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“A PREVENÇÃO DA RADICALIZAÇÃO DOS JOVENS:
A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO YEIP ENSINAR COMO PREVENIR
PARA NÃO COMBATER”
No passado dia 22 de Janeiro realizou-se em Modena, Itália, a Conferência Internacional YEIP, no
Departamento de Direito da Universidade de Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), organizada
pela cooperativa social Anziani e Non Solo, em colaboração com a Região de Liguria, Instituto
Internacional IARS de Londres. e CRID - Centro de Pesquisa Interdepartamental sobre
Discriminações e vulnerabilidades UNIMORE.
A Conferência pretendeu apresentar os resultados da primeira fase do YEIP - Youth
Empowerment and Innovation Project, um projecto Europeu cofinanciado no âmbito do programa
Erasmus+, cujo objectivo é criar e disseminar novas ferramentas para a prevenção da
radicalização entre os jovens, com base nos princípios da psicologia positiva, modelo boas vidas e
da justiça restaurativa.
Durante o evento, Theo Gavrielides - fundador e diretor do Instituto Internacional IARS e
coordenador do YEIP, lançou os livros “Jovens, marginalizados mas não radicalizados: um estudo
comparativo de abordagens positivas para a radicalização da juventude” e “Radicalização da
Juventude, Justiça Restaurativa e o Modelo de Boas Vidas: Aprendizagem comparativa de sete
países ”, disponíveis gratuitamente no site do projeto: www.yeip.org.
Os volumes reúnem os resultados das investigações e trabalho de campo realizadas nos 7 Estados
Membros do projeto (Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia), investigando
o estado da arte sobre o tema da radicalização.

O evento reuniu investigadores, especialistas e representantes de instituições locais, regionais e
nacionais de toda a Europa, que tiveram a possibilidade de conhecer não apenas a teoria, mas
tambéma as boas práticas.
No entanto, salienta-se a participação de mais de 60 estudantes de escolas de ensino secundário e
de universidades: dentre estes, alguns deles tiveram a oportunidade de expressar diretamente
suas opiniões e contar suas experiências pessoais.
Como apontou Antonella Inverno, chefe da Unidade de Políticas e Direito da “Save the Children”,
no seu discurso, a participação dos jovens representa a ocasião para empoderar os jovens
enquanto indivíduos, mas também como membros da comunidade, influenciando positivamente
suas decisões e ações.
"A importância de atuar na prevenção de todas as formas de extremismo, através de intervenções
socioeducativas sobre os temas de identidade, participação, empoderamento e mediação de
conflitos, emerge claramente da Conferência de YEIP", comenta Licia Boccaletti da cooperativa
social Anziani e Non Solo.
O deputado Stefano Dambruoso, primeiro signatário do projeto de lei italiano “Medidas para a
prevenção da radicalização jihadista e extremismo jihadista violento”, orador na Conferência de
YEIP, sublinhou a importância de alinhar as políticas nacionais com a estratégia Europeia de
combate ao extremismo. não apenas no processo e resposta criminal, mas também na prevenção,
essencial para a obtenção de resultados efetivos.
Nas próximas semanas, gravações, vídeos, fotos e outros materiais da Conferência serão
disponibilizados na página web do YEIP e na página do Facebook.

