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LONDON, 29 JANUARI 2020
Årets konferens kommer samla alla våra partners, inklusive de offentliga myndigheterna som deltog i YEIP, ungdomar, beslutsfattare och forskare från hela Europa. Genom keynotes och workshops
kommer vi att diskutera lösningar på gemensamma problem, identifiera bästa praxis och skapa välbehövligt utrymme för diskussion
och nätverkande. Denna konferens kommer fokusera på ungdomar
och syftar till att flytta gränsen för europeiskt och nationellt politiskt beslutsfattande och utförande genom presentation av evidensbaserade lösningar och att ge en plattform för de röster som sällan
hörs och ge dem möjligheten att leda debatter som påverkar dem.
Under konferensen lanseras e-boken med resultat och slutsatser
från projektet, inklusive över 3000 ungdomars och yrkesverksamma
åsikter om frågan om våldsradikalisering av ungdomar och vad som
fungerar för politik och praxis.
PROGRAM OCH REGISTRERING
https://www.iars.org.uk/online/8conference/

YEIP was 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.

CALL FOR PAPERS

INBJUDAN ATT PRESENTERA FORSKNING
Vi söker nu dig med relevant forskning att presentera ditt abstrakt under workshops på vår internationella
årliga konferens. Vi är intresserade av ämnen som täcker europeiska röster i ungdomsfrågor med fokus
på våldsradikalisering av ungdomar, empowerment och social integration. Tidsfristen är 6 januari och ska
skickas till yeip@iars.org.uk, skriv i ämnesraden “Abstrakt inlämning” och adressera ditt mejl till Dr. Theo
Gavrielides
Abstrakts får inte vara längre än 200 ord och ska inkludera föreslagen titel, namn på presentatör och eventuell organisationstillhörighet/universitet. Observera att inlämnat material skall vara på engelska.
Mer information om hur du söker hittar du på konferensens hemsida eller kontakta oss på
yeip@iars.org.uk.
Vi skulle uppskatta om du vill hjälpa till att marknadsföra vår konferens genom ditt nätverk. Anmälan är
gratis för alla studenter och som nämnts ovan är stipendier tillgängliga för relevanta vuxna intressenter.
Mer information: https://yeip.org/2019/11/27/call-for-papers/

NYA UNGDOMS-LEDD FORSKNINGSDATA OM VÅLDSRADIKALISERING AV UNGDOMAR
Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) släppte (date or year) ny data som samlats in genom
ungdoms-ledd forskning som genomfördes av 74 ungdomar i Storbritannien, Grekland, Cypern, Italien,
Portugal, Sverige och Rumänien med 400 forskningsdeltagare.
Under ett tvåårigt Erasmus + -projektet som samordnades av IARS International Institute under ledning
av professor Theo Gavrielides utbildades lokala ungdomar som sedan genomförde fältarbete i skolor,
ungdomsfängelser, universitet, migrantcenter och online.
De nya bevisen i diskursen om våldsam ungdomsradikalisering visar en koppling mellan diskriminering
och de underliggande pull- och pushfaktorerna som leder till extrema ideologier. Även om det finns
skillnader för hur fenomenet ser ut i de olika projektländerna och i hela Europa, finns det återkommande
likheter för vad som leder till våldsam radikalisering. Projektet hävdar att om problembilden behandlas
på EU: s politiska nivå så har Europa en bättre chans att hantera den stigande nationalismen och extremismen. Detta är starkt knutet till hur ungdomar som riskerar våldsam radikalisering “behandlas” av det
befintliga rättssystemet som “risker”. Detta skapar ytterligare alienation och separering. Sett till nivån av
återfall och denna nya forsknings slutsatser har den nuvarande strategin misslyckats.
Ladda ner sammanfattningen och de nationella rapporterna
https://yeip.org/2019/11/07/new-youth-led-research-data-on-violent-youth-radicalisation-just-released/

VERKTYGSLÅDA

VERKTYGSLÅDA

FÖR BESLUTSFATTARE

FÖR YRKESVERKSAMMA

Erasmus + -finansierade projektet Youth Empowerment and Innovation (YEIP) lanserade (date/when it
happened) en gratis verktygssats för beslutsfattare
som syftar till att ta itu med och förhindra marginalisering och våldsam radikalisering bland unga
i Europa. Verktygssatsen består av teori, videor,
självreflektionsverktyg och externa resurser som
omfattar fyra ämnen: Ökad förståelse för radikaliseringsfenomenet, positiv psykologi och Good Lives
Model, lyssna på ungdomar och främja deras deltagande ur ett mänskliga rättighetsperspektiv och
bekämpa radikalisering genom konfliktlösning och
kritiskt tänkande.

Denna verktygssats, utvecklad som en del av
projektet YEIP - Youth Empowerment and Innovation, är ett instrument som är utformat för yrkesverksamma som arbetar med ungdomar och syftar till
att hjälpa dem att förhindra radikalisering och marginalisering.
Verktygssatsen lär yrkesverksamma att i mötet med
ungdomar använda YEIP’s förebyggande modell,
baserad på principerna om positiv psykologi, Good
Lives Modelen och återställande rättvisa.

DOWNLOAD THE TOOLKIT
https://yeip.org/download/1656/

REGISTRERA DIG UTAN KOSTNAD HÄR
https://yeiptraining.org/login/index.php
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