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ΤΕΛΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ YEIP:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ
Το τελικό συνέδριο του έργου στις 29 Ιανουαρίου 2020, έφερε κοντά
όλους τους εταίρους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
αρχών που συμμετείχαν στο YEIP, καθώς και νέους, φορείς λήψης
αποφάσεων και ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρώπη. Μέσα από ομιλίες
και εργαστήρια συζητήσαμε λύσεις, προσδιορίσαμε βέλτιστες πρακτικές
και δημιουργήσαμε τον αναγκαίο χώρο για διάλογο και ευκαιρίες
δικτύωσης. Το συνέδριο είχε στο επίκεντρό του τους ίδιους τους νέους,
με στόχο να φέρει την καινοτομία στη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών
πολιτικών και πρακτικών, μέσω της παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων
και δίνοντας βήμα έκφρασης σε φωνές που σπάνια έχουν την ευκαιρία
να ακουστούν, ώστε να τεθούν επικεφαλής στις συζητήσεις που τους
αφορούν. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε επίσης το ηλεκτρονικό βιβλίο,
στο οποίο δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του έργου,
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων περισσότερων από 3000 νέων και
ειδικών σχετικά με το θέμα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων και
των πολιτικών και πρακτικών που μπορούν να είναι αποτελεσματικές.
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τα πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά μας βιβλία,
παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, φωτογραφίες, κ.ά.:
https://yeip.org/yeip-final-conference-london-2020/
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ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Τα νέα στοιχεία στη συζήτηση για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας δείχνουν μια σχέση μεταξύ των
διακρίσεων και των υπολανθανόντων παραγόντων έλξης και ώθησης που οδηγούν σε ακραίες ιδεολογίες. Αν και
υπάρχουν διαφορές στις μορφές που λαμβάνει το φαινόμενο τόσο στις χώρες εταίρους του έργου όσο και σε όλη
την Ευρώπη, υπάρχει ένα κοινό νήμα που συνδέει τα μονοπάτια που οδηγούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.

ΒΙΑΙΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έργο YEIP υλοποιήθηκε σε τέσσερις τομείς ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα σε σχολεία,
φυλακές, πανεπιστήμια και στο διαδίκτυο. Το IARS International Institute υλοποίησε το έργο στα σχολεία, ενώ οι εταίροι
μας, ο οργανισμός Khulisa και το Buckinghamshire New University, υλοποίησαν το έργο σε φυλακές και πανεπιστήμια
αντίστοιχα. Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα βασικά ευρήματα των τριών Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) στα επιλεγμένα
περιβάλλοντα και παρέχει συστάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρώτο από αυτά τα Πακέτα Εργασίας, το
ΠΕ1, αφορούσε μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη χρήση θετικών προσεγγίσεων όπως το Μοντέλο Καλής Ζωής (Good Lives model ,
GLM) και την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη. Μεταξύ των κυριότερων διαπιστώσεων ήταν ότι πρέπει να υπάρξει ένας
πιο σαφής ορισμός της ριζοσπαστικοποίησης, να γίνει μια ανασκόπηση των τρεχουσών πρακτικών με τη χρήση
πρωτογενών δεδομένων και ότι η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση και αξιολόγηση
της νεολαίας. Το ΠΕ2 βασίστηκε σε αυτές τις διαπιστώσεις, για να αναπτύξει νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε σχολεία, πανεπιστήμια και φυλακές. Αυτό έγινε μέσω της διεξαγωγής έρευνας πεδίου στα τρία
περιβάλλοντα, βασικό στοιχείο της οποίας ήταν το γεγονός ότι έγινε υπό την καθοδήγηση των ίδιων των νέων, που
ανέλαβαν τον ρόλο του ερευνητή. Το ΠΕ2 είχε δύο στόχους: πρώτον, να ελέγξει τη βασική υπόθεση σχετικά με το
μέτρο πολιτικής του έργου YEIP μέσω ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και, δεύτερον, να αναπτύξει τα εργαλεία
μέσω των οποίων θα εφαρμοζόταν το μέτρο πολιτικής του YEIP (δηλ. το μοντέλο παρέμβασης YEIP και τα εργαλεία
πρόληψης). Ορισμένα από τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν το ότι οι νέοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις
σχετικά με τις συνθήκες και τις προοπτικές τους. Ωστόσο, όλοι συμφώνησαν ότι η εκπαίδευση, η μετεγκατάσταση
και το να έχουν περισσότερο έλεγχο όσον αφορά το μέλλον τους, αποτελούν ορισμένες από τις δυνητικές λύσεις
στα προβλήματά τους. Το ΠΕ3 επιδίωξε να δοκιμάσει τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στις έρευνες πεδίου μέσω της
ενίσχυσης των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στα επιλεγμένα περιβάλλοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων από την κατάρτιση ήταν το ότι οι επαγγελματίες αισθάνονται περισσότερη
αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις τους για τη ριζοσπαστικοποίηση γενικότερα και την πρόληψη της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας ειδικότερα, καθώς και περισσότερη αίσθηση σιγουριάς στο να εργαστούν με
περιθωριοποιημένους νέους που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης. Παρόμοια, η ομάδα στόχος των νέων

θεωρούν τους εαυτούς τους πιο ψυχικά ανθεκτικούς σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Μια σημαντική πτυχή
των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η καινοτόμος εστίαση στη συμμετοχική έρευνα υπό την καθοδήγηση
των νέων. Αυτό έγινε με διάφορους τρόπους. Στο ΠΕ1 πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ομάδα εστίασης
υπό την καθοδήγηση των νέων, η οποία έγινε υπό τη διαμεσολάβηση καταρτισμένων νεαρών επαγγελματιών και
συντονίστηκε από το IARS. Στο ΠΕ2 διεξήχθη πρωτογενής έρευνα στα σχολεία από ομάδες νεαρών ερευνητών
που προσλήφθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από το IARS. Τέλος, τα ΠΕ1-3 και τα συμπεράσματά τους υποβλήθηκαν σε
ανασκόπηση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Νεολαίας του IARS, αποτελούμενη από νεαρούς εθελοντές ηλικίας
15-25 ετών από διαφορετικά υπόβαθρα, καθώς και από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Γυναικών.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η εισαγωγή της Ατζέντας Πρόληψης το 2006 στο
Ηνωμένο Βασίλειο είχε ως στόχο την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης μέσω της λήψης μέτρων για
έγκαιρη αποτροπή της. Το 2015, ο Νόμος για την Ασφάλεια
και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας περιελάμβανε
τα πανεπιστήμια βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1,
επιβάλλοντας τη νόμιμη υποχρέωση στα πανεπιστήμια να
«λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη να αποτρέπεται
η ώθηση ατόμων στην τρομοκρατία» (Counter-Terorrism
and Security Act, 2015). Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν ζωτικής
σημασίας να εξετάσουμε εναλλακτικές στρατηγικές για
την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Το Bucks New University ενήργησε ως συνεργάτης του
έργου, βοηθώντας στον σχεδιασμό του ερευνητικού
πρωτοκόλλου και υλοποιώντας τα Πακέτα Εργασίας 2 και
3. Το ΠΕ2 αποσκοπούσε στη δοκιμή του μέτρου πολιτικής
YEIP εντός του Bucks New University, μέσω ποιοτικής
έρευνας που περιελάμβανε μία ομάδα εστίασης και έξι
συνεντεύξεις με φοιτητές, προκειμένου να κατανοηθούν
οι απόψεις και οι εμπειρίες τους γύρω από θέματα βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης, ταυτότητας και ευημερίας. Τα
αποτελέσματα κατέδειξαν σημαντική διαφορά στις
απόψεις των λευκών Βρετανών φοιτητών και των
φοιτητών από άλλο εθνοτικό υπόβαθρο ή μεταναστευτικό
υπόβαθρο. Ο στόχος της ομάδας εστίασης και των
προσωπικών συνεντεύξεων που διεξήχθησαν στο εν
λόγω πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν να
συμπληρωθούν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε
άλλα ιδρύματα-στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου και
των άλλων χωρών που συμμετείχαν στο έργο. Το ΠΕ3
επιδίωξε να παρέχει εκπαίδευση στο πανεπιστημιακό
προσωπικό που ασχολείται με νεαρούς φοιτητές,
προκειμένου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά
με τη Θετική Ψυχολογία και το Μοντέλο Καλής Ζωής
ως εναλλακτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Τα ευρήματα
έδειξαν ότι από το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε ένας
σημαντικός αριθμός ήταν πιο ανοικτός στη χρήση
της Θετικής Ψυχολογίας και του Μοντέλου Καλής
Ζωής ως εργαλείων για την αντιμετώπιση της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης. Οι φοιτητές που είχαν επαφή
με το προσωπικό που εκπαιδεύτηκε μέσω του πακέτου
κατάρτισης YEIP εμφάνισαν ένα ελαφρώς υψηλότερο

αποτέλεσμα στα επίπεδα ευημερίας τους σε σύγκριση
με την ομάδα ελέγχου των φοιτητών που δεν είχαν
αλληλεπίδραση με το εν λόγω προσωπικό. Ενώ τα
αποτελέσματα όσον αφορά τους επαγγελματίες ήταν
ενθαρρυντικά, ο θετικός αντίκτυπος στους φοιτητές
ήταν οριακός , υποδεικνύοντας ενδεχομένως την ανάγκη
αναθεώρησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων για αύξηση
της αποτελεσματικότητάς τους.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΑ/ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ακολουθώντας την επιτυχία διαφόρων έργων που
υλοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία
σχετίζονταν με την υιοθέτηση της Αποκαταστατικής
Δικαιοσύνης, της Θετικής Ψυχολογίας και του Μοντέλου
Καλής Ζωής ως μεθόδων για την αναμόρφωση
παραβατών, το έργο YEIP επιδίωξε να επεκτείνει τη
χρήση αυτών των αρχών, ώστε να σχεδιάσει ένα
μέτρο πολιτικής για την προώθηση της ένταξης των
νέων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης. Ο οργανισμός Khulisa επιλέγηκε
ως ένα από τα περιβάλλοντα όπου θα μπορούσε
να δοκιμαστεί πιλοτικά το μέτρο πολιτικής του
έργου. Αναλύοντας την εφαρμογή των ερευνητικών
πορισμάτων του YEIP στο αγγλικό ποινικό σύστημα,
αυτό το κεφάλαιο εστιάζει ιδιαίτερα στο ΠΕ3 του
έργου, κατά τη διάρκεια του οποίου 43 επαγγελματίες
εκπαιδεύτηκαν στη μεθοδολογία του YEIP. Ο αντίκτυπος
αυτής της εκπαίδευσης αναλύθηκε στη συνέχεια κατά
τη διάρκεια τεσσαρων μηνών, χρησιμοποιώντας μη
παρατηρούμενες (αξιολογήσεις που αναλύουν τις
γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών απέναντι στη
ριζοσπαστικοποίηση και τη συμμετοχή των νέων) και
παρατηρούμενες δοκιμές (αξιολογήσεις που αναλύουν
την ευημερία των φυλακισμένων που δουλεύουν
με επαγγελματίες που είναι εκπαιδευμένοι στη
μεθοδολογία YEIP). Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα και οι συστάσεις του Μέτρου Πολιτικής
YEIP οι οποίες απευθύνονται στα αναμορφωτήρια/
ιδρύματα αποκατάστασης νέων.

ΒΙΑΙΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Αυτό το κεφάλαιο αναλύει τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στην Ιταλία κατά τα τρία χρόνια που διήρκησε
το έργο YEIP. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα του ΠΕ3 του έργου, που αποσκοπούσε στη
δοκιμή των εργαλείων πρόληψης του YEIP με επαγγελματίες που εργάζονται με νέους σε πανεπιστημιακό και σχολικό
πλαίσιο. Εξετάζουμε επίσης τα ευρήματα του έργου με φορείς χάραξης πολιτικής στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης
της δημόσιας αρχής-εταίρου του YEIP. Το YEIP αποσκοπούσε στην αλλαγή της προσέγγισης όλων αυτών των
ενδιαφερομένων μερών απέναντι στη νεολαία, επηρεάζοντας τις στρατηγικές και τις πρακτικές τους για πρόληψη
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Συνοπτικά, στόχος του κεφαλαίου είναι η διάδοση εισηγήσεων και συστάσεων
προς εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα για πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων, έχοντας ως αφετηρία
τα διδάγματα που αντλήθηκαν χάρη στην έρευνα του YEIP που έγινε υπό την καθοδήγηση των νέων.

ΒΙΑΙΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει συνοπτικά την υλοποίηση του έργου YEIP στην Ελλάδα, το οποίο
πραγματοποιήθηκε από το 2017 μέχρι το 2019. Παρέχει μια ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε
στο πλαίσιο των τριών Πακέτων Εργασίας (ΠΕ1 – Θέτοντας τις βάσεις, ΠΕ2 - 1η Φάση Εργασίας Πεδίου YEIP:
Ανάπτυξη και δοκιμή των εργαλείων YEIP, ΠΕ3 - 2η Φάση Εργασίας Πεδίου YEIP: Δοκιμές Πεδίου). Περιγράφει επίσης
τα αποτελέσματα του YEIP στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του έργου στις αντιλήψεις και τις
πεποιθήσεις των συμμετεχόντων. Επιπλέον, περιγράφει τη συμμετοχή της ελληνικής δημόσιας αρχής-εταίρου του
YEIP (δηλ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών). Τέλος, το κεφάλαιο παρέχει μια σειρά
συστάσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με πολιτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

ΒΙΑΙΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο υπό την καθοδήγηση νεαρών ερευνητών,
καθώς και τα ευρήματα από την τριετή περίοδο του έργου. Η μεικτή μεθοδολογία που υιοθετήθηκε περιελάμβανε
ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 16 νέους ερευνητές. Η έκθεση περιγράφει τα τρία στάδια
που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο. Η έρευνα στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε σε δύο περιβάλλοντα: ένα σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές 11-15 ετών) και ένα κέντρο νεαρών μεταναστών (που φιλοξενεί ασυνόδευτους
νεαρούς μετανάστες), όπου συμμετείχαν συνολικά 103 νεαροί Κύπριοι μαθητές και 38 νεαροί μετανάστες , αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της 1ης φάσης, τα ποιοτικά δεδομένα έδειξαν ότι οι Κύπριοι νέοι συζήτησαν τον ρόλο της οικογένειας,
του σχολείου και της κοινωνίας, την ανάγκη για προσωπική ενδυνάμωση και τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου. Από
την άλλη, οι νεαροί μετανάστες συζήτησαν τον ρόλο της εκπαίδευσης, τη σημασία της θρησκείας και την ανάγκη
για ανοικτές συζητήσεις. Στο πλαίσιο της 2ης φάσης, εκπαιδεύτηκαν στο μοντέλο παρέμβασης YEIP συνολικά 28
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 10 εργαζόμενοι με νεαρούς μετανάστες. Στο τέλος της τετράμηνης
περιόδου της παρέμβασης, οι νεαροί Κύπριοι μαθητές επέδειξαν αυξημένα επίπεδα Περιβαλλοντικού Χειρισμού,
Προσωπικής Ανάπτυξης, Θετικών Σχέσεων και Αυτο-υποστήριξης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, κάτι που δείχνει
ότι η ευημερία είναι ένας παράγοντας που μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση του Μοντέλου Παρέμβασης YEIP.
Επιπλέον, το εν λόγω μοντέλο είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ο αριθμός των επαγγελματιών που συμφωνούν
ότι οι πολιτικές και πρακτικές που υλοποιούνται από νέους κατά της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας στην Κύπρο
είναι ανεπαρκείς. Οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές Συστάσεις παρέχουν τέτοιες λύσεις, οι οποίες είναι τεκμηριωμένες από
εθνικές και ευρωπαϊκές μελέτες. Σύμφωνα με το «Μοντέλο Καλής Ζωής» (Good Lives Model), οι φορείς χάραξης
πολιτικής και οι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην ευημερία των νέων, η οποία θα πρέπει να
αποτελέσει μέρος των μέτρων πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Το κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του έργου YEIP από τον οργανισμό CARDET στην Κύπρο. Εστιάζει στην έρευνα που έγινε για τρία Πακέτα Εργασίας

σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Πριν από
το έργο YEIP, δεν είχε υλοποιηθεί κάποια σχετική έρευνα
για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων στην Κύπρο,
επομένως δεν είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε επίσημα
στατιστικά δεδομένα. Σύμφωνα με το Γραφείο Ανάλυσης
και Στατιστικής (2015), ωστόσο, υπήρξε αύξηση στον
ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τα εγκλήματα μίσους
από μεριάς των νέων, τα οποία αποτελούν τάσεις που
σχετίζονται με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Στο πιο
πρόσφατο έγγραφο πολιτικής του οργανισμού «Νεολαία
για Ανταλλαγή και Κατανόηση-Κύπρος» (Youth for
Exchange and Understanding Cyprus - YEU, 2017)
σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη, διαπιστώθηκε
ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει τα ακόλουθα προβλήματα:
ανεπαρκής πληροφόρηση και παραπληροφόρηση από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν
παγιωμένες προκαταλήψεις, μη προώθηση της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία, έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού το οποίο να μπορεί να
προωθήσει τα δικαιώματα των μεταναστών, ελλιπής
εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς και γονείς, και έλλειψη
πολυπολιτισμικών εκστρατειών στα σχολεία οι οποίες να
προωθούν τη διαφορετικότητα και την ευαισθητοποίηση.
Όσον αφορά τις πολιτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
αυτές περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις γλωσσικές
‘ανάγκες’ των νεαρών μεταναστών. Στο πλαίσιο
αυτό, η πολιτισμική διαφορά γίνεται αντιληπτή όχι
τόσο ως κοινωνική συνθήκη, αλλά περισσότερο ως
μεταναστευτική συνθήκη, κάτι που παρεμποδίζει τις
δράσεις για αντιμετώπιση του δομικού ρατσισμού
και της ανισότητας (Gregoriou, 2009). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας
αναφέρει ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη λάβει δράσεις για
ενσωμάτωση των αλλοδαπών στις τοπικές κοινότητες
(ECRI, 2016). Όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει για αλλαγή
της κατάστασης, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
(2017) αναφέρει τη Στρατηγική Νεολαίας 2017-2022,
η οποία εστιάζει στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης
και πολιτισμού, καθώς και ευκαιριών ενδυνάμωσης
στους νέους, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο
μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να αναπτύξουν
τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. Είναι, επομένως,
κρίσιμης σημασίας για το κυπριακό πλαίσιο η έρευνα να
λάβει χώρα σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν τόσο
Κύπριους όσο και μετανάστες νέους (δηλ. σε Γυμνάσια
και Κέντρα Νεαρών Μεταναστών), προκειμένου να
ληφθούν οι οπτικές και των δύο ομάδων αναφορικά
με τους παράγοντες που συμβάλλουν στη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Το έργο YEIP υιοθετεί μια
πολυτομεακή προσέγγιση και προτείνει μια τεκμηριωμένη
πολιτική υλοποιούμενη υπό την καθοδήγηση των
νέων, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Βασικής
Δράσης 3 Εργαλείο Πολιτικής 7 (KA3 PT7). Η έρευνα που
διεξήχθη στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τον στόχο της Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΕ), ο οποίος
αφορά την κατανόηση και πρόληψη των παραγόντων
που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό
και ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Σύμφωνα με το

«Μοντέλο Καλής Ζωής» (Good Lives Model), οι φορείς
χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες θα πρέπει να
δώσουν έμφαση στην ευημερία των νέων, η οποία θα
πρέπει να αποτελέσει μέρος των μέτρων πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης. Τα συμπεράσματά μας δίνουν
έμφαση στην υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης
κατά της ριζοσπαστικοποίησης υπό την καθοδήγηση
των νέων και στη θεμελίωση του διαλόγου ως τρόπου
ενίσχυσης της κριτικής σκέψης.

ΒΙΑΙΗ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Αυτό το κεφάλαιο είναι το τελικό παραδοτέο του YEIP
στη Σουηδία, το οποίο αποτελείται από μια ανασκόπηση
της τρέχουσας κατάστασης και της έρευνας πεδίου
που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση νέων, η οποία
επικεντρώθηκε στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας
στα σχολεία. Η σουηδική ερευνητική ομάδα υιοθέτησε
μια ερευνητική μεθοδολογία που έθεσε τους ίδιους
τους νέους στο επίκεντρο, αφού τους ενδυνάμωσε
ώστε να αναλάβουν τον ρόλο του ερευνητή και να
πραγματοποιήσουν ημιδομημένες συνεντεύξεις με
συνομήλικούς τους. Το YEIP υλοποιήθηκε σε σχολικό
περιβάλλον στη Σουηδία και συγκεκριμένα σε
γυμνάσια. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν σχετικά
διαφοροποιημένες απόψεις όσον αφορά τις διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης και περιθωριοποίησης, ενώ
οι συμμετέχοντες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη
σημασία του διαλόγου και της εκπαίδευσης. Η παρούσα
έκθεση συνοψίζει τα βασικά πορίσματα του τριετούς
έργου στο συγκεκριμένο περιβάλλον και παρέχει
συστάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από την
οπτική της Σουηδίας.

ΒΙΑΙΗ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης είναι μία από
τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρώπη. Παρόλο που γίνεται ήδη μεγάλη προσπάθεια,
υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν, και η
εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι πολιτικές για τη νεολαία

έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, ενισχύοντας την ισότητα και την κοινωνική συνοχή και καλλιεργώντας τον
αμοιβαίο σεβασμό και την ενστάλαξη θεμελιωδών αξιών στην κοινωνία. Το έργο YEIP ανταποκρίνεται στην ανάγκη
για διερεύνηση νέων και καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων για πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Βασισμένο σε μια προσέγγιση που αναθέτει στους νέους ηγετικό ρόλο, το YEIP είναι θεμελιωμένο στο Μοντέλο
Καλής Ζωής, στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και στη Θετική Ψυχολογία. Τα δομικά στοιχεία του έργου είναι
διάφορες δραστηριότητες που υλοποιούνται από τους εταίρους (ερευνητικούς οργανισμούς, δήμους και ΜΚΟ)
σε συνεργασία με νεαρά άτομα, επαγγελματίες από τέσσερα διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια,
αναμορφωτήρια και διαδικτυακά) και φορείς χάραξης πολιτικής, σε επτά χώρες. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τις
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην Πορτογαλία, καθώς και i) τα ευρήματα από την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης και της χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών, ii) την έρευνα που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση
των νέων η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη των εργαλείων για εφαρμογή του μέτρου πολιτικής του YEIP (ανάπτυξη
ικανοτήτων και εργαλείων για επαγγελματίες και φορείς χάραξης πολιτικής), και iii) τη δοκιμή των μέτρων πολιτικής
που έγινε με τη χρήση μιας ημι-πειραματικής μεθόδου με ομάδες εστίασης και ελέγχου, καθώς και εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ της παρέμβασης του
YEIP και των αλλαγών που σημειώθηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες (δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές και φορείς
χάραξης πολιτικής), παρέχοντας τεκμήρια υπέρ της μελλοντικής χρήσης του μέτρου πολιτικής και των αντίστοιχων
εργαλείων, ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον, σε εθνικό επίπεδο.
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pictures of the closing conference, London 2020

Τύπος και Μέσα Ενημέρωσης Καθηγητής Theo Gavrielides, Επιστημονικός Συντονιστής του YEIP και ιδρυτής και
διευθυντής του IARS International Institute Founder. Παρακολουθήστε τη συνέντευξή του στο RT.com
Οι διαλέξεις του Bucks University συμβάλλουν στην καινοτόμο έρευνα σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων σε όλη την Ευρώπη (bucks.ac.uk)
Το σχέδιο της Priti Patel για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποιημένης νεολαίας είναι τόσο λανθασμένο σε
σημείο κακουργήματος, σύμφωνα με μελέτη (The Guardian)
Το σχέδιο της Priti Patel για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποιημένης νεολαίας είναι παράλογο, λένε
ψυχολόγοι (The Observer)
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