a vykonávanie 
protiradikalizačných stratégií a politík, a silné oponentky extrémistických propagánd a radikalizácii 
členov svojich rodín a spoločenstiev. Tieto politiky musia zapojiť širokú spoločnosť, presadzovať 
integráciu a odstrániť podmienky podporujúce radikalizačné procesy. 

V rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 zo septembra 2014 sa uznáva, že ženy majú priamy 
vplyv na zamedzenie šírenia extrémizmu, a pridáva sa výzva členským štátom, aby do boja „proti 
násilnej extrémistickej rétorike, ktorá môže podnecovať k teroristickým útokom“ zapojili miestne 
spoločenstvá a mimovládne subjekty, a to vrátane žien. 

Napríklad v Spojenom kráľovstve a Nemecku sa zaviedli vnútroštátne iniciatívy zamerané na úlohu 
žien ako nositeliek zmien. 

– Má Komisia k dispozícii údaje týkajúce sa počtu žien zapojených do iniciatív a politík na boj proti 
radikalizácii a terorizmu? 

– Aké konkrétne iniciatívy, medzi ktoré patria vzdelávacie a osvetové programy alebo tiež využitie 
výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a miestnymi iniciatívami, podnikla Komisia, 
aby zapojila ženy do boja proti terorizmu a extrémizmu a podporila ich v ňom? 

– Vypracovala Komisia osobitný rámec alebo rozpočtovú položku na strategické riešenie rodového 
prístupu k preventívnym opatreniam proti radikalizácii a násilnému extrémizmu? 


