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1. Tuginedes 8. veebruaril 2012 terrorismi töörühmas väljumisstrateegiate üle peetud 

aruteludele, koostas eesistujariik eespool nimetatud nõukogu järelduste eelnõu. 

 

2. Nõukogu järelduste eelnõu, mille eesmärk on juhtida riiklike, piirkondlike ja kohalike 

asutuste tähelepanu kõnealuste nähtuste käsitlemise tähtsusele ning soodustada kõnealuses 

valdkonnas koostöö tegemist, arutati terrorismi töörühma 12. märtsi 2012. aasta koosolekul 

ning justiits- ja siseküsimuste nõunike 13. aprilli 2012. aasta kohtumisel, kus saavutati 

kokkulepe teksti suhtes, mille kohta üks delegatsioon esitas reservatsiooni. 

 

3. COREPERil palutakse teha nõukogule ettepanek lisas esitatud järeldustes kokku leppida. 

 

_____________________ 
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LISA 

Eelnõu: nõukogu järeldused  

radikaliseerumise vastase võitluse ja terroristlikust tegevusest loobumisele innustamise kohta 

 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

 

TULETADES MEELDE, et terrorism ohustab kõiki riike ning nende kõiki elanikke ja kogukondi; 

 

RÕHUTADES, et tähtis on võidelda vägivaldse radikaliseerumise vastu Euroopa Liidus, töötades 

selleks ELi tasandil välja radikaliseerumise vastase võitluse meetmed ning arendades väljaspool 

ELi dialoogi kolmandate riikidega ja andes neile abi, 

 

TUNNISTADES, et kuigi terrorismi vastane võitlus ja vägivaldse radikaliseerumise ennetamine on 

liikmesriikide vastutus, saab EL omalt poolt anda panuse täiendava raamistiku loomisesse 

teadmiste, kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks; 

 

VÕTTES TEADMISEKS ELi terrorismivastase võitluse strateegia 1, milles on kindlaks määratud 

ELi eesmärgid terroristide värbamise ennetamise ja radikaliseerumise vastase võitluse valdkonnas 

nii Euroopas kui mujal, ning radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastase ELi tegevuskava2, 

milles on esitatud erinevad liikmesriikide ja ELi poolt võetavad radikaliseerumise vastased 

meetmed; 

 

PIDADES SILMAS, et Stockholmi programmis 3 kutsutakse komisjoni, nõukogu ja liikmesriike 

üles tõhustama algatusi, mille eesmärk on võidelda kõikide haavatavamate elanikkonnakihtide 

radikaliseerumise vastu, ning suurendama koos kodanikuühiskonnaga jõupingutusi ning tegema 

veelgi tihedamat koostööd, eelkõige kohalikul tasandil, et mõista kõiki terrorismi aluseks olevaid 

asjaolusid ning edendada strateegiaid, mille abil innustatakse inimesi terrorismist loobuma; 

 

                                                 
1 14469/4/05 REV 4 
2 15244/08 EU RESTRICTED 
3 ELT C 115, 4.5.2010, lk 1. 
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OLLES TEADLIK, et lisaks kutsutakse Stockholmi programmis liikmesriike üles kindlaks 

määrama parimaid tavasid ja konkreetseid tegevusvahendeid, mida omavahel jagada; 

 

MÄRKIDES, et komisjoni 2010. aasta juuli teatises ELi terrorismivastase võitluse poliitika 

peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta 4 rõhutatakse, et on vaja täpsemalt kindlaks määrata 

tõhusaimad viisid vägivaldse radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastu võitlemiseks; 

 

TULETADES MEELDE olulisi üldisi meetmeid, mida on vägivaldse radikaliseerumise vastases 

võitluses siiani võetud, ning liikmesriikide erinevaid algatusi ja saadud kogemusi ja teadmisi, mis 

on võimaldanud kindlaks määrata erinevad lähenemisviisid, mis on radikaliseerumise ja terroristide 

värbamise ennetamise valdkonnas kasulikud ja tõhusad; 

 

TUNNISTADES, et radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik ühendab vägivaldse 

radikaliseerumise vastases võitluses osalejaid kogu ELis, eesmärgiga määrata kindlaks parimad 

tavad ning edendada teabe ja kogemuste vahetamist radikaliseerumise erinevate aspektide kohta; 

 

PIDADES SILMAS käsiraamatu „Violent radicalisation - recognition of and responses to the 

phenomenon by professional groups concerned” (Vägivaldne radikaliseerumine – nähtuse 

tunnistamine ja sellele reageerimine asjaomaste eksperdirühmade poolt) väljaandmist, nõukogu 

2010. aasta detsembri järeldusi politsei ja kodanikuühiskonna rolli kohta võitluses vägivaldse 

radikaliseerumise ja terroristide värbamisega5 ning nõukogu 2011. aasta juuni järeldusi, milles 

käsitletakse terrorismi sise- ja välisaspektide vaheliste seoste tõhustamist; 

 

RÕHUTADES riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ning valitsusväliste organisatsioonide 

vahelise koostöö tähtsust inimeste terrorismist loobuma innustamisel ning seda, et ühtse strateegia 

väljatöötamiseks on oluline teha terrorismivastase võitluse, vägivaldse ekstremismi ja 

radikaliseerumise ennetamise ning ühtekuuluvuse ja kaasamise valdkonnas ühiseid jõupingutusi, 

 

                                                 
4 12653/10 
5 16178/10 
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KUTSUB LIIKMESRIIKE ÜLES: 

− võtma meetmeid, et veelgi tugevdada riiklike asutuste vahelist valdkondadevahelist 

koostööd riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et edendada strateegiaid ja 

jõupingutusi, veenmaks radikaliseerunud isikuid loobuma vägivalla kasutamisest ja 

terroristlikust tegevusest; 

− tihendama riigiasutuste ja erasektori vahelist koostööd, eesmärgiga suurendada nende 

radikaalsetesse rühmitustesse kuuluvate isikute teadlikkust, kes on terroristlikes tegudes 

süüdi mõistetud või äärmuslastest mõjutatud; 

− töötama välja meetodeid, mille eesmärk on aidata isikutel radikaalsetest rühmitustest 

lahkuda ja seeläbi veenda neid loobuma vägivalla kasutamisest ja vägivalla kasutamist 

pooldavatest ideoloogiatest; 

− algatama vajaduse korral sihipäraseid sekkumisi (nt dialoog ja otsene kontakt), mis aitavad 

inimestel radikaalsetest rühmitustest välja astuda; 

− pöörama erilist tähelepanu sekkumistele, mis on suunatud isikutele, kes on terroristlikes 

tegudes süüdi mõistetud, sealhulgas sekkumistele, mille eesmärk on vältida seda, et 

nimetatud isikud kallutavad vahi all viibides teisi äärmuslusele; 

− analüüsima, kuidas riigiasutused ja erasektor saaksid asjakohasel viisil tegeleda sotsiaalsete 

probleemidega, millega seisavad silmitsi radikaalsetest rühmitustest lahkunud isikud (muu 

hulgas pärast vanglakaristuse kandmist), et aidata neil taas ühiskonda integreeruda; 

KUTSUB KOMISJONI ÜLES: 

− täiendavalt soodustama radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku kasutamist asjaomaste 

sidusrühmade poolt, et suurendada eelkõige teadmiste ja parimate tavade vahetamist 

liikmesriikide vahel terroristlikust tegevusest loobumisele innustamise ja radikaliseerumise 

vastase võitluse valdkonnas. 

− jätkama terroristlikust tegevusest loobumisele innustamise ja radikaliseerumise vastase 

võitluse valdkonnas liikmesriikide poolt saadud kogemusi käsitleva teabe kogumist ja 

levitamist; 

− edendama liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist kogemuste vahetamist terroristlikust 

tegevusest loobumisele innustamise ja radikaliseerumise vastase võitluse valdkonnas ELi 

välissuhete kontekstis; 

− avaldama kokkuvõtet liikmesriikides terroristlikust tegevusest loobumisele innustamise ja 

radikaliseerumise vastase võitluse valdkonnas saadud teadmistest, kogemustest ja parimatest 

tavadest. 

________________________ 


