BIBLIOGRAFIA SOBRE RADICALIZAÇÃO DOS JOVENS EM 6 IDIOMAS,
COMUNICADA PELO YEIP
O Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) tem o prazer de publicar a sua primeira contribuição, através
desta bibliografia em seis idiomas. A bibliografia faz parte da primeira fase do Projeto YEIP que consiste em analisar o
estado da arte da radicalização dos jovens e as abordagens positivas existentes na Europa.
O objetivo é proporcionar uma lista abrangente de referências que foram identificadas e revistas pelos pesquisadores
do projeto, nos sete países parceiros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reino-Unido: The IARS International
Grécia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou
Chipre: Centre for Advancement of Research and Development in Education
Itália: Anziani e non solo
Portugal: Inova+
Suécia: Linne Universitetet
Roménia: Fundatia Schottener Servicii Sociale.

Theo Gavrielides, coordenador do YEIP, comentou: “Estou bastante entusiasmado por completar e explorar o
conhecimento local existente, e estou convencido que a produção académica e as políticas na área da radicalização
podem beneficiar de recursos noutros idiomas para além do Inglês. É também muito importante que as partes
interessadas locais (profissionais, jovens, educadores, decisores políticos, políticos e investigadores) possam ter
acesso à informação que produzimos com tanta paixão”.
A Bibliografia acompanha o livro publicado online “Jovens, marginalizados, mas não radicalizados: um estudo
comparativo das abordagens positivas da radicalização dos jovens” (Young, Marginalised but not Radicalised: A
Comparative Study of Positive Approaches to Youth Radicalisation), composto por sete capítulos escritos nos idiomas
dos pesquisadores do projeto (Inglês, Grego, Italiano, Português, Sueco e Romeno). O livro inclui também um sumário
executivo comparativo, em Inglês, que apresenta os resultados-chave produzidos pelos países participantes.
O livro será lançado em Itália a 22 de janeiro de 2018 durante a Conferência Internacional:
A PREVENÇÃO DA RADICALIZAÇÃO DOS JOVENS
Prevenir a radicalização e exclusão social pela raiz: as vozes dos jovens
Organizada pelo parceiro italiano do projeto YEIP, Anziani e non solo (http://www.anzianienonsolo.it)
Os detalhes do evento podem ser encontrados no link abaixo:
http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

