BIBLIOGRAFIE PRIVIND RADICALIZAREA TINERILOR ÎN 6 LIMBI PUBLICATA DE YEIP
Suntem încântaţi saă publicăm în cadrul proiecutlui Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) primul rezultat prin publicarea
Bibliografia în 6 limbi diferite Acesta este primul pas al YEIP în descoperirea și înțelegerea contextului actual al radicalizaării tinerilor
și al abordările pozitive din Europa.
Bibliografia își propune să ofere o listă cuprinzătoare de referințe identificate și revizuite de partenerii de cercetare YEIP din
șapte state membre ale UE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marea Britanie: The IARS International
Grecia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou
Ciprus: Centre for Advancement of Research and Development in Education
Italia: Anziani e non solo
Portugalia: Inovamais
Suedia: Linne Universitetet
Romania: Fundatia Schottener Servicii Sociale.

Dr. Theo Gavrielides, coordonatorul YEIP a declarat: „Mă bucur că putem contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor existente și, prin
urmare, simt că eforturile în domeniul academic și în cel al politicilor publice în domeniul radicalizării ar putea beneficia de resurse
care nu sunt disponibile numai în limba engleză.
De asemenea, este important ca oamenii care lucrează la nivel local (practicieni, tineri, educatori, factori de decizie, politicieni și
cercetători) să poată accesa informațiile pe care le furnizăm”.
Bibliografia este însoțită şi de cartea disponibilă electronic „Tineri, Marginalizaţi, dar nu Radicalizaţi: Un studiu comparativ al
abordărilor pozitive ale radicalizării tinerilor” cuprinzând șapte capitole scrise în limbile native ale cercetătorilor (engleză, greacă,
italiană, portugheză, suedeză și română). De asemenea, aceasta a fost susținută şi de un „Rezumat comparativ și executiv”, scris
în engleză și care prezintă principalele rezultate din toate țările participante.
Cartea va fi lansată în Italia pe 22 ianuarie 2018 în cadrul Conferinței internaționale intitulată:
PREVENIREA RADICALIZĂRII TINERILOR
Prevenirea radicalizării și excluziunii sociale din perspectivă buttom-up: vocile tinerilor
Organizată de partenerul YEIP Anziani e non solo (http://www.anzianienonsolo.it)
Detalii despre eveniment pot fi g:
http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar părerile
autorilor și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

