ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ YEIP ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ»
Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο YEIP στη Μόντενα της Ιταλίας, στο
Τμήμα Νομικής του «Πανεπιστημίου Modena και Reggio Emilia» (UNIMORE), το οποίο
διοργανώθηκε από τον οργανισμό “Anziani e non solo”, σε συνεργασία με την «Περιφέρεια
Λιγουρίας» (“Liguria Region”), το «Διεθνές Ινστιτούτο IARS του Λονδίνου» και το «Διατμηματικό
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Διακρίσεων και Κοινωνικής Ευπάθειας» (CRID) του Πανεπιστημίου
UNIMORE.

Το Συνέδριο αποτέλεσε ιδανική περίσταση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
πρώτης φάσης του έργου “YEIP - Youth Empowerment and Innovation Project” («Ενδυνάμωση
και Καινοτομία Νεολαίας»). Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στόχος του είναι η δημιουργία και κατόπιν η διάδοση νέων μέσων πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων, βάσει των αρχών της θετικής ψυχολογίας, του Προτύπου
Καλής Ζωής και της αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο κος Theo Gavrielides, ιδρυτής και διευθυντής του Διεθνούς
Ινστιτούτου IARS 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 νεολαίας, Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Πρότυπο Καλής Ζωής:
Συγκριτικά Δεδομένα από επτά χώρες» “Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good
Lives Model: Comparative learnings from seven countries”. Διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα
του έργου: www.yeip.org.
Τα παραπάνω βιβλία συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στα 7 ΚράτηΜέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ρουμανία, Σουηδία) και αποτυπώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της
ριζοσπαστικοποίησης.

Η διεθνής αυτή εκδήλωση συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες, ερευνητές και εκπροσώπους των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αντάλλαξαν
απόψεις όχι μόνο σε θέματα θεωρίας, αλλά και σε θέματα ορθών πρακτικών.

Επίσης, σημαντική υπήρξε η συμμετοχή περισσότερων από 60 μαθητών Λυκείου και φοιτητών
Πανεπιστημίου στο συνέδριο. Αρκετοί από αυτούς είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απευθείας
τις προσωπικές τους απόψεις και να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες με το κοινό.

Όπως επισήμανε στην ομιλία της η κα Antonella Inverno (Head of Policy & Law Unit of Save the
Children Italia ONLUS), η συμμετοχή των νέων αποτελεί μία καλή αφορμή για την ενδυνάμωσή
τους ως άτομα, αλλά και ως μέλη της κοινωνίας μέσω της άσκησης θετικής επιρροής τόσο στις
αποφάσεις όσο και στις ενέργειές τους.

Ακόμη, η κα Licia Boccaletti, υπεύθυνη του έργου YEIP, εκ μέρους του “Anziani e non solo”
δήλωσε: «Η σημασία της προληπτικής δράσης εναντίον κάθε μορφής εξτρεμισμού μέσω
κοινωνικομορφωτικών παρεμβάσεων σε θέματα ταυτότητας, συμμετοχής, ενδυνάμωσης και
διαμεσολάβησης συγκρούσεων, αναδεικνύεται ξεκάθαρα από το Συνέδριο YEIP».

Έπειτα, ο κος Stefano Dambruoso, βουλευτής και ο πρώτος υπογράφων του ιταλικού
νομοσχεδίου «Μέτρα πρόληψης της τζιχαντικής ριζοσπαστικοποίησης και του βίαου
τζιχαντικού εξτρεμισμού» (“Measures for the prevention of jihadist radicalisation and violent
jihadist extremism"), έλαβε τον λόγο. Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της
ευθυγράμμισης των εθνικών πολιτικών με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση
του εξτρεμισμού, η οποία βασίζεται όχι μόνο στις διώξεις και την ανταπόκριση της ποινικής
δικαιοσύνης αλλά, επίσης, στην πρόληψη, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη
ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Εντός των επόμενων εβδομάδων, το υλικό του συνεδρίου (ηχογραφήσεις, βίντεο, φωτογραφίες
κλπ), θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου YEIP καθώς και στην αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook.

