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Noi date publicate într-o cercetare realizată
de tineri cu privire la radicalizarea violentă
Astazi, în cadrul proiectului Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) se lansează noi date
obţinute în urma unei cercetări conduse de 74 de tineri din Marea Britanie, Grecia, Cipru, Italia,
Portugalia, Suedia și România cu implicarea a 400 de participanți la cercetare.
Timp de peste doi ani, proiectul finanțat prin Erasmus +, coordonat de IARS International Institute sub
conducerea profesorului Theo Gavrielides, a format echipe locale de tineri care au efectuat lucrări de
teren originale în școli, închisori de tineret, universități, centre de migranți și online.
Noile dovezi în discursul radicalizării violente a tinerilor arată o legătură între discriminare și factorii de
determinanţi care stau la baza unor ideologii extremiste. Deși există diferențe între tipurile pe care
fenomenul le ia în țările partenere ale proiectului și în toată Europa, există un fir comun care caracterizează
căile către radicalizarea violentă. Proiectul susține că, dacă acest subiect este abordat la nivelul politicilor
UE, Europa are o șansă mai bună de a aborda naționalismul și extremismul, fenomene care iau amploare.
Acest raţionament este legat de modul în care tinerii cu risc de radicalizare violentă sunt „gestionați” de
sistemul de justiție existent drept „riscuri”. Aceasta creează o înstrăinare și divizare suplimentară, în timp
ce ratele de recidivă cresc. Nouă cercetare subliniază că abordarea actuală a eșuat.
Dr. Theo Gavrielides, coordonatorul YEIP a declarat: Nu putem continua să investim resursele noastre
naționale și europene într-o paradigmă eșuată, iar noile date obţinute de către tinerii europeni susține
pur și simplu necesitatea unei noi direcții”.
Ama Yarboi, din cadrul Youth Advisory Board al proiectului, a precizat: “ Acum este timpul nostru ca
tineri să ne ridicăm și să acceptăm responsabilitățile pe care le-am moștenit de la generațiile
anterioare. Este atât de inspirator să vedem tinerii conduc aceste modele de intervenție politică.
Viitorul nostru este în propriile noastre mâini și se pare că avem o bună înțelegere a modului în care
vrem să îl modelăm

YEIP va lansa concluziile finale pe 29 ianuarie 2020 în cadrul unei conferinţe internaţionale la Londra.
înregistrările sunt deschise . Speakeri la eveniment includ reprezentanţi ai Comisiei Europene, autorităţi
publice din ţările participante, între care şi Neil Coyle MP, secretarul de stat în justiţie Diane Abbott şi
profesori universitari renumiţi.
Manuela Tagliani, tânăr cercetător YEIP din cadrul Anziani e non solo, partenerul Italian a declarat:
„O nevoie comună a tinerilor pe care cercetarea noastră a reafirmat-o este nevoia de a se simţi acceptați,
apreciați și ascultați de adulți. Acest subiect este un important punct de plecare pentru crearea modelului
de prevenire a YEIP ”
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Final
Note editori:
Acest raport a fost realizat în cadrul celei de-a doua activităţi„ Cercetare de teren – faza 1” a proiectului YEIP,
un program de 3 ani finanțat prin Erasmus + care are drept scop conceperea unui cadru de prevenire a
politicilor pozitive, condus de tineret, pentru abordarea și prevenirea marginalizării și radicalizării violente în
rândul tinerilor din Europa . Proiectul a început în martie 2017.
Condus de tineri şi coordonat de Dr. Theo Gavrielides şi de IARS International Institute, YEIP a fost
implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări UE pentru a construi și testa modele de intervenție
inovatoare și de politici bazate pe principiile justiției restaurative, psihologiei pozitive și a Modelului Bunăstării.

YEIP este implementat prin construcția și validarea prin cercetare de teren a instrumentelor (modelul de
intervenţie YEIP PREVENT, set de instrumente, instruire) în 4 medii (școli, universități, închisori, online) în
cele 7 state membre UE participante. Proiectul va pune bazele schimbării sistemice la nivel național și la
nivel UE. Obiectivul final este ca proiectul să contribuie la implementarea obiectivului Strategiei UE pentru
Tineret de a preveni factorii care pot duce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor. De asemenea,
proiectul este în conformitate cu Strategia de combatere a terorismului din 2005 a UE (revizuită în 2008 și
2014) Succesul acestui proiect condus de tineri va demonstra cetățenilor europeni conducerea și
determinarea instituțiilor CE în a înrădăcina motivele care duc la marginalizarea și radicalizarea tinerilor,
consolidând astfel încrederea în noile instrumente.
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.

