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SOBRE O PROJETO
O Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) é um projeto de 3 anos cofinanciado pelo Programa Erasmus+ e tem como objetivo o desenho de políticas de
prevenção com enfoque nos jovens para combater e prevenir a marginalização e radicalização violenta entre os jovens na Europa. O projeto começou em março de 2017.
Centrado nos jovens e coordenado pelo Dr. Theo Gavrielides (Fundador e Diretor do
IARS International Institute), o YEIP é desenvolvido em parceria com 18 parceiros
de sete países da União Europeia (UE) para construir e testar modelos de políticas
de intervenção inovadoras com base nos princípios da justiça reparadora, psicologia
positiva e no Good Lives Model.
O YEIP é implementado através da construção e validação, em campo, de ferramentas
(modelo e intervenções preventivas do YEIP, toolkit, materiais de formação) em 4 ambientes (escolas, universidades, prisões, online) em sete países da UE: Grécia, Chipre,
Reino Unido, Suécia, Portugal, Itália e Roménia.
O projeto foi criado como resposta a uma necessidade social atual que se traduz na
necessidade de políticas de juventude mais eficientes, reconhecidas pelos jovens, e
que permitam alcançar a inclusão social dos jovens, e minimizar o risco de radicalização.
A intervenção inovadora do YEIP irá gerar um conjunto de ações que ajudem a minimizar estas necessidades a nível local, nacional e europeu. Esta iniciativa baseia-se
nos princípios da justiça reparadora, psicologia positiva e no modelo Good Lives,
que assume que todos os indivíduos são influenciados por objetivos, e que todos os
indivíduos têm objetivos nas suas vidas, não materiais, mas qualitativos, e que podem
melhorar o bem estar psicológico de cada um (Ward, Mann and Gannon 2007). Esta
abordagem está em linha com a filosofia apresentado no relatório da CE de 2014
sobre jovens trabalhadores, que invoca a necessidade de maiores esforços coordenados para apoiar jovens com menos oportunidades, promovendo os seus talentos em
vez de os marginalizar ainda mais.
O YEIP irá lançar as bases para a mudança sistemática aos níveis nacional e europeu.
O objetivo principal do projeto é apoiar a implementação do objetivo da Estratégia
para a Juventude da UE para a prevenção dos fatores que podem conduzir à exclusão
social e radicalização dos jovens. O projeto está também em linha com a Estratégia
de Combate ao Terrorismo da UE de 2005 (revista em 2008 e 2014).
O sucesso deste projeto irá demonstrar aos europeus o papel e determinação das
instituições da CE em combater os problemas que estão na base dos comportamentos radicais e marginais dos mais jovens, afirmando desta forma valores como a
confiança.

CONSÓRCIO
YEIP

O projeto YEIP é coordenado pelo IARS International Institute, em parceria com 18 parceiros de sete países da União Europeia
A parceria é composta por:
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Grécia: KMOP
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Itália: Anziani e non solo
Portugal: INOVA+
Suécia: Linne Universitetet
Roménia: Fundatia Schottener Servicii Sociale
AUTORIDADES PÚBLICAS
Reino Unido: The Home Office | Grécia:
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Sykeon (Common Benefit Enterprise for Services of Neapolis Sykies) | Chipres: Municipality
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National Council for Combating Discrimination,
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O YEIP está a ser desenvolvido em resposta ao concurso
EACEA nº 34/2015, Ação Chave 3, Apoio às Refromas
Políticas Iniciativas para a Inovação de Políticas (Experiências de Politícas Europeuas nos Campos da Educação,
Formaão e Juventude, lideradas por autoridades públicas). O projeto é cofinanciado pelo programa Erasmus+
- Acordo nº 2016-2977/9

OS ESTUDOS DE CASO
Durante o trabalho de campo e testes piloto, os jovens tem um papel ativo na pesquisa junto de outros jovens, discutindo
com eles as suas experiências, opiniões e sugestões sobre a prevenção de comportamentos de radicalização violenta.
Nesta seção, relatamos alguns estudos de caso dos países participantes do YEIP. Eles servem como exemplos de participação ativa e compromisso positivo dos jovens.

ESTUDO DE CASO
DO REINO UNIDO
No Reino Unido, o projeto YEIP realizou entrevistas e focus groups em duas escolas diferentes. Uma foi a
escola secundária em Huntingdon, Cambridge, onde foram entrevistados 8 indivíduos com 15 anos
de idade. A outra era a faculdade de educação em Newham, Londres, onde forma entrevistados 16
jovens entre 16 e 20 anos de idade.
Os jovens de Huntingdon eram todos britânicos brancos, com uma exceção (asiático) enquanto que
os jovens de Newham tinham origens étnicas diversificadas.
Durante o focus group, os jovens investigadores perguntaram aos participantes “vocês sentem-se
britânicos?”. Esta pergunta teve respostas claramente divididas entre os alunos da escola de Huntingdon – em que todos unanimemente disseram que se sentiam britânicos - e do de Newham que disseram
que não se sentiam britânicos.
Em Huntingdon, as respostas sugeriram que todos se sentiam “muito ingleses”, mas que não havia nada que definisse
especificamente esse sentimento. Alguns referiram coisas como “pela forma como eu falo” ou “é onde eu nasci”; outros
sugeriram que seria do “tipo de comida e da educação recebida”.
Como grupo, todos refletiam sobre o que outras pessoas consideram o que é ser “britânico”, de uma perspetiva externa.
Eles conseguiam perceber por que motivos alguém não se sentia britânico, mas tal é, para eles, um conceito alienígena.
Todas as suas famílias vieram da mesma área em que viviam e tinham raízes britânicas. Eles eram brancos e relativamente
privilegiados, o que lhes dava uma compreensão filosófica das questões abordadas, mas talvez não realistas.
Em Newham, as respostas variaram muito. “Eu sinto que alguém pode tecnicamente não ser britânico, mas você pode
explorar o que britânico significa”. “Por exemplo podemos fazer coisas e atividades diferentes e descobrir o que isso
realmente significa, mas não acho que se pode ser britânico só por isso”.
Quando lhes perguntaram sobre morar no Reino Unido, a maioria dos estudantes disse que iriam embora. “Eu não me
imagino a viver aqui por muito tempo. Eu moraria nos EUA ou no Japão ou algo assim, o Japão parece-me bem.”
Alguns deles foram mais além e consideraram o conflito entre as suas origens e os seus bairros britânicos. “Basicamente,
a maneira que eu penso é, quando estou perto da minha família, obviamente, seguimos esse tipo de filosofia, quando
estou numa escola, ou a trabalhar. Aí já seguiremos algumas das maneiras britânicas de fazer as coisas, então eu acho
que o melhor é cada um se conformar com isto. Eu acho que não se pode ficar muito longe desta perspetiva, senão acabamos por ter problemas” ... “ Eu morei aqui a maior parte da minha vida, os meus pais trabalham aqui e contribuem ...
Eu acho que tenho o direito de ser considerado britânico. Eu estava realmente intimidado, mas acho que tenho o direito
de ser britânico “.
Não havia nada nas suas respostas que sugerisse que ser britânico é algo especial ou único. Todos eles se identificaram
fortemente com sua herança e se considerava “da” Nigéria, ou India, ou de onde eram suas famílias. Não se sentiam
como se fossem capazes de se apresentar como britânico. Eles disseram “não sei o que é ser britânico ... mas quando
penso nisso ... só sei que não sou isso”.

ESTUDO DE CASO
DA ROMÉNIA
Como parte do projeto YEIP, o trabalho de investigação de campo foi realizado por um grupo de 16 jovens
voluntários em Bucareste, Roménia e Varsóvia, Polónia. O grupo incluía jovens de escolas secundárias,
de universidades, de desempregados e migrantes.
O objetivo da investigação foi triplo. Primeiro, avaliar os conceitos de marginalização e radicalização
entre os jovens. Em segundo lugar, recolher a visão dos jovens sobre a prevenção desses fenómenos.
Terceiro, informar o desenvolvimento de ferramentas de prevenção baseadas no Modelo Good Lives
como uma ferramenta de prevenção da radicalização de comportamentos. Com base nos resultados
da formação inicial dos jovens investigadores voluntários sobre métodos de pesquisa qualitativa,
foram realizados dois focus groups e 33 entrevistas. A fim de facilitar as discussões, incentivar os participantes a expressar as suas opiniões e a compartilhar experiências pessoais, foi apresentado um estudo de caso. O estudo
de caso foi desenvolvido com base em casos reais envolvendo discriminação e violência contra uma jovem migrante.
Suraya é uma jovem refugiada do Afeganistão. Tem 16 anos de idade e chegou à Roménia há um ano com seus pais e
quatro irmãs. Eles moram num centro de refugiados. A família de Suraya tem uma visão tradicional sobre as mulheres e
ela usa a cabeça coberta com um hijab quando vai para a escola, onde frequenta o 10º ano.
Desde o primeiro dia em que ela se juntou à sua turma que os seus colegas demonstraram uma atitude negativa por
causa de seu véu, o Islão e sua eventual motivação oculta para causar algum distúrbio na Roménia. Ela estava muito
envergonhada para discutir abertamente essa questão com seus professores. No entanto, ela falou sobre isso com seus
pais, que decidiram abandonar a escola. No entanto, Suraya insistiu em continuar a ir à escola, apesar da atitude de seus
colegas e de se sentir isolada e sozinha.
Um dia ela, quando regressava da escola no elétrico e, após repetidos episódios de assédio verbal, uma de suas colegas
cortou-lhe o rosto com uma navalha. Ninguém esboçou qualquer reação. Suraya chorou durante todo o caminho da escola até a casa e contou aos seus pais o que havia acontecido. Os seus pais pediram-lhe para ir à polícia, mas ela temia que
a apresentação de uma queixa formal tivesse como consequência ter de abandonar a escola. Por fim, ela concordou, mas
também procurou ajuda de uma associação que trabalhavam com questões de integração.
Juntamente com Suraya, eles concordaram em ir à sua escola e realizar uma série de sessões sobre migração forçada, o
significado de ser refugiado, sensibilidade cultural, diversidade etc. Suraya estava muito confiante de que seus colegas
não sabiam nada sobre ela e suas intenções na Roménia. Ela também temia que punir os seus colegas pudesse provocar
ainda mais violência contra ela, o que acabaria por forçá-la a abandonar a escola.
As sessões da escola foram muito interativas e divertidas. Os mediadores interculturais, juntamente com os jovens migrantes que se voluntariaram para o projeto YEIP na Roménia, uniram-se para expor a sua cultura, alimentos, música e
desafios na Roménia.
Como resultado, os colegas de Suraya passaram a perceber as suas motivações para cobrir a cabeça e o que significa
ser um refugiado, e deixaram de a tratar de forma abusiva e violenta. Uma mudança positiva foi o facto de que os seus
colegas passaram a juntar-se a ela nos intervalos e a perguntar mais coisas sobre os eu país de origem. Também os professores tomaram consciência de seu papel crítico na promoção da diversidade e inclusão na sala de aula.
A abordagem adotada para esta situação vivida pela Suraya, com base no envolvimento da vítima e do agressor, enfatizou
a contribuição significativa da psicologia positiva e do Modelo Good Lives para mudar a atitude negativa e o comportamento dos jovens.

ESTUDO DE CASO
DA GRÉCIA
A., uma jovem de 18 anos de idade, que mora numa área onde as drogas prevalecem, estave envolvida
com o uso de drogas desde os 12 anos de idade, uma vez que o ponto de “venda” era ao lado de sua
casa. Ela acredita que, se morasse noutra zona ou país, a sua vida não teria tomado este rumo. Conforme relatado quando ela foi entrevistada, neste caso, a marginalização e a posterior radicalização
estão associadas com o lugar onde ela cresceu e as suas experiências pessoais com a utilização de
drogas.
Depois de consumir drogas por vários anos, ela foi internada numa clínica psiquiátrica e perdeu um
ano de escola. Os professores disseram-lhe que ela deveria escolher entre o seu diploma do ensino
secundário e a alta médica, livre das drogas.
Os educadores estão a fazer o melhor que conseguem para comunicar aos alunos que se devem esforçar para terminar a
escola, mas os jovens nem sempre optam pelo “trabalho duro”, seguindo quase sempre o caminho mais fácil.
A única coisa que melhorou a sua vida foi a passagem pela clínica psiquiátrica que a ajudou a abandonar as drogas e a
se encontrar novamente. Quando ela consumia drogas ela estava perdida, chegou a agredir a sua mãe e a sair de casa.
Uma vez foi detida por posse de cocaína, e depois de a consumi na esquadra, ela começou a pedir para que os seus pais
fossem processados.
No ano passado, o consumo levou-a a usar a violência, apesar de ser manifestamente contra os comportamentos violentos. Ela sublinha que não foi ela a usar a violência, mas sim as drogas, comportamento muito característico dos consumidores. Segundo A., foram as drogas que a conduziram a um comportamento extremo e radical que ela nunca havia
expressado antes.
Quando questionada se já se havia sentido discriminada, ela falou sobre sua professora, que se dirigia a ela usando
expressões degradantes e intimidantes. Quando ela reagiu, foi expulsa da escola.
No caso descrito, estamos perante uma jovem que se envolveu desde muito cedo por um caminho errado, que a levou a
situações de comportamento violento e radical. A educação e a informação são necessárias para que as crianças compreendam os perigos e as possíveis consequências de várias opções que podem tomar.

ESTUDO DE CASO
DO CHIPRE
Marios, nome fictício, é um jovem grego de 16 anos de idade que recentemente se mudou para o Chipre
com seus pais. Ele explicou que quando foi pela primeira vez para a escola, teve de enfrentar
bullying devido a sua etnia ser grega. Especificamente, os seus colegas cipriotas expressaram observações odiosas devido à sua nacionalidade. Convém perceber que em Chipre, a opinião pública
está dividida em relação à natureza do envolvimento do governo grego durante a invasão turca de
Chipre em 1974. Alguns acreditam que os gregos são culpados pela invasão turca, enquanto que
outros acreditam que eles eram aliados do governo cipriota.
Após esses incidentes na escola, Marios compartilhou sua experiência com seus pais. Ele explicou
aos jovens investigadores que ser capaz de discutir isso abertamente com seus pais, permitiu-lhe compreender, de maneira imparcial, a natureza do envolvimento político do governo grego no Chipre.
Seus pais explicaram-lhe que os eventos históricos nem sempre são absolutos e, portanto, ambos os lados devem ser
ouvidos, de modo que talvez os estudantes cipriotas tenham alguma justificação para os seus comportamentos para com
ele. Claro que eles reconheceram que a agressão era injustificada, mas a discussão aberta sobre o assunto ensinou-o a
ter uma perspetiva crítica sobre ele.

Marios explicou a importância do diálogo aberto e honesto com seus próprios modelos positivos (seus pais) e como isso
o ajudou a lidar melhor com a escola. Não só, ele foi capaz de parar com o bullying, discutindo abertamente o assunto
com seus colegas, como agora, sempre que presencia alguma situação de bullying, ele intervém para parar e resolver o
conflito incentivando seus colegas a “pensar criticamente” e a “discutir abertamente suas diferenças”.
Esta contribuição foi notável na medida em que introduziu e enfatizou o papel e a importância de modelos positivos e do
diálogo entre jovens (pares) e entre estes e os adultos.

ESTUDO DE CASO
DE ITÁLIA
F. mora em Emilia Romagna e é uma estudante universitária de origem marroquina, apesar de já ter nascido
em Itália.
A sua experiência no mundo das associações de jovens ajudou-a a superar os problemas de discriminação e bullying sofridos durante o ensino secundário, simplesmente porque ela é muçulmana.
Sem essa ajuda, F. acredita que a sua vida poderia ter sido totalmente diferente daquela que vive
hoje: “Se eu não tivesse sido apoiada por associações e não tivesse crescido naquele contexto, alguns problemas e situações que eu vivenciei na minha adolescência, ter-me-iam levado a resultados
diferentes ou a formas de pensar e agir diferentes [...] Quando eu recordo a minha adolescência, há
pequenos episódios que poderiam ter feito de mim um monstro.
Por exemplo, eu faço parte da geração que estava no ensino secundário entre 2001 e 2002. 2001 foi um ano mau para
os muçulmanos, devido à questão das Torres Gémeas e, portanto, eu estou na fase de crescimento mais crítica e tive que
suportar críticas, preconceitos, violência física e verbal por parte dos meus colegas.
[...] Neste cenário, se não optas pelo caminho certo, acabas por crescer e amadurecer cheia de ódios e raiva que podem
transformar-se em rejeição pelos outros”.
Graças ao apoio de uma associação de jovens na área onde vive, F. foi capaz de reagir aos abusos e reforçar a sua personalidade e identidade:
“No ensino secundário, comecei a reagir depois de ter encontrado a associação que me ajudou a formar minha identidade, o que me ajudou a acreditar nos meus valores, a assumir uma posição e também a assumir papéis e responsabilidades.
[...] eu deixei de ser a silenciosa F. que sofria e que não reagia. Fui a F. que começou a intervir, a falar, a defender-se, a
reagir, a explicar-se, a dar-se a conhecer, a pedir os professores para intervir nas aulas, a propor iniciativas. [...] Todas estas
coisas contribuíram para que eu gostasse de mim, reconhecesse o meu valor como uma italiana, mas muçulmana.
[...] Tudo isto contribuiu para a minha formação, porque me fez sentir importante, assumi papéis, senti-me responsável, e
quando uma pessoa se sente importante, ela não consegue ser atropelada por outras coisas “.
F. pensa que, tal como as associações, também as escolas deveriam ajudar e apoiar os jovens a reforçar a sua personalidade e a assumir um papel ativo e responsável na sociedade para combater os ódios violentos e o radicalismo:
“Mesmo no nível da escola, acho importante que os professores, os planos educacionais das escolas, comecem a levar
estes fenómenos em consideração. [...] Atualmente, este apoio só existe se houver professores interessados e atentos e
que atuem, senão nada acontece. [...] Se este trabalho não for feito nas escolas, então onde e quando vai ser feito? [...] Se
não procurarmos a informação e não nos esforçamos, ninguém a virá explicar ou ajudar, e então os jovens ficam limitados
ao que é transmitido pela televisão, o que é muito mau! “
De acordo com F. sentir-se acolhida numa comunidade ou grupo, seja numa escola ou numa associação local, e apoiada
no seu crescimento pessoal, permite que as pessoas adquiram ferramentas úteis para combater as mensagens extremistas.

ESTUDO DE CASO
DA SUÉCIA
Bashir é um jovem de 18 anos de idade originário do Afeganistão. Devido à guerra no Afeganistão ele
fugiu, atravessando países como o Irão, a Turquia, a Grécia, acabando na Suécia em 2016. Atualmente
está à procura de asilo e aguarda a decisão do gabinete de migração da Suécia. Enquanto aguarda
pela decisão do seu futuro, ele está a aprender sueco, através de um programa de línguas, e a fazer
esforços para ter boas notas. Bashir acha que o sueco é um pouco difícil e ainda precisa de praticar
bastante para poder aceder e entrar no ensino secundário.
Como Bachir veio para a Suécia desacompanhado, ele teve dificuldades em se concentrar na escola.
Ele estava sempre muito preocupado com a sua família, mas isso mudou recentemente.
Ele explica: Durante o primeiro ando e meio eu não tive qualquer contacto com eles, mas há três meses
atrás finalmente encontrei-os. Fiquei feliz quando falei com minha mãe. Eu estava feliz e senti-me bem, pensei que voava.
Esse foi o dia mais feliz que passei na Suécia.
Sobre a escola, os alunos e os professores são muito bons e gentis. Eu realmente não tenho muitos amigos e habitualmente mantenho os meus círculos restritos. Eu tive dois amigos na Suécia, mas eles tiveram uma decisão negativa do gabinete
de migração. Eu sei que eles partiram para a Alemanha e para a França. Eu fiquei sozinho agora.
Este relato captura muitos aspetos inter-relacionados que afetam o sentimento de pertença de Bachir, as suas esperanças,
as suas preocupações na escola e sua vida quotidiana. Os seus pensamentos sobre a sua família e a forma como se sentiu
quando finalmente os conseguiu contactar, sabendo que eles estão vivos e seguros, tem impacto nesta entrevista. No entanto, esta história também nos permite perceber como facilmente se podem fazer e perder amizades num país estranho
e novo. Além disso, há o impacto causado pelo gabinete de migração Sueco, que o afeta pessoalmente, quando à decisão
do seu futuro e à incerteza atual, mas também porque tem/teve impacto no destino dos amigos que lhe eram próximos.
Assim, e ainda que Bachir fale positivamente sobre a escola, a sua narrativa exemplifica verdadeiramente um sentimento
de marginalização. Bachir continuou a falar sobre a escola e educação, comparando sua vida de agora com aquela que
teve outrora no Afeganistão:
A escola é como uma segunda casa para mim. Quando venho para a escola e vejo os alunos e os professores eu sinto-me
seguro. Não é como quando eu estava no Afeganistão, em que eu só pensava “mas como é que vou regressar a casa?”,
isto porque os Taliban controlam a zona onde eu vivia. Sim, eu tinha medo e não estava motivado para ir à escola todos
os dias. Aqui os professores tentam perceber o que se passa com os alunos e quando sentem que um aluno está mais
triste, eles tentam perceber porquê e ajudar. Mas não é assim no meu país. Como se diz na gíria, a nossa casa não é
feita de quatro paredes, mas é nos sentimos bem. Quando se vai para outro lugar e te sentes bem, então estás em casa.
Sentes-te seguro e sentes-te normal.
Mas a vida não é tão fácil. Eu estou num determinado lugar e seu que não posso cruzar minha linha. Espero que eu possa
em breve, mas não tenho a certeza de que isso e venha a concretizar. Tudo vai mudar. Toda linha de vida tem seu tempo.
A história de Bachirs está cheia de frustrações, anseios e separações. De certa forma ele encontra-se num “lugar” onde
o seu futuro está marcado pela insegurança e por preocupações. Ao mesmo tempo, há também a presença de alguma
esperança.
Há, por exemplo, um desejo expresso de poder contribuir para a sociedade. As pessoas mais importantes na vida de Bachirs são agora a sua família e professores na escola. Ele sente-se seguro na escola e também está ansioso para aprender
alguma coisa que lhe permita tornar-se alguém. A possibilidade de usar as redes sociais para manter contato com sua
família é um aspeto central para ele e que o ajuda a manter-se positivo face ao seu futuro.

ESTUDO DE CASO
DE PORTUGAL
Rosa tem 16 anos e vive numa aldeia no centro de Portugal com o seu Pai, que tem origem moçambicana.
Rosa chamou a atenção das jovens investigadoras durante a dinamização do Focus Group e da entrevista individual, uma vez que referiu ter vivenciado algumas situações sensíveis à problemática que é
alvo de investigação no projeto YEIP. Entre eles, destacam-se por exemplo as questões relacionadas
com ideologias políticas extremas, racismo ou homofobia.
Rosa, referiu ter sido vítima de bullying na escola, salientando que as motivações para tal foram a
sua cor de pele e ao seu aspeto físico (por exemplo, ser chamada de “gorda”), e que tal poderá ter
contribuído para a forma como ela se posiciona face a situações de marginalização.
No que respeita às ideologias políticas, a jovem refere que se sente incomodada e revoltada, devido às diferentes opiniões
que os seus colegas, bem como o seu Pai, geralmente manifestam (por exemplo, alguns colegas simpatizavam com o Hitler e acham que os imigrantes deveriam voltar para os seus países de origem). Rosa gostaria de poder mudar as perspetivas dos colegas, uma vez que estas podem ter como consequência “a repetição de episódios históricos, como o nazismo”.
Rosa já esteve também em contacto com mensagens extremistas sobre a comunidade LGBTI por parte de um partido
político português, o que a deixou bastante preocupada com o futuro da sociedade. Rosa refere ainda que existe, na comunidade escolar onde se insere, homofobia, embora direcionada apenas para os relacionamentos entre homens, sendo
que as relações entre mulheres são mais respeitadas.
Foi identificado outro problema por parte da jovem, que pode ser uma possível causa de situações de marginalização:
capacidade financeira, que pode impossibilitar que alguns jovens acedam com facilidade a certos bens materiais (por
exemplo, roupas de marca, tecnologias de última geração), a que outros acedem com maior facilitismo.
Ao longo da entrevista a Rosa demonstrou ter boas capacidades de coping, uma vez que ultrapassou as situações supracitadas com sucesso, reforçando, no entanto, que a escola não teve um papel ativo neste processo, e confessando as
escolas não estão preparadas para lidar com estas situações e fenómenos. É sugerido pela Rosa um reforço da ligação e
oportunidade de interação entre as escolas e os encarregados de educação e/ou família. Neste sentido, a jovem salienta
a importância deste tipo de projetos, uma vez que os mesmos proporcionam o desenvolvimento de ferramentas capazes
de ajudar os jovens a lidarem com estas problemáticas.

YOUTH RADICALISATION:
RADICALIZAÇÃO
DE JOVENS:
YOU
CAN MAKE
DIFFERENCE!
TU
PODES
FAZERTHE
A DIFRENÇA!

Estamos a pedir-te que preenchas um pequeno questionário que não deve demorar mais do que 5 a 8 minutos. Para
participar e preencher o questionário, é necessário que tenhas entre 16 e 29 anos de idade. As tuas respostas são completamente anónimas. Os dados que estamos a recolher serão importantes para o desenvolvimento de um modelo de
prevenção, no âmbito do projeto YEIP, que promova abordagens positivas para lidar com o problema da radicalização dos
jovens.
Como forma de agradecimento pela tua contribuição, estamos a oferecer a oportunidade de ganhares bolsas que te permitam participar na conferência final do projeto, a realizar em Londres no próximo ano. Para participar, pedimos que nos
facultes o teu endereço de e-mail no final do questionário.
Mantém-te informado e consulta todos os resultados e notícias que estão disponíveis na nossa página do Facebook “ YEIP
Project”. Se tu ou alguém precisar de ajuda com qualquer um dos tópicos abordados no questionário, entre em contato
connosco: yeip@iars.org.uk
Muito obrigado pela tua colaboração!
Questionários disponíveis em (clique nos links abaixo para participar)
INGLÊS | GREGO | PORTUGUÊS | ROMENO | ITALIANO

QUESTIONÁRIO
ONLINE

SIGA-NOS

YEIPproject

YEIP project

#YEIP_EU
O Projeto Youth Empowerment and Innovation,
conduzido por jovens irá construir e testar
modelos inovadores de políticas de intervenção.
Junte-se à nossa rede! Registe-se e complete o
formulário.
Email: YEIP@iars.org.uk
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