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OM
PROJEKTET
Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) är ett 3-årigt
Erasmus + -finansierat program som syftar till att utforma en
ungdomsledd förebyggande positiv politisk ram för att hantera och
förhindra marginalisering och våldsradikalisering bland unga i Europa.
Projektet startade i mars 2017. Ledd av ungdomar och samordnat av
Dr. Theo Gavrielides (grundare och chef för IARS International
Institute), levereras YEIP i partnerskap med 18 partners från sju EUländer för att konstruera och testa innovativa, politiska
interventionsmodeller grundat på principerna om återställande rättvisa,
positiv psykologi och Good Lives Model (GLM). YEIP implementeras
genom konstruktion och fältvalidering av verktyg (YEIP PREVENTmodell / interventioner, verktygssats, utbildning) i fyra miljöer (skolor,
universitet, fängelser, online) i de sju deltagande EU-länderna. YEIP
kommer att lägga grunden för systemisk förändring på nationell nivå
och EU-nivå. Det slutliga målet är att projektet ska bidra till att
genomföra EU: s ungdomsstrategis mål att förhindra de faktorer som
kan leda till unga människors sociala utanförskap och radikalisering.
Projektet är också i linje med EU: s strategi för bekämpning av
terrorism från 2005 (reviderad 2008 och 2014).

PARTNERS - FORSKNING
Storbritannien: IARS International Institute Grekland: Kentro Merimnas
Oikogenieas Paidiou Cypern: Centrum för främjande av forskning och
utveckling i utbildning Italien: Anziani e non solo Portugal: INOVA +
Sverige: Linne Universitetet Rumänien: Fundatia Schottener Servicii
Sociale

WWW.YEIP.ORG

YEIP
Konsortium
YEIP leds och samordnas av IARS
International Institute och levereras i
samarbete med 18 partners från sju EUländer.
OFFENTLIGA MYNDIGHETER UK:
Hemmakontoret | Grekland: Ministeriet
för miljö, energi och klimatförändring |
Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis
Sykeon Gemensamma förmånsföretag
för tjänster av Neapolis Sykies | Cypern:
Engomi kommun | Italien: Regione Ligura
| Portugal: Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis | Sverige: Lansstyrelsen I
Kalmar Ian | Rumänien: Nationella rådet
för bekämpning av diskriminering och
ministeriet för utbildning, forskning,
ungdom och idrott - Institutul de stinte
ale educatiei.
MÅLGRUPPER UK: Khulisa |
Buckinghamshire New University
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.

Ungdomsradikalisering
YEIP:s Internationella
ungdomskonferens utbildar i
hur vi förebygger istället för att
motverka
Den 22a januari genomfördes YEIP:s internationella konferens på Modena
Universitetet och Reggio Emilia (UNIMORE). Här samlades över hundra
ungdomar, politiker, beslutsfattare och akademiker för att debattera
ungdomsradikalisering. Eventet organiserades av det sociala kooperativet
Anziani e non solo, i samarbete med Liguria regionen, IARS Internationella
Institut: London och CRID – Interdepartmental Research Centre on
Discrimination and vulnerabilities UNIMORE.
Under konferensen presenterades resultaten från den första fasen av
Erasmus + Youth Empowerment and Inovation Project (YEIP), vars mål är
att utveckla nya verktyg för att förebygga ungdomsradikalisering på
principen om positiv psykologi, Good Lives Model
och återställande rättvisa.

Videos, presentations, documents and dowloads here:
http://yeip.org/events/international-conferences/

E-Böcker
Under eventet lanserade Theo Gavrielides – grundare och ledare för IARS Internationella Institut och
koordinator för YEIP – ”Young, marginalised but not radicalised: A comparative study of positive approach to
youth radicalization” och “Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative
learnings from seven countries”.
Materialet innehåller slutsatser från sju medlemsländer: Cypern, Grekland, Italien, Portugal, Storbritannien,
Rumänien och Sverige som undersöker den senaste kunskapen runt temat radikalisering.
De nationella rapporterna http://yeip.org/awareness-raising-material/yeip-ebooks/

THE NATIONAL REPORTS

RADIKALISERING
AV UNGA I
STORBRITTANIEN

Vid skapandet av detta kapitel har IARS International
Institute försökt analysera det aktuella läget för att
hantera våldsam radikalisering i Storbritannien och
användningen av positiva tillvägagångssätt som Good
Lives-modellen (GLM) och återställande rättvisa. Kapitlet
diskuterar också utvecklingen av förebyggande politik i
Storbritannien för att hantera radikalisering på lokal och
nationell nivå. Vårt fokus var unga människor.

Kapitlet sammanfattar det historiska och politiska
sammanhanget där interventioner har utvecklats för att
rikta ungdomens radikalisering. På grund av den unika
sammansättningen av Storbritanniens toppmoderna
program för förhindrande blir den kontext där GLM föreslås
mycket viktig. Vad både GLM och RNR förlitar sig på är en
definition. Det finns däremot inte en definierad egenskap
hos ungdomar som är mottagliga för radikalisering online.
Det finns knappt en definition för vad radikalisering är. Det
är därför otroligt svårt för en motradikalismnarrativ att
formas, än mindre positivt förstärkas. Oavsett vilken
förebyggande modell som föreslås bör definitionen av vad
den riktar sig till och vem den fokuserar på vara tydlig.
Modellen Good Lives Matter kan, om den framgångsrikt
genomförs, möjliggöra en större mängd möjligheter för
ungdomar i allmänhet och i sin tur påverka dem att undvika
den prövning de ställs för online. Det är absolut nödvändigt
att det genomförs forskning och studier för att avgöra vilka
effekter det kan ha för andelen ungdomarnas som
radikaliseras i Storbritannien.

Emily Lanham

Projects’ Coordinator
IARS International Institute
Dowload the national reports
(UK chapter at page 124)

VÅLIG EXTREMISM OCH
RADIKALISERING I
SVERIGE

I Sverige kan förståelsen för radikalisering och
utvecklingen av det förebyggande arbetet mot
våldsam extremism sägas vara inramat av några
specifika politiska beslut som behandlas i texten.
Resultatet visar bland annat att säkerhetsdiskursen
och det förebyggande arbetet ofta blandas ihop på
politisk nivå, vilket har konsekvenser för forskning
och förebyggande. En viktig nyckel för att utveckla
arbetet med säkerhet och förebyggande ligger i
behovet av vidareutveckling av allt från metoder och
fältstudier till policyer. Förutom att redogöra för
utvecklingen i Sverige finns det också argument för
en mer skeptisk, reflexiv och kritisk inställning till
alla former av förenklade kategorier av unga, som
riskerar att stigmatisera individer och grupper.
Genom att utgå från ett kritiskt och reflexivt
perspektiv på social utbildning kommer det att bli
möjligt att bidra till förståelse och till en analys av
sociala sammanhang, risker och negativa spiraler.
Ambitionen att försöka förutsäga vilka individer som
potentiellt kommer att begå terrorbrott representerar
en återvändsgränd. Å andra sidan finns det
möjligheter att identifiera riskmiljöer, subkulturella
grupper som odlar extrema åsikter och sedan närma
sig dessa grupper på olika sätt för att utveckla ett
effektivt socialpedagogiskt arbete och positiva och
GLM-baserade banor för ungdomar som riskerar
radikalisering.

Jesper Andreasson

Institutionen för idrottsvetenskap,
Linnéuniversitetet

Thomas Johansson

Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande,
Göteborgs Universitet

Lennart Magnusson

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
och Linnéuniversitetet
Dowload the national report
(Swedish chapter at page 151)

NATIONELL RAPPORT OM
UNGDOMSRADICALISERING I
Grekland

Radikalisering är den process genom vilken en person
accepterar användning av våld som medel för att uppnå
politiska, ideologiska eller religiösa mål. Den här rapporten har
utvecklats i samband med det första arbetspaketet för EU: s
Erasmus + -projekt för ungdomsinflytande och innovation (YEIP),
som syftar till att skapa en ram för att förhindra marginalisering
och radikalisering av unga människor i Europa. YEIPs verktyg för
att hantera radikalisering kommer att baseras på positiv
psykologi, Good Lives Model (GLM) och återställande rättvisa.
Den här rapporten återger situationen beträffande
marginalisering och radikalisering i Grekland samt tillgängliga
lagar, policyer och praxis genom analys av tillgänglig litteratur
och data som samlats in genom fokusgrupper med ungdomar,
med mentalvårdspersonal som arbetar med ungdomar som är
utsatta för radikalisering., med yrkesverksamma i ett
ungdomsfängelsecenter och med tre unga brottslingar.
Resultaten indikerade en ökad marginalisering och våldsam,
mestadels politisk, radikalisering av ungdomar i Grekland, detta i
samband med utbrottet av den ekonomiska krisen och senare
även flyktingkrisen.
Befintlig lagstiftning och policy är begränsad, liksom
programmen baserade på GLM, positiv psykologi och
återställande rättvisa. Data från fokusgrupperna avslöjade att
återställande rättvisemodeller som GLM kunde göra det möjligt
för individer att arbeta för att utveckla en identitet, vars behov
och sökning anses vara den kärnfaktor som leder till
radikalisering. Denna rapport kommer att fungera som grunden
för utvecklingen av YEIPs innovativa verktyg och för det första
steget i fältförsök.

Christina Ioannou

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

Dowload the national reports
(Greek chapter at page 176)

MULTI-FACTORIAL
MODELL AV UNGDOM
RADIKALISERING I
CYPERN

Ungdomsradikalisering har ökande nivåer i Europa. På Cypern har
engagemanget med våldsamma extremistiska rörelser med
samma intensitet eller frekvens som andra länder i Europa ännu
inte dykt upp. Trender som har samband med radikalisering som
rasism, intolerans och hatbrott har dock rapporterats.
Forskningen på Cypern genomfördes inom ramen för YEIPprojektet med en flertalet vetenskapliga metoder, vars resultat,
efter att ha analyserats, ledde till skapandet av en multifaktoriell
modell för ungdomradikalisering. Primära och sekundära data
samlades in från statliga avdelningar, den nationella strategin för
radikalisering, men också från ett nationellt ungdomsledat
seminarium om radikalisering. Seminariet deltog av
representanter för de offentliga myndigheterna och experter från
forskningscentra, akademiska samhället och ungdomar.
Resultaten visade att radikalisering på Cypern är inriktad på: (1)
Utbildning, (2) Förebyggande, (3) Medvetenhetsökning och (4)
Motverkan.
Den multifaktorella modellen för ungdomradikalisering inkluderar
bland annat faktorerna psykosocial utbildning för ungdomar om
multikulturalism, respekt och mänskliga rättigheter,
medvetandehöjning på alla nivåer i samhället, tillhandahållande
av positiva alternativ för personlig och social utveckling, men
också skapandet av ett öppet och aktivt samhälle som effektivt
kommer att motstå former och uttryck för radikalisering. Att
använda denna modell för att forma och informera den nuvarande
politiken och praxis för radikalisering på Cypern är avgörande för
att säkerställa att ungdomar står i frontlinjen med verktyg som
kommer att hjälpa till att förebygga radikalisering.

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)

ITALIEN
YEIP - Youth Empowerment and Innovation Project är ett
treårigt projekt som finansieras genom ett Erasmus + program som omfattar sju europeiska medlemsstater (Cypern,
Grekland, Italien, Portugal, Rumänien, Sverige och
Storbritannien). Syftet med projektet är att skapa,
experimentera och sprida vissa verktyg som syftar till att
förhindra och räkna med fenomenet marginalisering och
radikalisering som kan leda unga till våldsam extremism.
YEIP-verktyg, baserade på principerna om positiv psykologi,
Good Lives Model och återställande rättvisa, kommer att
fokusera på unga människors talanger och styrkor och hjälpa
dem att utveckla positiva identiteter och meningsfulla
livsprojekt.
Syftet med det italienska kapitlet är att undersöka problemet
med våldsam radikalisering i Italien, analysera förekomsten av
lagar, policyer och god förebyggande praxis, även kopplad till
principerna om positiv psykologi, Good Lives Model och
restaurerande rättvisa.
Undersökningen kommer att vara användbar för den andra
fasen av experiment som i Italien kommer att äga rum i
"skol-" och "universitets-" miljön.
Kapitlet analyserar generellt historisk och sociokulturell
italiensk bakgrund i förhållande till terrorism, och undersöker
också förhållandet mellan mafia och terrorism, och i specifikt
jihadistisk extremism och politisk extremism i deras samtida
manifestation.
Kapitlet undersöker också italienska, europeiska och
internationella rättssystem relaterade till förebyggande av
radikalisering.
Slutligen föreslås några exempel på god förebyggande praxis
för radikalisering, inklusive erfarenheter inom området för
förebyggande av mafia, som anses vara möjliga
inspirationselement för skapandet av YEIP-verktygen.

Società cooperativa sociale

Manuela Tagliani

Project assistant and researcher at Anziani
e non solo
Dowload the national reports
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IN PORTUGAL
Den nuvarande studien, utvecklad inom ramen för projektet YEIP
(Youth Empowerment Innovation Project), avser att ge en
översikt, om policyer, program och intressenter som är relaterade
till förebyggande av radikalisering av ungdomar i Portugal. Denna
rapport utgör det första steget i detta ambitiösa 36månadersprojekt som involverar organisationer från sju länder
(Cypern, Grekland, Italien, Portugal, Rumänien, Sverige och
Storbritannien), som avser att producera en innovativ modell för
att hantera ungdomens radikalisering, baserad på positiv
psykologi.

En reflektion över begreppet radikalisering och dess betydelse
på nationell nivå introducerar studien. Det gemensamma
antagandet av detta koncept i Europa verkar inte vara så relevant
i det faktiska portugisiska sammanhanget. Kartläggningen av
den rättsliga ramen för att förhindra radikalisering av ungdomar,
inklusive lagar, förordningar och ministerresolutioner, och av
programmen, initiativ och projekt som genomförs på nationell
nivå, fokuserade i skolmiljöer och online-miljöer, gjorde det
möjligt att reflektera över staten i termer för att förebygga
radikalisering av ungdomar och öppenhet för implementering av
positiva psykologibaserade innovativa metoder.
Analysen av panoramat var tydlig - i Portugal finns det ingen
harmoniserad och nationell politik som förhindrar
ungdomsradikalisering och inspireras av positiva psykologiska
tillvägagångssätt, varken i skolor eller online.
Det faktum att landet inte direkt hanterar terrorhot, liksom det
faktum att de mest problematiska skolorna har en hög grad av
autonomi vid strukturering av förebyggande (och reaktion)
åtgärder för dessa problem, är några av de faktorer som kan
förklara det aktuella scenariot. Även om det inte finns någon
enhetlig nationell plan med förebyggande åtgärder är det
uppenbart att det finns ett stort intresse och känslighet hos
utbildningsgemenskapen gentemot positiv psykologi. Projekt i
skolor, som fortfarande är embryonala och framväxande, har
redan visat relevansen av att utveckla denna typ av initiativ i
Portugal.

Aurélie Delater

Project Manager, INOVA+

Pedro Costa

Senior Consultant and
Project Manager, INOVA+

Joana Santos

Translator, INOVA+
Dowload the national reports
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RUMÄNIEN
Denna forskning syftade till att analysera det aktuella läget på
området ungdomsmarginalisering och radikalisering i Rumänien
för att informera utvecklingen av skräddarsydda positiva
förebyggande åtgärder och verktyg. Forskningen omfattade
både skrivbaserad forskning och feedback från användare.
Efter en konceptualisering av radikalisering och GLM
utvärderades den nationella lagstiftningen som utvecklats som
svar på EU: s ungdomsstrategi, den europeiska
säkerhetsagendan och ET 2020-ramverket. Det avslöjade också
att GLM-interventioner och -rutiner i Rumänien har utvecklats
dåligt inom rättssystemet och icke-statliga organisationerna.
Kontinuiteten i de icke-statliga organisationerna är begränsad
till finansieringens varaktighet och belopp. En kartläggning av
viktiga statliga och icke-statliga aktörer på lokala och nationell
nivå genomfördes också. Detta steg är relevant för att främja
projektets aktiviteter och resultat. Forskningsresultaten
validerades genom ett ungdomslett seminarium där både
ungdomar och representanter för relevanta offentliga
myndigheter deltog. Deltagarna betonade behovet av att
utveckla GLM-förebyggande verktyg anpassade till landsprofilen
för yrkesverksamma i den offentliga och icke-statliga sektorn
tillsammans med en uppsättning stödåtgärder för socialt
missgynnade och marginaliserade grupper.

Andrei Barbu

Communication officer and project assistant
Fundatia Schottener Servicii Sociale

IOANA BARBU

Manager of the Program Development and
Management Department
Fundatia Schottener Servicii Sociale
Dowload the national reports
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Gratis nedladdning av E-böcker

Klicka på omslaget för att ladda ner E-BOKEN OM UNGDOMSRADICALISERING,
RESTORATIVT RÄTTSKAP OCH GOOD LIVES-MODELLEN OCH EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV
POSITIVA ANVÄNDNINGAR TILL UNGDOMSRADICALISERING (Sammanfattning av resultaten,
jämförande resultat och nationella rapporter)
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FOLLOW US
YEIPproject

YEIP project

WWW.YEIP.ORG

#YEIP_EU
Youth Empowerment and Innovation Project, led by young people
will construct and test innovative policy intervention models. Join our
network, please register filling out the application form

Email: YEIP@iars.org.uk
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