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Vocile europeane ale tinerilor la Conferința
internațională despre radicalizarea violentă a
tinerilor: „Nu mai ne mai conduceţi!”
În ianuarie 2020, Institutul Internațional IARS și parteneriatul YEIP au lansat rezultatele unuia dintre cele
mai mari studii științifice privind radicalizarea violentă a tinerilor în 7 țări europene: Marea Britanie,
Grecia, Cipru, Italia, Suedia, Portugalia și România. În cadrul conferinței, tinerii din întreaga lume au transmis un mesaj clar guvernelor și Uniunii Europene „Nu mai ne gestionaţi ca și cum reprezentăm riscuri”!
Conferința internațională YEIP „Abordarea radicalizării violente a tinerilor în Europa”, găzduită de Școala
de Psihologie a Universității din Estul Londrei, a reunit peste 120 de persoane, inclusiv rerepzentanţi ai
Ministerul de Interne al Marii Britaniei şi Italiei, factori de decizi și tineri. O serie de alți profesioniști,
inclusiv politicieni, factorii de decizie, cercetători, experți și academicienti au dezbătut problema radicalizării violente a tinerilor. Între cei care au luat cuvântul au fost reprezentanţi şi Comisiei Europeană, ai
autorităților publice din țările participante, precum și profesori universitari.
Dr. Theo Gavrielides, fondatorul IARS și un profesor la UEL, a declarat: „Suntem mândri că am reuşit să
reunim tineri și decidenți din întreaga Europă pentru a aborda într-o manieră pozitivă un fenomen marcat din ce în ce mai mult de ură. putem aborda marginalizarea și radicalizarea violentă cu încredere și
solidaritate şi nu prin pedepse mai dure și un discurs bazat pe diviziune”.
Proiectul YEIP a evidențiat atitudinile, experiența și cunoștințele tinerilor europeni, ale lucrătorilor de
tineret și ale altor practicieni. În cadrul proiectului au fost o testate instrumente inovatoare pentru abordarea fenomenului radicalizării tinerilor în rândul grupurilor marginalizate.
Spre deosebire de abordarea actuală care stă la baza reabilitării în penitenciare și gestionării infractorilor,
proiectul YEIP propune intervenții bazate pe modelul psihologiei pozitive și modelului bunăstării ca o
alternativă mai bună pentru de-radicalizare.
Educația este cheia, cel mai important instrument pentru a preveni radicalizarea violentă a tinerilor,
creând o atitudine soft care reduce temerile și insecuritățile. Noile generații pot juca un rol foarte important. Fondatorul Institutului internațional IARS, prof. Theo Gravrielides a avut ca obiectiv: „reunirea
vocii colective a tinerilor pentru a susţine egalitatea și dreptatea socială” susţinând o participare activă la
dezbateri a multor tineri şi implicându-se direct în atelierele organizate în cadrul conferinței internaționale.
Pentru a contribui la rezultatele intelectuale ale proiectului Youth Empowerment and Innovation Project

(YEIP), IARS a organizat un concurs de scriere în cadrul campaniei de 99%. Anul acesta, o tânără cercetătoare,
Amanda Blackhurst (SUA), a fost premiată pentru cercetarea ei cu titlul: Rolul algoritmilor YouTube în radicalizarea online. Toate articolele trimise de cei care au participat la competiţie sunt disponibile aici.
Amanda Blackhurst a declarat: “A fost o mare onoare sa fiu aleasă câștigătoare a concursului de scriere IARS
2020, deoarece au fost atât de mulți candidați buni care au scris despre subiecte interesante și apăsătoare.
Este esențial ca tinerii să ştie că vocea și opiniile lor sunt auzite, în special pe subiecte care îi preocupă, cum
ar fi radicalizarea tinerilor. Mulţumesc IARS pentru angajamentul de a oferi tinerilor o platformă pentru a fi
auziți.”
Proiectul YEIP a creat o serie de instrumente diferite, inclusiv formare, cărți și ghiduri pentru a ajuta factorii
de decizie, atât la nivel național, cât și internațional, să formuleze politici mai eficiente pentru a combate
radicalizarea violentă a tinerilor. Materialele sunt disponibile aici: https://yeip.org/

Note editori
Despre proiect
“Youth Empowerment and Innovation Project - YEIP” este 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 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.
YEIP a fost implementat alături de autorităţi publice: Marea Britanie: The Home Office, Grecia: Ministry of Environment, Energy
and Climate Change, Common Benefit Enterprise for Services of Neapolis Sykies, Cipru: Municipality of Engomi, Italia: Regione
Ligura, Portugalia: Camara Municipal de Oliveira de Azemeis, Suedia: Lansstyrelsen I Kalmar Ian, Romania: Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, Institutul de Stiinţe ale Educaţiei şi cercetăţori: Grecia: Family and Child Care Center, Cipru:
Centre for Advancement of Research and Development in Education, Italia: Anziani e non solo, Portugalia: Inovamais, Suedia:
Linne Universitetet, Romania Fundatia Schottener Servicii Sociale, Khulisa, Buckinghamshire New University.
Pentru mai multe informaţii despre proiect accesaţi: https://yeip.org/
Despre Institutul Internaţional IARS
The IARS International Institute este o organizație de caritate condusă şi orientată spre clienţi, cu misiunea de a oferi tuturor
posibilitatea de a crea o societate mai sigură, mai echitabilă și mai incluzivă. În ultimii 10 ani, Institutul a furnizat servicii de educație, cercetare, politică de o importanță locală, națională și internațională. Se axează pe împuternicirea celor mai marginalizate
comunități prin furnizarea directă de servicii, permițând organizațiilor să realizeze, să măsoare și să îmbunătățească impactul
social. IARS este un expert internațional în domeniul justiției penale, al justiției restaurative, al drepturilor omului și al incluziunii, al cetățeniei, al serviciilor publice și al cercetării conduse de utilizatori.
Pentru a afla mai multe despre Institutul Internațional IARS, puteţi accesa link-ul www.iars.org.uk
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