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Aihe: Naisten roolin edistäminen radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa 

Naisilla on kasvava rooli tärkeinä muutosta edistävinä toimijoina radikalisoitumisen torjunnan 
strategioiden ja toimien kehityksessä ja toimeenpanossa, sillä he ovat voimakkaita vastustajia 
ääriliikkeiden propagandalle ja perheenjäseniensä ja yhteisöidensä radikalisoitumiselle. Tällaisten 
toimien tulisi koskea koko yhteiskuntaa, edistää kotoutumista ja poistaa radikalisoitumista suosivat 
olosuhteet. 

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston syyskuussa 2014 antama päätöslauselma 2178 
tunnustaa naisten suoran vaikutuksen ääriliikkeiden leviämisen estämisessä, kannustaa jäsenvaltioita 
ottamaan asianomaisia paikallisyhteisöjä ja valtioista riippumattomia toimijoita, myös naisia, mukaan 
toimintaan ”sellaisen väkivaltaisten ääriliikkeiden narratiivin torjumiseksi, joka saattaa yllyttää 
terroritekoihin”. 

Naisten rooliin muutosta edistävinä toimijoina keskittyviä kansallisia aloitteita on käynnistetty 
esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa. 

– Onko komissiolla tietoa niiden naisten lukumäärästä, jotka osallistuvat radikalisoitumisen ja 
terrorismin torjuntaan keskittyviin aloitteisiin ja toimiin? 

– Mihin erityisiin aloitteisiin komissio on sitoutunut ottaakseen naiset mukaan ja kannustaakseen 
heitä terrorismin ja ääriliikkeiden torjuntaan, mukaan lukien koulutus ja valistuskampanjat sekä 
parhaiden käytäntöjen vaihtaminen jäsenvaltioiden ja paikallisten aloitteiden välillä? 

– Onko komissio laatinut erityiset puitteet tai ottanut käyttöön erityisen budjettikohdan ottaakseen 
strategian tasolla huomioon sukupuoleen perustuvan lähestymistavan ehkäiseviin toimiin 
radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseksi? 


