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“JOVENS MARGINALIZADOS NAS NÃO RADICALIZADOS: LANÇAMENTO
DE UMA NOVA INVESTIGAÇÃO PREVENTIVA”
A 22 de janeiro de 2018, na Universidade de Modena, Itália, serão lançadas as conclusões do Projeto Youth
Empowerment and Prevention Project (YEIP) Cofinanciado pela UE, revelando novos rumos na prevenção da
radicalização entre os jovens.
A prevenção e o controle foram tratados como responsabilidades governamentais, mas os jovens acreditam
que chegou a hora de darem sua opinião. O YEIP foi criado em resposta à falta de políticas efetivas de
juventude que possam aumentar a inclusão social dos jovens e minimizar o risco de radicalização, através do
aumento da participação dos próprios jovens. A conferência lançará o livro “Jovens, marginalizados mas não
radicalizados: um estudo comparativo de abordagens positivas para a radicalização da juventude”. Este é o
resultado da investigação que foi realizada no Reino Unido, Itália, Roménia, Portugal, Chipre, Grécia e Suécia.
Este livro apresenta os resultados nacionais nas respetivas línguas nativas, bem como sua análise
comparativa e resumos em inglês.
O professor Theo Gavrielides, editor do livro e coordenador do projeto YEIP, disse: “No ano passado, só no
Reino Unido, tivemos quatro ataques e pelo menos sete tentativas de causar terror e nos dividir. Esta é
também a realidade da Europa. É hora de pararmos de fazer a mesma coisa, esperando que o resultado seja
diferente. Precisamos olhar para o que os jovens fazem e dizem em resposta às razões que os deixam
marginalizados e em alguns casos radicalizados. O nosso papel como sociedade civil é agora mais vital do que
nunca. É nossa responsabilidade também permanecermos fortes e focados e tenho a honra de liderar o
Consórcio YEIP na criação de um novo modelo de prevenção para a Europa.”
O projeto YEIP, cofinanciado pelo programa Erasmus+, é implementado por um consórcio de 18 parceiros de
7 Estados-Membros da UE, incluindo o Ministério do Interior do Reino Unido e vários outros Ministérios. Os
parceiros irão reunir-se em Modena, Itália, para uma conferência internacional organizada pelos parceiros
italianos Anziani e Non Solo e Governo Regional da Ligúria. O evento internacional reunirá especialistas,
investigadores e jovens de toda a Europa para compartilhar conhecimentos e práticas.

Licia Boccaletti, gestora de projeto da Anziani e Non Solo afirmou: “Estamos orgulhosos de receber em
Modena a primeira conferência internacional do projeto YEIP. Será uma excelente oportunidade para
aprender com especialistas internacionais, mas também para entender em que medida as experiências
italianas podem contribuir para a implementação da estratégia do projeto”.
A Região da Liguria disse: “Assinámos um memorando de entendimento com o Ministério do Trabalho e
Políticas Sociais - Direção Geral de Políticas de Imigração e Integração, com base no qual a Região está
empenhada em transferir e partilhar com a Direção Geral as informações e os resultados alcançados. através
deste projeto. A Direção Geral está também empenhada em melhorar toda a informação e o material do
projeto através do seu portal na Internet “Integração Migrante” e divulgar os resultados alcançados através
da sua rede institucional”.
As sessões do período da manhã irão centrar-se na perspetiva internacional, com a apresentação dos
resultados relevantes da investigação conduzida pelas principais instituições parceiras. As sessões da tarde
concentrar-se-ão no contexto italiano e em exemplos de participação juvenil. Entre os principais oradores
estão: Stefano Dambruoso; Chaimaa Fatihi, autora do livro “Você nunca nos terá. Carta aberta de um
muçulmano italiano a terroristas” e Tatiana Esposito, chefe da Direção Geral de Políticas de Imigração e
Integração, Ministério do Trabalho e Políticas Sociais da Itália.
Maija Linnala, uma jovem Finlandesa envolvida no YEIP, disse: “Muitas vezes os jovens são tratados como
um problema e não como parte da solução na prevenção da radicalização. Combater o discurso do ódio e o
crime de ódio, bem como melhorar e investir no setor da educação são uma parte vital do trabalho
preventivo. Enquanto jovem, sinto que investir em nossas capacidades, interesses e aspirações,
reconhecendo as nossas fraquezas, fornecerá uma solução mais viável para o atual problema da
radicalização, em vez de rotular-nos como riscos que devem ser geridos”.
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Página web do projeto www.yeip.org
O YEIP é desenvolvido em resposta ao Convite à apresentação de propostas EACEA n.º 34/2015 Açãochave 3: Apoio às reformas políticas - Iniciativas para a inovação política [Experiências de políticas
Europeias nos domínios da educação, formação e juventude lideradas por autoridades públicas]. O
projeto é cofinanciado ao abrigo do Acordo Erasmus + Nº 2016-2927/9.
The IARS International Institute: www.iars.org.uk
O Ministério do Interior (Home Office) é a autoridade pública que transmitiu a responsabilidade ao IARS
International Institute para coordenar o projeto YEIP.
Para mais informação: http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

