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Έργο YEIP: Φάση Διαδικτυακών Ερευνών

Οι Διαδικτυακές Έρευνες είναι το πρώτο στάδιο της τελευταίας φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος YEIP, η
οποία αποτελείται από δύο (2) επιμέρους διαδικτυακές έρευνες, την ανάλυση των ευρημάτων και την
περιληπτική τους έκθεση μέσω μίας συγκριτικής προσέγγισης.
Κοινός στόχος των δύο παραπάνω Διαδικτυακών Ερευνών είναι να εξαλειφθούν οι αδυναμίες που
παρατηρήθηκαν στις προηγούμενες μεθοδολογίες ποιοτικής έρευνας μέσω της χρήσης ποσοτικής
μεθοδολογίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ικανοποιώντας ορισμένους νέους δευτερεύοντες στόχους, οι
οποίοι θα διευρύνουν το πεδίο της έρευνας που προηγήθηκε. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν και από
τις δύο έρευνες θα αναλυθούν μέσω μονομεταβλητής ανάλυσης (univariate analysis) των κοινωνικών και
δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος (π.χ. φύλο, ηλικία, χώρα διαμονής/προέλευσης κτλ.) και
μέσω περιγραφικής στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων (π.χ. πίνακες συχνοτήτων). Εκτός από τη
διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, ο κύριος μεθοδολογικός σκοπός είναι η τριγωνοποίηση των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο και πολυεθνικό/πολυγλωσσικό δείγμα
συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη.
Η πρώτη έρευνα απευθύνεται σε επαγγελματίες. Πρόκειται για ενήλικες που εργάζονται με άτομα νεαρής
ηλικίας σε σχολεία, φυλακές, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση
της ριζοσπαστικοποίησης. Η έρευνα αποτελείται από έξι (6) ερευνητικά υποερωτήματα που αποσκοπούν στη
διερεύνηση των πλέον πρόσφατων πρακτικών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την
καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Επιπλέον, τα εν λόγω υποερωτήματα στοχεύουν στη
μελέτη των αντιλήψεων και του επιπέδου αυτοπεποίθησης των επαγγελματιών, όταν καλούνται να
αντιμετωπίσουν το παραπάνω φαινόμενο. Ακόμη, εξετάζονται οι γνώσεις που διαθέτουν πάνω σε ζητήματα
επανορθωτικής δικαιοσύνης, Μοντέλου Καλής Ζωής (Good Lives Model - GLM) και θετικής ψυχολογίας,
καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι πρακτικές αυτές ανταποκρίνονται στη νεανική ριζοσπαστικοποίηση. Τέλος,
κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στην έρευνα η σχέση μεταξύ επαγγελματιών και νέων στον χώρο
εργασίας.
Η δεύτερη έρευνα απευθύνεται σε νέους/ες ηλικίας 15-29 ετών χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν πέσει
θύματα ριζοσπαστικοποίησης. Ωστόσο, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους εξής χώρους: σχολεία,
πανεπιστήμια (π.χ. μαθητές/θήτριες, φοιτητές/τήτριες), ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. καθηγητής, βοηθός

ερευνητή, ερευνητής/νήτρια) και σωφρονιστικά ιδρύματα (π.χ. ανήλικοι παραβάτες). Η έρευνα
αποτελείται από έξι (6) ερευνητικά υποερωτήματα, αλλά μερικά από αυτά διαφέρουν σε σχέση με αυτά
που απευθύνονται στους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι αντιλήψεις των νέων ως
προς το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης, οι γνώσεις τους σε θέματα επανορθωτικής δικαιοσύνης,
Μοντέλου Καλής Ζωής (Good Lives Model - GLM), όπως επίσης, η σχέση τους με τους επαγγελματίες. Σε
αντίθεση με την έρευνα για τους επαγγελματίες, η έρευνα που απευθύνεται στους/στις νέους/ες εξετάζει
τη συμβολή τους στη δημιουργία αντίθετου αφηγήματος, αλλά και τη στάση που τηρούν απέναντι σε
περιστατικά ριζοσπαστικοποίησης, δηλ. αν ενεργούν προληπτικά και αν πετυχαίνουν θετικά
αποτελέσματα. Στο τέλος, μελετάται ο ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην όξυνση του
φαινομένου αυτού.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αντικείμενο του έργου YEIP
Το Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η χάραξη ενός θετικού πλαισίου πολιτικής
για την καταπολέμηση και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των
νέων στην Ευρώπη. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017.
Με τη συμμετοχή νέων ατόμων στην ερευνητική διαδικασία και συντονιστή τον δρα Theo Gavrielides
(https://www.theogavrielides.com/) εκ μέρους του IARS International Institute (https://www.iars.org.uk/),
το έργο YEIP υλοποιείται σε συνεργασία με 18 εταίρους από επτά (7) χώρες της ΕΕ με σκοπό τη
δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων πολιτικής παρέμβασης βάσει των αρχών της
επανορθωτικής/αποκαταστατικής δικαιοσύνης, της θετικής ψυχολογίας και του Μοντέλου Καλής Ζωής
(Good Lives Model - GLM).
Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με γνώμονα τη δημιουργία και τον έλεγχο της εγκυρότητας των
μέσων πρόληψης (μοντέλο/παρεμβάσεις πρόληψης YEIP, εργαλειοθήκη, πρόγραμμα κατάρτισης) σε
τέσσερα (4) διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια, σωφρονιστικά ιδρύματα, διαδίκτυο) στα
επτά (7) κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτή τη διακρατική πρωτοβουλία.
Το έργο YEIP επιδιώκει να θέσει τα θεμέλια για την επίτευξη συστημικής αλλαγής τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος σκοπός του είναι να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου της
Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία σχετικά με την πρόληψη των παραγόντων που προκαλούν την
κοινωνική περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Επιπρόσθετα, το έργο συμβαδίζει με
την Αντιτροµοκρατική Στρατηγική της ΕΕ για το έτος 2005 (η οποία αναθεωρήθηκε το 2008 και το 2014).
Η επιτυχία του έργου με τη συμμετοχή νέων θα καταδείξει στους Ευρωπαίους πολίτες τις ηγετικές
ικανότητες και την αποφασιστικότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με στόχο την
εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων
ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τους προς αυτά.

