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Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΊΑΙΗ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ
Σήμερα, το έργο Ενδυνάμωσης και Καινοτομίας Νεολαίας (YEIP) χρηματοδοτούμενο
απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα τελικά συμπεράσματά σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας στην Ευρώπη, με επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα,
την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Ρουμανία. Η μελέτη βασίζεται σε
δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των μεγαλύτερων επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας στην Ευρώπη. Το σχέδιο εφάρμοσε μια μεθοδολογία υπό την
ηγεσία της νεολαίας, στην οποία συμμετείχαν 75 νέοι ερευνητές καθολη τη διάρκει του έργου. Το
έργο χωρίστηκε σε τέσσερα επιστημονικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιελάμβανε τη δευτερογενή
έρευνα καθώς και την πρωτοβάθμια έρευνα με 133 συμμετέχοντες. Ο δεύτερος σταθμός
πραγματοποίησε πεδία εργασίας με 368 συμμετέχοντες. Το τρίτο επιστημονικό πεδίο περιλάμβανε
συνολικά 425 νέους, 338 επαγγελματίες και 195 φορείς χάραξης πολιτικής. Τέλος, στην τέταρτη
ομάδα συμμετείχαν 1408 νέοι συμμετέχοντες και 517 επαγγελματίες. Συνολικά, το YEIP ασχολήθηκε
άμεσα με 3384 άτομα ηλικίας από 16 έως 78 ετών.
Το πρόγραμμα Erasmus + που χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο IARS, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Δρ. Θεο Γαβριηλίδη, εκπαίδευσε τοπικές ομάδες νέων που πραγματοποίησαν
πρωτότυπες δραστηριότητες σε σχολεία, φυλακές νέων, πανεπιστήμια, μεταναστευτικά κέντρα και
στο διαδίκτυο. Συμμετείχαν 18 εταίροι, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αρχών όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Ρουμανικό Υπουργείο Παιδείας και η Περιφέρεια Ligure.
Ο Δρ. Θεο Γαβριηλίδης, Επιστημονικός Συντονιστής της YEIP δήλωσε: “Μετά από πολλή σκληρή
δουλειά, σήμερα είμαστε περήφανοι που δημοσιεύουμε τα πρωτοποριακά ευρήματα του έργου
μας υπό την καθοδήγηση της νεολαίας, με στόχο την αλλαγή όχι μόνο των πολιτικών σε εθνικό
και κοινοτικό επίπεδο αλλα και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση
της νεολαίας γενικότερα. Η επανάληψη αυτού που αποδείχθηκε μια αποτυχημένη φιλοσοφία και
πρακτική είναι τρέλα. Το YEIP παρέχει μια σταθερή επιστημονική βάση για την αναδιάρθρωση των
στρατηγικών μας για μια πιο ισότιμη και ασφαλέστερη Ευρώπη ».
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Τα ευρήματα δημοσιεύονται ως μέρος ενός βιβλίου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από
εδώ https://yeip.org/download/1819/
Το έργο διερεύνησε τις στάσεις και τις γνώσεις των νέων Ευρωπαίων και επαγγελματιών,
δοκιμάζοντας καινοτόμα εργαλεία αντιμετώπισης του φαινομένου μέσω της θετικής ψυχολογίας
και της εφαρμογής του μοντέλου Καλής Ζωής.
Τα νέα στοιχεία στη συζήτηση για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας δείχνουν τη σχέση
μεταξύ περιθωριοποίησης και των βασικών παραγόντων έλξης και ώθησης που οδηγούν σε ακραίες
ιδεολογίες. Αν και υπάρχουν διαφορές στις μορφές που λαμβάνει το φαινόμενο στις χώρες του
προγράμματος και σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει ένα κοινό νήμα που χαρακτηρίζει τις οδούς
για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Το έργο υποστηρίζει ότι αν το θέμα αντιμετωπιστεί
σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, τότε η Ευρώπη έχει καλύτερες ευκαιρίες να αντιμετωπίσει τον
αυξανόμενο εθνικισμό και τον εξτρεμισμό. Αυτό το νήμα είναι πολύ συνδεδεμένο με το πώς οι
νέοι που διατρέχουν κίνδυνο βίαιης ριζοσπαστικοποίησης «διαχειρίζονται» μέσα απο το υπάρχον
σύστημα δικαιοσύνης ως «πιθανοι κίνδυνοι». Αυτό δημιουργεί περαιτέρω αλλοτρίωση και
διαίρεση, ενώ τα ποσοστά επανεμφάνισης συνεχίζουν να σπείρουν.
Το YEIP θα ανακοινώσει τα τελικά πορίσματά του στις 29 Ιανουαρίου 2020 σε διεθνές συνέδριο στο
Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (UEL). Η εγγραφή είναι πλέον ανοιχτή με κύριους ομιλητές
απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις δημόσιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και τον
βουλευτή Νιλ Κοίλε, τη γραμματέα Δικαιοσύνης Diane Abbott και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς.
Η ιταλική δημόσια αρχή, περιφέρεια της Λιγουρίας, δήλωσε: “Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο
συμφωνίας με το Υπουργείο Πρόνοιας και Εργασίας - Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Μετανάστευσης
και Ένταξης, βάσει της οποίας η Περιφέρεια δεσμεύεται να μεταφέρει και να μοιραστεί με τη
Γενική Διεύθυνση τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω αυτού του
έργου. Η ΓΔ έχει επίσης δεσμευτεί να ενισχύσει όλες τις πληροφορίες και το υλικό του έργου μέσω
της δικτυακής πύλης “Ολοκλήρωση των μεταναστών” και να διαδώσει τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνονται μέσω του θεσμικού της δικτύου. “
Notes to Editors:
The “Youth Empowerment and Innovation Project - YEIP”, is a 3-year Erasmus+ funded programme that aims to design a youthled, positive policy prevention framework for tackling and preventing the marginali- sation and violent radicalisation among
young people in Europe. The project started in March 2017. Led by young people and coordinated by Dr. Theo Gavrielides and
the IARS International Institute, YEIP is delivered in partnership with 18 partners from seven EU countries to construct and test
innovative, pol- icy intervention models founded on the principles of restorative justice, positive psychology and the Good Lives
Model (GLM).
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