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Στις 22 Ιανουαρίου στο Πανεπιστήμιο Modena της Ιταλίας θα γίνει η έναρξη για τα ευρήματα του έργου
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πρόγραμμα «Ενδυνάμωση και πρόληψη της νεολαίας» (YEIP),
αποκαλύπτοντας νέες κατευθύνσεις για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων.
Η πρόληψη και ο έλεγχος της ριζοσπαστικοποίησης αντιμετωπίζονται ως ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά
οι νέοι πιστεύουν ότι είναι καιρός να ακουστούν οι απόψεις τους. Το YEIP δημιουργήθηκε ως απάντηση
στην έλλειψη αποτελεσματικών πολιτικών για τη νεολαία οι οποίες να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη
των νέων και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης με μεγαλύτερη «συνεισφορά» από
τους ίδιους τους νέους. Το συνέδριο θα εγκαινιάσει το βιβλίο «Νέοι, περιθωριοποιημένοι αλλά χωρίς
ριζοσπαστικές συμπεριφορές: Μια συγκριτική μελέτη θετικών προσεγγίσεων για τη ριζοσπαστικοποίηση
της νεολαίας». Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Περιλαμβάνει τα εθνικά
ευρήματα που είναι γραμμένα στη μητρική γλώσσα της κάθε χώρας εταίρου, καθώς και τη συγκριτική
ανάλυσή τους και τις περιλήψεις που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά.
Ο καθηγητής Theo Gavrielides, Εκδότης του βιβλίου και συντονιστής του YEIP δήλωσε: «Πέρυσι, μόνο στο
Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε τέσσερις επιθέσεις και τουλάχιστον επτά άλλες προσπάθειες να προκαλέσουν
τρόμο και να μας χωρίσουν. Αυτή είναι και η πραγματικότητα της Ευρώπης. Είναι καιρός να
σταματήσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Πρέπει
να εξετάσουμε τι πιστεύουν οι νέοι για τους λόγους που νιώθουν περιθωριοποιημένοι και που
εκδηλώνουν ριζοσπαστικές ιδέες. Ο ρόλος μας ως κοινωνία των πολιτών είναι πλέον πιο ζωτικός από ποτέ.
Είναι δική μας ευθύνη επίσης να είμαστε ισχυροί και εστιασμένοι και είμαι τιμή μου να ηγηθώ της
κοινοπραξίας YEIP για τη δημιουργία ενός νέου προτύπου πρόληψης για την Ευρώπη ».
Το YEIP, που χρηματοδοτείται από το Erasmus +, παραδίδεται από κοινοπραξία 18 εταίρων από 7 κράτη
μέλη της ΕΕ που θα συναντηθούν στη Modena της Ιταλίας για ένα διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε
από τους Ιταλούς εταίρους Anziani e non solo και Liguria Region. Η διεθνής εκδήλωση θα συγκεντρώσει
εμπειρογνώμονες, ερευνητές και νέους από όλη την Ευρώπη για την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών
για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Η Licia Boccaletti, διευθυντής έργου για λογαριασμό της Anziani e non solo, δήλωσε: "Είμαστε περήφανοι
που φιλοξενούμε στη Modena το πρώτο διεθνές συνέδριο του YEIP. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να
μάθουμε από διεθνείς εμπειρογνώμονες αλλά και να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό οι ιταλικές εμπειρίες
μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου".
Η Περιφέρεια της περιοχής Λιγουρία δήλωσε: "Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συμφωνίας με το
Υπουργείο Πρόνοιας και Εργασίας - Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Μετανάστευσης και Ένταξης, βάσει της
οποίας η Περιφέρεια δεσμεύεται να μεταφέρει και να μοιραστεί με τη Γενική Διεύθυνση τις πληροφορίες
και τα αποτελέσματα μέσω αυτού του έργου. Η Γενική Διεύθυνση δεσμεύεται επίσης να ενισχύσει όλες τις
πληροφορίες και το υλικό του έργου μέσω της δικτυακής πύλης Ένταξη των μεταναστών’ και να διαδώσει
τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω του θεσμικού της δικτύου."
Μετά από μια εισαγωγή στο έργο και τη μεθοδολογία του από τον Theo Gavrielides - ιδρυτή και διευθυντή
του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS και Συντονιστή του YEIP - και Sinclair Coward, επικεφαλής του
Ακαδημαϊκού Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Νέο Πανεπιστήμιο του
Buckinghamshire, οι πρωινές συνεδρίες θα επικεντρωθούν στη διεθνή προοπτική, με την παρουσίαση
σχετικών ερευνητικών μελετών από κορυφαία ιδρύματα.
Οι απογευματινές συνεδριάσεις θα επικεντρωθούν στο ιταλικό πλαίσιο και σε παραδείγματα συμμετοχής
των νέων. Μεταξύ των ομιλητών: Stefano Dambruoso, ευρωβουλευτής και υποστηρικτής του νόμου για
την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Chaimaa Fatihi, συγγραφέας του βιβλίου "Ποτέ δεν θα μας έχετε.
Ανοικτή επιστολή ιταλικού μουσουλμάνου προς τρομοκράτες "και την Τατιάνα Έσσιτο, επικεφαλής της
Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Πολιτικών Ένταξης, Ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Πολιτικών.
Ο Maija Linnala, ένας νέος από τη Φινλανδία που συμμετέχει στο YEIP, δήλωσε: "Πολύ συχνά οι νέοι
αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα και όχι ως μέρος της λύσης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Η
καταπολέμηση του μίσους και του εγκλήματος μίσους, καθώς και η βελτίωση και η επένδυση στον τομέα
της εκπαίδευσης αποτελούν ζωτικό μέρος της προληπτικής εργασίας. Ως νέος άνθρωπος, αισθάνομαι ότι η
επένδυση στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες μας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις
αδυναμίες μας, θα αποτελέσει μια πιο εφικτή λύση στο σημερινό πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης,
αντί να μας επισημάνουν ως κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστεί».
Σημειώσεις
• Ιστοσελίδα έργου www.yeip.org
 Εταίροι της Κύπρου: Centre for the Advancement of Research and Educational Technology (CARDET
www.cardet.org; eliza.patouris@cardet.org) & Δήμος Έγκωμης (afroditi@engomi.org)
• Το YEIP αναπτύσσεται ως απάντηση στην αίτηση υποβολής προτάσεων EACEA αριθ. 34/2015 Βασική
Δράση 3: Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών - Πρωτοβουλίες για την πολιτική καινοτομία [Πειραματισμοί ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με

επικεφαλής τις δημόσιες αρχές υψηλού επιπέδου ]. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της
σύμβασης επιχορήγησης Erasmus + αριθ. 2016-2927 / 9.
• Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS: www.iars.org.uk
• Για περισσότερες πληροφορίες: http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

“YOUNG, MARGINALISED BUT NOT RADICALISED: NEW PREVENT
RESEARCH LAUNCHED”
On 22nd January at Modena University, Italy, the findings of the EU funded project The Youth
Empowerment and Prevention Project (YEIP) will be launched revealing new directions in preventing the
radicalisation of young people.
Prevention and control of radicalisation have been dealt with as top down responsibilities of governments,
but young people believe that it is now time that they have their say. YEIP was created in response to the
lack of effective youth policies that can enhance young people’s social inclusion and minimize the risk of
radicalization with greater ‘buy in’ from youth themselves. The conference will launch the book “Young,
marginalised but not radicalized: A comparative study of positive approaches to youth radicalization”. This
is the outcome of research that was carried out in the UK, Italy, Romania, Portugal, Cyprus, Greece and
Sweden. It features the national findings written in native languages as well as their comparative analysis
and summaries written in English.
Professor Theo Gavrielides, Editor of the book and YEIP coordinator said: “Last year, in the UK alone we had
four attacks and at least seven another attempts to cause terror and divide us. This is also Europe’s reality.
It is time that we stop doing the same thing thinking that the result will be different. We need to look at
what young people are doing and saying in response to reasons that leave them marginalised and some
radicalised. Our role as civil society is now more vital than ever. It is our responsibility to also stand strong
and focused and I am honoured to be leading the YEIP Consortium in creating a new prevent model for
Europe”.
YEIP, funded by Erasmus+, is delivered by a consortium of 18 partners from 7 EU Member States who will
meet in Modena, Italy, for an international conference organized by the Italian partners Anziani e non solo
and Liguria Region. The international event will gather experts, researchers and young people from all
across Europe to share knowledge and practices to prevent youth radicalization.
Licia Boccaletti, project manager on behalf of Anziani e non solo said: “We are proud to host in Modena the
first international conference of YEIP: it would be an excellent opportunity to learn from international
experts but also to understand to which extent Italian experiences can contribute to the implementation of
the project strategy.
Liguria Region said: “We have signed a memorandum of understanding with the Ministry of Welfare and
Labour – General Directorate on Immigration and Integration Policies, on the basis of which the Region is
committed to transfer and share with the DG the information and the results achieved through this project.
The DG is also committed to enhance all the information and the project material through their web portal
“Migrant Integration” and to disseminate the results achieved through its institutional network.”
After an introduction to the project and its methodology by Theo Gavrielides – Founder and Director of the
IARS International Institute, and Coordinator of YEIP - and Sinclair Coward, Head of Academic Department

of Social Work and Integrated Care in Buckinghamshire New University, the morning sessions will be
focused on the international perspective, with the presentation of relevant research studies from leading
institutions.
The afternoon sessions will focus on the Italian context and on examples of youth participation. Among the
key-note speakers: Stefano Dambruoso, MEP and promoter of the law on the prevention of radicalization;
Chaimaa Fatihi, author of the book “You will never have us. Open letter from an Italian Muslim to terrorists”
and Tatiana Esposito, Head of General Direction for Immigration and Integration Policies, Italian Ministry of
Work and Social Policies.
Maija Linnala a young person from Finland involved in YEIP said: “All too often young people are treated as
a problem and not as part of the solution in preventing radicalisation. Countering hate speech and hate
crime, as well as, improving and investing in the education sector are a vital part of preventative work. As a
young person, I feel that investing in our abilities, interests and aspirations whilst recognising our
weaknesses will provide a more feasible solution to the current problem of radicalisation instead of
labelling us as risks that must be managed.”
Ends.
Notes






Project website www.yeip.org
YEIP is developed in response to the Call for proposals EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support for
policy reform - Initiatives for policy innovation – [European policy experimentations in the fields of
Education, Training and Youth led by high-level public authorities]. The project is co-funded under
Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.
The IARS International Institute: www.iars.org.uk
For more information: http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

