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“TINERI, MARGINALIZATI DAR NU RADICALIZATI: LANSAREA UNEI
CERCETARI NOI”
În data de 22 ianuarie 2018 la Universitatea Modena, Italia, rezultatele proiectului Youth Empowerment and
Prevention Project (YEIP) finanțat de UE vor fi publicate, dezvăluind noi direcții în prevenirea radicalizării
tinerilor.
Prevenirea și controlul radicalizării au fost tratate printr-o abordare de sus în jos ca responsabilități ale
guvernelor, dar tinerii cred că este momentul ca vocea lor să fie auzită. YEIP a fost creat ca răspuns la lipsa
unor politici eficiente pentru tineret, care pot spori incluziunea socială a tinerilor și să reducă la minimum
riscul de radicalizare. Această viziune este împărtăşită de tineri.
În cadrul conferinţei va fi lansată carea electronică “Young, marginalised but not radicalized: A comparative
study of positive approaches to youth radicalization”. Acesta este rezultatul cercetărilor efectuate în Marea
Britanie, Italia, România, Portugalia, Cipru, Grecia și Suedia, fiind prezentate rezultatele cercetării realizate la
nivel naţional în limbi native ale statelor participante, precum și o analiză comparativă și rezumate scrise în
limba engleză.
Profesorul Theo Gavrielides, Editorul cărţii şi coordonator YEIP a declarat: “Anul trecut, doar în Marea
Britanie, am avut patru atacuri și cel puțin șapte încercări de a provoca teroare și de a ne diviza.
Aceasta este și realitatea Europei. Este timpul să nu mai facem același lucru, sperând că rezultatul va fi diferit.
Trebuie să analizăm ce fac și ce spun tinerii ca răspuns la motivele care îi lasă marginalizați și pe unii
radicalizați. Rolul nostru ca societate civilă este acum mai vital ca niciodată. De asemenea, este
responsabilitatea noastră să fim puternici și concentrați și sunt onorat să conduc Consorțiul YEIP în crearea
unui nou model de prevenire pentru Europa.
YEIP, finanțat de Erasmus +, este livrat de un consorțiu format din 18 parteneri din 7 state membre ale UE
care se vor întâlni la Modena, Italia, pentru o conferință internațională organizată de partenerii italieni
Anziani e non solo și Regiunea Liguria. Evenimentul internațional va reuni experți, cercetători și tineri din
toată Europa pentru a împărtăși cunoștințe și practici.

Licia Boccaletti, manager proiect în cadrul Anziani e non solo a precizat: “ Suntem mândri să găzduim la
Modena prima conferință internațională a YEIP. Este o oportunitate excelentă de a învăța de la experți
internaționali, dar și de a înțelege în ce măsură experiențele italiene pot contribui la implementarea strategiei
de proiect”.
Reprezentantul Regiunii Liguria a menţionat: “ Am semnat un memorandum de înțelegere cu Ministerul
Sănătății și Muncii - Direcția Generală pentru Politici de Imigrație și Integrare, pe baza căruia Regiunea se
angajează să transfere și să împărtășească cu DG informațiile și rezultatele obținute prin acest proiect. DG
se angajează, de asemenea, să îmbunătățească toate informațiile și materialele proiectului prin portalul lor
web „Integrarea migranților” și să disemineze rezultatele obținute prin intermediul rețelei sale instituționale.
Ședințele din prima parte a zilei se vor concentra pe perspectiva internațională, cu prezentarea studiilor de
cercetare relevante ale principalelor instituții. Ședințele de după-amiază se vor concentra pe contextul italian
și pe exemple de participare activă tinerilor. Printre key speakers se numără: Stefano Dambruoso, MPE and
promotor al legii pentru prevenirea radicalizării; Chaimaa Fatihi, autorul cărţii “You will never have us. Open
letter from an Italian Muslim to terrorists” şi Tatiana Esposito, Directorul General a Direcţiei de Migraţie şi
Politici de Integrare din cadrul Ministerului Muncii şi al Politicilor Sociale.
Maija Linnala, o tânără din Finlanda implicată în YEIP, a declarat: „De multe ori, tinerii sunt tratați ca o
problemă și nu ca o parte a soluției în prevenirea radicalizării. Combaterea discursului instigator la ură și a
crimelor de ură, precum și îmbunătățirea și investițiile în sectorul educației sunt o parte vitală a activității
preventive. Ca tânără, simt că investirea în abilitățile, interesele și aspirațiile noastre, recunoscând
slăbiciunile noastre, va oferi o soluție mai fezabilă la problema actuală a radicalizării, în loc să eticheteze
tinerii drept riscuri care trebuie gestionate.
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YEIP a fost dezvoltat ca răspuns la apelul de propuneri EACEA nr. 34/2015 Acțiunea cheie 3: Sprijin pentru
reforma politicii - Inițiative pentru inovarea politicii - [Experimentări de politică europeană în domeniile
Educației, Formării și Tineretului, conduse de public la nivel înalt Autoritățile]. Proiectul este co-finanțat
prin Acordul de finanțare Erasmus + nr. 2016-2927 / 9.
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Pentru mai multe informaţii: http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

