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“UNG, MARGINALISERAD MEN INTE RADIKALISERAD: NY
FÖREBYGGANDE FORSKNING LANSERAD”
Den 22 januari kommer resultaten från det EU-finansierade projektet The Youth Empowerment and
Prevention Project (YEIP) att lanseras på Modena Universitet i Italien, och diskutera nya riktlinjer för att
kunna förhindra ungas radikalisering.
Förebyggande och kontroll av radikalisering har setts som ansvar för regeringar, men unga människor anser
nu att det är dags att de får vara med och påverka. YEIP startades som en följd av bristen på effektiva
metoder för att förbättra ungas sociala integration och minimera risken för radikalisering genom ökat
inflytande från unga. På konferensen kommer boken “Young, marginalised but not radicalized: A
comparative study of positive approaches to youth radicalization” att lanseras. Boken är ett resultat av den
forskning som utfördes i Storbritannien, Italien, Rumänien, Portugal, Cypern, Grekland och Sverige. Den
innehåller nationella resultat skrivna på de inhemska språken, samt jämförande analyser och
sammanfattningar på engelska.
Professor Theo Gavrielides, redaktör för boken och koordinator för YEIP säger: ”Förra året hade vi enbart i
Storbritannien fyra attacker och minst sju andra försök att begå terrorbrott och att splittra oss. Detta är
också verkligheten för Europa. Det är dags att vi slutar att göra samma sak och tro att resultatet kommer
att bli annorlunda. Vi måste titta på vad unga människor gör och vad de anser är skälen till varför de
marginaliseras och att några radikaliseras. Vår ansvar inom civilsamhället är viktigare än någonsin. Det är
vårt ansvar att också stå starka och jag är hedrad av att få leda YEIP konsortiet för att skapa en ny modell
för förebyggande arbete i Europa.”
YEIP, som finansieras av Erasmus+, genomförs av ett konsortium med 20 parter från 7 EU-medlemsstater
som kommer att träffas i Modena, Italien för en internationell konferens organiserad av de italienska
parterna Anziani e non solo och Liguria Region. Detta event kommer att samla experter, forskare och
ungdomar från hela Europa för att dela med sig av kunskap och erfarenhet för att förhindra radikalisering
av unga människor.

Licia Boccaletti, projektledare för Anziani e non solo säger: “Vi är stolta värdar i Modena för den första
internationella konferensen för YEIP: Detta blir ett utmärkt tillfälle att lära av internationella experter men
också att se i vilken utsträckning Italienska erfarenheter kan bidra till genomförandet av projektstrategin.”
Liguria Region säger: “Vi har tecknat ett samförståndsavtal med Ministry of Welfare and Labour – General
Directorate on Immigration and Integration Policies på grundval av vilket regionen åtar sig att överföra och
dela information och resultat som uppnåtts i projektet med DG. DG har också åtagit sig att sprida
informationen och projektmaterialet via sin webbportal “Migrant Integration” samt att sprida projektets
resultat via sitt institutionella nätverk.”
Efter en introduktion av projektet och dess metodik av Theo Gavrielides – Grundare och ledare för IARS
International Institute, och coordinator för YEIP - och Sinclair Coward, chef för Academic Department of
Social Work and Integrated Care i Buckinghamshire New University, kommer förmiddagens sessioner att
fokusera på det internationella perspektivet med en presentation av relevanta forskningsstudier.
Eftermiddagens seminarier kommer att fokusera på den italienska kontexten och ge exempel på samverkan
med ungdomar. Bland plenarföreläsarna: Stefano Dambruoso, MEP och promotor för lagen om
förebyggande av radikalisering; Chaimaa Fatihi, författare till boken “You will never have us. Open letter
from an Italian Muslim to terrorists” och Tatiana Esposito, chef för General Direction for Immigration and
Integration Policies, Italian Ministry of Work and Social Policies.
Maija Linnala, en ung person från Finland involverad i YEIP säger: “Allt för ofta behandlas unga personer
som ett problem och inte en del av lösningen för att förebygga radikalisering. Att bekämpa hatpropaganda
och hatbrott såväl som att förbättra och investera inom utbildningssektorn är en viktig del i det
förebyggande arbetet. Som ung tror jag på att en satsning på våra förmågor, intressen och ambitioner
samtidigt som att erkänna våra brister ger en mer genomförbar lösning på dagens problem med
radikalisering, i stället för att beteckna oss som risker som måste hanteras.”
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experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities].
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