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8ª CONFERÊNCIA ANUAL
INTERNACIONAL DO IARS:
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS
LONDRES, 29 DE JANEIRO DE 2020
A conferência reunirá todos os parceiros, incluindo as autoridades
públicas que participaram no projeto YEIP, além de jovens, decisores
políticos e académicos de toda a Europa. Através de palestras e workshops, debateremos soluções, identificaremos as melhores práticas e criaremos o espaço necessário para discussão e oportunidades
de networking. Esta conferência que visa contribuir para diminuir
os obstáculos à elaboração de políticas e práticas Europeias e nacionais através da apresentação de soluções baseadas em evidência, concentra-se nos jovens e nas suas opiniões, dando-lhes a rara
oportunidade de liderarem debates sobre problemas e temas que
os afetam. Nesta conferência será lançado um livro que apresenta os
resultados e as evidências do projeto YEIP, incluindo as opiniões de
mais de três mil jovens e profissionais sobre a questão da radicalização violenta dos jovens e o que funciona para o desenvolvimento
de políticas e práticas.

PROGRAMA E INSCRIÇÃO:

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.

SUBMISSÃO DE
ARTIGOS
Está aberto um concurso para a submissão de resumos de artigos a serem apresentados em workshops
durante a conferência internacional. Este concurso pretende abranger temas que dão voz aos jovens e às
questões da juventude, com foco na radicalização violenta dos jovens, empoderamento e inclusão social.
O prazo de submissão é 6 de janeiro e o resumo deverá ser enviado para yeip@iars.org.uk. Inclua no assunto do e-mail “Abstract Submission” e encaminhe-o ao Dr. Theo Gavrielides.
Os resumos devem ter no máximo 200 palavras e incluir um título, nome do apresentador e quaisquer
afiliações. O resumo deve de ser submetido em inglês.
Mais informações sobre a conferência e como se e inscrever podem ser encontradas na página web da
conferência ou poderá solicitar informações através do email yeip@iars.org.uk.
Agradecemos desde já o apoio na disseminação da conferência entre a sua rede de contactos. A entrada
é gratuita para alunos e podem ser atribuídas bolas a outros participantes.
Mais informações podem ser obtidas em:
https://yeip.org/2019/11/27/call-for-papers/

NOVOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO
LIDERADA POR JOVENS SOBRE
RADICALIZAÇÃO VIOLENTA DOS JOVENS
O projeto Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) publicou novos dados que foram recolhidos
num processo de investigação liderado por jovens e que contou com a participação de 75 jovens do Reino
Unido, Grécia, Chipre, Itália, Portugal, Suécia e Roménia, e com mais de 400 participantes nas atividades
de pesquisa.
Durante dois anos, o projeto cofinanciado pelo programa Erasmus+ e coordenado pelo IARS International
Institute, liderado pelo Professor Theo Gavrielides, promoveu a formação de equipas locais de jovens que
conduziram o trabalho de campo em escolas, entidades de reinserção, universidades, centros de migrantes e em ambiente online.
As novas evidências sobre o tema da radicalização violenta de jovens mostram que existe uma ligação
entre a discriminação e os fatores subjacentes que incentivam e dissuadem ideologias extremas. Embora
existam diferenças nas formas que o fenómeno assume nos diferentes países do projeto e em toda a Europa, há um fio comum que caracteriza os caminhos para a radicalização violenta. O projeto argumenta
que, se este tema for abordado ao nível político da UE, a Europa terá melhores probabilidades de enfrentar
os constrangimentos causados pelo crescente nacionalismo e extremismo. Este tópico está muito ligado
ao modo como os jovens em risco de radicalização violenta são “geridos” pelo sistema de justiça existente
como “riscos”. Esta abordagem cria mais alienação e divisão, enquanto que as taxas de reincidência e os
resultados desta pesquisa apontam que a abordagem atual falhou.
Pode fazer download do sumário executivo do livro e dos relatórios nacionais em: https://yeip.
org/2019/11/07/new-youth-led-research-data-on-violent-youth-radicalisation-just-released/

KIT DE FERRAMENTAS

KIT DE FERRAMENTAS

PARA DECISORES POLÍTICOS

FÖR YRKESVERKSAMMA

O projeto Youth Empowerment and Innovation
Project (YEIP), cofinanciado pelo programa Erasmus+ publicou um kit de ferramentas gratuito
para decisores políticos, que tem como objetivo dar
respostas e prevenir a marginalização e a radicalização violenta de jovens na Europa.
O kit de ferramentas é composto por teoria, vídeos,
ferramentas de autorreflexão e outros recursos externos, que abrangem quatro tópicos: compreendendo do fenómeno da radicalização, conhecendo
o modelo da psicologia positiva, justiça restaurativa
e modelo “good lives”, ouvindo os jovens e promovendo sua participação na perspetiva dos direitos
humanos e combatendo a radicalização por meio
de resolução de conflitos e pensamento crítico.

Este kit de ferramentas é um instrumento desenvolvido para profissionais que trabalham com jovens,
com o objetivo de ajudá-los a evitar a radicalização
violenta de jovens e a marginalização.
O kit de ferramentas ensina os profissionais a usar
o modelo de prevenção do YEIP, com base nos princípios da psicologia positiva, do modelo de “good
lives” e da justiça restaurativa.
Faça o registo e aceda gratuitamente aqui:
https://yeiptraining.org/login/index.php

https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/
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