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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S17/2017 

Radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten seuranta ja valmentaminen 

urheilun avulla 

 

Tällä ehdotuspyynnöllä toteutetaan osaltaan vuoden 2017 työohjelma pilottihankkeiden 

täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen työohjelman hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 2017 

annetun komission päätöksen C(2017) 3847 mukaisesti. 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle annetussa komission tiedonannossa väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan 

radikalisoitumisen ehkäisemisestä
1
 korostettiin selvästi, että radikalisoitumisen ehkäisemisellä on 

keskeinen osa terrorismin torjunnassa EU:ssa. 

Radikalisoitumisen vastaiset toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa paikallistasolla 

mutta myös alueellisella tai kansallisella tasolla. Niiden suunnittelu ja täytäntöönpano kuuluvat 

ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Paikallistoimijoilla on yleensä parhaat valmiudet 

ehkäistä ja havaita radikalisoitumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. EU:lla on tässä 

tukijan tehtävä erityisesti siksi, että jäsenvaltioiden haasteet ovat luonteeltaan samankaltaisia ja 

koska ne ovat laajoja ja kytkeytyvät toisiinsa. Tästä syystä myös Euroopan unionin tason 

yhteistyöllä, verkostoitumisella, rahoituksella ja hyvien toimintatapojen vaihdolla on oma 

roolinsa. 

Urheilun avulla voidaan osaltaan torjua radikalisoitumista ja edistää eurooppalaisia arvoja, kuten 

suvaitsevaisuutta, integroitumista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Urheiluseurat voivat 

kuitenkin joissakin tapauksissa olla otollinen ympäristö muita heikommassa asemassa olevien 

nuorten radikalisoitumiselle. Tämän vuoksi tässä pilottihankkeessa tuetaan urheiluun liittyviä 

alhaalta ylöspäin suuntautuvia hankkeita, joiden kohteena ovat nuoret, joiden katsotaan olevan 

vaarassa radikalisoitua.  

 

1. Tavoitteet 

Toiminnalla pyritään tukemaan paikallisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden järjestämiä 

urheiluun liittyviä hankkeita, joissa keskitytään syrjäytymisen ja radikalisoitumisen 

ehkäisemiseen. Erityisesti toiminnalla pyritään auttamaan syrjäytymis- ja 

radikalisoitumisvaarassa olevia nuoria rakentamaan identiteettiään ja löytämään 

yhteenkuuluvuuden tunteen. Hankkeiden tavoitteena tulisi olla sellaisten tärkeiden taitojen 

opettaminen, jotka auttavat syrjäytymässä olevia nuoria tuntemaan itsensä jälleen osaksi 

yhteiskuntaa. Näitä taitoja voivat olla esimerkiksi sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kriittinen 

ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. 
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Tähän pilottihankkeeseen osallistuu EU:n laajuisesti paikallisia urheilujärjestöjä, jotka pyrkivät 

yhteistyössä radikalisoitumisen ja terrorismin torjunnasta vastaavien paikallisviranomaisten 

kanssa tunnistamaan radikalisoitumisvaarassa olevia henkilöitä ja tarjoamaan heille valmennusta 

radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Hankkeiden odotetaan 

• saavan radikalisoitumisvaarassa olevat nuoret tuntemaan itsensä vahvemmin osaksi 

yhteiskuntaa EU:ssa  

• pienentävän nuorten radikalisoitumisriskiä. 

Toiminnalla pystytään tukemaan paikallisia hankkeita, jotka keskittyvät radikalisaation 

tarkkailemiseen ja ehkäisemiseen urheilun avulla. Näissä hankkeissa tulisi olla mukana 

paikallisia urheilujärjestöjä, ja niiden tulisi kehittää yhteistyötä ongelman parissa työskentelevien 

paikallisviranomaisten kanssa. Noin 15 hanketta valitaan. 

 

2. Tukikelpoisuusperusteet 

Jotta hanke olisi tukikelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit: 

- hakija on julkinen tai yksityinen organisaatio, joka on oikeushenkilö ja jolla on näyttöä 

onnistuneesta radikalisoitumisen vastaisesta työstä (luonnolliset henkilöt eivät voi hakea tukea 

tässä ehdotuspyynnössä) 

- hakijalla on rekisteröity toimipaikka jossakin 28:sta EU:n jäsenvaltiosta. 

Hakemuksia voivat esittää ainoastaan oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin 

seuraavista maista: 

- EU:n jäsenvaltiot. 

 

3. Tukikelpoiset toimet 

Tärkeimmät tämän ehdotuspyynnön yhteydessä tuettavat toimet ovat seuraavat (luettelo ei ole 

tyhjentävä): 

• toimet, joiden tarkoituksena on tukea radikalisoitumisprosessien vastaista työtä ja jotka 

tukikelpoinen hakija toteuttaa yhteistyössä radikalisoitumisen ja terrorismin ehkäisemisestä ja 

poliisitoiminnasta vastaavien paikallisviranomaisten kanssa. Toimissa on otettava huomioon 

sukupuolten tasapuolinen edustus  

• toimien ja hyvien toimintatapojen kehittäminen, tunnistaminen, edistäminen ja jakaminen 

radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten seurannan ja valmentamisen alalla urheiluun liittyvien 

hankkeiden yhteydessä  
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• toimet, jotka lisäävät tietoisuutta käytännön lisäarvosta, jota urheilu todistetusti tuo 

radikalisoitumisen vastaiseen työhön 

• sellaisen urheilutoiminnan tunnistaminen, jonka piirissä saattaa tapahtua 

radikalisoitumista 

• tiedotustoimet 

• verkostoitumistoiminta. 

 

Toimet, joihin ei sisälly näyttöön perustuvaa sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistavaa 

menetelmää, eivät ole tukikelpoisia. 

Toteutusajankohta: 

- toimia ei saa aloittaa ennen 1.1.2018 

- toimet on saatettava päätökseen viimeistään 31.12.2018. 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä, hakemusta ei 

hyväksytä. 

4. Myöntämisperusteet 

Tukikelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: 

1. Hankkeen merkitys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä): 

- Se, missä määrin ehdotuksella edistetään pakolaisten kotoutumista vastaanottavaan 

yhteiskuntaan EU:ssa urheilun avulla. 

- Se, missä määrin  

 ehdotus perustuu erityisten paikallisten tarpeiden konkreettiseen tunnistamiseen 

radikalisoitumisen ehkäisemisen alalla 

 tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti ja missä määrin ne liittyvät 

osallistujaorganisaatioiden ja kohderyhmien kannalta merkityksellisiin asioihin. 

2. Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä): 

- Ehdotettujen toimien yleisen suunnittelun ja toteutuksen sekä tavoitteiden 

saavuttamiseksi käytettyjen menetelmien laatu seuraavasti: 
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 kustannustehokkuus (se, missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä 

määrin siinä osoitetaan kullekin toiminnolle asianmukaiset resurssit) 

 ehdotettujen toimien kestävyys (se, missä määrin toimia aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 budjettiesitys (hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun 

budjetin keskinäinen johdonmukaisuus) 

 ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

3. Hankkeen hallinto (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä): 

- Se, missä määrin hakija osoittaa kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuihin 

toimiin liittyvät erilaiset näkökohdat. 

- Hankkeessa on mukana sopiva yhdistelmä kokemusta ja asiantuntemusta, jotta kaikki 

hankkeen osa-alueet voidaan toteuttaa onnistuneesti. 

- Ehdotetun hanketiimin kokoonpano ja soveltuvuus (mukaan lukien se, että tiimiin kuuluu 

henkilöitä, joilla on osoitettua kokemusta onnistuneesta urheilutoiminnan järjestämisestä 

ja toteuttamisesta) sekä tiimin jäsenten työnjako. 

Tukikelpoisille hakemuksille annetaan enintään 100 pistettä edellä esitetyn painotuksen 

perusteella. 

Sekä ensimmäisen että toisen kriteerin osalta on saavutettava vähintään 65 prosenttia pisteistä. 

Lisäksi kaikkien myöntämisperusteiden osalta on saavutettava vähintään 70 pistettä. Mainittujen 

kynnysarvojen alle jäävät hakemukset hylätään. 

 

5. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden osarahoitukseen on varattu yhteensä noin 750 000 euroa. 

Tuen enimmäismäärä on 60 000 euroa. 

Komissio arvioi voivansa rahoittaa noin 15 ehdotusta. 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

6. Hakemusten jättämisen määräaika 
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Tukihakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisella kielellä erityisesti tätä varten 

tarkoitetulla hakulomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm 

Asianmukaisesti täytetty hakulomake on lähetettävä postitse (postileimaa pidetään osoituksena 

lähetyspäivästä) tai lähetyspalvelua käyttäen viimeistään 18. elokuuta 2017 klo 16:00 (Brysselin 

aikaa). 

7. Lisätiedot 

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

