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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin EU:n opetusministerien 17. maaliskuuta 2015 hyväksymän Pariisin 

julkilausuman, jossa vaadittiin jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään yhtäläisten 

mahdollisuuksien puitteiden, ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden sekä 

ilmaisunvapauden, demokratian, ihmisoikeuksien, yhtäläisten oikeuksien, oikeusvaltion, 

sosiaalisen osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi etenkin taustaltaan 

heikommasta asemasta tulevien ihmisten henkilökohtaisen kehityksen ja kaikenasteisen 

koulutuksen kautta; palauttaa mieliin, että EU:n on kunnioitettava perusoikeuksia ja 

-vapauksia ja kansalaistensa turvallisuutta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaisesti, mukaan luettuina ilmaisun- ja tiedotuksenvapaus, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapaus, sekä kunnioitettava kielellistä, kulttuurista ja uskonnollista 

monimuotoisuutta; 

2. katsoo, että unionin kansalaisten radikalisoitumisen ja terroristijärjestöihin värväyksen 

ehkäisy on osa monia aloja kattavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää 

turvallisuutta, oikeutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille; vahvistaa, että muita 

unionin kansalaisten radikalisoitumista ja terroristijärjestöihin värväystä lisääviä tekijöitä 

voivat olla varsinkin epätasa-arvo, syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen 

sekä vaikeus päästä laadukkaaseen koulutukseen; 

3. korostaa elinikäiseen oppimiseen panostamista sekä radikalisoitumista estävänä toimena 

että radikalisoitumisen purkamiseen tarvittavana välineenä; 

4. toteaa, että terrorismin ja radikalisoitumisen kaikkien muotojen torjunta on yksi 

keskeisistä painopisteistä Euroopan turvallisuusohjelmassa, mutta pitää valitettavana, että 

äskettäisistä uudistuksista huolimatta Eurooppa ei kykene vieläkään vastaamaan uusiin 

haasteisiin asianmukaisesti, ja korostaa, että terrorismin kulttuurisiin, taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja poliittisiin perussyihin puuttumiseen tarvitaan monitahoista 

lähestymistapaa; tähdentää, että radikalisoitumisvaarassa olevat henkilöt on tunnistettava 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja korostaa, että asiasta vastaavia sosiaali- ja 

koulutusviranomaisia olisi koulutettava näihin tehtäviin; korostaa, että on erittäin tärkeää 

varmistaa, että kaikki toimijat tuntevat vastuunsa radikalisoitumisen 

ennaltaehkäisemisestä paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä 

tasolla; muistuttaa, että kaikkien virallisen ja arkioppimisen toimijoiden (esimerkiksi 

perheet, vanhemmat, opettajat ja yhdistykset) vuoropuhelulla ja yhteistyöllä on merkittävä 

asema, kuten on myös kulttuurin ja urheilun toimijoilla; toteaa, että roolimalleina ja 

esikuvina oleville opettajille tarvitaan erityiskoulutusta ja että kun radikalisoitumista 

estetään muuttumasta väkivaltaiseksi ääritoiminnaksi, tärkeitä ovat sosiaali- ja 

nuorisopolitiikka, vaihtoehtoiset vapaa-ajan harrastukset, elinikäinen oppiminen sekä 

uskontojen välinen ja monikulttuurinen vuoropuhelu;  

5. toteaa, että opettajille on annettava valtuudet ryhtyä aktiivisiin toimiin kaikenlaista 

syrjintää ja rasismia vastaan; toteaa, että kasvatus sekä pätevät ja kannustavat opettajat 

ovat tärkeässä roolissa sosiaalisten siteiden lujittamisessa, yhteenkuuluvuuden tunteen 
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herättämisessä, tietojen ja taitojen kehittämisessä, perusarvojen pohjustamisessa, 

yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja monikulttuuristen valmiuksien, kriittisen ajattelun ja 

medianlukutaidon kehittämisessä, mutta myös silloin, kun yhdessä vanhempien ja 

perheiden kanssa nuoria autetaan olemaan aktiivisia, vastuullisia ja avomielisiä 

yhteiskunnan jäseniä; korostaa, että koulut voivat lujittaa opiskelijoiden vastustuskykyä 

radikalisoitumista vastaan tarjoamalla turvallisen ympäristön ja aikaa keskusteluille ja 

kiistanalaisten ja arkaluonteisten kysymysten käsittelylle; huomauttaa, että nuoret ovat 

erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, sillä he ovat elämässään vaikeassa 

vaiheessa, jossa heidän arvojärjestelmänsä kehittyy ja he etsivät tarkoitustaan, mutta ovat 

samalla hyvin alttiita vaikutteille ja helposti manipuloitavissa; muistuttaa, että sekä ryhmät 

että yksilöt voivat radikalisoitua, ja ymmärtää, että ryhmän ja yksilön 

radikalisoitumiskehitys ja siihen vastaaminen voivat olla erilaisia; painottaa, että 

yhteiskunnan on annettava nuorille toivoa ja tarkoitusta elämään etenkin laadukkaan 

koulutuksen avulla; pitää tärkeänä, että koulut opettavat nuorille riskien tunnistamista ja 

hallitsemista ja turvallisempien ratkaisujen tekemistä, sekä edistävät voimakasta 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä, välittämistä, tukemista ja vastuuta toisista 

ihmisistä; korostaa, että on käytettävä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulukurssien 

tarjoamia lukuisia mahdollisuuksia nuorten tutustuttamiseksi Euroopan erilaisiin 

kansallisiin, alueellisiin, uskonnollisiin ja etnisiin ihmisryhmiin; 

6. toteaa, että ilman mahdollisuuksia ja työpaikkoja olevien nuorten aika tulee pitkäksi ja he 

ovat alttiimpia ja todennäköisempiä suostumaan terroristijärjestöjen jännittävältä 

kuulostavaan värväysehdotukseen; 

7. painottaa, että radikalisoitumisen torjuntatoimien painopiste on oltava myös 

haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ja 

voimaannuttamisessa vuoropuhelun avulla, aktiivisen kansalaisuuden kannustamisessa ja 

edistämisessä sekä ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen roolin vahvistamisessa; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita jakamaan parhaita käytäntöjä, muotoilemaan suosituksia ja 

kehittämään paikallisen, alueellisen, kansallisen ja Euroopan tason verkostoja, jotta 

radikalisoitumiselle tarjottaisiin myönteistä sosiaalista vastinetta näiden puitteiden 

mukaisesti; 

8. korostaa, että radikalisoitumisen ensi vaiheissa kyseinen henkilö eristäytyy muista 

ihmisistä, etenkin perheestä ja koulusta; korostaa, että vanhempien, opettajien ja 

viranomaisten välillä olisi oltava sopiva viestintäkanava, jotta nuorten radikalisoitumisesta 

kertovia merkkejä voitaisiin havaita; 

9. korostaa, että Euroopan monimuotoisuus ja monikulttuuriset yhteisöt kuuluvat sen 

sosiaaliseen olemukseen ja ovat olennainen osa kulttuuripääomaa; katsoo, että 

radikalisoitumisen torjuntaa koskevien toimien on oltava sensitiivisiä ja oikeasuhteisia eri 

yhteisöjen monimuotoisen sosiaalisen olemuksen kunnioittamiseksi ja lujittamiseksi;  

10. ilmaisee huolensa terrorismin torjunnan ja radikalisoitumisen vastaisten toimien 

aiheuttamasta vaarasta ilmaisunvapaudelle, joko suoraan tai välillisesti; toteaa, että 

radikalisoitumisen tai ääriliikehdinnän kaltaiset termit on määriteltävä selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti siten, että niiden vastaisista toimintalinjoista ei aiheudu haittaa 

lainmukaiselle ilmaisulle; painottaa, että radikalisoitumiselle alttiissa yhteisöissä tarvitaan 

erilaisia mielipiteitä, jotta maltilliset sekä edistykselliset ajatukset ja taustakäsitykset 
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voivat nujertaa ääriliikehdinnän, ja siksi näkemysten monimuotoisuutta olisi kannustettava 

avoimessa keskustelussa; 

11. kehottaa jäsenvaltioita edistämään kulttuurien välistä lähestymistapaa 

koulutusjärjestelmissään sekä mahdollistamaan vastavuoroisen tietojenvaihdon ja 

keskinäisen kunnioituksen yhteisten arvojen jakamisen yhteydessä; 

12. korostaa, että naisten rooli on merkittävä radikalisoitumisen ehkäisemisessä perhepiirissä; 

13. pitää uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua erittäin tärkeänä välineenä sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden, osallistamisen, sovittelun ja sovinnon teon mahdollistamisessa;  

14. pitää merkittävänä ja kannattamisen arvoisena keskeisten uskonnollisten vaikuttajien 

tapaamisia ja julkista vuoropuhelua, joka voi vaikuttaa huomattavasti eri uskontoihin 

liittyvien ennakkokäsitysten ja pelkojen voittamiseen; 

15. panee huolestuneena merkille internetin ja sosiaalisen median käyttämisen 

propagandamateriaalin levityskanavana ja terroristijärjestöjen värväyskeinona; kannustaa 

jäsenvaltioita aktiiviseen yhteistyöhön EU:n ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 

kanssa, jotta voitaisiin torjua internetissä leviäviä radikalisoivia aineistoja ja propagandaa; 

kehottaa kehittämään ohjelmia, joilla nuoret saadaan tiedostamaan verkossa levitettävä 

vihapuhe ja siihen liittyvät vaarat ja joilla lisätään media- ja internetkoulutusta; tähdentää 

näin ollen, että jäsenvaltioiden kanssa on kehitettävä innovatiivista verkossa tapahtuvaa 

vastaviestintää, jolla voidaan elvyttää kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien internetin 

käyttäjien kriittistä arvostelukykyä, sekä kehitettävä tekniikkaa, jolla voitaisiin ennakolta 

hillitä ja torjua tätä ilmiötä; painottaa kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien keskeistä 

roolia tehokkaiden vastaviestien kehittämisessä ja levittämisessä; korostaa, että 

koulutuksella on tärkeä rooli silloin, kun nuoria autetaan ymmärtämään ja hyväksymään 

erilaisia mielipiteitä, vakaumuksia, uskontoja ja elintapoja, samalla kun kunnioitetaan 

monimuotoisuutta ja oikeusvaltion periaatteita ja edistetään kriittistä ajattelua ja hyvää 

arviointikykyä siten, että nuoret kykenevät ymmärtämään todellisuutta ja erottamaan 

etenkin verkossa ja sosiaalisessa mediassa faktat mielipiteistä, tunnistamaan propagandan 

ja vastustamaan kaikkea iskostamista, vihapuhetta ja verkossa levitettävää ääriajattelua; 

kannustaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä sopimaan yhteisistä eettisen journalismin 

normeista vihapuheen torjumiseksi suuren yleisön media-aineistoissa ja 

verkkokommenteissa; 

16. korostaa, että nuorison kohtaamisten lisääminen esimerkiksi koulutusvaihtojen ja muiden 

verkostojen kautta on keskeinen tekijä sillanrakennuksessa, ennakkoluulojen 

voittamisessa sekä uskontojen välisen vuoropuhelun ja kulttuurien monimuotoisuuden 

kunnioittamisen edistämisessä; katsoo, että vaihtoehtoiseen opetukseen ja kulttuurien 

kohtaamiseen perustuvat pitkälle menevät toimintaohjelmat, joissa otetaan huomioon 

kulttuurien monimuotoisuus ja pidetään tärkeänä sen ymmärtämistä, voivat olla 

keskeisessä asemassa kehitettäessä yhteisen tulevaisuuden visiota, joka perustuu 

ihmisoikeuksien ja ihmisarvon, kansainvälisten normien ja EU:n perustana olevien 

arvojen kunnioittamiseen; 

17. korostaa, että on pyrittävä auttamaan nuoria ihmisiä kehittämään omaa identiteettiään, 

omanarvontuntoaan, yhteisöllisyyttä sekä monikulttuuristen ja monikansallisten 
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yhteiskuntien hyväksyntää, kun otetaan huomioon, että identiteettiään ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta etsivät nuoret ovat erityisen alttiita ääriliikkeiden retoriikalle;  

18. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan koulutusjärjestelmissään enemmän median käytön 

opettamista, jotta lapset ja nuoret voivat oppia ymmärtämään ja arvioimaan 

asianmukaisesti tietoja, joita he kohtaavat suodattamattomina internetissä; 

19. painottaa, että opiskelijoiden ja opettajien olisi tärkeää ymmärtää paremmin 

radikalisoitumista ja ääriajattelua sekä levittää tietoisuutta sosiaalisen median käytöstä 

radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden ideologian edistämisen yhteydessä; kannustaa 

jäsenvaltioita ottamaan verkkoturvallisuuden mukaan koulujen it-opetuksen opinto-

ohjelmiin verkossa tapahtuvan radikalisoitumisen estämiseksi; 

20. korostaa, että sosiaalinen media ja internet-verkostot ovat vain yksi osa radikalisoitumista 

ja että digitaalista radikalisointia tarjoavien kauppiaiden torjunta on vain yksi osa 

radikalisoitumisen vastaista taistelua; 

21. muistuttaa mediaa, että Luova Eurooppa -ohjelmalla, jolla kriittistä vuoropuhelua median 

kanssa käyville hankkeille, erityisesti digitaalisessa mediassa, annetaan mahdollisuus 

saada rahoitusta radikalisoitumisen torjunnalle; 

22. muistuttaa opetukseen, kulttuuriin ja urheiluun liittyvillä aloilla toimivien EU:n ohjelmien 

ja rahoitusvälineiden, kuten Horisontti 2020, Erasmus+, Luova Eurooppa, Kansalaisten 

Eurooppa ja eurooppalaisen koulutusyhteistyön strateginen kehys, merkityksestä, sillä ne 

ovat keskeisesti tukemassa jäsenvaltioita niiden pyrkiessä torjumaan epätasa-arvoa, 

suvaitsemattomuutta ja syrjintää ja estämään syrjäytymistä sekä kotouttamaan 

vähemmistöjä yksittäisten jäsenvaltioiden yhteiskuntiin; kehottaa komissiota panemaan 

täytäntöön sitoumuksensa sellaisen kohdennetun rahoituksen käyttöönotosta, jolla 

edistetään konkreettisia toimia ääri-ideologioiden ja radikalisoitumisen haastamiseksi 

kaikkein kohdennetuimman yleisön kanssa käytävällä vuoropuhelulla; pitää myönteisenä 

komission ilmoitusta, että se aikoo vuoden loppuun mennessä antaa suosituksia, joilla 

lujitetaan osallisuutta, monimuotoisuutta ja kansalaisarvoja kouluissa Erasmus+ -ohjelman 

pohjalta; 

23. panee merkille epävirallisen ja arkioppimisen roolin ja sen, että nuorten osallistumista 

vapaaehtoistoimintaan on edistettävä nuorisojärjestöjen ja ruohonjuuritason urheilun 

osallistavalla vaikutuksella, jotta vastavuoroisuutta lujitetaan ja autetaan nuoria saamaan 

sosiaalisia ja viestinnällisiä valmiuksia, taitoa kriittiseen ajatteluun ja 

ongelmanratkaisunkykyä sekä itseluottamusta, mikä täydentää virallista koulutusta;  

24. korostaa, että asianmukaisesti koulutettujen psykologien ja sosiaalityöntekijöiden johdolla 

annettavat koulujen tukipalvelut ovat ratkaisevan merkittäviä; kehottaa komissiota 

edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa viime aikoina saapuneiden maahanmuuttajien 

ja pakolaisten tapauksessa sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi; pitää tärkeänä 

uskonnollisten johtajien yhteistä koulutusta ja toimintaa julkisen keskustelun ohjaamiseksi 

myönteiseen suuntaan; 

25. kehottaa komissiota hakemaan uusia luovia reittejä radikalisoitumisen estämiseksi ja 

torjumiseksi, mukaan luettuna ääriliikkeiden rekrytoinnille alttiiden lasten vanhemmille 

tarkoitetut ohjelmat; 
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26. kannustaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön opetus- ja oppimisstrategioita, joissa 

tarkastellaan kiistanalaisia kysymyksiä tavalla, joka edistää kriittistä analyysia, sosiaalisia 

arvoja sekä koulujen ja yhteisön yhteistä avoimuuden ja moniarvoisuuden kulttuuria; 

27. korostaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan roolia ja merkitystä 

radikalisoitumisen estämisessä ja purkamisessa; 

28. kehottaa komissiota lujittamaan entisestään radikalisoitumisen torjunnan verkostoa 

esimerkiksi tehostamalla tiedonsaantia ja konkreettista yhteistyötä anti-radikalisoitumisen 

sidosryhmien kanssa ja tukemaan unionia ja sen jäsenvaltioita perustettaessa ohjelmia 

radikalisoitumisen purkamiseen ja siitä irrottautumiseen sekä kehitettäessä 

poistumisstrategioita ihmisille, jotka haluavat jättää väkivaltaisen ääriliikkeen; 

29. korostaa, että on tärkeää toteuttaa kohdennettuja koulutushankkeita vankiloissa, jotka ovat 

alttiimpia radikalisoitumiselle;  

30. pitää tärkeänä kehittää kattavia toimia, jotka perustuvat kulttuuri-, urheilu-, työllisyys- ja 

sosiaalipolitiikan kaltaisten alojen läpileikkaukseen, sekä muita toimintaväyliä 

sosiaaliselle osallistamiselle ja monimuotoisuuden, moniarvoisuuden ja yhteisten 

perusarvojen turvaamiselle eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella ja paikallisella 

tasolla;  

31. toteaa, että kulttuurisen ja inhimillisen kehityksen kautta tapahtuva radikalisoitumisen 

torjuntaa koskeva kampanja sopisi uudeksi julkiseksi linjaukseksi ja pitkän aikavälin 

tavoitteeksi strategisen anti-terrorismin tehostamisessa; 

32. palauttaa mieliin, että demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja demokraattista poliittista 

kulttuuria on opetettava ja että Euroopan unionin perustana olevat arvot – vapaus, 

suvaitsevaisuus, yhtäläiset oikeudet ja oikeusvaltion periaatteet – ovat tärkeitä; 

33. toteaa, että erittäin osallistava koulutus, joka on yksi vuoden 2020 eurooppalaisen 

koulutusyhteistyön kehyksen strategisista tavoitteista, saattaa toimia vastavoimana niille 

epäsuotuisille oloille, joita monilla lapsilla ja nuorilla on kotona, ja siten auttaa estämään 

radikalisoitumista; 

34. toistaa, että koulutuksen avulla on tärkeää edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia, sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta ja että lapsille ja nuorille on annettava 

mahdollisuus kehittää taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan aktiiviseen kansalaisuuteen, 

kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja uskontojen väliseen vuoropuheluun; 

35. korostaa, että Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen lisää aktiivisen kansalaisuuden osuutta 

nuorten keskuudessa; muistuttaa, että entisillä Erasmus-opiskelijoilla on vahvempi 

näkemys eurooppalaisesta identiteetistä, parempi yhteenkuuluvuuden tunne ja myönteinen 

käsitys EU:sta, mitkä kaikki voivat vähentää radikalisoitumisen mahdollisuuksia ja torjua 

suvaitsemattomuutta ja syrjintää; 

36. korostaa, että on tärkeää löytää tasapaino ilmaisunvapauden ja turvallisuutta koskevien 

tavoitteiden sekä radikalisoitumisen ehkäisemisen välillä.  
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