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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Το Έργο Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) έχει τριετή διάρκεια και
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος
του είναι η χάραξη ενός θετικού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση και
την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των
νέων στην Ευρώπη. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017.
Με τη συμμετοχή νέων ατόμων στην ερευνητική διαδικασία και το συντονιστικό
ρόλο του IARS International Institute, το έργο YEIP υλοποιείται σε συνεργασία με
18 εταίρους από επτά χώρες της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία και την πιλοτική
εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων πολιτικής παρέμβασης βάσει των αρχών της
επανορθωτικής-αποκαταστατικής δικαιοσύνης, της θετικής ψυχολογίας και του
Προτύπου Καλής Ζωής (Good Lives Model - GLM).
Επίσης, η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με γνώμονα τη δημιουργία
και τον έλεγχο της εγκυρότητας των μέσων πρόληψης (μοντέλο/παρεμβάσεις
πρόληψης YEIP, εργαλειοθήκη, πρόγραμμα κατάρτισης) σε 4 διαφορετικά
περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια, σωφρονιστικά ιδρύματα, διαδίκτυο) στα 7
κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτή τη διακρατική πρωτοβουλία.
Το έργο YEIP θα θέσει τα θεμέλια για την επίτευξη συστημικής αλλαγής τόσο σε
εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος σκοπός του είναι να συμβάλει
στην υλοποίηση του στόχου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία σχετικά με
την πρόληψη των παραγόντων που προκαλούν την κοινωνική περιθωριοποίηση
και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Ακόμη, το έργο συμβαδίζει με την
Αντιτροµοκρατική Στρατηγική της ΕΕ για το έτος 2005 (η οποία αναθεωρήθηκε
το 2008 και το 2014).

WWW.YEIP.ORG

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ YEIP

Το έργο YEIP, με επικεφαλής και συντονιστή
το IARS International Institute, υλοποιείται
από ένα σχήμα 18 συνεργαζόμενων φορέων
από επτά χώρες της ΕΕ.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: The Home Office | Ελλάδα:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Κοινωφελής Επιχείρηση
Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών | Κύπρος:
Δήμος Έγκωμης | Ιταλία: Regione Ligura |
Πορτογαλία: Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis | Σουηδία: Lansstyrelsen I Kalmar Ian
| Ρουμανία: National Council for Combating Discrimination, & Ministry of Education, Research, Youth and Sports – Institutul de stinte ale
educatiei.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ηνωμένο Βασίλειο: Khulisa | Buckinghamshire
New University

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ηνωμένο Βασίλειο: The IARS International Institute
Ελλάδα: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)
Κύπρος: Centre for Advancement of Research and Development in Education
Ιταλία: Anziani e non solo
Πορτογαλία: INOVA+
Σουηδία: Linne Universitetet
Ρουμανία: Fundatia Schottener Servicii Sociale

Το YEIP αναπτύχθηκε ως απάντηση στην πρόταση
υποβολής προτάσεων EACEA υπ’ αριθ. 34/2015
Κεντρική Δράση 3: Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις
πολιτικής - Πρωτοβουλίες καινοτομίας πολιτικής [Πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας υπό την ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού
επιπέδου ]. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο
της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ υπ’ αριθ. 20162927 / 9.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ YEIP
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο YEIP στη Μόντενα της
Ιταλίας, στο Πανεπιστήμιο Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), το οποίο συγκέντρωσε
πάνω από 100 νέους, πολιτικούς, φορείς χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκούς που
συζήτησαν το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από τον οργανισμό Anziani e non solo σε συνεργασία με την Περιφέρεια Λιγουρίας (Liguria Region), το IARS International Institute of London (Διεθνές Ινστιτούτο IARS του
Λονδίνου) και το Διατμηματικό Κέντρο Ερευνών για Θέματα Διακρίσεων και Κοινωνικής
Ευπάθειας (CRID) του Πανεπιστημίου UNIMORE.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης
φάσης του έργου “YEIP - Youth Empowerment and Innovation Project” («Ενδυνάμωση
και Καινοτομία Νεολαίας») που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η δημιουργία νέων μέσων πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων με βάση τις αρχές της θετικής ψυχολογίας, του
Προτύπου Καλής Ζωής (GLM) και της επανορθωτικής-αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ: http://yeip.org/press-releases/

Ανακαλύψτε βίντεο, παρουσιάσεις και αρχεία για κατέβασμα ακολουθώντας τον παρακάτω
σύνδεσμο: http://yeip.org/events/international-conferences/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (E-BOOKS)
Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο κος Theo Gavrielides, ιδρυτής και διευθυντής του IARS International Institute και συγχρόνως
συντονιστής του έργου YEIP, παρουσίασε τα εξής βιβλία: (α) «Νέοι, περιθωριοποιημένοι αλλά χωρίς ριζοσπαστικές
συμπεριφορές: Μία συγκριτική μελέτη θετικών προσεγγίσεων για τη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας» (“Young, marginalised but not radicalised: A comparative study of positive approaches to youth radicalisation”) και (β) «Ριζοσπαστικοποίηση της
Nεολαίας, Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Μοντέλο Καλής Ζωής: Συγκριτικά Δεδομένα από επτά χώρες» (“Youth Radicalisation,
Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative learnings from seven countries”).
Τα παραπάνω βιβλία συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στα 7 Κράτη- Μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν
στο έργο (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σουηδία) και αποτυπώνουν τις τελευταίες
εξελίξεις στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης.
Τα e-books διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου: http://yeip.org/awareness-raising-material/yeip-ebooks/

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
GLM και Risk-Need-Responsivity (RNR) βασίζονται σε
έναν συγκεκριμένο ορισμό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο
χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέων στο διαδίκτυο που να
επιβεβαιώνει ότι είναι επιρρεπείς στη ριζοσπαστικοποίηση.
Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός
ορισμός του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης.
Επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσπαθήσουμε
να επινοήσουμε έναν σαφή ορισμό της διαδικασίας
της αποριζοσπαστικοποίησης. Οποιοδήποτε μοντέλο
πρόληψης και αν προτείνεται να υιοθετηθεί, θα πρέπει να
διευκρινίζονται οι στόχοι του και σε ποιους απευθύνεται.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΣΤΟ

Το GLM θα μπορούσε, αν εφαρμοζόταν αποτελεσματικά, να
προσφέρει, σε γενικές γραμμές, περισσότερες ευκαιρίες
στους νέους, και κατόπιν να τους ασκήσει θετική επίδραση,
ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης
μέσω του διαδικτύου. Γι’ αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να
διεξαχθούν έρευνες και μελέτες που θα προσδιορίσουν τις
πιθανές επιπτώσεις της ριζοσπαστικοποίησης στους νέους
στο ΗΒ.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Για τη δημιουργία του παρόντος
κεφαλαίου, το IARS International
Institute προσπάθησε να εξετάσει
τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα
της αντιμετώπισης της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης στο ΗΒ,
καθώς και την αξιοποίηση θετικών
προσεγγίσεων, όπως το GLM και
η επανορθωτική-αποκαταστατική
δικαιοσύνη στην τρέχουσα πρακτική.
Το κεφάλαιο, επίσης, αναφέρεται στην εξέλιξη
των πολιτικών πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης της
νεολαίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στο ΗΒ .
Ακόμη, ορίζεται το ιστορικό και το πολιτικό πλαίσιο εντός
του οποίου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο τη
ριζοσπαστικοποίηση των νέων.
Λόγω της μοναδικής σύνθεσης του υπερσύγχρονου
Προγράμματος Πρόληψης του ΗΒ, κρίνεται σημαντικό να
προσδιοριστεί το περιβάλλον στο οποίο προτείνεται η
εφαρμογή του GLM.
Τα δύο μοντέλα αντιμετώπισης της παραβατικότητας

Emily Lanham

Συντονίστρια Έργου
IARS International Institute
Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Ηνωμένο Βασίλειο, σελ. 124)

ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

θετικής πορείας, βάσει του GLM, για νέους που διατρέχουν
τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης.

ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Στη Σουηδία, η κατανόηση των
διαδικασιών που οδηγούν στη
ριζοσπαστικοποίηση και η ανάπτυξη
προληπτικών δράσεων ενάντια στον
βίαιο εξτρεμισμό διαμορφώθηκαν στο
πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών
αποφάσεων, οι οποίες υπήρξαν
καθοριστικές για τις μετέπειτα
πολιτικές που χαράχτηκαν. Τα θέματα
αυτά αναπτύσσονται πιο αναλυτικά στην
εθνική έκθεση της Σουηδίας. Τα αποτελέσματα
που
προέκυψαν δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι ο διάλογος
για την ασφάλεια και οι προληπτικές δράσεις κατά του
φαινομένου αυτού συχνά συγχέονται σε επίπεδο πολιτικής,
γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο τόσο στην έρευνα όσο και
στην πρόληψη.
Ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των εργασιών
σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη βασίζεται στην
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων σε θέματα
μεθοδολογίας, έρευνας πεδίου και πολιτικής πρακτικής. Στην
εθνική έκθεση εκτός από την καταγραφή των εξελίξεων στη
Σουηδία, παρατίθενται επίσης, επιχειρήματα υπέρ μίας πιο
επιφυλακτικής και κριτικής στάσης προς όλες τις μορφές
υπεραπλουστευμένης κατηγοριοποίησης των νέων, η οποία
ενέχει τον κίνδυνο στιγματισμού ατόμων και ομάδων.
Με αφετηρία μία
εκπαίδευση με
κοινωνική προοπτική
και γνώμονα τον
κριτικό στοχασμό,
θα καταστεί εφικτή
τόσο η κατανόηση όσο
και η ανάλυση των
κοινωνικών πλαισίων,
των κινδύνων και των
αρνητικών συνέπειών
του φαινομένου. Είναι
μάταιο να προσπαθούμε
να προβλέψουμε ποια
άτομα θα διαπράξουν
τρομοκρατικές
ενέργειες.
Παρόλ’ αυτά, είμαστε σε
θέση να εντοπίσουμε τα
περιβάλλοντα υψηλού
κινδύνου, τις ομάδες
που καλλιεργούν
ακραίες απόψεις
και στη συνέχεια
να προσεγγίσουμε
αυτές τις ομάδες με
ποικίλους τρόπους με
σκοπό την ανάπτυξη
ενός αποτελεσματικού
κοινωνικούπαιδαγωγικού έργου
και τη χάραξη μίας

Jesper Andreasson

Τμήμα Αθλητισμού, Linnéuniversitetet

Thomas Johansson

Τμήμα Παιδαγωγικής, Επικοινωνίας και
Μάθησης, Göteborgs Universitet

Lennart Magnusson

Εθνικό Κέντρο Τεχνογνωσίας,
Linnéuniversitetet
Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Σουηδία, σελ. 151)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΝΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΩΝ
Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η
διαδικασία κατά την οποία ένα
άτομο δέχεται τη χρήση βίας ως
μέσο για την επίτευξη πολιτικών,
ιδεολογικών ή θρησκευτικών στόχων.
Η παρούσα έκθεση αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του 1ου Πακέτου Εργασίας του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Erasmus+ Youth Empowerment and Innovation
Project (YEIP) που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
πλαισίου για την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη. Το εργαλείο
του YEIP για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης
θα βασιστεί στη θετική ψυχολογία, στο Good Lives Model (GLM) και την αποκαταστατική (ή επανορθωτική)
δικαιοσύνη. Η παρούσα έκθεση σκιαγραφεί την κατάσταση
της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης
στην Ελλάδα καθώς και τους/-ις διαθέσιμους/-ες νόμους,
πολιτικές και πρακτικές μέσω μιας ανάλυσης της διαθέσιμης
βιβλιογραφίας αλλά και δεδομένων που συλλέχθηκαν από
ομάδες εστιασμένης συζήτησης με νέους ανθρώπους, με
επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με νέους
ευάλωτους στη ριζοσπαστικοποίηση, με επαγγελματίες
ενός καταστήματος κράτησης ανηλίκων και με 3 νέους
πρώην παραβάτες. Τα ευρήματα έδειξαν αύξηση της
περιθωριοποίησης και της βίαιης, κυρίως πολιτικής,
ριζοσπαστικοποίησης στην Ελλάδα με την εκδήλωση της
οικονομικής και, πιο πρόσφατα, της προσφυγικής κρίσης. Η
υπάρχουσα νομοθεσία και οι πολιτικές είναι περιορισμένες
όπως και τα προγράμματα που βασίζονται στο GLM, τη
θετική ψυχολογία και την αποκαταστατική (ή επανορθωτική)
δικαιοσύνη. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστιασμένης
συζήτησης θεώρησαν ότι μοντέλα αποκαταστατικής (ή
επανορθωτικής) δικαιοσύνης, όπως το GLM, θα μπορούσαν
να βοηθήσουν τους ευάλωτους ανθρώπους να αναπτύξουν
κάποια ταυτότητα, καθώς η αναζήτηση ταυτότητας
θεωρείται ο βασικός παράγοντας ριζοσπαστικοποίησης. Η
έκθεση αυτή θα αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη του
καινοτόμου εργαλείου του YEIP και για το πρώτο στάδιο των
δοκιμών πεδίου.

Χριστίνα Ιωάννου

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
ότι η ριζοσπαστικοποίηση των νέων
εμφανίζει αυξημένα ποσοστά στην
Ευρώπη. Στην Κύπρο, η συμμετοχή
σε βίαια εξτρεμιστικά κινήματα
δεν παρουσιάζει την ίδια μεγάλη
ένταση ή συχνότητα όπως σε άλλες
χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, έχουν
υποβληθεί καταγγελίες για περιστατικά που
σχετίζονται με τάσεις ριζοσπαστικοποίησης,
όπως ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και τα εγκλήματα μίσους.
Η έρευνα για την Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του έργου YEIP. Υιοθετήθηκε μία μεικτή μεθοδολογική
προσέγγιση και τα ευρήματα που προέκυψαν,
αφού αναλύθηκαν, οδήγησαν στη δημιουργία ενός
Πολυπαραγοντικού Μοντέλου Ριζοσπαστικοποίησης των
Νέων. Συγκεντρώθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή
δεδομένα που αντλήθηκαν από κυβερνητικές υπηρεσίες,
την Εθνική Στρατηγική για τη Ριζοσπαστικοποίηση, καθώς
επίσης από ένα σεμινάριο που διοργανώθηκε από νέους
σε εθνικό επίπεδο με θέμα τη ριζοσπαστικοποίηση. Το
σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι των δημοσίων
αρχών, εμπειρογνώμονες ερευνητικών κέντρων, μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας και νέοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα,
η ριζοσπαστικοποίηση στην Κύπρο επικεντρώνεται
σε τέσσερις άξονες: (1) Εκπαίδευση, (2) Πρόληψη, (3)
Ευαισθητοποίηση και (4) Καταπολέμηση.
Το Πολυπαραγοντικό Μοντέλο Ριζοσπαστικοποίησης των
Νέων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ψυχοκοινωνική
εκπαίδευση των νέων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας,
σεβασμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευαισθητοποίησης
όλων των κοινωνικών στρωμάτων, την πρόβλεψη θετικών
εναλλακτικών λύσεων με στόχο την προσωπική και την
κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς επίσης, τη δημιουργία
μίας ανοιχτής και ενεργού κοινωνίας που θα αντισταθεί
αποτελεσματικά ενάντια σε κάθε μορφή και έκφραση
ριζοσπαστικοποίησης. Η χρήση του μοντέλου αυτού ως
μέσου διαμόρφωσης και ενημέρωσης για τις τρέχουσες
πολιτικές και πρακτικές σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση
στην Κύπρο προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυναμικής
συμμετοχής των νέων στη χρήση των εργαλείων που θα
συμβάλουν στην πρόληψη του φαινομένου.

Ελίζα Πατούρη (PhD)

Ψυχολόγος και Επικεφαλής
Ερευνήτρια στο Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Υπεύθυνη Έργου στο Κέντρο Προώθησης της
Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική
Τεχνολογία (Centre for the Advancement of
Research and Education in Technology - CARDET)

Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Ελλάδα, σελ. 176)

Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Κύπρος, σελ. 217)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ

Τέλος, προτείνονται ορισμένα παραδείγματα καλών
πρακτικών πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, όπως
εμπειρίες από τον τομέα πρόληψης της μαφίας, τα οποία θα
μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης
για τη δημιουργία των εργαλείων του YEIP.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Το YEIP (Youth Empowerment
and Innovation Project) είναι ένα
έργο τριετούς διάρκειας που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στο οποίο συμμετέχουν επτά
Κράτη-Μέλη της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα,
Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία
και Ηνωμένο Βασίλειο). Στόχος του είναι η
δημιουργία, η δοκιμή και κατόπιν η διάδοση μέσων πρόληψης
και καταπολέμησης των φαινομένων της περιθωριοποίησης
και της ριζοσπαστικοποίησης που μπορούν να ωθήσουν τους
νέους στον βίαιο εξτρεμισμό.
Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου YEIP βασίστηκαν στις αρχές της
θετικής ψυχολογίας, στο Μοντέλο Καλής Ζωής (Good
Lives Model) και την αποκαταστατική (ή επανορθωτική)
δικαιοσύνη. Πρόκειται να εστιάσουν στα ταλέντα και τα
δυνατά σημεία των νέων, ούτως ώστε να τους βοηθήσουν
να διαμορφώσουν μία θετική κοινωνική ταυτότητα και να
ακολουθήσουν μία πορεία ζωής με νόημα.
Σκοπός της ιταλικής έκθεσης είναι να διερευνήσει
το πρόβλημα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στην
Ιταλία, εξετάζοντας την ύπαρξη νόμων, πολιτικών και
καλών πρακτικών πρόληψης σύμφωνα με τις αρχές της
θετικής ψυχολογίας, το GLM και την αποκαταστατική (ή
επανορθωτική) δικαιοσύνη.
Η έρευνα θα φανεί χρήσιμη κατά τη δεύτερη φάση δοκιμών
στην Ιταλία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον
σχολείου και πανεπιστημίου.
Σε γενικές γραμμές, σε αυτή την εθνική έκθεση, αναλύεται το
ιστορικό και το κοινωνικοπολιτισµικό υπόβαθρο της Ιταλίας
ως προς την τρομοκρατία και επιπλέον, εξετάζεται η σχέση
μεταξύ μαφίας και τρομοκρατίας και συγκεκριμένα, του
τζιχαντικού και του πολιτικού εξτρεμισμού στις σύγχρονες
μορφές εκδήλωσής τους.
Ακόμη, συνεξετάζονται το ισχύον ιταλικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Società cooperativa sociale

Manuela Tagliani

Βοηθός Συντονισμού του Έργου και
Ερευνήτρια Anziani e non solo
Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Ιταλία, σελ. 249)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η παρούσα μελέτη, η οποία
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου YEIP (Youth Empowerment
Innovation Project), επιχειρεί
να προσφέρει μία γενική
επισκόπηση των πολιτικών,
των προγραμμάτων και των
ενδιαφερόμενων φορέων που
σχετίζονται με την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην
Πορτογαλία.
Η έκθεση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για το φιλόδοξο
έργο YEIP διάρκειας 36 μηνών στο οποίο συμμετέχουν
οργανισμοί από επτά χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Στόχος του είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για
την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων με
βάση τις αρχές της θετικής ψυχολογίας.
Στην αρχή της μελέτης εκτίθεται ο προβληματισμός σχετικά
με την έννοια της ριζοσπαστικοποίησης και τη σημασία της

σε εθνικό επίπεδο. Η κοινή παραδοχή της έννοιας αυτής στην
Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη συνάφεια με την
εθνική πραγματικότητα της Πορτογαλίας.
Η χαρτογράφηση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, συμπεριλαμβανομένων
νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, καθώς
και των προγραμμάτων, των πρωτοβουλιών και των έργων
που υλοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώθηκε σε
περιβάλλον σχολείου και διαδικτύου. Το γεγονός αυτό
επέτρεψε τη μελέτη των τελευταίων εξελίξεων σε εθνικό
επίπεδο, όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
των νέων και την προθυμία υλοποίησης καινοτόμων
προσεγγίσεων που βασίζονται στη θετική ψυχολογία.
Η ανάλυση της γενικής επισκόπησης ήταν σαφής. Στην
Πορτογαλία δεν υπάρχει μία εναρμονισμένη εθνική
πολιτική, η οποία αφενός να αποσκοπεί στην πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων και αφετέρου να στηρίζεται
στις προσεγγίσεις της θετικής ψυχολογίας τόσο σε επίπεδο
σχολείου όσο και διαδικτυακά.
Το γεγονός ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει άμεσα
τις τρομοκρατικές απειλές, ενώ παράλληλα τα πιο
«προβληματικά» σχολεία διαθέτουν υψηλό βαθμό
αυτονομίας σε σχέση την κατάρτιση μέτρων πρόληψης
(και αντιμετώπισης) αυτών των προβλημάτων, εξηγούν σε
μεγάλο βαθμό την τρέχουσα κατάσταση. Αν και δεν υπάρχει
ένα ενιαίο σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει προληπτικά
μέτρα, παρατηρείται ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον
και ανάλογη ευαισθησία από την πλευρά της ευρύτερης
εκπαιδευτικής κοινότητας προς τη θετική ψυχολογία. Η
υλοποίηση ποικίλων σχετικών έργων σε σχολεία, έστω
και σε εμβρυακό επίπεδο, έχει ήδη αποδείξει τη σημασία
της ανάπτυξης αυτού του είδους πρωτοβουλιών στην
Πορτογαλία.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ

ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο τη διερεύνηση
των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα
της περιθωριοποίησης και της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων στη
Ρουμανία προκειμένου να ενημερώσει
για την ανάπτυξη εξατομικευμένων
θετικών προληπτικών μέτρων
και εργαλείων. Για τους σκοπούς
της έρευνας πραγματοποιήθηκε
δευτερογενής έρευνα (έρευνα
γραφείου)και πρωτογενής έρευνα κατά
την οποία ζητήθηκε ανατροφοδότηση
από σχετικούς ανθρώπους/φορείς. Μετά την
ανάλυση των εννοιών της ριζοσπαστικοποίησης και του
GLM, η εθνική νομοθεσία αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε
σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία, την
Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και το Στρατηγικό
πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (ΕΚ 2020). Επίσης, η έρευνα
κατέδειξε ότι τόσο οι παρεμβάσεις όσο και οι πρακτικές
GLM στη Ρουμανία έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα στον τομέα
της δικαιοσύνης και σε επίπεδο ΜΚΟ. Η συνέχιση των
παρεμβάσεων από πλευράς ΜΚΟ εξαρτάται από τη διάρκεια
και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης. Επιπλέον,

Aurélie Delater

Υπεύθυνη Έργου INOVA+

Pedro Costa

Ανώτερος Σύμβουλος και Υπεύθυνος
Έργου INOVA+

Joana Santos

Μεταφράστρια INOVA+
Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Πορτογαλία, σελ. 288)
πραγματοποιήθηκε μία χαρτογράφηση των βασικών
κυβερνητικών και μη κυβερνητικών παραγόντων σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για
την προώθηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων
του έργου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επικυρώθηκαν
μέσω ενός σεμιναρίου υπό την καθοδήγηση των νέων,
στο οποίο συμμετείχαν όχι μόνο άτομα νεαρής ηλικίας
αλλά και εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοσίων αρχών. Οι
συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης προληπτικών
μέτρων GLM, τα οποία θα προσαρμοστούν στο προφίλ της
εν λόγω χώρας και θα απευθύνονται σε επαγγελματίες
δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων σε συνδυασμό
με μία σειρά υποστηρικτικών μέτρων για μειονεκτούσες
κοινωνικές και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Andrei Barbu

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Βοηθός
Συντονισμού του Έργου
Fundatia Schottener Servicii Sociale

IOANA BARBU

πεύθυνη Ανάπτυξης Προγράμματος και
Τμήματος Διαχείρισης
Fundatia Schottener Servicii Sociale
Κατεβάστε τώρα τις εθνικές εκθέσεις:
(Ρουμανία, σελ. 321)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
(E-BOOKS)

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο που σας ενδιαφέρει για να κατεβάσετε τα E-BOOKS ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ (GOOD LIVES MODEL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Περιλήψεις, Συγκριτικά Ευρήματα και
Εθνικές Εκθέσεις)

ΓΙΝΕ ΤΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
YEIPproject

YEIP project

#YEIP_EU

WWW.YEIP.ORG

To έργο YEIP (Youth Empowerment and Innovation Project) αποβλέπει στη δημιουργία και τον έλεγχο
καινοτόμων μοντέλων πολιτικής παρέμβασης υπό την καθοδήγηση νέων ερευνητών. Για να γίνετε
μέλος του δικτύου μας, κάντε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Email: YEIP@iars.org.uk

JOIN US!

Φορέας Συντονισμού: The IARS International Institute
14 Dock Offices, Surrey Quays Road, Canada Water,
London SE16 2XU, UK
Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό):
+44 (0)20 7064 4380,
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό): +44 (0)7833 224442
Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

