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Μόλις κυκλοφόρησαν νέα δεδομένα από έρευνα με νέους σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας
Σήμερα, το πρόγραμμα Youth Empowerment and Innovation (YEIP) κυκλοφορεί νέα δεδομένα
που συλλέχθηκαν μέσω έρευνας με 400 συμμετέχοντες που διεξήχθη από 74 νέους στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Ρουμανία.
Για περισσότερα από δύο χρόνια, το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ πρόγραμμα, το οποίο
συντονίστηκε από το IARS International Institute υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Theo
Gavrielides, εκπαίδευε τοπικές ομάδες νέων που πραγματοποίησαν αρχική επιτόπια εργασία σε
σχολεία, φυλακές νέων, πανεπιστήμια, μεταναστευτικά κέντρα και στο διαδίκτυο.
Τα νέα στοιχεία στο διάλογο για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων δείχνουν μια σχέση
μεταξύ των διακρίσεων και των βασικών παραγόντων έλξης και ώθησης που οδηγούν σε ακραίες
ιδεολογίες. Αν και υπάρχουν διαφορές στα σχήματα και τις μορφές που λαμβάνει το φαινόμενο
στις χώρες που πραγματοποιείται το πρόγραμμα και σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ένας κοινός
κίνδυνος που χαρακτηρίζει τα μονοπάτια της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Το έργο υποστηρίζει
ότι αν ο κίνδυνος αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, τότε η Ευρώπη έχει καλύτερες
πιθανότητες να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο εθνικισμό και τον εξτρεμισμό. Αυτός ο κίνδυνος
είναι πολύ συνδεδεμένος με το πώς οι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
αντιμετωπίζονται από το υπάρχον σύστημα δικαιοσύνης ως «κίνδυνοι». Αυτό δημιουργεί
περαιτέρω αποξένωση και διαίρεση, ενώ τα ποσοστά επανεμφάνισης και αυτή η νέα έρευνα
επισημαίνουν ότι η τρέχουσα προσέγγιση απέτυχε.

Ο Δρ. Theo Gavrielides, συντονιστής του YEIP, δήλωσε: "Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε
τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς μας πόρους σε ένα αποτυχημένο παράδειγμα και αυτά τα νέα
στοιχεία από νέους Ευρωπαίους απλά υποστηρίζουν την ανάγκη για μια νέα κατεύθυνση".

Η Ama Yarboi από το Youth Advisory Board του προγράμματος δήλωσε: "Τώρα είναι η σειρά μας
ως νέοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουμε τις ευθύνες που έχουμε
κληρονομήσει από τις παλαιότερες γενιές. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους νέους να
προωθούν αυτά τα μοντέλα πολιτικής παρέμβασης. Το μέλλον μας είναι στα χέρια μας και
φαίνεται ότι έχουμε καλή αντίληψη για το πώς θέλουμε να το διαμορφώσουμε».
Το YEIP θα παρουσιάσει τα τελικά πορίσματά του στις 29 Ιανουαρίου 2020 σε διεθνές συνέδριο
στο Λονδίνο. Οι εγγραφές άνοιξαν. Ανάμεσα στους κύριους ομιλητές θα είναι λειτουργοί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες αρχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
καθώς και ο βουλευτής Neil Coyle, η γραμματέας δικαιοσύνης Diane Abbott και διακεκριμένοι
ακαδημαϊκοί.
Η Manuela Tagliani, νέα ερευνήτρια του YEIP από τον εταίρο Anziani e non solo στην Ιταλία,
σχολίασε: "Μια κοινή ανάγκη των νέων που καταδεικνύει η έρευνά μας είναι η ανάγκη να
αισθάνονται αποδεκτοί, να τυγχάνουν εκτίμησης και να τους ακούνε οι ενήλικες. Το θέμα αυτό
αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του προτύπου πρόληψης του YEIP".
----Σημείωση στους συντάκτες
Για να κατεβάσετε την Σύνοψη

Η έκθεση αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (WP) 2 "Φάση 1 Έρευνας
Πεδίου" του ευρωπαϊκού προγράμματος " Youth Empowerment and Innovation Project - YEIP", το
οποίο είναι ένα τριετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+, το οποίο στοχεύει στο
σχεδιασμό από τους νέους ενός θετικού πλαισίου πολιτικής πρόληψης για την αντιμετώπιση και

την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017.
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(https://www.theogavrielides.com/) και το IARS International Institute (https://www.iars.org.uk/),
το YEIP πραγματοποιείται σε συνεργασία με 18 εταίρους από επτά χώρες της ΕΕ και στοχεύει στο
να φτιάξει και να δοκιμάσει καινοτόμα μοντέλα πολιτικής παρέμβασης που βασίζονται στις αρχές
της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, της θετικής ψυχολογίας και του Good Lives Model (GLM). Το
YEIP επιτυγχάνει τους σκοπούς του μέσω της κατασκευής και της επικύρωσης πεδίου των
εργαλείων (μοντέλο/παρεμβάσεις του YEIP PREVENT, εργαλειοθήκη, εκπαίδευση) σε τέσσερα
περιβάλλοντα (σχολεία, πανεπιστήμια, φυλακές, διαδικτυακά) στα 7 κράτη μέλη της ΕΕ που
συμμετέχουν. Το YEIP θα θέσει τα θεμέλια για τη συστημική αλλαγή σε εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο. Ο απώτερος στόχος είναι το πρόγραμμα να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου της
Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία για την πρόληψη των παραγόντων που μπορούν να
οδηγήσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Το πρόγραμμα
συμβαδίζει επίσης με τη στρατηγική της ΕΕ του 2005 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
(αναθεωρημένη το 2008 και το 2014). Η επιτυχία αυτού του προγράμματος το οποίο υλοποιείται
από τους νέους θα δείξει στους ευρωπαίους πολίτες την ηγεσία και την αποφασιστικότητα των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την εξάλειψη των παραγόντων που οδηγούν στην
περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη.

