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Vozes da juventude Europeia na conferência
internacional sobre a radicalização violenta da
juventude: “Parem de nos gerir!”
Em janeiro de 2020, o Instituto Internacional IARS e a parceria YEIP apresentaram as conclusões de um
dos maiores estudos científicos sobre radicalização violenta de jovens em sete países europeus: Reino
Unido, Grécia, Chipre, Itália, Suécia, Portugal e Roménia. Na conferência, jovens de todo o mundo enviam
uma mensagem clara aos governos e à União Europeia: “Parem de nos ver como se fossemos riscos”!
A Conferência Internacional YEIP, “Combater a radicalização violenta da juventude na Europa”, organizada pela Escola de Psicologia da Universidade de East London (UEL), reuniu mais de 120 pessoas,
incluindo o Ministério do Interior Britânico, o Ministério italiano, decisores políticos e jovens. Vários
outros profissionais, incluindo investigadores, especialistas e académicos debateram sobre a questão da
radicalização violenta da juventude.
Dr. Theo Gavrielides, fundador do IARS e professor da UEL disse: “É com muito orgulho que vi os nossos
jovens e muitos decisores políticos de toda a Europa unindo esforços para encontrar novas e positivas
formas de enfrentar o crescente fenómeno do ódio. É com confiança e solidariedade que podemos lidar
com a marginalização e a radicalização violenta, não com punições mais severas ou com a narrativa da
divisão”.
O projeto YEIP destacou as atitudes, experiências e conhecimentos de jovens europeus, de jovens trabalhadores e de profissionais que trabalham com jovens. Isto também foi acompanhado por um teste
piloto de ferramentas inovadoras para abordar o fenómeno da radicalização juvenil e uma abordagem
dessa questão entre grupos marginalizados.
Em oposição à atual abordagem que sustenta a reabilitação na justiça criminal e a gestão de criminosos,
o projeto YEIP propõe intervenções baseadas no quadro da psicologia positiva e no Modelo de Boa Vidas
(Good Lives Model), baseado em pontos fortes, como um modelo melhor de “desradicalização”.
A educação é a chave, a maior ferramenta para ajudar a prevenir a radicalização violenta da juventude,
criando uma espécie de “poder brando” que reduz os medos e inseguranças discutidos anteriormente.
Um papel muito importante também pode ser desempenhado pelas novas gerações. O Instituto Internacional IARS, cujo objetivo principal é “capacitar os jovens com uma voz coletiva mais forte para pressionar por maior igualdade e justiça social”, promoveu uma enorme participação no debate de muitos jovens diretamente envolvidos nos workshops e iniciativas paralelas organizadas no âmbito da conferência

internacional.
Para contribuir com os resultados intelectuais do Projeto YEIP, o IARS organizou um concurso de redação 99%
Campaign. Este ano, a jovem investigadora Amanda Blackhurst (EUA) recebeu o prémio com o seu trabalho:
O Papel dos Algoritmos do YouTube na Radicalização Online. Todos os artigos submetidos estão disponíveis
aqui.
Amanda Blackhurst disse: “Ser selecionada como vencedora do concurso tem sido uma grande honra, pois
havia vários candidatos dignos e que escreveram sobre tópicos interessantes e prementes. É essencial que os
jovens sintam que as suas vozes e opiniões são ouvidas, especialmente em tópicos que os preocupam, como
a radicalização da juventude. Obrigado ao IARS pelo compromisso de fornecer uma plataforma para que os
jovens se sintam empoderados e ouvidos”.
O projeto YEIP criou uma diversidade de ferramentas, incluindo formação, livros e kits de ferramentas para
ajudar os decisores políticos, tanto nacional quanto internacionalmente, a formular políticas mais eficazes
para combater a radicalização violenta da juventude. Os materiais estão todos disponíveis aqui:
https://yeip.org/.

Proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) este finanțat pentru o perioada de 3 ani prin programul
Erasmus +, program ce urmărește să dezvolte un cadru de politici pentru prevenirea marginalizării și radicalizării
violente în rândul tinerilor
din Europa. Proiectul a început în martie 2017.
Implementat alaturi de tineri și coordonat de Dr. Theo Gavrielides https://www.theogavrielides.com/ şi Institutului
Internațional IARS (https://www.iars.org.uk/), proiectul YEIP este derulat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări
din UE pentru a construi și a testa modele de politici inovatoare de intervenție bazate pe principiile justiției
restaurative, psihologia pozitivă și modelul bunăstării.
YEIP este implementat prin dezvoltarea și validarea pe teren a unor instrumente de intervenție şi formare (YEIP
PREVENT MODEL) în 4 medii (școli, universități, penitenciare, on-line) în 7 state membre ale UE participante la
proiect (Grecia, Cipru, Marea Britanie, Suedia, Portugalia, Italia și România).
YEIP își propune să pună bazele unei schimbări sistemice la nivel național și european. Obiectivul final este ca
proiectul să contribuie la implementarea Strategiei UE pentru tineret, de a preveni factorii care pot duce la
excluziunea socială a tinerilor și la radicalizarea lor. Proiectul este, de asemenea, în concordanță cu combaterea
Strategia UE de combatere a terorismului din 2005 (revizuită în 2008 și 2014).
Succesul acestui proiect condus de tineri va demonstra cetățenilor europeni leadership-ul și determinarea
instituțiilor comunitare prin evidentierea cauzelor care duc la marginalizarea și radicalizarea tinerilor, crescand
totodata si increderea in acestea.
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