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CONFERINȚA YEIP FINALĂ:
DOCUMENTE ȘI
PREZENTĂRI ONLINE
In 29 ianuarie 2020, conferința a reunit toți partenerii proiectului,
inclusiv autoritățile publice care au luat parte la YEIP, precum și tineri, reprezentanţi au autorităţilor publice şi profesori din toată Europa. Prin prezentări și ateliere, am dezbătut soluții, am identificat
cele mai bune practici și am creat spațiul necesar pentru discuții și
oportunități de socializare. Această conferință s-a concentrat asupra
tinerilor, urmărind să susţină elaborarea și adoptarea de politici europene și naționale prin prezentarea de soluții bazate pe dovezi şi
oferind astfel o platformă vocilor care rareori sunt auzite să conducă
la dezbateri care îi afectează. Conferința a lansat, de asemenea, o
carte electronică în care au fost publicate rezultatele și dovezile din
proiect, incluzând opiniile a peste 3000 de tineri și profesioniști cu
privire la problema radicalizării violente a tinerilor și a ceea ce funcționează pentru politici și în practică.
Pe această pagină veți găsi cele mai recente cărți electronice,
prezentări, seminarii web, galerie etc.
https://yeip.org/yeip-final-conference-london-2020/

YEIP was developed in response to the Call for proposals
EACEANo34/2015KeyAction3:Supportforpolicyreform
-Initiativesforpolicyinnovation–[EuropeanpolicyexperimentationsinthefieldsofEducation,TrainingandYouth
ledbyhigh-levelpublicauthorities].Theprojectisco-funded
under Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.

NOI DIRECȚII ÎN PREVENIREA
RADICALIZĂRII TINERILOR VIOLENTE
CONCLUZIILE COMPARATIVE ȘI REZUMATELE
PROIECTULUI YEIP

Noile dovezi în cee ace priveşte discursul radicalizării violente a tinerilor arată o legătură între discriminare
și factorii determinanţi care stau la baza unor ideologii extreme. Deși există diferențe între formele pe care
fenomenul le ia în țările proiectului și în toată Europa, există un fir comun care caracterizează căile către
radicalizarea violentă.

ANALIZA REALIZATA IN ȘCOLI DIN MAREA
BRITANIE
ANALIZA REALIZATA IN ȘCOLI DIN MAREA BRITANIE

În Marea Britanie, proiectul YEIP a vizat patru domenii de interes, și anume: școli, închisori, universități și
mediul online. Institutul Internațional IARS a vizat implementarea proiectului în școli, iar partenerii Khulisa
și Buckinghamshire New University au implementat proiectul YEIP în închisori și, respectiv, în universități.
Acest raport sintetizează principalele rezultate din cele trei pachete de lucru din mediile selectate și oferă
recomandări la nivel național și european. Primul dintre aceste pachete de lucru, WP1, a constat într-o
revizuire a literaturii de specialitate despre stadiul actual al tehnicii pentru abordarea radicalizării violente
în Marea Britanie și utilizarea unor abordări pozitive, cum ar fi modelul Bunăstării și justiția restaurativă în
practica actuală . Raportul prezintă principalele rezultate ale celor trei pachete de lucru pentru medii selectate și recomandări la nivel național și european. Primul pachet, WP1 este o trecere în revistă a literaturii
referitoare la starea actuală a fenomenlui radicalizării violente în Marea Britanie și asupra abordărilor positive în adresarea acestuia, precum modelul Good Lives (GLM) și justiția restauratoare în practica curentă.
Elementul central a fost realizarea cercetării de către tineri. WP2 a avut două obiective. În primul rând, să
teseze ipoteza care stă la baza politicii YEIP prin cercetări calitative și cantitative. În al doilea rând, să dezvolte instrumentele care vor implementa măsura de politică a YEIP (adică modelul / intervenția și setul de
instrumente YEIP PREVENT). Unele dintre principalele constatări au inclus faptul că tinerii au avut opinii
foarte diferite cu privire la propriile circumstanțe și perspective. Cu toate acestea, toți au fost de acord că
educația, relocarea sau deţinerea controlului asupra viitorului lor sunt unele dintre soluțiile cheie ale problemelor lor.
WP3 a testat setul de instrumente dezvoltat în cercetarea de teren prin consolidarea capacității profesioniștilor care lucrează în mediile selectate din Marea Britanie. Rezultatele cheie ale pregătirii au inclus faptul
că profesioniștii s-au simțit mai siguri în cunoașterea radicalizării și prevenirea radicalizării violente a tinerilor și au raportat o încredere sporită în lucrul cu tineri care ar putea fi în pericol de radicalizare.
Printre principalele constatări se numără capacitatea și încrederea crescută a profesioniștilor în cunoștințele

și capacitatea lor de a lucra cu tineri marginalizați. În mod similar, grupul țintă de tineri s-au considerat
semnificativ mai rezistenți în comparație cu semenii lor. Un aspect important al ercetării a fost un accent
pus pe cercetarea participativă condusă de tineret. Acest lucru a fost realizat în mai multe moduri.
În WP1, în Marea Britanie a avut loc un focus grup condus de tineret, facilitat de tineri profesioniști instruiți
și coordonaţi de IARS. În WP2, cercetările primare au fost realizate în școli de echipe de tineri cercetători
recrutați și instruiți de IARS. În cele din urmă, WP1-3 și concluziile lor au fost supuse revizuirii consiliului
consultativ IARS, format din tineri voluntari cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani din diferite medii, precum și consiliului consultativ pentru femei.

ANALIZA REALIZATA IN
UNIVERSITATI DIN
MAREA BRITANIE

În 2006, în Marea Britanie, introducerea Agendei de
Prevenire a urmărit să prevină radicalizarea violentă prin luarea de măsuri de prevenţie. În 2015, Legea privind combaterea terorismului și securității
a inclus universitățile în secțiunea 26 (1) și a impus
o obligație legală universităților de a „ține cont în
mod corespunzător de necesitatea de a împiedica
oamenii să fie atrasi de terorism” (Legea contra-terorism și securitate, 2015). În acest context, a fost extrem de important să analizăm strategiile alternative de combatere a radicalizării violente. Bucks New
University a acționat ca partener în YEIP ajutând la
proiectarea Protocolului de cercetare și la livrarea
pachetelor de lucru 2 și 3.
Pachetul de lucru 2 a urmărit să testeze ipoteza
măsurii politicii YEIP în cadrul Universității Bucks
New prin cercetări calitative care au implict un focus grup și 6 interviuri realizate cu studenți pentru
a înțelege opiniile și experiențele lor în legătură cu
radicalizarea violentă, identitate și bunăstare. Rezultatele au demonstrat o diferență semnificativă în
opiniile studenților britanici albi și a celor din alte
medii etnice sau imigrante.
Scopul realizarii focus grupurilor și interviurilor realizate în universiate a fost să completeze datele colectate în alte instituții țintă din Marea Britanie și în
celelalte țări participante la acest proiect. Pachetul
de lucru 3 a urmărit să ofere instruire personalului
universitar care lucrează cu tineri studenți pentru a
le îmbunătăţi cunoştinţele despre psihologia pozitivă și a modelului Bunăstării ca strategii alternative
de combatere a radicalizării violente. Concluziile au
indicat că din personalul instruit, un număr semnificativ a fost mai deschis să folosească Psihologia pozitivă și Modelul Bunăstării ca instrumente pentru
a combate radicalizarea violentă. Studenții care au
avut contact cu personalul care a fost instruit folosind pachetul de formare YEIP au arătat un rezultat
ușor mai mare în scorurile lor de bunăstare, în com-

parație cu un grup de control de studenți care nu au
interacționat cu personalul care a făcut instruirea.
în timp ce rezultatele cu profesioniștii au fost încurajatoare, rezultatul pozitiv al impactului asupra
studenților a fost doar marginal, ceea ce indică probabil necesitatea revizuirii modulelor de formare
pentru a le crește aplicabilitatea.

ANALIZA REALIZATA IN
PENITENCIARE DIN
MAREA BRITANIE

Ca urmare a succeselor diferitelor proiecte ad hoc
din Marea Britanie, care au fost asociate cu adoptarea unei practici restaurative, a psihologiei pozitive
și a modelului Bunăstării în reabilitarea infractorilor, proiectul Youth Empowerment and Innovation
Project (YEIP) a căutat să extindă utilizarea acestor
principii pentru a proiecta o măsură de politică pentru îmbunătățirea incluziunii tinerilor și minimizarea riscului de radicalizare violentă. Khulisa a fost
selectat ca unul dintre mediile în care a fost pilotată
măsura de politică YEIP. Analizând implementarea
cercetărilor YEIP în sistemul englez de justiție penală, acest capitol se concentrează în mod special
pe al treilea pachet de lucru în cadrul căruia 43 de
profesioniști au fost instruiți în metodologia YEIP.
Impactul acestei intruire a fost apoi analizat pe parcursul a 4 luni, folosind metoda observaţiei (prin
evaluări care analizează cunoștințele și atitudinile
profesioniștilor față de radicalizare și implicarea tinerilor) și un grup de intervenţie (evaluări care analizează starea de bine a deținuților care lucrează cu
profesioniști instruiți în metodologia YEIP).
Rezultatele și recomandările din măsura de politică
YEIP în penitenciarele pentru tineri sunt prezentate
în acest capitol sumar.

RADICALIZAREA VIOLENTA A TINERILOR
ÎN ITALIA
Acest capitol analizează progresele și rezultatele cercetării italiene, de-a lungul celor trei ani de YEIP. Mai
mult, raportul prezintă concluziile finale din faza WP3 a proiectului, care vizează experimentarea setului de
instrumente de prevenire a YEIP cu profesioniști care lucrează cu tineri în universități și școli.
De asemenea, reflectăm asupra concluziilor proiectului cu factorii de decizie italieni, inclusiv autoritatea
publică parteneră YEIP. YEIP și-a propus să schimbe toate abordări ale acestor părți interesate față de tineri,
influențând strategiile de prevenire și practicile pentru radicalizarea violentă.
Obiectivul acestui capitol poate fi rezumat ca diseminarea de sugestii și recomandări pentru organismele
naționale și ale UE pentru prevenirea radicalizării violente în rândul tinerilor, pornind de la lecțiile învățate
datorită cercetării YEIP condusă de tineret.

RADICALIZAREA VIOLENTA A TINERILOR
ÎN GRECIA
Scopul acestui capitol este de a prezenta pe scurt și în mod coerent implementarea proiectului Youth
Empowerment and Innovation Project (YEIP) în Grecia între 2017 și 2019. Oferă o analiză a metodologiei
utilizate în cadrul celor trei pachete de lucru ale YEIP (WP1 - Construire bazelor, WP2 - Faza 1 de lucru pe
teren: Construirea și testarea instrumentelor YEIP, WP3 - Faza de lucru 2: testarea pe teren).
De asemenea, descrie rezultatele YEIP în Grecia, inclusiv efectul pe care proiectul l-a avut asupra percepțiilor și experiențelor participanților. Mai mult, descrie participarea autorității publice grecești partenere
YEIP (the Common Benefit Enterprise for Services of Neapolis-Sykees). La final, capitolul oferă o serie de
recomandări atât la nivel național, cât și la nivelul UE privind politicile care ar putea fi adoptate pentru a
aborda eficient problema radicalizării violente a tinerilor.

RADICALIZAREA VIOLENTA A TINERILOR
ÎN CIPRU
Acest capitol descrie cercetările conduse de tineret, realizate în Cipru, precum și constatările noastre pe
parcursul perioadei de 3 ani a proiectului. Metodologia mixtă a cuprins atât cercetări cantitative cât și calitative realizate de un total de 16 cercetători tineri.
Raportul descrie cele trei etape implementate în Cipru. Cercetarea din Cipru a fost implementată în două
medii: o școală secundară (11-15 ani) și un centru pentru tineri migranți (găzduind tineri migranți neînsoțiți), la care au luat parte, în total, 103 tineri studenți ciprioti și 38 tineri migranți. Ca parte a fazei 1, datele
calitative au arătat că tinerii ciprioti au discutat despre rolul familiei, școlii și societății, nevoia de abilitare
personală și importanța dialogului. Pe de altă parte, tinerii migranți au discutat despre rolul educației,
despre importanța religiei și despre necesitatea unor discuții deschise. Ca parte a Fazei 2, 28 de educatori
din școala secundară și 10 lucrători migranți tineri au fost instruiți pe modelul de intervenție YEIP. După o
perioadă de observari de 4 luni, tinerii studenți ciprioți au demonstrat o creștere personale, o imbunatatire
a relațiilor pozitive și a rezilientei în raport cu grupul de control, ceea ce demonstreaza că bunăstarea este
un factor care poate fi îmbunătățit folosind modelul de intervenție YEIP.
În plus, modelul de intervenție YEIP a fost apreciat de profesioniști care au agreat ca soluțiile prpuse de
tineri lipsesc din politica și practica radicalizării violente a tinerilor din Cipru. Recomandările naționale și ale
UE sunt făcute pe baza celor menționate mai sus.
Acest capitol a fost redactat în contextul proiectului YEIP în Cipru. Se concentrează pe cercetările efectuate
pentru trei pachete de lucru (WP) pe radicalizarea tinerilor. Înainte de YEIP, nu a existat nici o cercetare cu
privire la radicalizarea violentă a tinerilor în Cipru și, prin urmare, nu au existat rapoarte statistice oficiale.

Cu toate acestea, potrivit Oficiului național cipriot
de analiză și statistică (2015) au existat creșteri ale
rasismului, intoleranței și infracțiunilor legate de discursul instigator la de ură ale tinerilor, toate acestea fiind tendințe legate de radicalizarea violentă.
Cea mai recentă lucrare de politici a Tineretului
pentru schimb și înțelegere Cipru (YEU, 2017) cu
privire la solidaritatea socială a constatat că Cipru
are următoarele probleme: - informații insuficiente și surse multiple de dezinformare care recreează
prejudecăți îndelungate din mass-media, lipsa de
promovare a educației multiculturale în școli - lipsa
de expertiza in gestionarea drepturile migranților lipsa educației din partea profesorilor și a părinților
- lipsa campaniilor multiculturale în școli care promovează diversitatea și conștientizarea, a politicilor
de educație interculturală, luand in considerare „nevoile” lingvistice ale tinerilor migranți.
În această privință, diferența culturală este percepută nu ca o condiție socială, ci mai degrabă ca o
condiție a migrantului care se abține de la acțiuni
pentru a aborda rasismul structural și inegalitatea
(Gregoriou, 2009). Comisia Europeană împotriva
Racismului și Intoleranței explică faptul că Cipru nu
a luat încă acțiuni pentru integrarea străinilor (ECRI,
2016).
Organizația pentru Tineret din Cipru (2017) a subliniat că Strategia pentru tineret 2017-2022 se va
concentra pe oferirea de oportunități culturale și
educaționale și abilitare tinerilor, astfel încât aceștia
să poată atinge maximul potențialului și să-și dezvolte punctele forte și talentele. Prin urmare, este
esențial ca, în contextul Ciprului, cercetarea să se
desfășoare în medii care includ atât tinerii ciprioti,
cât și tinerii migranți (adică școlile secundare și centrele pentru migranți pentru tineri), astfel încât să
se ia în considerare perspectivele ambelor grupuri
asupra factorilor care contribuie la radicalizarea violentă a tinerilor.
YEIP şi-a propuns să adopte o abordare multidisciplinară și sa prezinte o măsură de politică bazată
pe dovezi, care să se adreseze PT7 KA3. Cercetările
efectuate în Cipru au fost implementate în conformitate cu obiectivul Strategiei UE pentru Tineret de
a înțelege și preveni factorii care pot duce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor.
Potrivit modelului Bunăstării, factorii de decizie și
profesioniștii ar trebui să sublinieze bunăstarea tinerilor ca parte a măsurilor îndreptate spre prevenirea radicalizării lor. Modelul de intervenție YEIP a
dus la o creștere dublă a numărului de profesioniști
care sustin ca soluțiile conduse de tineri lipsesc din

politica și practica radicalizării tinerilor din Cipru.
Concluziile se concentrează direct asupra campaniilor de conștientizare a radicalizării conduse de tineret și stabilirea dialogului ca formă de consolidare a
gândirii critice.

RADICALIZAREA
VIOLENTA A
TINERILOR ÎN
SUEDIA
Acest capitol prezintă rezultatul final al YEIP-ului din
Suedia, constand într-o revizuire a literaturii despre
stadiul actual al fenomenului și munca de teren
condusă de tineri axată pe radicalizarea violentă a
tineretului în școli. Echipa de cercetare suedeză a
adoptat o metodologie de cercetare în care tinerii
au avut rolul centra, deoarece capacitate tinerii să
devină cercetători care au efectuat apoi interviuri
semi-structurate cu colegii lor.
YEIP a fost implementat într-un mediu școlar din
Suedia, respectiv gimnaziu. Rezultatele au indicat
opinii relativ nuanțate ale proceselor de radicalizare
și marginalizare și s-a concentrat mai mult pe importanța dialogului și a educației.
Acest raport sintetizează principalele rezultate din
programul de trei ani în mediul selectat și oferă
recomandări la nivel național și european din perspectiva suedeză.

RADICALIZAREA
VIOLENTA A
TINERILOR ÎN
PORTUGALIA
Prevenirea radicalizării violente este una dintre provocările relevante cu care se confruntă în prezent
Europa. În ciuda eforturilor existente de a adresa
fenomenul există o serie de lacune, iar educația,
formarea și tinerii au un rol esențial de jucat prin
încurajarea egalității, coeziunii sociale, stimularea
respectului reciproc și integrarea valorilor fundamentale în societate. Proiectul YEIP răspunde la
apelul de a explora metode și abordări noi și inova-

toare pentru a preveni radicalizarea violentă.
Bazat pe o abordare condusă de tineret, YEIP se bazează pe modelul Bunăstării, Justiție restaurativă și
psihologia pozitivă. YEIP este structurat pe grupuri de activități implementate de parteneri (organizații de
cercetare, municipalități și ONG-uri), împreună cu tineri, profesioniști din patru domenii (școli, universități,
penitenciare pentru minori și în mediul online) și factorii de decizie din șapte țări .
Acest document reflectă activitățile desfășurate în Portugalia și prezintă i) concluziile şi actorii relevanţi; ii)
cercetarea condusă de tineri ce a constituit baza dezvoltării instrumentelor pentru implementarea măsurii
politicii YEIP (consolidarea capacității și seturi de instrumente pentru profesioniști și factorii de decizie), și
iii) testarea măsurilor de politici folosind o abordare semi-experimentală cu grupuri experimentale și de
control și comparații pre și post interventie.
Rezultatele arata cauzalitatea dintre intervenția YEIP și schimbările au apărut în grupuri selectate (și anume,
profesori, studenți și factorii de decizie), oferind dovezi care susțin utilizarea viitoare a măsurii politicii și a
instrumentelor respective, în special în mediile școlare, abordate de implementarea YEIP la nivel national.

RADICALIZAREA VIOLENTA A TINERILOR
ÎN ROMANIA
Acest raport final oferă prezintă rezultatele proiectului Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)
în România, finanțat prin Programul Erasmus + timp de trei ani şi realizat de tineri.
Proiectul și-a propus să dezvolte un cadru de prevenire (modelul YEIP PREVENTa marginalizării și radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa, pe baza contribuției semnificative a justiției restaurative, a
psihologiei pozitive și a modelului „Bunăstării”.
Raportul evidenţiază rezultatele cercetării realizată de 16 cercetători implicați în cele trei faze ale proiectului: 1) construirea bazelor, oferind o imagine de ansamblu asupra situației radicalizării violente din România atât din punct de vedere juridic, cât al politicilor şi practicilor existente; 2) Construirea și testarea instrumentelor YEIP bazate pe opiniile a 71 de tineri studenți și migranți în trei medii selectate diferite, respectiv
școli, universități și integrarea migranţilor și 3) testarea modelului de prevenire a YEIP prin cercetări de
teren realizate în România în cele trei medii, în urma formării a 64 de profesioniști asupra modelului YEIP
și îmbunătățirea bunăstării și rezilienţei în rândul a 43 de studenți și 26 de tineri migranți. Mai mult, la final
sunt oferite nformații despre diseminarea modelului YEIP în rândul a 24 de factori de decizie și România și
a altor actori care activează la nivelul UE.
Ultima parte include reflecții critice și recomandări bazate pe rezultatele proiectului și implicațiile lor la
nivel național și UE.
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pictures of the closing conference, London 2020

PRESĂ ŞI MEDIA
Profesorul Theo Gavrielides, coordonator științific YEIP și fondator și lider strategic al Institutului Internațional IARS. Interviul disponibil pe RT.com
Contribuţia profesorilor de la Universitatea Bucks privitor la radicalizarea tinerilor în Europa
(bucks.ac.uk)
Studiul prezinta de ce planul lui Priti Patel în abordarea radicalizării tinerilor este atât de greşit încât e
nebunesc (The Guardian)
Psihologii spun că planul lui Patel în abordarea radicalizării tinerilor e o nebunie (The Observer)
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