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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня Парижката декларация, приета от министрите на образованието на ЕС на 

17 март 2015 г., в която се призовава за засилено сътрудничество с държавите 

членки за насърчаване на рамка за равните възможности, зачитането на човешкото 

достойнство, включително свободата на изразяване, демокрацията, правата на 

човека, равенството, принципите на правовата държава, социалното приобщаване и 

активното гражданство чрез личностното развитие и образованието на всички 

равнища, особено на тези, които произхождат от групи в неравностойно положение; 

припомня, че ЕС носи отговорност за зачитането на основните права, свободи и 

сигурност на своите граждани, както това е посочено в Хартата на основните права 

на ЕС, в това число свободата на изразяване, свободата на събранията и 

сдруженията, и зачитането на етническото, езиковото, културното и религиозното 

многообразие; 

2. отбелязва, че предотвратяването на радикализацията и набирането на европейски 

граждани от страна на терористични организации е част от серия мерки, които 

обхващат редица области и имат за цел насърчаване на сигурността, правосъдието и 

равните възможности за всички; потвърждава, че други фактори, които могат да 

доведат до радикализация и набиране на европейски граждани от страна на 

терористични организации включват, по-специално, неравенство, маргинализация, 

социално изключване и труден достъп до качествено образование; 

3. подчертава значението на инвестирането в програми за учене през целия живот, 

както като мярка за превенция на радикализацията, така и като предпочитан 

инструмент за преодоляване на радикализацията на лицата; 

4. отбелязва, че предотвратяването на тероризма и противопоставянето на всички 

видове радикализация е един от ключовите приоритети в рамките на Европейската 

програма за сигурност, но изразява съжаление, че въпреки неотдавнашните 

реформи Европа все още не е в състояние да даде подходящ отговор на новите 

предизвикателства; във връзка с това подчертава необходимостта от многостранен 

подход за справяне с културните, икономическите, социалните и политическите 

първопричини за тероризма; подчертава ключовата роля на ранното 

идентифициране на лицата, за които е налице риск да бъдат повлияни от 

радикализация, и подчертава, че компетентните социални и образователни 

институции следва да разполагат с подходяща подготовка чрез обучение за 

изпълнение на посочените задачи; подчертава необходимостта отделните участници 

да осъзнаят отговорността си за предотвратяването на радикализацията на местно, 

национално, европейско или международно равнище; повтаря основната роля на 

диалога и сътрудничеството между всички участници в рамките на официалното и 

неформалното образование (например семейства, родители, учители и сдружения), 

както и на културата и спорта; изтъква необходимостта от специализирано обучение 

на преподавателите, които могат да служат като модели на поведение и водещи 

фигури, значението на социалните политики и политиките за младежта, 
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алтернативните дейности през свободното време, ученето през целия живот и 

междурелигиозния и междукултурния диалог за предотвратяване на 

радикализацията, водеща до тласкащ към насилие екстремизъм; 

5. отбелязва значението на овластяването на преподавателите с цел да участват 

активно в борбата срещу всички форми на дискриминация и расизъм; отбелязва 

съществената роля на образованието и на компетентните и оказващи подкрепа 

преподаватели не само за укрепването на социалните връзки, създаването на 

чувство за принадлежност, развиването на знания, умения, компетентност, за 

трайното установяване на основните ценности, за насърчаването на социалните, 

граждански и междукултурни умения, критичното мислене и медийната грамотност, 

но и за да се помогне на младите хора, в тясно сътрудничество с родителите и 

семействата им, така че те да станат активни, отговорни, свободомислещи членове 

на обществото; подчертава, че училищата могат да изграждат устойчивост на 

учащите се по отношение на радикализацията чрез осигуряването на безопасна 

среда и време за обсъждане и проучване на противоречиви и чувствителни въпроси; 

изтъква, че подрастващите представляват особено уязвима група, тъй като те се 

намират в труден етап от живота си, през който развиват ценностната си система и 

търсят смисъл, и в същото време се поддават лесно на въздействие и на 

манипулации; припомня, че групи, както и отделни лица могат да подлежат на 

радикализация, и признава, че разработването и предоставянето на отговор на 

индивидуалната и на груповата радикализация може да се различават; подчертава 

ролята, която обществото трябва да играе, за да предостави на младите хора по-

добри перспективи и цел в живота, по-конкретно чрез висококачествено 

образование и обучение; подчертава ролята на учебните заведения в обучаването на 

младите хора да разпознават и управляват риска и да правят по-безопасен избор, 

както и в насърчаването на силно чувство за принадлежност, споделена общност, 

грижи, подкрепа и отговорност към другите; подчертава необходимостта да се 

използват различните възможности, които предлагат професионалното обучение и 

академичните програми, с цел излагане на младите хора на разнообразните 

национални, регионални, религиозни и етнически идентичности в Европа; 

6. отбелязва, че младите хора без перспективи и работа разполагат със свободно време 

и са по-уязвими и предразположени да се поддадат на илюзорната възбуда от 

набирането от страна на терористични организации; 

7. подчертава, че действията за борба с радикализацията трябва да се съсредоточат и 

върху социалното приобщаване и предоставяне на възможности в уязвими 

общности, като насърчават участието на общността чрез диалог, насърчаване и 

развиване на активна гражданска позиция и като засилват ролята на местните 

организации на гражданското общество; призовава Комисията и държавите членки 

да обменят най-добри практики, да формулират препоръки и да разработват мрежи 

на местно, национално и европейско равнище, с цел чрез тези насоки да предоставят 

положителен социален отговор на радикализацията; 

8. подчертава, че първоначалните етапи на радикализация се характеризират с 

изолация на хората, по-конкретно от семейството и училището; подчертава 

значението на подходяща комуникация между родители, преподаватели и органи с 

оглед откриване на признаци на радикализация сред младите хора; 
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9. подчертава, че разнообразието на Европа и нейните мултикултурни общности са 

съставна част на социалната й тъкан и представляват важен социален актив; счита, 

че всяка политика в областта на борбата с радикализацията трябва да бъде 

обмислена и пропорционална, така че да зачита и да укрепва разнообразната 

социална тъкан на общностите; 

10. изразява загриженост, че политиките за борба с тероризма и радикализацията крият 

риск от ограничаване на свободата на изразяване пряко или чрез възпиращо 

въздействие; отбелязва, че определението на понятия като радикализация или 

екстремизъм трябва да бъде установено ясно и подробно, така че да се предотврати 

всяко отрицателно въздействие на тези политики върху законното изразяване на 

мнение; подчертава, че е необходимо в общностите, уязвими по отношение на 

радикализацията, да се чуват различни гласове, така че да се даде възможност на 

умерените и напредничави идеи и речи да надделеят над екстремизма, и в това си 

качество разнообразието на мнения следва да бъде насърчавано в открит дебат; 

11. призовава държавите членки да насърчат в своите образователни системи 

междукултурен подход, за да се даде възможност за взаимно опознаване и взаимно 

зачитане в споделянето на общи ценности; 

12. подчертава важната роля на жените в предотвратяването на радикализацията в 

рамките на семействата; 

13. подчертава значението на междурелигиозния и междукултурния диалог като 

инструмент за социално сближаване и приобщаване, посредничество и помирение; 

14. признава значението и подкрепя срещите и обществения диалог между различните 

основни религиозни фигури, които могат да допринесат значително за 

преодоляването на стереотипите и фобиите, свързани с отделни религии; 

15. отбелязва със загриженост използването на интернет и социалните медии за 

разпространение на пропагандни материали и вербуване от страна на терористични 

организации; насърчава активното сътрудничество между държавите членки, ЕС и 

всички релевантни заинтересовани страни в борбата срещу разпространението на 

радикални материали и пропаганда в интернет; призовава за прилагането на 

програми за повишаване на осведомеността на младите хора относно онлайн 

изказванията, подбуждащи към омраза, и рисковете, които те представляват, както и 

изпълнението на програми за насърчаване на медийно и интернет образование; във 

връзка с това подчертава необходимостта както да се разработи иновативна онлайн 

комуникация за противодействие заедно с държавите членки, която да може също 

така да стимулира умения за критично мислене при ползването на цифровите 

технологии сред всички уязвими потребители на интернет, така и да се разработят 

технологии, които да могат превантивно да овладяват и да противодействат на това 

явление; изтъква ключовата роля на всички релевантни заинтересовани страни в 

развитието и разпространението на ефективна комуникация за противодействие; 

подчертава ролята на образованието за подпомагането на младите хора да разберат 

и приемат различните мнения, убедения, вярвания и начин на живот, като зачитат 

многообразието и принципите на правовата държава, чрез насърчаване на критично 

мислене и добра преценка, така че, особено в контекста на интернет и социалните 

медии, да са в състояние да осъзнаят реалността, да разграничават фактите от 
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преценките, да разпознават пропагандата и да се противопоставят на всички форми 

на онлайн индоктриниране, речи, подстрекаващи към омраза и екстремизъм; 

насърчава държавите членки и заинтересованите страни да договорят общи 

стандарти за журналистическа етика с оглед на борбата с изказванията, внушаващи 

омраза в медийни материали и в онлайн публикации, предназначени за широката 

общественост; 

16. подчертава, че активното приобщаване на млади хора, включително чрез 

образователен обмен и други мрежи, е ключов елемент за изграждане на мостове, 

преодоляване на предразсъдъците и укрепване на религиозния диалог и зачитането 

на културното многообразие; изразява становище, че междусекторните програми за 

действие, основаващи се на алтернативни образователни и културни платформи, 

които отчитат съществуващото културно многообразие и необходимостта то да 

бъде разбрано, могат да играят важна роля в развиването на обща визия за 

бъдещето, основана на зачитането на правата и достойнство на човека, 

международните стандарти и ценности, на които се основава ЕС; 

17. подчертава необходимостта от насочване на усилията към подпомагането на 

младите хора да развият своята идентичност, чувство за достойнство, дух на 

принадлежност към общността и приемане на мултикултурни и многонационални 

общества, като се има предвид, че младите хора, които търсят идентичност и 

чувство за принадлежност са особено уязвими към екстремистка реторика; 

18. призовава държавите членки да поставят допълнителен акцент в образователните си 

системи на обучението за използване на медиите, така че децата и младите хора да 

могат да се научат как да разбират и оценяват правилно информацията, която често 

срещат в нефилтриран вид в интернет; 

19. подчертава необходимостта както за учащите, така и за преподавателите, да 

разбират по-добре радикализацията и екстремизма, както и необходимостта от 

увеличаване на осведомеността относно използването на социалните медии за 

целите на радикализацията и насърчаването на екстремистки идеологии; насърчава 

държавите членки да приложат безопасното използване на интернет в учебните 

дисциплини в областта на ИКТ с цел предотвратяване на радикализацията чрез 

интернет; 

20. подчертава, че социалните и интернет мрежи са само една част от процеса на 

радикализация и че борбата с разпространителите на радикализация в цифровата 

среда е само част от борбата с радикализацията; 

21. припомня на медиите образователната цел на програмата „Творческа Европа“, която 

позволява проектите, насочени към изграждането на критичен диалог с медиите, по-

специално на цифровите медии, да получат финансиране в контекста на борбата с 

радикализацията; 

22. припомня значението на програмите на ЕС и на инструментите за финансиране, 

например програмата „Хоризонт 2020“, програмите „Еразъм +“, „Творческа 

Европа“, „Европа на гражданите“ и стратегическата рамка за образование и 

обучение 2020 г. в области, свързани с образованието, културата и спорта, като 

основни вектори за подпомагане усилията на държавите членки за преодоляване на 
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неравенствата, нетолерантността, дискриминацията и предотвратяване на 

маргинализацията, както и за интегриране на малцинствата в социалния живот на 

отделните държави членки; призовава Комисията да изпълни ангажимента си да 

мобилизира налично целево финансиране за насърчаване на конкретни действия, 

които да оспорват екстремистките идеологии и радикализация чрез диалог с най-

внимателно подбрана публика; приветства съобщението на Комисията, че до края 

на годината тя ще представи препоръки за укрепване на идеята за включване, 

многообразие и граждански ценности в училищата въз основа на програмата 

„Еразъм +“; 

23. отбелязва ролята на неформалното и самостоятелното учене и значението на 

улесняването на участието на младите хора в доброволчески дейности в рамките на 

приобщаващи младежки организации и масов спорт, с цел да се засили 

взаимодействието и да се помогне на младите хора да придобият социални и 

комуникационни умения, умения на критично мислене и решаване на проблеми, 

както и положително усещане за самите тях, които допълват формалното 

образование; 

24. подчертава ключовото значение на услугите за подпомагане на учебните заведения, 

предоставяни от психолози и социални работници с подходяща квалификация; 

призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри практики в областта на 

образованието на новопристигналите имигранти и бежанци, за да се предотврати 

социалното им изключване; подчертава важността на взаимното обучение и общите 

дейности на религиозни водачи с цел оказване на положително въздействие върху 

публичните изявления; 

25. призовава Комисията да открие нови, творчески начини за предотвратяване и борба 

с радикализацията, включително схеми за родители, чиито деца могат да бъдат 

уязвими по отношение на вербуване от страна на екстремисти; 

26. насърчава държавите членки да прилагат стратегии за преподаване и учене, които 

изследват спорни въпроси по начин, който насърчава критичния анализ, социалните 

ценности и споделена култура на откритост и медиен плурализъм в рамките на 

училищата и с общността; 

27. подчертава ролята и значението на НПО и организациите на гражданското 

общество в процесите на предотвратяване на радикализацията и борбата с 

радикализацията; 

28. призовава Комисията да укрепи още повече мрежата за осведоменост по въпросите 

на радикализацията (RAN), наред с другото, чрез подобряване на достъпа до 

информация и конкретно сътрудничество между заинтересовани страни по 

въпросите на борбата с радикализацията, и да подкрепи ЕС и неговите държави 

членки при създаването на програми за борба с радикализацията и прекратяване на 

обвързаността с нея, и за разработването на „стратегии за излизане“ за подпомагане 

на отделни лица да се откажат от екстремисткото насилие; 

29. подчертава значението на целеви образователни проекти в затворите, които са 

изложени в по-голяма степен на риск от радикализация; 
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30. изтъква значението на разработването на всеобхватни политики въз основа на 

междусекторен подход между различни области като култура, спорт, заетост и 

социални политики, както и други канали на работа по социалното приобщаване и 

опазване на многообразието, плурализма и основните общи ценности на 

европейско, национално, регионално и местно равнище; 

31. отбелязва, че кампания срещу радикализацията чрез културно и човешко развитие 

следва да придобие контурите на нова публична цел с разказвателен характер и 

дългосрочен характер, допринасяща за по-интелигентно регулиране на 

стратегическото усилие за борба с тероризма; 

32. припомня значението на образованието за демокрацията, активното гражданство и 

демократична политическа култура и значението на ценностите, които са в сърцето 

на Европейския съюз — свободата, толерантността, равенството и принципите на 

правовата държава; 

33. отбелязва, че приобщаващото във висока степен образование, което е една от 

стратегическите цели на рамката „Образование и обучение 2020“, може да 

противодейства на неблагоприятните последици, пред които са изправени много 

деца и млади хора у дома, и по този начин може да помогне за предотвратяване на 

радикализацията; 

34. отново изтъква значението на насърчаването на равнопоставеността, социалното 

сближаване и активното гражданско участие чрез образование и обучение, както и 

значението на осигуряването за децата и младите на възможност за развитие на 

уменията и компетентностите, необходими за активно гражданство, междукултурен 

и междурелигиозен диалог; 

35. подчертава, че участието в програма „Еразъм +“ повишава нивото на активно 

гражданство сред младите хора; припомня, че бивши студенти по програма 

„Еразъм“ показват по-голямо чувство за европейска идентичност, повишено 

чувство за принадлежност и положителното възприемане на ЕС, всичко което може 

да намали възможността за радикализация и да помогне за справяне с проблемите 

на нетърпимост и дискриминация; 

36. изтъква, че е необходимо да се намери баланс между свободата на изразяване и 

целите за сигурност и предотвратяване на радикализацията. 
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