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DESPRE
PROIECT
Proeictul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) este un
proiect de 3 ani finanțat prin Erasmus + care are ca scop dezvoltarea unui

WWW.YEIP.ORG

YEIP
CONSORTIUM
Proiectul YEIP is coordonat de
IARS International Institute şi
implementat în parteneriat cu 18
partneiat cu şapte ţări UE.

cadru de politici de prevenire, cu implicarea directă a tinerilor, pentru
abordarea și prevenirea marginalizării și radicalizării violente în rândul

Partneriatul include:

tinerilor din Europa. Proiectul a început în martie 2017.
Condus de tienri şi coordonat de Dr. Theo Gavrielides (Fondator şi
Director al IARS International Institute), YEIP este implementat cu sprijinul
a 18 partneri din şapte ţări UE pentru a dezvolta şi testa modele de politici
de intervenţie inovative bazate pe principiile justiţiei restaurative, psihologie
pozitivă şi Modelul Bunăstării (MB).

AUTORITATI PUBLICE
UK: The Home Office | Grecia: Ministry of
Environment, Energy and Climate Change
Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis
Sykeon (Common Benefit Enterprise for
Services of Neapolis Sykies) | Cipru:

YEIP este implementat prin crearea și validarea pe teren a unor instrumente

Municipality of Engomi, | Italia: Regione

(model de intervenţie YEIP PREVENT, kit de instrumente, instruire) în 4 medii

Ligura | Portugalia: Câmara Municipal de

(școli, universități, închisori, online) din cele 7 state membre UE participante.

Oliveira de Azeméis | Suedia: Lansstyrel-

YEIP va pune bazele schimbării sistemice la nivel național și la nivelul UE.

sen I Kalmar Ian | Romania: Consiliul

Obiectivul final este ca proiectul să contribuie la implementarea obiectivului

Naţional de Combatere a Discriminării, şi

Strategiei UE pentru Tineret de a preveni factorii care pot duce la

Institutul de Stiinte ale Educatiei.

excluderea și radicalizarea socială a tinerilor. Proiectul este, de asemenea,
în conformitate cu Strategia UE de combatere a terorismului din 2005

GRUP TINTA

(revizuită în 2008 și 2014).

UK: Khulisa | Buckinghamshire
New University

PARTENERI DE CERCETARE
UK: The IARS International Institute
Grecia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou

YEIP a fost dezvoltat ca răspuns la apelul de propuneri

Cipru: Centre for Advancement of Research and Development in Education

politicii - Inițiative pentru inovarea politicii - [Experimentări de

Italia: Anziani e non solo
Portugalia: INOVA+
Suedia: Linne Universitetet
Romania: Fundatia Schottener Servicii Sociale

EACEA nr. 34/2015 Acțiunea cheie 3: Sprijin pentru reforma
politică europeană în domeniile Educației, Formării și
Tineretului, conduse de public la nivel înalt Autoritățile].
Proiectul este co-finanțat prin Acordul de finanțare Erasmus +
nr. 2016-2927 / 9.

RADICALIZAREA
TINERILOR
CONFERINTA INTERNATIONALA
A TINERILOR CUM SA PREVENIM
PENTRU A NU COMBATE
Pe 22 ianuarie a avut loc Conferința internațională YEIP la Universitatea din Modena
și Reggio Emilia (UNIMORE), care a reunit peste 100 de tineri, politicieni,
responsabili pentru politici și experţi pentru a dezbate problema radicalizării tinerilor.
Evenimentul a fost organizat în cooperare cu Anziani e non solo, în colaborare cu
Liguria Region, IARS international Institute of London and CRID - In-terdepartmental
Research Centre on Discriminations and vulnerabilities UNIMORE.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele primei faze a proiectului
Erasmus + Youth Empowerment and Innovation (YEIP), al cărui obiectiv este
de a crea noi instrumente pentru prevenirea radicalizării tinerilor, bazate pe
principiile psihologiei pozitive, modelului bunăstării și justiția restaurativă.

Comunicatul de presă e disponibil aici: http://yeip.org/pressreleases/

Materiale video, prezentări, documente şi alte resurse sunt disponibile aici:

http://yeip.org/events/international-conferences/

RESURSE ELECTRONICE
În cadrul evenimentului, Theo Gavrielides - fondator și director al Institutului Internațional IARS și
coordonator al YEIP, a lansat resursele „“Young, marginalised but not radicalised: A comparative
study of positive approaches to youth radicalisation” şi “Youth Radicalisation, Restorative Justice
and the Good Lives Model: Comparative learnings from seven countries.
Volumele includ analize ale contextului actual în ceea ce privește tema radicalizării din 7 state
membre: Cipru, Grecia, Italia, Portugalia, Marea Britanie, România, Suedia,.
Resursele electronice sunt disponibile aici : http://yeip.org/awareness-raising-material/yeipebooks/

RAPOARTE NATIONALE
MB și (Risk-Need-Responsivity) RNR nu au în comun
decât o definiție. Nu există o caracteristică definitorie a
tinerilor online care sunt susceptibili de radicalizare. Abia
dacă există o definiţie a radicalizării. Prin urmare, este
incredibil de dificil să fie conturată o modalitate de
combatere a radicalizării pornind de la argumente
pozitive. Orice model de prevenire este propus, definiția a
ceea ce vizează și pe cine se concentrează, ar trebui să
fie clară.
Modelul Bunăstării ar putea, dacă este implementat cu

RADICALIZAREA
TINERILOR

succes, deschide oportunităţi pentru tineri şi să îi
determine să evite tentaţiile online. Este imperativ să
existe cercetări și studii efectuate pentru a determina
care sunt efectele asupra tinerilor care sunt radicați în
Marea Britanie.

IN MAREA BRITANIE
In acest capitol, Institutul International
încercat să analizeze stadiul actual al
fenomenului radicalizării violente în
Marea

Britanie

și

utilizarea

unor

abordări pozitive, cum ar fi Modelul
Bunăstării (MB) and justiţia restaurativă
în practica prevenţiei.
Capitolul

tratează,

de

asemenea,

Emily Lanham
evoluția

politicii preventive din Marea Britanie pentru abordarea

Coordonator Proiecte IARS
International Institute

radicalizării la nivel local și național. Focusul este asupra
tinerilor.
Capitolul defineşte contextul istoric și politic în care au fost
dezvoltate intervenții pentru radicalizarea tinerilor.

Datorită modelului unic de prevenţie din Marea Britanie,
utilizarea Modelului Bunăstării este extrem de important.

Dowload the national reports
(UK chapter at page 124)

EXTREMISM VIOLENT SI
RADICALIZARE

IN SUEDIA
În Suedia, se poate spune că înțelegerea
proceselor de radicalizare și dezvoltarea
activității preventive împotriva extremismului violent sunt încadrate de
câteva decizii politice specifice care au
fost relevante pentru politicile dezvoltate.
Raportul reflectă această realitate. De
asemenea, analiza arată că
discursul despre securitate şi munca de
prevenire se suprapun la nivelul politicilor ceea ce
se reflectă în cercetare şi prevenţie.

Jesper Andreasson
Institutionen för idrottsvetenskap,
Linnéuniversitetet

Thomas Johansson

Un element cheie pentru îmbunătăţirea securităţii și
prevenţiei constă în necesitatea dezvoltării a cunoștințelor
cu privire metode și studii de teren până la practici şi politici.

Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande,
Göteborgs Universitet

În afară de furnizarea unor informații despre situaţia din
Suedia, există și argumente pentru o atitudine mai sceptică,
reflexivă și critică față de toate formele de clasificare
simplificată a tinerilor, care riscă să stigmatizeze indivizii și

Lennart Magnusson
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(Nka) och Linnéuniversitetet

grupurile.
Din perspectiva critică
și reflexivă a educației
socială e posibil să
contribuim

la

înțelegerea și analiza
contextelor sociale, a
riscurilor

și

a

consecinţelor negative.
Încercarea de a prezice
care sunt persoanele
cu risc mai ridicat de a
comite acte teroriste re

Pe de altă parte,
există posibilitatea de
identificare a mediilor
de risc, a grupurilor
subculturale
care
cultivă opinii extreme,
şi abordarea acestora
pentru a dezvolta o
muncă
socială
şi
pedagocică bazată pe
psihologia pozitivă şi
Modelul Bunăstării în
cazul tinerilor aflaţi la
risc de radicalizare.

Descarcă rapoartele naţionale
(Capitol în lb suedeză la pag. 151)

RAPORT NATIONAL

MODEL MULTI FACTORIAL
PRIVIND RADICALIZAREA
TINERILOR

RADICALIZAREA
TINERILOR

IN CIPRU

IN GRECIA
Radicalizarea este procesul prin care o
persoană acceptă utilizarea forței ca mijloc
de

realizare

a

obiectivelor

politice,

Radicalizarea tinerilor a atins cote tot mai mari
în Europa. În Cipru, implicarea în mișcări
extremiste violente de aceeași intensitate
Sau frecvenţă ca în alte tări Uenu a fost

fost elaborat ca primă activite a proiectului

încă atinsă. Cu toate acestea, au fost
raportate tendințe care se referă la

Erasmus+

radicalizarea, precum rasismul,

ideologice sau religioase. Acest raport a
Youth

Empowerment

and

Innovation Project (YEIP), ce vizează

intoleranța și crime bazate pe ură.

crearea unui cadru pentru
prevenirea marginalizării şi radilicalizării tinerilor în Europa.

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului YEIP. A fost

Instrumentul YEIP pentru combaterea radicalizării se va

adoptată o metodologie mixtă, ale cărei rezultate au fost

baza pe psihologia pozitivă, modelul bunăstării (MB) și

analizate şi au condus la crearea unui model multi-factorial

justiția restaurativă. Prezentul raport prezintă situația

de radicalizare a tineretului. Datele primare și secundare au

marginalizării și radicalizării în Grecia, precum și a legilor,

fost colectate de la departamentele guvernamentale,

politicilor și practicilor identificate prin analiza studiilor

Strategia națională de radicalizare, dar și de la un seminar

disponibile și a datelor colectate prin focus grupuri cu tineri,

național de radicalizare condus de tineret. La seminar au

profesionişti în sănătate mintală carea lucrează cu tineri

participat reprezentanți ai autorităților publice și experți din

vulnerabili la fenomenul de radicalizare,profesionişti în

centrele de cercetare, comunitatea academică și tineri.

sistemul de justiţie juvenilă şi cu 3 foşti delicvenţi.

Rezultatele au demonstrat că radicalizarea în Cipru este

Concluziile au indicat o creștere a marginalizării și a

centrată pe: (1) Educație, (2) Prevenire, (3) Creșterea

radicalizării violente, în mare parte politice, a tinerilor din

sensibilizării și (4) Combatere.

Grecia, odată cu izbucnirea crizei economice și mai recent a

Modelul multifactorial de radicalizare a tinerilor include,
printre alți factori, educația psiho-socială a tinerilor cu
privire la multiculturalitate, respect și drepturile omului,
conștientizarea la toate nivelurile societății, furnizarea de
alternative pozitive pentru dezvoltarea personală și
socială, şi de asemenea, crearea unei societăți deschise
și active care să reziste efectiv formelor și expresiilor de
radicalizare. Utilizarea acestui model pentru a contura și
informa politicile și practicile actuale privind radicalizarea
în Cipru este crucială pentru a a asigura că tinerii sunt în
centrul atenţiei privitor la prevenirea radicalizării.

crizei refugiaților. Legislația și politicile existente sunt limitate
la fel ca și programele bazate pe MB, psihologie pozitivă și
justiție restaurativă. Datele focus grupurilor au relevat faptul
că modele de justiție restaurativă precum MB ar putea
permite tinerilor să lucreze la dezvoltarea unei identități, a
cărei necesitate și căutare este considerată factorul principal
care conduce la radicalizare Acest raport este un fundament
pentru dezvoltarea instrumentului inovator al YEIP și pentru
prima etapă a testării acestuia pe teren.

Christina Ioannou
PSYCHOLOGIST AND SENIOR
RESEARCHER AT FAMILY AND
CHILDCARE CENTRE (KMOP)

Descarcă rapoartele
naţionale (Capitol în lb greacă la
pag. 176)

Eliza Patouris (PhD)
Project Manager Centre for the
Advancement of Research and Education
in Technology (CARDET)
Dowload the national reports
(Cyprus chapter at page 217)

PREVENIREA
RADICALIZARII
TINERILOR IN

În cele din urmă, sunt propuse câteva exemple de bune
practici de prevenire a radicalizării, inclusiv experiențe în
domeniul prevenirii mafiei, considerate posibile elemente
de inspirație pentru crearea instrumentelor YEIP.

IN ITALIA
YEIP - The Youth Empowerment and Innovation Project, este un proiect de trei
ani finanțat prin programul Erasmus +
care a implicat șapte state membre
europene (Cipru, Grecia, Italia, Portugal, România, Suedia și Marea
Britanie).
Scopul
proiectului
este
crearea, experimentarea și diseminarea
unor instrumente menite să prevină și să
contracareze
fenomenul
de
marginalizare și radicalizare care poate
conduce tinerii la extremism violent.
Instrumentele YEIP, bazate pe principiile psihologiei
pozitive, modelului bunăstării (MB) și justiției restaurative,
se vor concentra pe talentele și punctele forte ale
tinerilor, ajutându-i să dezvolte identități pozitive și
proiecte de viață semnificative. Scopul capitolului este
acela de a investiga problema radicalizării violente în
Italia, analizând existența legilor, politicilor și a bunelor
practici de prevenţie, legate și de principiile psihologiei
pozitive, MB și justiției restaurative. Analiza este utilă
pentru faza a doua a proiectului, a testării care în Italia va
avea loc în şcoli şi universităţi,
Capitolul analizează, în general, istoricul italian al
terorismului din perspectivă socio-culturală examinând și
relația dintre mafie și terorism și, în special, extremismul
jihadist și extremismul politic în manifestarea lor
contemporană. De asemenea, capitolul examinează
sistemul de drept italian, european și internațional legat de
prevenirea radicalizării.

Società cooperativa sociale

Manuela Tagliani
Asistent proiect şi cercetător Anziani e non
solo
Descarcă rapoartele
naţionale (Capitol în limba
italiană la pag. 249)

PREVENIREA RADICALIZARII TINERILOR
IN PORTUGALIA
Acest studiu realizat în
cadrul proiectului YEIP (Youth
Empowerment Innovation
Project), oferă o asupra
politicilor, programelor şi actorilor
implicaţi în prevenirea
radicalizării în Portugalia.
Acest raport constituie primul pas al acestui proiect
ambițios de 36 de luni, care implică organizații din șapte
țări (Cipru, Grecia, Italia, Portugalia, România, Suedia și
Marea Britanie), având ca obiectiv dezvoltrea unui model
inovator pentru combaterea radicalizării tinerilor, bazat pe
psihologie pozitivă.

Iniţial studiul introduce conceptul de radicalizare la nivel
naţional. În contextul portughez, percepţia europeană asupra
fenomenului nu este atât de relevantă.
Cartografierea cadrului legal în prevenirea radicalizarii
tinerilor,

inclusiv

a

legilor,

ordonanţelor

de

guvern,

programelor, iniţiativelor şi proiectelor implementate la nivel
naţional, cu accent asupra şcolilor şi mediului online, au
facilitat realizarea unei imagini complete şi actuale privitor la
prevenirea radicalizării tinerilor şi la deschiderea pentru o
abordare bazată pe psihologia pozitivă.
Analiza a relevat faptul că în Portugalia nu există o politică
naţională în prevenirea radicalizării tinerilor bazată pe
psihologia pozitivă în scoli sau în mediul online. Faptul că tara
nu se confruntă cu ameninţări teroriste şi dat fiind că cele mai
problematice şcoli au o mare autonomie în adoptarea de

Aurélie Delater

măsuri de prevenţie şi acţiune în această direcţie explică

Project Manager, INOVA+

această situaţie. Cu toate acestea, deşi nu există un plan de
măsuri preventive la nivel naţional, interesul pentru
abordările bazate pe pshilogia pozitivă prezintă un mare
interes pentru comunitatea educativă. Proiectele din școli,
care sunt încă embrionare și în curs de dezvoltare, au dovedit
deja relevanța dezvoltării acestui tip de inițiative în Portugalia.

Pedro Costa
Consultant Senio şi
Project Manager, INOVA+

Joana Santos
Translator, INOVA+

MARGINALIZAREA
TINERILOR SI FENOMENUL
RADICALIZARII

IN ROMANIA

Descarcă rapoartele naţionale
(Capitol în lb portugheza la pag.
288)
naţional a fost de asemenea realizată. Aceasta constituie un
pas important pentru promovarea activităţilor şi rezultatelor
proiectului. Rezultatele analizei au fost validate printr-un

Studiul și-a propus să analizeze stadiul
actual al fenomenului marginalizării și
radicalizării tinerilor din România pentru a
facilita dezvoltarea unor instrumente de
prevenire adaptate. Acesta a implicat atât
cercetare secundară cât şi feedback-ul

seminar realizat de tineri pentru tineri şi reprezentanţi ai
autorităţilor publice relevante. Participanţii au subliniat nevoie
de a dezvolta intrumente de prevenţie adaptate realităţii din
România pentru profesionişti din domeniul guvernamental şi
non-guvernamental şi un set de măsuri menite să sprijine
grupurile marginalizate.

actorilor implicaţi. Ulterior conceptualizării
radicalizării şi a Modelului Bunăstării, a
fost analizat cadrul legal adoptat ca
răspuns la Strategia UE pentru Tineret, Agenda UE pentru
Securitate şi Cadrul Educaţie şi Formare 2020. A fost
relevat faptul că intervenţiile şi practicile MB în Romania au
fost dezvoltate în special în sistemul de justiţie şi în sectorul
ONG. Continuitatea acestora în sectorul NGO e limitată la
durata şi valoarea finanţării. O hartă a actorilor cheie guvernmentali and non-guvernmental la nivel local şi

Andrei Barbu
Asistent proiect şi responsabil comunicare
Fundatia Schottener Servicii Sociale

IOANA BARBU
Manager Department Dezvoltare Programe
Fundaţia Schottener Servicii Sociale
Descarcă rapoartele
naţionale (Capitol în lb română la
pag. 321)

RESURSE GRATUITE E-BOOKS

Click pe imagini pentru a descărca E-BOOKS ASUPRA RADICALIZARII TINERILOR, JUSTITIE
RESTAURATIVA SI MODELUL BUNASTARII SI STUDIU COMPARATIV ASUPRA
ABORDARILOR POZITIVE IN RADICALIZAREA TINERILOR (Rezumate, studii comparative şi
rapoarte naţionale

JOIN AND
FOLLOW US
YEIPproject

YEIP project

#YEIP_EU

WWW.YEIP.ORG

Youth Empowerment and Innovation Project, realizat de tineri va
dezvolta şi testa noi modele de politici de intervenţie. Alătură-te
reţelei noastre prin completarea acestui formular.
Email: YEIP@iars.org.uk
Coordonator: The IARS International Institute
14 Dock Offices, Surrey Quays Road, Canada Water,

JOIN US!

London SE16 2XU, UK
Telefon:
+44 (0)20 7064 4380,
Mobil: +44 (0)7833 224442
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului
care reflectă doar părerile autorilor și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care
poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta

