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“LANÇAMENTO DO NOVO KIT DE FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO
DA RADICALIZAÇÃO ENTRE JOVENS PARA DECISORES POLÍTICOS”
O Projeto YEIP, cofinanciado pelo programa Erasmus+, acaba de lançar um conjunto de
ferramentas gratuitas para os decisores políticos e que visam combater e prevenir a
marginalização e a radicalização violenta entre os jovens na Europa.
O YEIP é implementado em parceria com 18 parceiros de seis países da UE (Reino Unido, Grécia,
Chipre, Itália, Portugal, Suécia) e em quatro ambientes (escolas, universidades, prisões, online). O
seu objetivo é construir e testar um modelo inovador de intervenção política, desenvolver e
implementar formação e implementar um kit de ferramentas, que se baseia nos princípios da
justiça restaurativa, psicologia positiva e o modelo de Boas Vidas.
O objetivo final do projeto é ajudar a implementar o objetivo da Estratégia da UE para a Juventude
de prevenir os fatores que podem levar à exclusão social e radicalização dos jovens.
O kit de ferramentas é composto de conteúdos teóricos, vídeos, ferramentas de autorreflexão e
recursos externos que abrangem quatro tópicos: compreensão do fenômeno da radicalização,
psicologia positiva e modelo de boas vidas, escuta dos jovens e promoção da sua participação
desde uma perspetiva de direitos humanos e combater a radicalização através da resolução de
conflitos e pensamento crítico.
O Dr. Theo Gavrielides, fundador e diretor do IARS e coordenador do projeto YEIP, disse: “A
radicalização e extremismo levando à violência tornou-se uma preocupação crescente nos últimos
anos, especialmente com suas consequências para os jovens. Em toda a Europa e nos países
vizinhos, há a necessidade de liderança e determinação na luta contra a marginalização dos jovens
de forma a restaurar a confiança nos cidadãos. Portanto, este kit de ferramentas de prevenção
fornecerá as bases para a criação de alterações sistémicas, tanto a nível nacional como a nível da
UE. Colocar os jovens no centro do processo de influência política resulta em decisões bem

informadas, e é somente através desta abordagem que podemos alcançar uma verdadeira inclusão
social da juventude no mundo futuro."

Julia Patz, membro do Conselho Consultivo de Jovens do IARS, afirmou: “Eu acho interessante ver
um manual de ferramentas para jovens que foi na verdade desenhado por outros jovens. Muitas
vezes, os governos e organizações não perguntam aos beneficiários das suas medidas o que é que
estes recomendariam para melhorar as suas vidas. Mas este kit de ferramentas YEIP foi
desenvolvido ouvindo os jovens e promovendo a sua participação numa perspetiva de direitos
humanos, tornando-a ainda mais útil e aplicável aos jovens. Ao longo do desenvolvimento desta
ferramenta de prevenção, os jovens têm estado a liderar o YEIP, o que torna o kit único para
qualquer jovem”.

Durante o projeto YEIP, os jovens lideraram o desenho da estrutura do modelo de prevenção para
ajudar a desenvolver um conjunto de ferramentas robustas. Ao assumir um papel ativo na
pesquisa de pares, discutindo suas experiências, opiniões e sugestões em grupo, eles estão em
melhor posição para influenciar e tomar decisões em relação à prevenção da radicalização
violenta.
Esta escolha é o resultado de uma inversão de tendência que permitirá a criação de políticas de
prevenção mais adequadas e relevantes para a juventude.

Sobre o projeto YEIP
O Projeto YEIP, com a duração de 3 anos e cofinanciado pelo programa Erasmus+, visa conceber
um quadro positivo de políticas de prevenção, liderado por jovens para enfrentar a marginalização
e radicalização violenta entre os jovens na Europa. O projeto começou em março de 2017.
Liderados
por
jovens
e
coordenados
pelo
Dr.
Theo
Gavrielides
(https://www.theogavrielides.com/) e Instituto Internacional IARS (https://www.iars.org.uk/),
O YEIP é implementado em parceria com 18 entidades de sete países da UE para construir e testar
modelos inovadores de intervenção política, os princípios da justiça restaurativa, da psicologia
positiva e do Modelo de Boas Vidas.
O YEIP é implementado através da construção e validação de ferramentas (Modelo de prevenção
YEIP/intervenções, kit de ferramentas, formação) em 4 ambientes (escolas, universidades, prisões
e online) nos países que compõe a parceria.
O YEIP lançará as bases para a mudança sistêmica no nível nacional mas também ao nível Europeu,
O objetivo final é que o projeto ajude a implementar o objetivo da Estratégia da UE para a
Juventude de prevenir os fatores que podem levar à exclusão social e à radicalização dos jovens.

O projeto também está de acordo com o Estratégia Antiterrorismo de 2005 (revista em 2008 e
2014).
O sucesso deste projeto liderado por jovens demonstrará aos cidadãos europeus a liderança e
determinação das instituições da CE em erradicar as razões que levam à marginalização dos jovens
e radicalização, firmando desta forma confiança e confiança.

