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 Информативни преглед 
 

 
Одељење за транснационалне претње/Јединица за борбу против тероризма (TNTD/ATU) 
и Одељење за питања полова у Секретаријату ОЕБС-а, заједно са Канцеларијом за 
демократске институције и људска права ОЕБС-a (ODIHR), организовало је два 
експертска округла стола о женама и терористичкој радикализацији, који су одржани у 
Бечу, и то први 12. децембра 2011. године, а други 12. и 13. марта 2012. године.  

Ови скупови су имали за циљ да унапреде схватање терористичке радикализације жена 
и улогу жена у превенцији и сузбијању насилног екстремизма и радикализације која води 
ка тероризму (НЕРВТ). Радни столови су окончани формулисањем препорука о мерама 
које би требало да предузму државе чланице ОЕБС-а и цивилно друштво, као и 
сугестија о могућим даљим активностима извршних структура ОЕБС-а, у оквиру свог 
мандата.  

На првом округлом столу се разговарало о динамици развоја терористичке 
радикализације жена и томе како је спречити узимајући у обзир родне разлике и 
поштовање људских права. Други догађај је усредсређен на најбоље примере из праксе 
и стечено знање из иницијатива жена у превенцији НЕРВТ, указујући на потенцијално 
забрињавајуће појаве које се могу јавити у овом контексту у односу на људска права и 
родне разлике.  

Ова два округла стола су окупила преко 190 учесника из цивилног друштва, академске 
заједнице, државних органа и међудржавних организација, који поседују стручно знање у 
области безбедности, питања полова и људских права.  

У овом извештају се наводе кључни закључци и препоруке изнете током ових скупова. 

 

Основне информације 

Претња насилним екстремизмом и радикализмом који води ка тероризму јесте питање 
које изазива озбиљну забринутост у државама чланицама ОЕБС-а. И домаћи органи и 
међународне организације све више признају да је боље разумевање динамике НЕРВТ 
кључно за формулисање и спровођење ефикасних стратегија у циљу превенције и 
борбе против тероризма.  

Међутим, приликом разматрања концепта НЕРВТ, државе чланице би требало да 
стално имају на уму да „радикализација” и „екстремизам” не треба да буду објекат за 
спровођење законских мера против тероризма ако они нису повезани са насиљем или 
другом незаконитом радњом, како се правно дефинишу у складу са међународним 
правом о људским правима (тј. екстремистичке групе које не прибегавају, подстрекавају 
или толеришу криминалне активности и/или насиље). Заступање ставова или уверења 
која се сматрају радикалним или екстремним, као и њихово мирољубиво изражавање, 
не треба се сматрати кривичним делима per se.  

Процеси радикализације имају различите и нелинеарне правце кретања, а услови који 
погодују тим процесима варирају од случаја до случаја. Схватање одређеног примера 
радикализације тражи да се узму у обзир постојеће специфичне околности и лични 
фактори, укључујући историјске, политичке, социо-економске и психолошке аспекте. 
Владе, цивилно друштво и међународне организације поново би требало да потврде и 
да се воде начелом да тероризам не треба повезивати са било којом одређеном 
религијом, културом, расом или етничком припадношћу. Владе такође треба да реагују 
уравнотежено и пропорционално на терористичке претње инспирисане различитим 
идеологијама да би се избегло несразмерно усредсређивање на одређене групе. 
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НЕРВТ прелази друштвено-политичке, националне, културне, географске и старосне 
границе, као и полне границе. Деценијама су терористичке организације имале за циљ 
регрутовање жена. Могућност радикализације жена и ангажмана у насилним 
екстремистичким групама постоји дуго, а и даље је релативно потцењено пошто још 
увек доминира заблуда да су насилни екстремизам и тероризам искључиво повезани са 
мушкарцима. Међутим, недавни напади које су починиле жене као и обавештајни подаци 
о настојањима терориста да врбују жене, пружају оправдање за то да се опасност од 
њихове терористичке радикализације сматра озбиљним и да се мора размотрити како 
да се осмисле делотворне превентивне мере, имајући на уму родне разлике и 
поштовање људских права. 

Даље, жене би могле да имају посебан потенцијал у сузбијању НЕРВТ. Укључивање жена 
као креатора политика, едукатора, чланова заједнице и активиста је неопходно за 
разматрање услова који погодују тероризму и делотворној превенцији тероризма. Жене 
могу да пруже кључну повратну информацију о постојећим мерама међународне 
заједнице у борби против тероризма и да укажу када превентивне политике и праксе 
делују контрапродуктивно на њихове заједнице. Отклањање фактора који ометају активно 
учешће жена у борби против тероризма је неопходно да би се омогућило укључивање 
женских организација у утврђивање и разматрање конкретних политичких, друштвених, 
економских, културних и образовних појава које могу да воде ка насилном екстремизму и 
терористичкој радикализацији. Жене ефикасно предузимају иницијативе и креирају 
наративе против пропаганде насилног екстремизма и тероризма, а могу имати посебан 
значај код женске популације.  

У том погледу, експертски округли столови су имали за циљ: 

• Да се боље схвате специфичности и динамике везане за терористичку 
радикализацију да би се размотрило да ли и како постојеће мере у борби против 
НЕРВТ треба кориговати и прилагодити да би одражавале разлику у половима, да би 
биле у складу са људским правима а тиме и делотворније; 

• Да се испита потенцијална улога жена у сузбијању НЕРВТ, у широј друштвеној 
заједници, локалним заједницама и породицама, а посебно како ојачати положај 
активисткиња и невладиних организација да се супротставе тој појави; 

• Да се утврди одговарајући фокус и модалитети за наставак активности извршних 
структура ОЕБС-а у раду на горе наведеним питањима, у оквиру њихових мандата, и 
предложи правац деловања формулисањем конкретних препорука разним 
заинтересованим странама.  
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 Схватање терористичке радикализације жена  

 
1. Како се насилни екстремизам и терористичка радикализација још увек често 

сматрају мушким проблемом, питање терористичке радикализације жена 
карактеришу предрасуде и заблуде. У конфликтним и насилним ситуацијама, жене 
се често виде као пасивне, жртве, беспомоћне, подређене и као мајке. Такве 
претпоставке јачају родне стереотипе. Као последица тога, жене се не сматрају 
потенцијалним терористима нити се доживљавају као опасне, као њихове мушке 
колеге, уколико хоће да се баве тероризмом. Међутим, жену не треба сматрати 
више или мање опасном, нити склонијом миру, дијалогу, ненасиљу и сарадњи од 
мушкарца. Заправо, управо тај имиџ мирне жене су користиле терористичке групе 
да ангажују жене и да се позивају на невиност и ненасиље истичући укљученост 
жена у њихове организације. 

2. Од велике важности је појачати свест о постојању и могућности терористичке 
радикализације жена, као и насилне екстремистичке пропаганде и стратегије 
регрутовања усмерене на жене и девојке. Кључ је сензибилизација родитеља, 
наставника, социјалних радника, службеника полиције на првој линији, новинара и 
судија о овом питању. У том духу, важно је да се медији уздрже од ширења 
стереотипних, унапред створених представа о улогама и понашању жена. 

3. Неопходно је наставити научна истраживања НЕРВТ. Да би се бавили овим 
пропустом, истраживачи треба да боље преиспитају могуће претпоставке свога рада 
и методологија које користе при прикупљању података, а поред тога да познају 
културне прилике својих истраживања. Они такође треба да заузму став о родним 
разликама, размишљају о својим изворима информација и критички оцењују како се 
питања терористичке радикализације жена формулишу и разматрају.  

4. Потребно је обавити више истраживања да би се схватило који могући конкретни 
услови погодују терористичкој радикализацији жена. Утврђивање устаљених начина 
укључивања жена може помоћи у овом смислу. Међутим, пошто жене могу да крену 
ка радикализацији различитим путевима, од кључне важности је узети у обзир 
конкретне историјске, друштвене, политичке и личне прилике сваког случаја како би 
се тачно увидели и размотрили основни фактори.  

5. Многе околности које погодују тероризму утичу на потенцијалну насилну 
радикализацију и мушкараца и жена. Међутим, нужно је схватити да ове факторе 
различити полови доживљавају различито. Дискриминација на основу пола се 
свакако може преклапати и погоршати дискриминацију и кршења права по другим 
основама, попут расе, националне припадности и уверења. Осим тога, специфичне 
околности које погодују терористичкој радикализацији жена обухватају неједнакост 
на основу полне припадности и дискриминацију, насиље над женама, непостојање 
образовних и економских могућности и непостојање могућности да жене остварују 
своја грађанска и политичка права и да се укључе у политички процес законским и 
ненасилним средствима. 

6. Кршења људских права – укључујући и она узрокована предузимањем мера против 
тероризма – попут права на живот и физички интегритет, права на слободу и 
безбедност, слободу изражавања, слободу удруживања и право на мирна 
окупљања, слободу мишљења, савести и вероисповести или уверења, право на 
заштиту приватног и породичног живота, може продубити отуђење, изолацију и 
искључивање и одвести жене у правцу насилне радикализације. Ова кршења права 
често користе терористи да би успоставили дискурс виктимизације, оправдали своје 
радње и врбовали нове чланове, укључујући и жене.  

7. Приликом испитивања терористичке радикализације жена, истраживачи и медији 
показују склоност да се ограниче на случајеве жена бомбаша-самоубица, 
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искључујући вођство, оперативну/логистичку и/или идеолошку улогу коју могу имати 
жене. Често занемарују начин на који се терористичке групе, њихово окружење, 
идеологија и мотивације мењају с временом и како то делује и утиче на укључивање 
жена у сваку групу.  

8. Научна истраживања и политика деловања су веома често неповезани. Потребно је 
да владе и истраживачи заједнички више сарађују да би креирање политика било 
засновано на истраживачким сазнањима. Истраживачи, цивилно друштво и обични 
мушкарци и жене различитих професија могу се, на пример, укључити 
консултативним активностима ради размене ставова и информација са владама о 
терористичкој радикализацији жена и могућностима жена да се супротставе НЕРВТ, 
и да се утврде заједнички интереси.  

9. Боље схватање и размишљање о терористичкој радикализацији би такође имало 
користи и од појачане интеракције агенција за спровођење закона и обавештајних 
агенција са државним телима у другим областима, попут образовних служби, 
здравствених и социјалних служби на државном и локалном нивоу. Ово би се могло 
остварити успостављањем међуагенцијских форума у циљу узајамног обогаћивања 
стручних знања, јачања размене информација и подизања свести и нивоа знања о 
родним питањима и сигурности код заинтересованих страна.  
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  Усвајање приступа о поштовању родних разлика и 
људских права 

 

 
10. Заблуда да жене нису укључене у насилни екстремизам или терористичку 

радикализацију је често креирала стратегије о сузбијању тероризма, погоршавајући 
искључивање жена из процеса одлучивања и њихову значајно мању заступљеност 
међу службеницима агенција за спровођење закона и особљем обезбеђења.  

11. Ипак, пол представља важан аспект безбедности. Пошто мушкарци и жене имају 
другачији однос према питању безбедности, сукобу, тероризму и борби против 
тероризма, жене доносе комплементарна гледишта у дискусији, која се не могу 
превидети. Жене су често и жртве терористичких напада и мера против тероризма, 
и као такве могу да укажу на то када су превентивне праксе контрапродуктивне, а 
када узрокују повратне реакције у њиховим локалним заједницама. Ова врста 
информација може да буде пресудна за избегавање стварања или одржавање 
околности које погодују тероризму.  

12. Међутим, полна једнакост и јачање положаја жена не треба да се вреднује само до 
оне мере у којој они помажу националној безбедности и борби против тероризма. 
Једнакост полова треба промовисати само за себе, а положај жена треба ојачати 
како би оне узеле потпуно учешће у друштву, а не да би се користиле као средство 
за „шпијунирање” своје локалне заједнице. Слично томе, права жена не смеју да 
буду предмет погађања ради остваривања безбедносних циљева. Државе не би 
требало да свесно или несвесно занемарују једнакост полова приликом 
преговарања са терористичким групама. Свакако, женска права су људска права, 
како је потврђено Пекиншком декларацијом из 1995. године и Платформом за 
акцију, а државе су дужне да их поштују, штите и да их спроводе.  

13. Промоција женских права и улога у превенцији и решавању сукоба и изградњи мира 
је добар пример ангажовања жена у безбедносном сектору. Резолуција Савета 
безбедности УН (UNSCR) 1325 о женама, миру и безбедности је истакла важност 
улоге жена, једнаког учешћа и потпуне ангажованости у овој области и позвала 
државе да повећају заступљеност жена на свим нивоима процеса одлучивања у 
циљу превенције, управљања сукобима и њиховом решавању. Као таква, резолуција 
и практично знање стечено из њене имплементације су извор инспирације у 
заговарању и формулисању нових иницијатива о улози жена у предузимању мера 
против тероризма. 

14. Док такве иницијативе подстичу ангажман жена у борби против тероризма и НЕРВТ, 
нужно је истаћи да сукоб и тероризам представљају два различита правна појма. 
UNSCR 1325 и накнадне резолуције се односе на ситуације сукоба, како се правно 
дефинишу у међународном хуманитарном праву, док се „тероризам” не дефинише у 
међународном праву већ се многе конвенције баве кривичним делима која су 
повезана са тероризмом.  

15. Потребно је израдити политике и праксе против тероризма тако да поштују људска 
права и владавину права у сваком случају, како би биле успешне. Политике и праксе 
које се разматрају, или оне које су на снази, треба упоредити са потенцијалним 
алтернативама, треба пратити њихову имплементацију и пажљиво их оценити. 
Испитивање њихове делотворности, позитивних и негативних ефеката је од 
фундаменталне важности. Референтне родне показатеље треба обухватити 
праћењем и оцењивање ових политика и пракси, које могу да буду делотворне само 
ако ангажују жене у све фазе израде, имплементације и евалуације.  

16. Да би се омогућила примена родне равноправности у стратегије борбе против 
тероризма и радикализације, мора се повећати присуство жена међу 
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професионалцима који се боре против тероризма, укључујући и војску. Ове 
структуре треба да појачају настојања да регрутују и задрже жене, укључујући и 
оперативне улоге, и да се обезбеди да се отклоне препреке њиховом напредовању 
у каријери. 

17. Поред праћења државних органа, треба подстицати праћење од стране цивилног 
друштва терористичке радикализације жена, стратегија у борби против тероризма и 
инклузије жена у политике сузбијања тероризма и радикализације.  
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 Схватање улоге жена у сузбијању НЕРВТ 
  

 
18. Жене се могу супротстављати НЕРВТ у различитим својствима, у оквиру 

иницијатива прилагођених специфичностима сваког контекста.  

19. Опасности од терористичке радикализације мора се приступити унутар породице 
као и од стране друштва, што је разлог зашто и мушкарци и жене, као родитељи, 
треба да буду способни да одговоре на питања своје деце о њиховој религији, 
политичком и културном идентитету. Та способност је од суштинске важности пошто 
се већина процеса терористичке радикализације одвија између 12. и 20. године, 
када се формирају личности и вредности. У овом контексту, неспособност да се 
отворено дискутује и разматрају кључна питања би могао оставити празан простор 
за који постоји опасност да се испуни насилним екстремистичким наративима.  

20. Улогу жена у сузбијању НЕРВТ не треба ограничити на приватну сферу. Жене уносе 
нове погледе у дискусије у овој области, па према томе треба да се укључе у све 
активности које мушкарци имају на располагању, укључујући живот у локалној 
заједници, политику, спровођење закона и друге државне агенције.  

21. Неопходно је да особље агенција за спровођење закона укључено у мере борбе 
против тероризма, попут особља на контролним тачкама, у затворима и на 
обезбеђивању аеродрома, искористе посебно у родним питањима и да ангажују 
жене. Ова два услова могу помоћи да се унапреди ефикасност мера безбедности, и 
да се избегне кршење људских права које би могло подстаћи радикализацију и 
узроковати повратну реакцију на безбедносне циљеве.  

22. Поред тога, треба препознати и подстицати динамичне доприносе жена у њиховим 
локалним заједницама. Искуства полиције су, на пример, показала да ангажовање 
женских група и неформалних мрежа у превенцији НЕРВТ може имати дубљи и 
истински ефекат на локалне заједнице. Жене могу да одиграју важну улогу као 
медијатори и као аутори и особе које шире контранаративе, које оспоравају насилни 
екстремизам и тероризам унутар својих локалних заједница. Преузимајући улогу 
узора оне могу да утичу позитивно на своју личну и друштвену околину.  
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 Сарадња и рад са женама у борби против НЕРВТ 
 

 
23. Да би ефикасно сарађивале са женама у њиховим локалним заједницама, владе би 

морале да настоје да се што боље повежу са малим организацијама жена на 
најнижем нивоу, а не да сарађују са често самопрокламованим вођама локалних 
заједница или само са великим, познатим организацијама. Покрети на најнижем 
нивоу имају бољи приступ угроженим појединцима. Поред тога, постоји тенденција 
да вође локалних заједница са којима владе обично сарађују буду мушкарци, па 
пружају прилично хомогене и помирљиве савете. Њихови ставови не представљају 
увек ставове целе заједнице, а понекад им је важније да имају добре односе са 
полицијом него да покрену питања која изазивају забринутост.  

24. Државна тела би могла да одреде кључне активисткиње и организације, као и 
њихове могућности и потребе, да би се приближила различитим групама и да би 
проширила своју интеракцију са локалним заједницама. Неопходно је да критички 
процене које су државне агенције – полиција, социјалне службе, образовне службе – 
у најбољој позицији да сарађују са женама у конкретној ситуацији и да успоставе 
сарадњу са женама различитих професија. Транспарентност о томе зашто и како 
сарађују са конкретним организацијама или појединцима, такође је од кључне 
важности за кредибилитет њиховог ангажмана у очима шире заједнице и јавности.  

25. Међутим, треба размотрити и отклонити препреке за ову појачану сарадњу. 
Несразмерно рестриктивни закони о финансирању борбе против тероризма, на 
пример, могу да наруше финансирање ових малих организација жена на најнижем 
нивоу. Пре тога, државна средстава за борбу против тероризма могу да имају 
негативну конотацију, која може да одврати организације цивилног друштва од тога 
да сарађују са органима власти и да аплицирају за доделу новчаних средстава која 
су тако окарактерисана. 

26. Државе чланице би требало да се уздрже од спровођења дискриминаторних мера 
против тероризма попут прибегавања профилисању на основу стереотипних 
претпоставки о раси, националној припадности, вери и/или полу. Такве мере би 
могле да представљају практичне препреке ангажману жена против НЕРВТ и 
наруше интересу жена и спремности да дају свој допринос у превенцији тероризма. 

27. Приликом обраћања организацијама жена, државни органи би требало да утврде и 
поставе заједничке циљеве као тачке деловања. Организације жена ретко убрајају 
НЕРВТ међу своје приоритетне проблеме. Оне се радије баве нетолеранцијом, 
расизмом, дискриминацијом, уличним и организованим криминалом, одсуством 
приступа социјалним службама – од којих неке могу бити покретачи радикализације. 
Владе би у складу са тим имале користи од бољег разумевања питања која 
изазивају забринутост у локалним заједницама и треба да настоје да се баве овим 
питањима више него да само надзором остварују сопствене циљеве у превенцији 
тероризма.  

28. Сарадња са припадницима локалне заједнице, укључујући и жене, првенствено не 
би требало да има за циљ прикупљање обавештајних података. Превенција 
тероризма ће бити најделотворнија као секундарни ефекат сарадње са женама на 
питањима која изазивају забринутост у широј заједници. На основу те сарадње и 
развијања поверења, саговорници у локалној заједници би били спремнији да 
размењују са државним органима оне информације које би случајно могле да се 
покажу вредним са аспекта превенције тероризма. 
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 Јачање положаја жена у сузбијању НЕРВТ 
 

 
29. Подршка државних органа и невладиних организација је од кључног значаја у јачању 

положаја жена у супротстављању насилним екстремистичким наративима унутар 
њихових локалних заједница. Организације жена и жене заговорници треба да 
подстичу предузимање мера и да се стручно оспособе да ефикасно прилагоде своје 
поруке конкретној публици, и по питању садржаја, форме, и по питању преношења 
тих порука. Жене треба охрабрити да развијају и размењују сопствене ресурсе о 
причама о јачању положаја жена, жена у историји и жена узора, и преко 
информативних центара у локалној заједници и базама података на интернету.  

30. Нужно је да се женама обезбеде платформе и сигурни простори на међународном, 
националном и локалном нивоу, који ће им омогућити да изразе своје ставове, 
међусобно размењују питања која изазивају забринутост и искуства у суочавању и 
приступању проблему НЕРВТ. 

31. Примери из окружења региона ОЕБС-а илуструју да околности насилног сукоба могу 
да пруже важне лекције које треба научити у ангажману жена против НЕРВТ. 
Рушењем патријархалних тумачења улога полова, обуке могу да покажу учесницима 
како патријархални ставови подстичу насиље засновано на разлици у половима 
током сукоба и како се њима треба одупрети у свакодневном животу. Ова врста 
иницијативе поставља полазне претпоставке бољем разумевању разлике у 
половима и може утрти пут новим иницијативама у борби против НЕРВТ у 
различитим локалним заједницама.  

32. Слично томе, организација активности и обука креираних тако да омогуће приступ 
женама културној, верској и политичкој едукацији, може да им омогући и да се боље 
супротставе наративима о насилном екстремизму. Такви наративи се често 
заснивају на дискутабилним тумачењима чињеница и верских учења које се, ако се 
не оспоре, могу појавити као једина „истина”. Ове активности и обуке треба 
организовати око идеја толеранције и плурализма. Не треба их креирати тако да 
намећу један наратив као једину „истину“, већ да женама понуде тржиште идеја из 
којег ће оне формулисати и бирати наративе у које верују. Мора се неговати 
атмосфера у којој ће моћи да изразе различита мишљења и критичке ставове и 
изнесу другачије наративе, који побијају терористичке и насилне екстремистичке 
идеологије из различитих углова.  

33. Подизање свести и схватања НЕРВТ код жена је неопходно да би оне биле у стању 
да му се супротставе. Међутим, тешко је практично утврдити ране знаке упозорења 
овог процеса. Пошто не постоји један пут ка радикализацији и не постоји један 
профил терористе, не може се успоставити низ конкретних и дефинитивних 
референтних показатеља који се могу лако утврдити. Радикализација је углавном 
интерни процес, а потенцијално валидне показатеље није једноставно открити. 
Осим тога, ниједан доказ не би био нужан и довољан за насилну радикализацију. 
Очигледне видљиве промене, попут одеће, не би требало сматрати јединим 
показатељима терористичке радикализације. Остале промене у понашању, попут 
гледања видео-записа о насилном екстремизму или реторика која заговара насиље, 
може изазвати забринутост код органа власти. 

34. Утврђивање раних знакова који упозоравају на терористичку радикализацију такође 
је проблематично са тачке гледишта људских права. Право на било коју идеологију 
или уверење – чак и ако се сматрају радикалним и екстремним – као и њихово 
мирно изражавање, демократска је обавеза заштићена међународним правом а 
унета је у преузете обавезе ОЕБС-а. Заступање радикалних и екстремних ставова 
не би требало сматрати кривичним делом per se уколико нису повезана са насиљем 
или неким другом незаконитом радњом, што се правно дефинише међународним 
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правом о људским правима (тј. екстремистичке групе које не прибегавају, подстичу 
или толеришу криминалне активности и/или насиље). Свако ограничавање слободе 
изражавања мора да буде засновано на закону, оправдано, нужно, сразмерно и 
недискриминаторско.  

35. Посебне обуке се могу осмислити и обавити да би се олакшало учешће жена у јавној 
сфери и да би се повећала њихова интеракција са државним органима. Премда 
такве активности могу да уклоне баријеру ангажману жена, треба да дође до 
промене у перцепцији жена од стране власти, као и до спремности да се са њима 
сарађује. Таква промена је неопходна да би жене могле одиграју активну улогу као 
прве које ће реаговати на НЕРВТ у својим локалним заједницама.  

36. Оспособљавање жена да међусобно размењују своје приче у јавној сфери може да 
их охрабри да изнесу лична сведочења са којима ће се остали чланови заједнице 
лакше повезати. На пример, сведочења жртава тероризма могу да послуже као 
ефикасни контранаративи, супротстављањем дехуманизацији жртава у 
терористичкој пропаганди и истицањем злочиначке природе дела која су починили 
терористи. Лично сведочење жртве може, у том смислу, имати већи ефекат на 
публику од контранаратива које израђују органи власти. 

37. Слично томе, димензију родне припадности треба укључити у настојања да се 
промовише међукултурни и међурелигијски дијалог. Ово би омогућило ангажман 
жена у промовисању толеранције и заједничког живљења и превенцији сукоба на 
основу етничке, културне и религијске припадности, а тиме и помоћи у спречавању и 
смањењу тензија које потенцијално могу да доведу до насилног екстремизма. Жене 
су у стању да се ефикасније и конструктивније ангажују у дијалогу, а дијалог међу 
женама је могућ и тамо где је иначе пропао.  

38. Ефикасни контранаративи могу да се осигурају сведочењима бивших насилних 
екстремиста, укључујући и жене, које могу да помогну да се схвати како се 
конструишу насилни екстремистички наративи и зашто они привлаче одређене 
појединце. Дерадикализовани појединци имају конкретна искуства која могу да 
повећају њихов кредибилитет и способност да допру до група угрожених насилним 
екстремизмом и регрутовању терориста. Њихова сведочења о томе зашто су 
одлучили и/или како су успели да напусте тероризам или насилни екстремизам могу 
да буду важна порука појединцима да одступе од пута који води ка насилној 
радикализацији.  

39. Међутим, владе би требало да предузму даље мере да би омогућиле 
дерадикализованим женама да поделе своје приче са другима. Пре свега, нужно је 
обезбедити бољи приступ насилних екстремистичких жена програмима 
рехабилитације. Програми које спроводе владе и цивилно друштво треба да усвоје 
специфичне приступе родним питањима и да женама које напусте терористичко и 
насилно екстремистичко окружење пруже подршку и адекватну заштиту тако да оне 
могу да се реинтегришу у друштво без опасности од освете и рецидивизма због 
недостатка алтернатива. 

40. Терористички и насилни екстремистички наративи су разноврсни, шире се и 
константно се развијају. Исто тако контранаративи треба да буду снажни, динамични 
и презентовани помоћу креативних метода да би постигли шири и јачи ефекат. 
Важно је да организације жена, ангажоване у борби против НЕРВТ, буду што боље 
припремљене и обучене за то како делотворно формулисати своју поруку, као 
обухватити што ширу популацију и/или конкретне циљне популације, и како развити 
нове начине обраћања публици. Контранаративе треба изражавати на језику и уз 
коришћење приказа прилагођених популацији којој су намењени, и дистрибуирати 
традиционалним каналима и/или друштвеним медијима, блоговима, цртежима или 
анимацијама, по потреби.   
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 Препоруке 
 

 
Током ова два округла стола, учесници су дали препоруке за предузимање мера уз 
поштовање људских права које би требало да предузму владе и цивилно друштво, 
предлажући и начин како унапредити мере у превенцији терористичке радикализације 
жена и како олакшати ангажовање жена као снага у борби против НЕРВТ. Утврђени су 
такође и одговарајући фокуси и модалитети за могуће даље активности извршних 
структура ОЕБС-а у оквиру њиховог мандата. 

Листа препорука није коначна и представља мишљења различитих учесника изражена 
током ова два округла стола. Препоруке се не заснивају на консензусу и не изражавају 
званичан став ОЕБС-а. 

Препоруке државама чланицама ОЕБС-а 

А 1. Поново потврдити да заштита и унапређење људских права представљају срж 
сваке ефикасне политике против тероризма. 

А 2. Промовисати слободу изражавања и уздржавање од инкриминисања или 
репресије мирног изражавања ненасилних радикалних или екстремистичких 
ставова.  

А 3. Уздржати се од прибегавања дискриминаторским мерама против тероризма попут 
предвидивог профилисања на основу расе, националне припадности, вере и/или 
пола.  

А 4. Промовисати једнакост полова само по себи и суздржавати се од намерног и 
несавесног занемаривања једнакости полова и права жена у контексту борбе 
против тероризма. 

А 5. Избегавати коришћење сарадње са женама и организацијама жена у политичке 
сврхе или у циљу прикупљања обавештајних података. Превенција тероризма ће 
имати највише користи као секундарни ефекат транспарентне сарадње са женама 
по питањима сигурности шире локалне заједнице. 

А 6. Подигнути ниво свести о терористичкој радикализацији жена и ангажману жена у 
тероризму, подстичући сензибилизацију родитеља, наставника, социјалних 
радника, службеника полиције на првој линији, новинара и судија у разбијању 
стереотипа и заблуда. 

А 7. Омогућити и подржати истраживања у области терористичке радикализације жена, 
посебно фактора који јој погодују, и логистичкој и идеолошкој улози жена у 
терористичким групама.  

А 8. Појачати интеракцију и размену информација са истраживачима терористичке 
радикализације жена да би се омогућило доношење информисаних политика преко 
резултата истраживања.  

А 9. Ефикасно укључити и ангажовати жене у све фазе израде, имплементације и 
евалуације стратегија, политика и мера против тероризма и радикализације.  

А 10. Пратити и вршити редовну евалуацију, чак и на основу конкретних полних 
референтних показатеља, делотворност, позитивне и негативне ефекте политика и 
пракси против тероризма и радикализације.  

А 11. Ојачати сарадњу међу државним агенцијама и успоставити форуме за 
међуагенцијску сарадњу у циљу унапређења свести о питањима полова и 
безбедности код свих заинтересованих страна. 
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А 12. Повећати присуство жена међу професионалцима који се баве борбом против 
тероризма, од доносиоца одука до агенција за спровођење закона и војске, на свим 
нивоима и на свим функцијама, и отклонити препреке њиховом задржавању у 
служби и напредовању у каријери.  

А 13. Увести обавезну обуку о родним питањима за све – укључујући и војску – особље 
јавног и приватног сектора које врши безбедносне провере и претресе лица, 
посебно особља које ради на аеродромима, у затворима и другим контролним 
тачкама.  

А 14. Црпети искуства из ангажмана жена у превенцији и решавању сукоба и изградњи 
мира ради повећања учешћа жена на свим нивоима у процесима одлучивања у 
превенцији и борби против тероризма. 

А 15. Остварити истинску сарадњу са организацијама жена на најнижем нивоу, 
презентујући идеју сарадње у остваривању заједничких циљева, настојећи да се 
размотре примарни проблеми у локалним заједницама (нпр. нетолеранција, 
расизам, дискриминација, улични криминал, организовани криминал и недостатак 
приступа социјалним службама) и транспарентношћу у питањима превенције 
тероризма. 

А 16. Утврдити кључне активисткиње и организације, њихове могућности и потребе, 
ради проширења на разне врсте сарадње, а тиме и ангажмана и приступа 
различитим групама. 

А 17. Поставити као приоритет успостављање сарадње са малим организацијама жена 
на најнижем нивоу, у односу на самопрокламоване вође локалних заједница или 
само са великим и познатим организацијама.  

А 18. Размотрити питање језика и етикетирања да би се избегле негативне конотације. 
На пример, имајте на уму да радије помињете „чување” локалних заједница од 
тероризма и насилног екстремизма од „спречавања” тероризма; обезбедите 
финансијска средства под другим именом а не под именом борбе против 
тероризма. 

А 19. Размотрите преиспитивање и измене закона и прописа о финансирању 
антитероризма да бисте омогућили приступ финансијским средствима мањим и 
мање познатим организацијама жена и организацијама које се баве људским 
правима.  

А 20. Пружити подршку иницијативама цивилног друштва усмереним ка едукацији жена о 
њиховој културној, верској и политичкој историји како би им се омогућило да 
формулишу и разговарају о различитим нормативним порукама којима се побијају 
екстремистички наративи. 

А 21. Организовати и подржати организацију обука да би се омогућило учешће жена у 
јавној сфери, унапредила сарадња са њима. То је нужно како би жене могле да 
одиграју активну улогу као прве које ће одговорити на терористичку радикализацију 
у својим локалним заједницама.  

А 22. Обезбедити бољи приступ жена родно осетљивим програмима ослобађања и 
рехабилитације, који им пружају адекватну заштиту и подршку.  

А 23. Подржати успостављање платформи и сигурних простора за жене ради међусобне 
размене, искустава и проблема у суочавању са насилном радикализацијом, 
укључујући и вештине и алате ради предузимања најефикаснијих мера. 
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Препоруке извршним структурама ОЕБС-а  

Б 1. Успоставити ближу и редовнију сарадњу са државама чланицама и цивилним 
друштвом у раду на питању терористичке радикализације жена и улози жена у 
сузбијању НЕРВТ.  

Б 2. Успоставити форум да би се омогућила расправа између државних органа, 
цивилног друштва и истраживача о терористичкој радикализацији жена, начинима 
превенције и борбе против ње, као и о улози жена у сузбијању НЕРВТ. 

Б 3. Омогућити регионално умрежавање и размену међу женама и организацијама 
жена ангажованих у сузбијању НЕРВТ. 

Б 4. Испитати улогу рада полиције у заједници у сузбијању НЕРВТ и родне аспекте у 
овом контексту.  

Б 5. Помоћи државама чланицама, на захтев, да укључе родна питања у основне 
политике и праксе у борби против тероризма, укључујући и вршење процене о 
његовом утицају на родна питања и људска права, као и подршком иницијативама 
за консултације и сарадњу.  

Препоруке цивилном друштву 

Ц 1. Доследно пратити дела насилног екстремизма и тероризма која су починиле жене 
и даље истраживати питање терористичке радикализације жена, нарочито фактора 
који му погодују и улоге жена у терористичким групама.  

Ц 2. Унапредити рад на статистичким подацима и праћењу и сарађивати са владама у 
отвореном дијалогу базираном на чињеницама о ефикасности и ефекту 
антитерористичких мера на жене. 

Ц 3. Доследно пратити и заговарати присуство жена међу професионалцима који се 
баве борбом против тероризма и промовисати њихову укљученост у све фазе 
израде, имплементације и евалуације стратегија, политика и мера против 
тероризма и радикализације. 

Ц 4. Подићи ниво свести о терористичкој радикализацији жена и укључености жена у 
тероризам, и сензибилизовати родитеље, наставнике, социјалне раднике, 
службенике полиције на првој линији, новинаре и судије у циљу рушења 
стереотипа и заблуда. 

Ц 5. Организовати активности и обуке да би се женама омогућио приступ културној, 
верској и политичкој едукацији како би могле да формулишу и разматрају 
различите нормативне поруке које побијају екстремистичке наративе. 

Ц 6. Организовати обуке ради јачања самопоуздања жена да интервенишу у јавној 
сфери и да се подстакну да играју активну улогу као прве које ће реаговати на 
терористичку радикализацију у својим локалним заједницама.  

Ц 7. Обезбедити бољи приступ жена родно осетљивим програмима ослобађања и 
рехабилитације, пружајући им адекватну заштиту и подршку.  

Ц 8. Обезбедити женама платформе и сигурне просторе да међусобно размењују 
ресурсе, искуства и проблеме у суочавању са насилном радикализацијом, 
укључујући вештине и средства како би могле да предузимају најефикасније мере. 

Ц9. Црпети искуства из иницијатива цивилног друштва у превенцији и решавању 
сукоба и у изградњи мира у циљу даљег развоја улоге жена и активности које 
предводе жене у сузбијању НЕРВТ.  
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Анекс 1: Мандат и преузете обавезе ОЕБС-а  
 

Организација два експертска округла стола била је посебно заснована на следећим 
преузетим обавезама ОЕБС-а: 

• Изјава министара MC.DOC/3/07 о подршци Глобалној стратегији Уједињених 
нација за борбу против тероризма, у којој се наводи: „да ће ОЕБС наставити своје 
активности у сузбијању насилног екстремизма и радикализације која води ка 
тероризму. Државе чланице ОЕБС-а и извршне структуре ОЕБС-а морају да се 
позабаве питањима нетолеранције и дискриминације у оквиру својих мандата”.  

• Одлука Савета министара бр. 10/08 о даљем унапређењу мера ОЕБС-а у 
сузбијању тероризма, којом се позивају државе чланице ОЕБС-а да користе 
извршне структуре ОЕБС-а у сузбијању насилног екстремизма и радикализације која 
води ка тероризму у њиховим земљама. У том смислу, државе чланице се подстичу 
да и даље размењују идеје и најбоље примере из домаће праксе о стратегијама и 
мерама у сузбијању насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму, 
као и да унапреде сарадњу са медијима, пословном заједницом, индустријом и 
цивилним друштвом”. 

• Одлука Савета министара бр. 5/07 о јавним и приватним друштвима у 
сузбијању тероризма која „задужује генералног секретара и институције ОЕБС-а да 
наставе да промовишу ангажман приватног сектора (цивилно друштво и пословну 
заједницу) у својим активностима на сузбијању тероризма, где је то релевантно и 
потребно”. 

• Одлука Савета министара бр. 14/05 о женама у превенцији сукоба, управљању 
кризом и постконфликтној рехабилитацији, којом се позивају „државе чланице и 
структуре ОЕБС-а, по потреби, да подрже и подстакну програме обуке и едукације 
намењене женама и девојкама, као и пројекте који имају за циљ учешће жена у 
изградњи одрживог мира; да јачају положај организација жена; да пруже подршку 
мировним иницијативама жена преко медија и радионица на тему људских права и 
равноправности полова; и да подижу свест међу женама о важности њиховог 
ангажмана у политичким процесима”. Такође, позива „да државе чланице и 
структуре ОЕБС-а, према потреби, израде конкретне политике да би подстакле 
потпуно и једнако учешће жена и организација жена у превенцији конфликта, 
решавању конфликта и у постконфликтоној рехабилитацији, и да се подстакне и 
подржи размена искустава и најбољих примера из праксе, и да се поред тога 
ангажују у мировним иницијативама жена”. 

• Одлука Савета министара бр. 14/04 о Акционом плану ОЕБС-а за 2004. годину 
за промовисање равноправности полова, којом се „задужује Јединица за борбу 
против тероризма (ATU) да предузме мере, на захтев, по питању експлоатација 
жена од стране терориста у смислу служења њиховим циљевима и пропагирања 
екстремних идеологија; 
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  Анекс 2: Дневни ред заједничког експертског округлог 
стола Секретаријата ОЕБС-а – ODIHR о „Превенцији 
терористичке радикализације жена”, 12. децембра 2011. 
године, Беч 

 

 
08:30–09:00 Регистрација 

09:00–09:30 Поздравна реч  

• Г. Рафаел Перл, шеф, Јединица за борбу против тероризма ОЕБС-а 
• Гђица Сњежана Бокулић, шеф, Одељење за људска права, Канцеларија за 

демократске институције и људска права 
• Гђица Хана Сандс, службеник за родна питања, Одсек за родна питања 

Секретаријата ОЕБС-а 

09:30–10:30 Уводна keynote презентација  

У уводној keynote презентацији ће се разматрати потреба да се родна питања укључе у 
мере борбе против тероризма и да се развију мере уз поштовање људских права у циљу 
ефикасног сузбијана насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму. 
Након презентације, следи дискусија са реакцијама, коментарима и питањима учесника. 

• Гђица Џејн Хакерби, руководилац истраживања, Центар за људска права и 
глобалну правду (CHRGJ) и Глобална правна клиника, Универзитет у Њујорку, 
Правни факултет, Сједињене Америчке Државе 

Модератор: Др Мирјам Естрада-Кастиљо, службеник за правна питања и кључне тачке 
за родна питања, Извршна дирекција Комисије Уједињених нација за борбу 
против тероризма (UNCTED) – TBC 

10:30–11:00 Пауза за кафу  

11:00–13:00 Преподневни панел и дискусија: Схватање терористичке 
радикализације жена 

Ова седница има за циљ унапређење схватања могућих специфичности и динамике у 
процесу терористичке радикализације жена. Учесници ће разговарати о могућим 
заједничким цртама и разликама у радикализацији/врбовању жена у насилни 
екстремизам и тероризам и о томе како их обликују различите идеологије. Учесници ће 
преиспитати питања попут фактора који чине жене подложним радикализацији, поруке 
формулисане и усмерене ка женама, медијима који се користе у обраћању женама. 
Посебна пажња ће бити посвећена дискусији о кршењу људских права усмереним 
против жена и негативним утицајима политика о сузбијању тероризма на жене као 
могућим факторима који погодују насилној радикализацији.  

• Др Кери Хамилтон, ванредни професор историје, Универзитет у Рохамптону, 
Велика Британија 

• Гђица Лиса Бјурвалд, новинар истражитељ, уредник у Medievärlden, Шведска  
• Др Ан Спекхард, придружени ванредни професор психијатрије, Медицински 

факултет Универзитета у Џорџтауну, Сједињене Државе  

Модератор:   Др Миа Блум, ванредни професор, Државни универзитет у Пенсилванији, 
Сједињене Америчке Државе 
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Известилац: Г. Ричард Л. Просен, службеник за спољне послове, Министарство спољних 
послова Сједињених Држава  

13:00–14:00 Пауза за ручак 

14:00–16:00 Послеподневни панел: Превенција терористичке радикализације жена  

На основу изнијансираног схватања терористичке радикализације жена постигнутог пре 
подне, циљ ове седнице јесте да се размотри да ли и како се постојеће мере у сузбијању 
насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму могу кориговати или 
прилагодити да би биле делотворне у превенцији терористичке радикализације жена у 
различитим околностима. Посебно, учесници ће испитати начине на које би постојеће 
мере могле постати родно осетљивије и којима би се више поштовала људска права. 
Пажња ће бити посвећена и политикама и мерама државних тела (потреби) за 
иницијативама и активностима цивилног друштва. Од чланова панела и учесница ће се 
затражити да формулишу препоруке којима се утврђују конкретне и практичне мере које 
би требало да предузму владе и организације цивилног друштва.  

• Др Назила Ганеа, предавач међународног права о људским правима, 
Универзитет у Оксфорду, Велика Британија 

• Др Хеике Радван, шеф Одељења за превенцију родно-осетљивог десничарског 
екстремизма, Amadeu Antonio Foundation, Немачка 

Модератор: Др Карла Ј. Канингам, редовни професор политичких наука, Корпорација 
RAND 

Известилац: Г. Иван Калабиг-Вилијамс, виши саветник, Међурегионални институт 
Уједињених нација за истраживање криминала и правде (UNICRI) 

16:00–16:30 Пауза за кафу 

16:30–17:30 Сумирање закључака и препорука 

Известиоци ће сумирати на свеобухватан начин главна питања и закључке својих 
панела. Посебан пажња ће бити посвећена препорукама које су учесници формулисали 
за владе, цивилно друштво и ОЕБС. После њихових извештаја учесници округлог стола 
ће један за другим изнети своје коментаре и додатне сугестије. 

• Г. Ричард Л. Просен, известилац преподневног панела 
• Г. Иван Калабиг-Вилијамс, известилац послеподневног панела  
• Tour de table 

Модератори: Секретаријат ОЕБС-а - ODIHR 

17:30–18:00 Завршне речи 

• Г. Рафаел Перл, шеф, Јединица за борбу против тероризма ОЕБС-а 
• Гђица Сњежана Бокулић, шеф, Одељење за људска права, Канцеларија за 

демократске институције и људска права ОЕБС-а 
• Гђица Хана Сандс, службеник за родна питања, Одсек за родна питања 

Секретаријата ОЕБС-а 
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  Анекс 3: Дневни ред заједничког експертског округлог 
стола Секретаријата ОЕБС-а – ODIHR на тему „Улога и 
јачање положаја жена у сузбијању насилног екстремизма и 
радикализације која води ка тероризму”, 12–13. март 2012. 
године, Беч 

 

 

09:00–09:30 Поздравна реч 

• Г. Патрик О’Рајли, шеф Одсека, Комисија за безбедност и мере јачања поверења 
и безбедности, Стална мисија Ирске у ОЕБС-у 

• Гђица Асја Иванчева, вршилац дужности, Одељење за људска права, 
Канцеларија за демократске институције и људска права (ODIHR) 

• Г. Томас Вихте, шеф у Одељењу за транснационалне претње за питања борбе 
против тероризма, Јединица за борбу против тероризма (TNT/ATU), Секретаријат 
ОЕБС-а  

• Гђица Амб. Мирослава Бехам, виши саветник за родна питања, Одсек за родна 
питања, Канцеларија генералног секретара, Секретаријат ОЕБС-а 

09:30–10:30 Уводна keynote презентација: Схватање улоге жена у ефикасном 
сузбијању НЕРВТ  

Уводна keynote презентација ће утврдити кључне појмове и презентовати како се „улога 
жена” и „унапређење положаја” схватају у контексту ефикасног сузбијања насилног 
екстремизма и радикализације која води ка тероризму (НЕРВТ). Презентација и 
дискусија у наставку ће истаћи специфичности ангажмана жена у сузбијању НЕРВТ и 
размотрити могуће паралеле са учешћем жена у борби против других облика насиља. 
Посебна пажња ће бити посвећена утврђивању питања родне припадности и људских 
права која се могу појавити у овом контексту. 

• Keynote предавач: гђица Кизра Диндса, детектив инспектор, Удружење главних 
полицијских службеника, Велика Британија  

Уводничар: Гђица Мeј Брит Теорин, председавајући, Операција 1325, Шведска 

10:30–11:00 Пауза за кафу  

11:00–13:00 Панел дискусија: Жене као снаге за сузбијање радикализације: добри 
примери из праксе и стечено знање 

На панелу ће се дискутовати о сазнањима о ангажману жена у сузбијању НЕРВТ, 
презентовати преглед расположивих истраживања у овој области и навести примери 
жена као снага у јачању положаја у циљу ефикасног сузбијања НЕРВТ. Дискусија има за 
циљ утврђивање добрих примера из праксе и стеченог знања из различитих контекста, 
омогућавање учесницима да боље схвате шта мотивише жене да се супротставе 
НЕРВТ. Поред тога, разматраће се и могући кључни проблеми са тачке гледишта родне 
припадности и људских права, као и препреке са којима се жене суочавају у сузбијању 
НЕРВТ. Питања која треба размотрити су: посебне могућности жена у сузбијању НЕРВТ 
(жене како креатори политика, активисти, заштитници људских права, едукатори, 
заговорници, медијатори у решавању сукоба); примери добрих пракси и стеченог знања: 
(када, где и како су жене одиграле улогу у сузбијању НЕРВТ); који услови су били 
неопходни да би такве иницијативе биле ефикасне?  
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• Гђица Елејн Харгроув, директор програма, Сестре против насилног екстремизма 
(SAVE) / Жене без граница  

• Гђица Џејн Мосбахер, саветник за сузбијање тероризма, Канцеларија 
координатора за сузбијање тероризма, Министарство спољних послова, 
Сједињене Америчке Државе  

• Гђица Кетрин Кук, Foule женска информативна мрежа, Велика Британија 
• Др Џејн Хакерби, консултант, Центар за људска права и глобалну правду, 

Универзитет у Њујорку, Правни факултет, Сједињене Америчке Државе 

Модератор: Гђица Ен-Мари Фаради, службеник за родну равноправност, Савет Европе  

Известилац: Г. Тимоти Џонс, главни саветник координатора за борбу против тероризма 
Европске уније 

13:00–14:00 Пауза за ручак 

14:00–17:00 Седница радне групе: јачање положаја жена у сузбијању НЕРВТ 

Надовезујући се на преподневну дискусију панела, седнице радне групе ће настојати да 
утврде мере којима ће се поштовати родне разлике и људска права у циљу јачања улоге 
жена и омогућити јачање њиховог положаја у ефикасном сузбијању НЕРВТ. Свака радна 
група ће формулисати препоруке за конкретне, практичне мере, уз поштовање људских 
права које ће предузимати владе, цивилно друштво и међународне организације о томе 
како кренути напред, узимајући у обзир инпуте из различитих перспектива, искустава и 
пракси. 

Радна група 1 – Приближавање циљним популацијама у сузбијању НЕРВТ  

Питања која треба размотрити су: Како ојачати положај жена да би одиграле 
превентивну улогу и да допру до циљних популација? Како подићи ниво свести и 
разумевања раних знакова терористичке радикализације како би се њима ефикасно 
приступало? Како жене могу допрети до циљних популација? На које циљне популације 
жене имају прилику да боље утичу?  

Уводничар: Гђица Елин Ведебранд, EHIT, Шведска 

Модератор: Г. Иван Калабиг-Вилијамс, виши саветник, Међурегионални институт 
Уједињених нација за истраживање криминала и правде (UNICRI) 

Известилац: Гђица Саиста Гохир, активиста за женска права, Велика Британија 

Радна група 2 – Формулисање нормативне поруке за сузбијање НЕРВТ  

Питања која треба размотрити су: Како ојачати положај жена у циљу израде 
контранаратива у односу на НЕРВТ? Шта је специфично за допринос жена у изради 
контранаратива – њихов садржај, форма или ширење? Како конкретно жене могу да 
комуницирају по питању толеранције, мира, дијалога, људских права и ненасиља? Како 
жене могу ефикасно да сарађују са другим заинтересованим странама у овом процесу, 
укључујући владе, медије и верске организације?  

Уводничар: Гђица Ана Веласко Видал-Абарка, Asociación Victimas del Terrorismo, 
Шпанија 

Модератор: Гђица Видyа Рамалингам, координатор, Иницијатива утицајних муслиманки 
у Европи, Институт за стратешки дијалог, Велика Британија 

Известилац: Др Власта Јалушич, истраживач, Институт за мир, Словенија 

Радна група 3 – Преношење поруке кроз акцију у циљу сузбијања НЕРВТ  
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Питања која треба размотрити су: Како ојачати положај жена да би предузеле 
иницијативе у сузбијању НЕРВТ? Која су практична средства и вештине потребне за 
јачање улоге жена у циљу успешног сузбијања НЕРВТ? Како жене конкретно могу 
предузети мере да би извршиле утицај и да би ојачале циљне популације? Које су добре 
праксе и стечено знање које се може пренети из улоге жена у раду на другим облицима 
насиља?  

Уводничар: Гђица Тахмина Салем, извршни директор, Inspire, Велика Британија 

Модератор: Гђица Мирјам Естрада-Кастиљо, службеник за правна питања и кључне 
тачке за родна питања, Извршна дирекција Комисије Уједињених нација за 
борбу против тероризма (UNCTED) 

Известилац: Гђица Јулиjа Финдер, руководилац пројекта и организатор, Cultures 
Interactive, Немачка 

2. дан 

09:00–10:30 Завршна седница: смернице  

Известиоци ће сумирати, анализирати и закључити дискусије и препоруке панела и 
радних група и предложити смернице у јачању и омогућавању ангажмана жена као снага 
у борби против НЕРВТ. Седница такође представља и форум за све учеснике округлог 
стола да реагују на препоруке које је формулисала свака радна група и истакну питања 
и проблеме. 

Модератор: Гђица Џејн Мосбахер, саветник за борбу против тероризма, Канцеларија 
координатора за борбу против тероризма, Министарство спољних послова, Сједињене 
Америчке Државе  

• Известилац са дискусије панела: г. Тимоти Џонс, главни саветник координатора 
за борбу против тероризма Европске уније 

• Известилац са радне групе 1: гђица Саиста Гохир, активиста за женска права, 
Велика Британија 

10:30–11:00 Пауза за кафу  

11:00–12:30 Завршна седница: смернице  

• Известилац са радне групе 2: Др Власта Јалушич, истраживач, Институт за мир, 
Словенија 

• Известилац са радне групе 3: гђица Јулија Финдер, руководилац пројекта и 
организатор, Cultures Interactive, Немачка 

12:30–13:00 Завршна реч  

• Г. Томас Вухте, шеф у Одељењу за транснационалне претње за питања борбе 
против тероризма, Јединица за борбу против тероризма (TNT/ATU),Секретаријат 
ОЕБС-а  

• Гђица Амб. Мирослава Бехам, виши саветник за родна питања, Одсек за родна 
питања, Канцеларија генералног секретара, Секретаријат ОЕБС-а 

• Гђица Асја Иванчева, вршилац дужности, Одељење за људска права, 
Канцеларија за демократске институције и људска права (ODIHR) 

• Г. Патрик О’Рајли, шеф одсека, Комисија за безбедност и мере јачања поверења 
и безбедности, Стална мисија Ирске у ОЕБС-у 
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