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“Radicalização violenta da juventude: Segmentos e soluções partilhados
para a Europa a África”
Entre os dias 2 e 5 de Outubro, será realizado Addis Abeba, na Etiópia, será realizado o segundo
Fórum Intercontinental da Juventude, confinado ao tema da Juventude Contra o Extremismo. Em
Fevereiro de 2017, o Diálogo Inter-religioso sobre Extremismo Violento (iDove), projeto-piloto
conjuntamente lançado pelos Cidadãos da União Africana e Direção da Diáspora (AUC-CIDO) e
pelo da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para destacar a
importância do poder brando da religião no campo prevenção do extremismo violento através de
abordagens inovadoras lideradas por jovens.
O professor Theo Gavrielides, fundador e diretor do IARS, apresentará, como orador principal, a
experiência e as aprendizagens europeias.
Durante dois dias, a conferência dará uma atenção especial aos espaços sem governo, como
regiões fronteiriças e áreas marginalizadas, onde os jovens são particularmente vulneráveis ao
recrutamento de grupos extremistas. A região fronteiriça do Sahel Sahara, a bacia do lago Chade e
o Corno de África, são exemplos privilegiados de regiões fronteiriças que sofreram marginalização
e negligência significativa devido à ausência de controle estatal efetivo, que levou à disseminação
de redes extremistas violentas.
Esta conferência surge no exato momento em que o IARS e seu fundador Theo Gavrielides estão a
iniciar a fase de piloto dos primeiros resultados do projeto YEIP, que recorre ao Modelo de Boas
Vidas e à psicologia positiva como métodos para combater a radicalização da juventude entre os
grupos marginalizados.
Na sessão da tarde sobre o tema da radicalização da juventude nas regiões fronteiriças e
comunidades marginalizadas na Europa e África, o Dr. Theo Gavrielides, coordenador científico
do projeto, irá discutir as principais evidências emergentes do YEIP, a importância de agir na

prevenção de todas as formas de extremismo, através de intervenções socioeducativas que
promovam a participação ativa dos jovens, empoderamento e mediação de conflitos.
Consulte a agenda do evento.

Notas:
Sobre o iDove
O Diálogo Interconfessional sobre o Extremismo Violento (iDove) é uma iniciativa entre a Direção
dos Cidadãos e da Diáspora (CIDO), Instituto de Paz e Segurança (IPSS) - África e Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). A lógica por trás deste projeto é a de
estabelecer um contramovimento que enfatize a paz e as mensagens educativas; tocar em
questões religiosas contenciosas; fornecer espaço para o diálogo; identificar, comparar e contraste
as causas que emanam dos diferentes países, regiões ou continentes, ou seja, desenvolvimento e
questões sociopolíticas nos dois continentes. Além disso, essa abordagem também exigirá
segurança e desenvolvimento partes interessadas a colocar em consideração
organizações/instituições locais e internacionais baseadas na fé como principal construção da paz,
desenvolvimento sustentável e reconciliação. Mais informação em https://au.int/en/idove.

Recursos adicionais:
QUESTIONÁRIO ONLINE DO YEIP
O YEIP está a promover abordagens positivas para lidar com a radicalização da juventude.
Estamos a oferecer a oportunidade de ganhar bolsas para participar da conferência final do
projeto em Londres no próximo ano (Janeiro de 2020). Para participar, pedimos que você nos dê
o seu endereço de e-mail no final do questionário. Para participar e preencher o questionário, é
necessária uma idade entre 16 e 29 anos de idade. Clique no link abaixo para participar! (O
questionário está disponível em inglês, grego, italiano, português e romeno)
https://yeip.org/online-surveys.

O coordenador científico do projeto:
Theo Gavrielides: https://www.theogavrielides.com/
The IARS International Institute: https://www.iars.org.uk

