
 

Rozhovor: Rachida Dati o prevencii radikalizácie
 
K teroristickým organizáciám bojujúcim v Iraku a Sýrii sa podľa všetkých odhadov
pripojilo už okolo 5000 Európanov, čo pre členské štáty predstavuje čoraz väčší problém.
Výbor pre občianske slobody prijal v pondelok 19. októbra správu o prevencii
radikalizácie a náboru Európanov teroristickými organizáciami. Zaujímalo nás, prečo je
tento problém potrebné riešiť na celoeurópskej úrovni a preto sme oslovili
spravodajkyňu Rachidu Dati (EĽS, Francúzsko).
 
Boj proti terorizmu majú vo svojej kompetencii členské štáty. Prečo dnes potrebujeme
európsky prístup?
 
Počas posledných dvoch rokov sme boli vo viacerých krajinách svedkami teroristických útokov,
ktoré mali na svedomí zradikalizovaní európski občania. V týchto i v iných krajinách dnes
existujú ohniská radikálov. A nezabúdajme, že v Schengenskom priestore sa môžu občania EÚ
voľne pohybovať.
 
Stojíme pred hrozbou, ktorá sa týka nás všetkých, a práve preto reakcia na ňu musí byť
celoeurópska. To však neznamená, že by sme tu členským štátom chceli vziať ich kompetencie,
potrebujeme len viac koordinácie a lepšiu spoluprácu.
 
Vo vašej správe sa hovorí viac o prevencii radikalizácie ako o jej trestaní. Aké konkrétne
opatrenia navrhujete? 
 
Naše politiky počas dlhej doby len reagovali na konkrétne udalosti. Potrebujeme však pracovať i
proaktívne - pretláčať na internete naše argumenty, donucovať internetových gigantov, aby pod
hrozbou trestného stíhania vymazali ilegálny obsah, izolovať vo väzniciach zradikalizovaných
trestancov, rozvíjať dialóg s rozličnými náboženskými komunitami, predchádzať radikalizácii
prostredníctvom výchovy, bojovať proti financovaniu terorizmu a v záujme toho vyžadovať i
lepšiu transparentnosť vonkajších finančných tokov.
 
Vo vašej správe sa uvádza, že jedným z faktorov napomáhajúcich radikalizácii je i
internet. Vieme, že na webe bolo zozbieraných už mnoho osobných údajov. Potrebujeme
ísť ďalej? 
 
Nejde ani tak o to, aby sme tu prijali nové opatrenia ako to o, aby sme správne aplikovali tie,
ktoré už existujú a hlavne aby sme si vymieňali informácie v našimi európskymi partnermi.
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Hlavným problémom internetu je to, že umožňuje zverejňovanie a zdieľanie ilegálneho obsahu.
Internetoví giganti by tu mali na seba prebrať svoju zodpovednosť. V prípade ak nebudú chcieť
spolupracovať, navrhujem, aby boli trestne stíhaní.
 
O správe bude po výbore hlasovať i celé parlamentné plénum.
 
Ďalšie informácie
Priebeh schvaľovania
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rachida Dati (EPP, FR)
Návrh správy
Tlačová správa

Brífingy výskumného strediska EP (anglicky)
Náboženský fundamentalizmus a radikalizácia
Zahraniční bojovníci, reakcie členských štátov a EÚ
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2063(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/72775.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-551.967+01+DOC+PDF+V0//sk&language=sk
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20151019IPR98397
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-briefing-551342-Religious-fundamentalism-and-radicalisation-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf


Rachida Dati
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