MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Mejju 2018

L-azzjoni tal-UE kontra r-radikalizzazzjoni tindirizza lħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda għad hemm nuqqasijiet filkoordinazzjoni u l-evalwazzjoni, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-appoġġ li l-UE tagħti lill-Istati Membri flisforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra r-radikalizzazzjoni qed jindirizza l-ħtiġijiet tagħhom, iżda hemm xi
nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni. L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni ma tistax turi kemm
verament huma effettivi l-azzjonijiet relatati mal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li jiġu ffinanzjati millUE, li jfisser li hemm riskju li ma jittiħdux tagħlimiet għall-futur.
L-Istati Membri huma responsabbli għas-sigurtà nazzjonali tagħhom stess, inkluża l-ġlieda kontra tterroriżmu. Huma inkarigati mit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ miżuri għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni,
fejn persuni jħaddnu ideoloġiji u mġiba estremisti li jistgħu jwassluhom biex iwettqu atti ta’ terroriżmu. Ilmaġġoranza ta’ persuni suspettati involuti fl-attakki terroristiċi reċenti fl-Ewropa kienu ċittadini Ewropej li
kienu ġew radikalizzati. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom u tgħinhom
jiżguraw li jsir skambju ta’ prattika tajba.
L-appoġġ li l-UE tagħti lill-Istati Membri fil-ġlieda tagħhom kontra r-radikalizzazzjoni jiġi ffinanzjat minn
diversi fondi, bħall-Fond għas-Sigurtà Interna, il-Programm Orizzont 2020, il-Programm “Ġustizzja”,
Erasmus+ u l-Fond Soċjali Ewropew.
“Il-Kummissjoni kkoordinat l-appoġġ fid-dipartimenti differenti tagħha u żviluppat għadd ta’ sinerġiji. Iżda
hemm lok għal titjib,” qal Jan Gregor, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għarrapport. “Hija ma għandhiex stampa ġenerali kompluta tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-UE u l-fondi tal-UE
użati ma għandhomx indikaturi jew miri biex ikejlu s-suċċess fl-indirizzar tar-radikalizzazzjoni.”
L-awdituri sabu li ma ntużax il-potenzjal sħiħ tan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni, li
jgħaqqad il-psikologi, l-għalliema, il-ħaddiema soċjali, il-pulizija, u l-uffiċjali tal-ħabs u tal-probazzjoni li
jaħdmu madwar l-Ewropa ma’ dawk vulnerabbli għar-radikalizzazzjoni. Il-kisbiet tiegħu ħafna drabi tkejlu
f’termini ta’ attività (eż. laqgħat li saru jew dokumenti li nħarġu) aktar milli f’termini ta’ effettività (eż.
għarfien miksub, impatt fuq ix-xogħol tal-parteċipanti).
L-Unità ta’ Indikazzjoni ta’ Kontenut fuq l-Internet, immaniġġjata mill-Europol, tidentifika u tissenjala
kontenut terroristiku onlajn u twissi lill-fornituri tas-servizzi bħal Youtube, Google, Facebook u Twitter dwar
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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dan. Madankollu, l-awdituri osservaw li l-istatistika tal-UE ma turix l-impatt tal-azzjoni tagħha fuq ilprevalenza ta’ propaganda terroristika fuq l-internet. Xi kultant, materjal ta’ propaganda li jkun tneħħa,
sempliċement jerġa’ jittella’ mill-ġdid jew jiġi ttrasferit għal pjattaformi oħra (effett magħruf bħala “whacka-mole”, jiġifieri azzjoni ripetuta u inutli).
Ix-xogħol tal-awditjar kien jinkludi żjarat lil awtoritajiet nazzjonali fil-Belġju u fi Franza sabiex jiġu eżaminati
r-rilevanza u l-valur miżjud tal-appoġġ li jirċievu. L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni
Ewropea ttejjeb il-mod li bih tikkoordina l-azzjonijiet tagħha għall-indirizzar tar-radikalizzazzjoni, iżżid lappoġġ prattiku lill-professjonisti u lil dawk inkarigati mit-tfassil tal-politika fl-Istati Membri u ttejjeb ilqafas tagħha għall-valutazzjoni tar-riżultati.
Noti lill-Edituri
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil partijiet
interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-rapporti
tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-xogħol tagħna
għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2018 “Il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu: ilKummissjoni indirizzat il-ħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda hemm xi nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u levalwazzjoni” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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