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"PREVENIREA RADICALIZĂRII TINERILOR:
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ YEIP ÎNVAȚĂ CUM SĂ PREVII PENTRU A
NU COMBATE”
În 22 ianuarie a avut loc Conferința Internațională YEIP la Modena, în cadrul Departamentului de
Drept al Universității Modena și Reggio Emilia (UNIMORE). Aceasta a fost organizată de asociaţia
Anziani e non solo, în colaborare cu Regiunea Liguria, Institutul Internațional IARS din Londra și
CRID - Centrul de cercetare interdepartamentală privind discriminările și vulnerabilitățile
UNIMORE.

Conferința a fost o oportunitate de a prezenta rezultatele primei faze a proiectului Youth
Empowerment and Innovation Project (YEIP), un proiect european Erasmus + al cărui scop este
de a crea și de a disemina noi instrumente pentru prevenirea radicalizării tinerilor, pe baza
principiilor psihologiei positive, a unei vieţi împlinite și ale justiției restaurative.

În cadrul evenimentului, Theo Gavrielides, fondator și director al Institutului Internațional IARS
și coordonator al YEIP, a lansat lucrările: "Tineri, marginalizați, dar nu radicalizați: un studiu
comparativ al abordărilor pozitive în radicalizarea tinerilor" şi "Radicalizarea tinerilor, modelul
Good Lives: un studiu comparativ din șapte țări ", disponibile gratuit, în limba engleză, pe site-ul
proiectului www.yeip.org
Studiile colectează rezultatele cercetărilor realizate în cele 7 ţări partenere ale proiectului
(Cipru, Grecia, Italia, Portugalia, Marea Britanie, România, Suedia), ce oferă o analiză a situaţiei
radicalizării.
La eveniment au participat cercetători, experți și reprezentanți ai instituțiilor locale, regionale și
naționale din întreaga Europă, care au avut posibilitatea de a dezbate teorii şi bune practici în
domeniu.

De asemenea, un element important a fost reprezentat de participarea a peste 60 de elevi din
licee și universități; dintre aceştia unii avut ocazia de a-și exprima opiniile și experiențele
personale celor prezenţi la eveniment.

Aşa cum a subliniat în discursul său Antonella Inverno, Director al Unității de Politici și Drept a
Salvați Copiii Italia ONLUS, participarea tinerilor reprezintă o ocazie de a le oferi oportunităţi
reale participare şi de influenţare pozitivă a deciziilor şi acţiunilor care îi privesc atât la nivel
individual cât şi la nivelul comunităţii din care fac parte.

"Importanța acțiunii de prevenire a tuturor formelor de extremism, prin intervenții socioeducative pe teme de identitate, participare, capacitare și mediere a conflictelor, rezultă clar din
Conferința YEIP", a precizat Licia Boccaletti, reprezentată a asociaţiei Anziani e non solo,
responsabilă pentru proiectul YEIP.
Deputatul Stefano Dambruoso, primul semnatar al proiectului de lege italian "Măsuri pentru
prevenirea radicalizării jihadiste și a extremismului jihadist violent", participant la Conferința
YEIP, a subliniat importanța alinierii politicilor naționale la strategia europeană de combatere a
extremismului, nu numai în ceea ce privește urmărirea penală și condamnarea, ci și prevenirea,
esențială pentru obţinerea unor rezultate eficiente.
În săptămânile următoare, înregistrările, videoclipurile, fotografiile și alte materiale ale
Conferinței vor fi încărcate pe site-ul YEIP și pe pagina Facebook.

Note editor
Pentru informaţii suplimentare cu privire la conferinţa YEIP:
http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/
Website proiect: www.yeip.org
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