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Οι απόψεις νέων Ευρωπαίων ακούστηκαν
σε διεθνές συνέδριο για τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας: «Σταματήστε
να μας χειραγωγείτε!»
Τον Ιανουάριο του 2010, το IARS International Institute και η κοινοπραξία του έργου YEIP ανακοίνωσαν
τα αποτελέσματα μιας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές έρευνες για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση
των νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε επτά ευρωπαϊκά κράτη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο,
Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Στο συνέδριο, νέοι/ες από όλο τον κόσμο έστειλαν ένα
ξεκάθαρο μήνυμα στις κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Μην μας συμπεριφέρεστε σαν να
είμαστε εστίες κινδύνου»!
Το διεθνές συνέδριο του YEIP με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τη βίαιη νεανική ριζοσπαστικοποίηση στην
Ευρώπη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Ανατολικού
Λονδίνου, παρακολούθησαν πάνω από 120 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του
βρετανικού και του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών, πολιτικών και νέων ανθρώπων. Πολιτικοί,
ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί συζήτησαν για το θέμα της βίαιης νεανικής
ριζοσπαστικοποίησης. Στους κύριους ομιλητές του συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από τα συμμετέχοντα κράτη, καθώς και διακεκριμένοι
πανεπιστημιακοί καθηγητές.
Ο Δρ Theo Gavrielides, ιδρυτής του IARS και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου,
δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος που είδα νέους ανθρώπους και διαμορφωτές πολιτικών από όλη
την Ευρώπη να συναθροίζονται προκειμένου να βρουν καινούργιους, θετικούς τρόπους για την
αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου του μίσους. Μέσα από την εμπιστοσύνη και την κατανόηση,
και όχι με σκληρότερες τιμωρίες και διχαστικά αφηγήματα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την
περιθωριοποίηση και τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση».
Το YEIP κατέγραψε τις συμπεριφορές, τις εμπειρίες και τις γνώσεις νεαρών Ευρωπαίων, επαγγελματιών
που εργάζονται με νέους, καθώς και άλλων ειδικών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Το
έργο συμπεριλάμβανε, επίσης, τη δοκιμή ενός καινοτόμου εργαλείου για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης, και ειδικότερα της αντιμετώπισής του στο πλαίσιο
περιθωριοποιημένων ομάδων.
Σε αντίθεση με την τρέχουσα προσέγγιση που δίνει έμφαση στον ποινικό σωφρονισμό και στη διαχείριση
των παραβατών, το YEIP προτείνει ως ένα καλύτερο μοντέλο αποριζοσπαστικοποίησης παρεμβάσεις
που βασίζονται στη θετική ψυχολογία και στο Μοντέλο Καλής Ζωής.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί και το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αποτροπή της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων, καθώς μπορεί να μειώσει τους φόβους και τις ανασφάλειες. Σημαντικό
ρόλο μπορούν, επίσης, να διαδραματίσουν οι νέες γενιές. Το IARS international Institute, του οποίου ο κύριος
στόχος, όπως τον περιέγραψε ο ιδρυτής του, καθηγητής Theo Gravrielides, είναι «να φέρει σε επαφή νέους
ανθρώπους ώστε να διεκδικήσουν συλλογικά μεγαλύτερη ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη», προώθησε
την άμεση συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων στα παράλληλα workshops και τις υπόλοιπες
δραστηριότητες που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου.
Προκειμένου να προωθήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα του YEIP, το IARS οργάνωσε έναν συγγραφικό
διαγωνισμό που εντάσσεται στο πλαίσιο του 99% Campaign. Φέτος, το βραβείο απονεμήθηκε στη νεαρή
ερευνήτρια από τις ΗΠΑ, Amanda Blackhurst, για το άρθρο της με τίτλο «The Role of YouTube Algorithms
in Online Radicalisation». Όλα τα άρθρα που υποβλήθηκαν προς κρίση στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα
εδώ:http://www.99percentcampaign.org/wp-content/uploads/2020/01/99magazine_January_2020.pdf.
Η Amanda Blackhurst δήλωσε: «Η επιλογή μου ως νικήτριας του διαγωνισμού του IARS για το έτος 2020
είναι μεγάλη τιμή για εμένα, καθώς υπήρχαν πολλοί άξιοι υποψήφιοι που έγραψαν για ενδιαφέροντα και
φλέγοντα ζητήματα. Είναι απαραίτητο οι νέοι άνθρωποι να νιώθουν ότι οι φωνές τους και οι απόψεις τους
ακούγονται, ειδικά σε θέματα που τους απασχολούν, όπως η νεανική ριζοσπαστικοποίηση. Ευχαριστώ το
IARS για την προσήλωσή του να λειτουργεί ως πλατφόρμα που διευκολύνει τους νέους να δημοσιοποιούν
τις απόψεις τους».
Στο πλαίσιο YEIP δημιουργήθηκαν μια σειρά από εργαλεία, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιβλία
και μια εργαλειοθήκη προκειμένου να βοηθηθούν οι κατά περίπτωση ιθύνοντες, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, να διαμορφώσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ: https://yeip.org/.
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