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Foi lançado o maior estudo
científico europeu sobre
radicalização violenta de jovens
Hoje, o Projeto YEIP, cofinanciado pela Comissão Europeia, divulga suas conclusões finais sobre a
radicalização violenta de jovens na Europa, concentrando-se no Reino Unido, Grécia, Chipre, Itália,
Portugal, Suécia e Roménia. Estas conclusões baseiam-se em dados recolhidos na maior pesquisa
científica sobre a radicalização violenta de jovens na Europa. O estudo em questão aplicou uma
metodologia liderada por jovens, envolvendo 75 jovens pesquisadores em todo o projeto e parceria. O projeto foi dividido em quatro blocos científicos. O primeiro bloco envolveu uma pesquisa
secundária e um trabalho de campo primário com 133 participantes. O segundo bloco traduziu-se
num trabalho de campo que mobilizou 368 participantes. O terceiro bloco científico envolveu um
total de 425 jovens, 338 profissionais e 195 decisores políticos. Por fim, o quarto bloco envolveu
1408 jovens e 517 profissionais. No total, o projeto YEIP envolveu diretamente 3384 indivíduos
entre os 16 e os 78 anos.
Ao longo de três anos, o projeto coordenado pelo IARS International Institute, sob a liderança do
professor Theo Gavrielides, promoveu a formação de equipas locais de jovens que conduziram o
trabalho de campo em escolas, entidades de reinserção, universidades, centros de migrantes e
em contexto online. Participaram no projeto 18 parceiros, incluindo autoridades públicas, como o
Ministério do Interior do Reino Unido, o Ministério da Educação da Roménia e a Região de Ligura,
Itália.
O Dr. Theo Gavrielides, coordenador científico do YEIP afirmou: “Hoje, após muito trabalho árduo,
temos o orgulho de divulgar os resultados inovadores do nosso projeto liderado por jovens, com
o objetivo de mudar não apenas as políticas nos níveis nacional e da UE, mas também a maneira
como vemos a radicalização violenta dos jovens e, de uma forma geral, os próprios jovens. Repetir
o que provou ser uma filosofia e uma prática fracassadas é uma loucura. O YEIP fornece uma base
científica sólida para reestruturar as estratégias para uma Europa mais igual e mais segura”.
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Os resultados estão publicados como parte de um livro que pode ser consultado https://yeip.
org/download/1819/
O projeto investigou as atitudes e o nível conhecimento de jovens europeus, jovens trabalhadores
e outros profissionais, testando ferramentas inovadoras para abordar o fenómeno por meio da
psicologia positiva e da aplicação do modelo “good lives”.
As novas evidências sobre o tema da radicalização violenta de jovens mostram que existe uma
ligação entre a discriminação e os fatores subjacentes que incentivam e dissuadem ideologias
extremas. Embora existam diferenças nas formas que o fenómeno assume nos diferentes países
do projeto e em toda a Europa, há um fio comum que caracteriza os caminhos para a radicalização
violenta. O projeto argumenta que, se este tema for abordado ao nível político da UE, a Europa
terá melhores probabilidades de enfrentar os constrangimentos causados pelo crescente nacionalismo e extremismo. Este tópico está muito ligado ao modo como os jovens em risco de radicalização violenta são “geridos” pelo sistema de justiça existente como “riscos”. Esta abordagem cria
mais alienação e divisão, enquanto que as taxas de reincidência e os resultados desta pesquisa
apontam que a abordagem atual falhou.
O YEIP vai lançar publicamente estes resultados no dia 29 de janeiro de 2020, numa conferência internacional que decorrerá na Universidade de East London. As inscrições estão abertas e o
evento conta com diferentes oradores, incluindo representantes da Comissão Europeia, representantes das entidades publicas participantes no projeto, bem como Neil Coyle e Diane Abbott entre
outros académicos.
A autoridade pública italiana, Região da Ligúria, disse: “Assinamos um memorando de entendimento
com o Ministério da Segurança Social e do Trabalho - Direção Geral de Políticas de Imigração e Integração, com base no qual a Região se compromete a transferir e compartilhar as informações e os
resultados alcançados através deste projeto. A Direção Geral também está empenhada em aprimorar todas as informações e materiais do projeto por meio do portal “Integração de Migrantes” e em
disseminar os resultados alcançados por meio de sua rede institucional.”
Notes to Editors:
O Projeto YEIP, com a duração de 3 anos e cofinanciado pelo programa Erasmus+, visa conceber um quadro positivo de políticas de
prevenção, liderado por jovens para enfrentar a marginalização e radicalização violenta entre os jovens na Europa. O projeto começou em março de 2017. Liderado por jovens e coordenados pelo Dr. Theo Gavrielides (https://www.theogavrielides.com/) e Instituto
Internacional IARS (https://www.iars.org.uk/), o YEIP é implementado em parceria com 18 entidades de sete países da UE e visa
construir e testar modelos inovadores de intervenção política, com base nos princípios da justiça restaurativa, da psicologia positiva e
do modelo “Good Lives”.
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