
Ghaffar Hussain 

Kogukonna vastupanuvõime juht 

Londoni Newham linnaosa valitsus 

 

Ghaffar Hussain on ennetustöö elluviimise eest vastutav kogukonna 

vastupanuvõime juht Londonis Newhami linnaosas. Muuhulgas on 

tema ülesanne anda radikaliseerumisalase teadlikkuse koolitusi eesliinitöötajatele, sekkuda 

äärmuslaste tegevusse ja menetleda üksikjuhtumeid. 

 

Samuti jäävad tema tegevusvaldkonda äärmusluse vastase võitluse projektid, mis on mõeldud 

kohaliku kogukonna haavatavatele rühmadele. Ta on paljude äärmuslust ja radikaliseerumist 

käsitlevate raportite autor ja kaasautor. Ghaffar Hussainil on Glyndwri Ülikooli psühholoogia 

bakalaureusekraad (cum laude) ja Sheffieldi Ülikooli poliitika magistrikraad. 

 

Jean-Pierre Devos 

Teabeüksuse juht 

Belgia Föderaalne Politsei 

 

Jean Pierre Devos omab rohkem kui 30 aasta pikkust politseitöö 

kogemust. Alates 2017. aasta veebruarist juhib ta Belgia Föderaalse 

Politsei teabeüksust, mis kogub kohtuvälist teavet avalikest allikatest 

ja koostab analüüse kõrgetasemeliste ürituste, näiteks NATO 

tippkohtumise jaoks 2018. aastal ja Ameerika Ühendriikide presidendi visiidi jaoks 

2017. aastal. 

 

2014. aastast kuni 2017. a. veebruarini oli ta politseiülem Dalys, mille piirkonda jääb Brüsseli 

rahvusvaheline lennujaam. 120 politseiametnikuga üksus teeb tavapärast politseitööd – tegeleb 

liikluskorralduse, uurimiste, avaliku korra tagamise ja VIP-külaliste turvalisuse tagamisega. 

Devos oli sealses politseijaoskonnas tööl ja reageeris kiiresti ka sel päeval, kui Brüsseli 

lennujaamas toimus terrorirünnak. Mais 2016 andis ta sellekohaseid ütlusi parlamendi 

uurimiskomisjonile. 

 

2010–2015 oli Devos ELi rahastatud projekti CoPPRa (radikaliseerumise ennetamine ja 

politseitöö) projektijuht. Projekti raames tegid koostööd 11 ELi liikmesriiki. Projekt lähtub 



arusaamast, et eesliinipolitseinikel on väga oluline roll radikaliseerumise ennetamisel, kuivõrd 

just nemad töötavad tänavatel, tunnevad oma piirkonda ja on tavaliselt vilunud suhtlejad. Tänu 

sellele on neil ka hea võimalus radikaliseerumise märke varakult tähele panna ja koostöös 

kohaliku kogukonnaga radikaliseerumist ennetada. Lisaks oli Devos viis aastat Euroopa 

Radikaliseerumise teadlikkuse politseivaldkonna võrgustiku RAN-POLi kaas-eesistuja. 

 

Varem on ta töötanud Belgia siseministeeriumi alluvuses, andes nõu siseministrile, kõrgetele 

riigiametnikele ja kohalikele politseiülematele. Vilvoorde linna politsei operatiivtöö 

direktorina juhtis ta politseioperatsioonide ja kriminaaluurimise üksust. 

Devosel on magistrikraad kriminoloogias ja magistrikraad avalikus halduses. Ka on ta 2014. 

aastal lõpetanud FBI akadeemia (Session 257). 

 

Ettekandest 

Devos oli vastutav politseiülem, kui 2016. a. märtsis leidsid Brüsseli lennujaamas aset kaks 

koordineeritud enesetapurünnakut. Ettekandes jagab ta vahetuid kogemusi terrorirünnakust ja 

järgnenud sündmustest, sellest, kuidas tema meekond olukorra kontrolli alla võttis, kuidas 

avastati ja tehti kahjutuks kolmas lõhkekeha, ning milliseid valulisi õppetunde see kogemus 

andis. 

 

Paul van Soomeren 

DSP Groep asutaja 

 

1984. aastal asutas Paul van Soomeren koos 

kolleegi Bram van Dijkiga konsultatsioonibüroo 

DSP-groep (www.DSP-groep.eu). DSP-groep 

läheneb oma tööle kliendikeskselt, kriitilise 

mõtlemisega, loovalt ja analüütiliselt, pragmaatiliselt ja tingimata teaduspõhiselt. Tegemist on 

majanduslikult tugeva, sõltumatu ja jätkusuutliku ettevõttega, mis on tänaseni edukas ja tegus. 

See annab Paulile põhjust tehtud töö üle uhkust tunda. 

 

Paul van Soomeren oskab väärtustada põhjalikku analüüsi, olukorra õiget hindamist ning ilusat 

selget teksti, mis innustab kaasa mõtlema. Lihtsaid esmatasandi lähenemisi, mille taha 

koonduvad kõik kohalikud sidusrühmad. 

http://www.dsp-groep.eu/


Paul van Soomeren võib provotseerida, liialdada, vastanduda, kuid ikka ja alati eesmärgiga 

leida konsensus, ühised eesmärgid ja saavutada tulemused. See inspireeribki teda tegutsema 

nii Hollandis kui välismaal. 

 

Paulil on põhjalikud teadmised ja kogemused linnaplaneerimisest ja arhitektuurist, 

kuritegevuse ennetamisest, ohutusest ja turvalisusest, muuhulgas terrorismivastase võitluse, 

äärmusluse ja radikaliseerumise ennetamise, hariduse ja sotsiaalküsimuste kontekstis. CPTEDi 

Rahvusvahelise Ühenduse (CPTED – kuritegevuse ennetamine keskkonnaplaneerimise kaudu) 

ja Designing Out Crime Euroopa assotsiatsiooni (http://www.e-doca.eu/) direktorina ning 

Euroopa teaduse ja tehnika alase koostöö (COST) korralduskomitee liikmena reisib Paul van 

Soomeren kõikjal maailmas, esinedes neil teemadel lektori ja koolitajana. 

 

Rob Out 

Hollandi Politsei 

CTERi (Counter Terrorism Extremism and Radicalisation) 

projektijuht 

 

Rob Out alustas eesliini politseinikuna tööd 1979. aastal ja on 

Hollandi Politsei karjääriredelil aste-astmelt jõudnud politseiülema 

ametikohale. Kõigepealt oli ta patrullpolitseinik, millele järgnes 

kogukonnapolitsei töö. Ta on töötanud politseiuurija ja 

teabeametnikuna. Pärast politseitöö bakalaureusekraadi omandamist 1994. aastal töötas Rob 

politseis erinevatel juhtivatel ametikohtadel, oli nõunik ja programmijuht politseitöö alal. 

 

2009. aastal omandas ta politseitöö juhtimise magistrikraadi ja alustas tööd Euroopale suunatud 

rahvusvahelise politseikoostöö alase poliitika vanemnõunikuna. Ta on Schengeni hinnangute 

riiklik ekspert ning kogukonnapolitseitöö ja radikaliseerumise/terrorismi ennetamise ekspert-

koolitaja. 

 

2011–2013 oli ta Brüsselis lähetuses CoPPRa (radikaliseerumise ennetamine 

kogukonnapolitseitöö kaudu) projekti juures, mida rahastas Euroopa Komisjon. 

 

Ta on RAN-POLi kaas-asutaja ja liige. RAN-POL on ELi radikaliseerumisalase teadlikkuse 

politseivaldkonna võrgustiku töörühm. Samuti on Rob OSCE koolitaja, ekspert ja nõunik 

http://www.e-doca.eu/


vägivaldse äärmusluse ja terroristliku radikaliseerumise (VERTL) teemadel. Rob on RANi 

tippkeskuse ja ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) ekspert-

koolitaja. Lisaks on ta Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Rakendusameti hindaja ja Euroopa 

Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) ekspertide kogu liige. 

 

Praegu on Rob põhitööna terrorismi, äärmusluse ja radikaliseerumise vastase võitluse (CTER) 

projektijuht Hollandi Politseis. Tema tegevuse haare ulatub kohalikult tasandilt riikliku ja 

rahvusvaheliseni. 

 

Ta sage peaesineja ja külalislektor, käsitledes näiteks selliseid teemasid nagu radikaliseerumise 

varane märkamine ja ennetamine, kogukonnapolitseitöö ja ametkondade vahelise koostööga 

seonduvad küsimused ning riiklik ja Euroopa-ülene lähenemine radikaliseerumisevastasele 

võitlusele. 

 

Esinejate nimekiri täieneb… 


