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Radicalisering voorkomen

De rol van de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft tot taak om te werken aan de
totstandkoming van een open en veiliger Europa. Ze werkt aan
beleidsmaatregelen die moeten garanderen dat alle activiteiten die
noodzakelijk en bevorderlijk zijn voor de economische, culturele en
sociale groei van de EU zich in een stabiele, rechtmatige en veilige
omgeving kunnen ontwikkelen.
In de EU-terrorismebestrijdingsstrategie van 2005 zijn een aantal basisbeginselen afgebakend
voor de bijdrage van de EU aan terrorismebestrijding. Deze strategie steunt op vier pijlers, waaronder het voorkomen dat radicalisering uitmondt in terrorisme. De EU-strategie ter bestrijding van
radicalisering en rekrutering („EU-strategie ter bestrijding van radicalisering”, aangenomen in 2005
en herzien in 2008 en 2014) legt de basis voor een grotere betrokkenheid van de civiele samenleving bij het aankaarten en bestrijden van radicalisering.
Hoewel de EU-strategie ter bestrijding van radicalisering erkend dat acties tegen radicalisering vooral
tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lidstaten behoren, wordthet belang en de
toegevoegde waarde benadrukt van een EU-kader voor lidstaten voor het coördineren van hun beleid,
het delen van informatie, het bepalen van goede praktijken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
De Commissie werd opgeroepen om de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen.
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In 2011 richtte de Commissie het Europese netwerk voor voorlichting over radicalisering >1< (RAN)
op, een EU-breed overkoepelend netwerk dat belangrijke organisaties en netwerken van lokale partijen verbindt, die betrokken zijn bij het voorkomen van de overgang van radicalisering naar terrorisme
en gewelddadig extremisme, waaronder praktijkmensen en veldwerkers, zoals sociaal werkers, zorgverleners, leerkrachten, maatschappelijke organisaties, waaronder slachtoffergroepen, maar ook
beleidmakers, lokale overheden, rechtshandhavingsambtenaren, openbare aanklagers, veiligheidsbeambten, terrorismebestrijdingsdeskundigen, denktanks, instellingen en wetenschappers. Tot op
heden heeft RAN zich ontwikkeld tot een netwerk van belanghebbenden met meer dan 700 organisaties en ongeveer 1 000 deelnemers uit alle 28 EU-lidstaten.
De Commissie heeft RAN ook gevraagd om relevante, bestaande goede praktijken uit de hele EU te
verzamelen. Deze verzameling van methoden >2<, geleerde lessen en goede praktijken bevat acht
methoden van praktijkmensen op het gebied van preventie van radicalisering. Elke methode wordt
geïllustreerd met een aantal voorbeelden van geselecteerde goede praktijken en projecten.
Op basis van de ervaringen van RAN, inclusief aanbevelingen die ter sprake kwamen tijdens de eerste conferentie op hoog niveau op 15 januari 2014 stelde de Commissie een mededeling op over
„Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU” („preventiemededeling”). De Commissie duidde 10 gebieden aan waarop lidstaten en de EU hun acties ter voorkoming van radicalisering en rekrutering (inclusief bijvoorbeeld de
aanbeveling om nationale preventiestrategieën en nationale netwerken van praktijkmensen) kunnen
versterken. Ondertussen werd in de mededeling bepaald hoe de Commissie lidstaten en relevante
belanghebbenden zal ondersteunen bij hun preventiemaatregelen. Operationele steunmaatregelen
die door de Commissie werden aangekondigd omvatten met name de inzet van expertise van RAN
in lidstaten voor de ontwikkeling en uitvoering van exitstrategieën en -projecten en de ontwikkeling
van trainingsprogramma’s.
In juni 2014 nam de Raad een herziene EU-strategie aan ter voorkoming van radicalisering en rekrutering („Herziene EU-strategie inzake radicalisering”). Deze strategie inzake radicalisering erkent het
belang van het gebruikmaken of profiteren van de ervaring van RAN voor de ontwikkeling van:
■■ bewustmakingscampagnes en sectorspecifieke opleidingsmodules voor praktijkmensen;
■■ het betrekken en gebruikmaken van middelen en ervaring van het maatschappelijk
middenveld en de private sector om het herstellingsvermogen te vergroten;
■■ het uitwisselen van goede praktijken en ervaringen met de bedoeling exitprogramma’s
te ontwikkelen;
■■ het verwerven van kennisen reïntegrerenvan ex-terroristen;
■■ het sturen van onderzoek om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van radicalisering
in een steeds veranderende context;
■■ het bewerkstelligen van coördinatie tussen onder meer wetenschappers en praktijkmensen; en
■■ het informeren van toekomstige beleidsbeslissingen, met inbegrip van exitstrategieën
en -programma’s.
De Commissie heeft ook financiële steun verleend door middel van subsidies aan verschillende
projecten die de preventie van radicalisering en rekrutering ondersteunen.

1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
2 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/
ran-best-practices/index_en.htm
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PROJECTEN >3<
Specifieke doelstellingen en verwachte resultaten van deze projecten zijn onder meer:
versterken van de netwerken tussen praktijkmensen en beleidsmakers;
»» Voorbeeld van project: Europees netwerk van deradicalisering.
www.european-network-of-deradicalisation.eu

■■ het

bieden van praktische sturing, bijvoorbeeld door het opstellen van aanbevelingen en
richtsnoeren;
»» Voorbeeld van project: Beleidsmakers en gezinnen – een project met als doel de
ontwikkeling van beleidslijnen over de manier waarop gezinnen en beleidsmakers kunnen
worden betrokken bij initiatieven voor preventie.

■■ het

ontwikkelen van praktische middelen zoals opleidingsmodules/-programma’s
en materiaal en middelen voore-learning;
»» Voorbeeld van project: CoPPRa I en CoPPRa II – projecten voor de ontwikkeling
van opleidingsmateriaal en -programma’s en middelen voore-learning.
www.coppra.eu
»» Voorbeeld van project: De verbetering van veiligheid door democratische participatie
– een project waarbij opleidingspakketten worden aangeboden om tekenen van
radicalisering te detecteren en er op te reageren.
www.isdep.eu/content/462/what-is-isdep

■■ het
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ontwikkelen van audiovisueel materiaal, zoals films met tegenverhalen;
»» Voorbeeld van project: Samenkomst inzake terrorismebestrijding voor slachtoffers:
de stem van overlevenden tegen radicalisering.
»» Voorbeeld van project: Counternarration4Counterterrorism.
»» Voorbeeld van project: Europees Platform van deradicaliseringsverhalen – een audio
visueel project waarbij met onder meer opleidingsmateriaal wordt ontwikkeld, goede
praktijken worden geregistreerd en een gegevensbestand met verhalen wordt opgezet.

■■ het

create online hubs voor uitwisselings- en zoekmogelijkheden inzake beleid, onderzoek,
casestudy’s en het delen van goede praktijken.
»» Voorbeeld van project: Beleidsmakers en gezinnen – een project voor de oprichting van
online hubs voor gezinnen, zoals is georganiseerd via RAN.
»» Voorbeeld van project: Portaal voor de uitwisseling van Europese beleidslijnen
en praktijken.
www.counterextremism.org

■■ het

In de periode van 2014-2020 worden projecten met betrekking tot de preventie van radicalisering gefinancierd uit hoofde van het Fonds voor interne veiligheid aan de hand van het ISF-beleidsinstrument.
Voor de periode 2014-2020 is er ruim 1 miljard EUR beschikbaar voor de financiering van acties uit
hoofde van het ISF-beleidsinstrument, waarvan 662 miljoen EUR wordt verstrekt via gedeeld beheer en
342 miljoen EUR via direct beheer >4<. In het kader van het gedeeld beheer stimuleert de Commissie
lidstaten om beschikbare fondsen te gebruiken voor de ondersteuning van projecten en maatregelen ter
voorkoming van radicalisering. Wat het direct beheer betreft, is de Commissie van plan om maximaal
12 miljoen EUR te besteden aan de ondersteuning van relevante initiatieven.

3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/index_en.htm
4 Meer informatie: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/
internal-security-fund-police/index_en.htm

