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A fost lansat cel mai mare studiu
științific european privind radicalizarea
violentă a tineretului
Astăzi, în cadrul proiectului Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), finantat de
Comisia Europeană, se lansează rezultatele finale privind radicalizarea violentă a tinerilor din Europa, cu accent pe situaţia din Marea Britanie, Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Suedia și România.
Studiul se bazează pe date care au fost colectate prin cele mai mari studii științifice privind radicalizarea violentă a tinerilor din Europa.
Proiectul a aplicat o metodologie realizată de tineri la care au participat 75 de cercetători pe parcursul proiectului, la nivelul parteneriatului. Proiectul a cuprins patru actvităţi științifice. Prima
a implicat cercetări secundare, precum și lucrări de cercetare de teren cu 133 de participanți. În
cadrul celei de-a doua activitate au fost realizate lucrări de teren cu 368 de participanți. Cea de-a
treia activitate a implicat un număr de 425 de tineri, 338 de profesioniști și 195 de factori de decizie. În cele din urmă, a patra activitate a implicat 1408 tineri participanți și 517 profesioniști. În
total, YEIP a implicat direct 3384 de persoane cu vârste între 16 și 78 de ani.
Pe parcursul a trei ani, proiectul finanțat de Erasmus + şi coordonat de IARS International Institute
sub conducerea Profesorului Theo Gavrielides a format echipe locale de tineri care au desfășurat
lucrări de teren originale în școli, închisori de tineret, universități, centre de migranți și online. Au
fost implicați 18 parteneri, inclusiv autorități publice, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne din
Marea Britanie, the Ministerul Educaţiei în România and Regione Ligura în Italia
Dr. Theo Gavrielides, Coordonatorul științific YEIP a declarat: „După multă muncă asiduă, astăzi,
suntem mândri să lansăm concluziile de ultimă oră ale proiectului nostru condus de tineret, urmărind să schimbe nu numai politicile la nivel național și UE, ci și modul în care vedem radicalizarea violentă a tinerilor și în general tinerii. Repetarea a ceea ce s-a dovedit a fi o filozofie și practică
eșuate constituie un non-sens. YEIP oferă a bază ştiinţifică solidă de restructurare a strategiilor
pentru o Europă mai egală şi mai sigură”.
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Proiectul a investigat atitudinile și cunoștințele tinerilor europeni, ale lucrătorilor de tineret și ale
altor practicieni, testând în același timp instrumente inovatoare pentru abordarea fenomenului
prin psihologia pozitivă și prin aplicarea Modelului Bunăstării.
David Ruah, membru retras și Tânăr Ambasador al Rețelei de Imbunătăţire Radicalizării, a
declarat că „YEIP aplică în mod pozitiv Rezoluția 2250 adoptată de Organizația Națiunilor Unite,
atunci când a creat un proiect transnațional care este condus de tineret, implicând astfel tinerii în
cercetări orientate spre politici, concepute pentru a contracara și preveni extremismul violent.”
Noile dovezi în discursul radicalizării violente a tinerilor arată o legătură între marginalizare și cauzele factorii determinanţi care conduc la ideologii extreme. Deși există diferențe de forme pe care
fenomenul le ia în țările proiectului și în întreaga Europă, există un fir comun care caracterizează
căile către radicalizarea violentă a tineretului.
Proiectul susține că, dacă acest subiect este abordat la nivelul politicilor UE, Europa are o șansă mai
bună de a aborda naționalismul și extremismul aflate în creștere. Acest fir este foarte legat de
modul în care tinerii cu risc de radicalizare violentă sunt „gestionați” de sistemul de justiție
existent drept „riscuri”. Aceasta creează o înstrăinare și divizare suplimentară, în timp ce ratele de
recidivă continuă să crească.
YEIP va lansa rezultatele finale în cadrul unei conferinţe internaţionale la Universitatea East London
(UEL). Inregistrările sunt deschise , cu participarea reprezentanţior cheie din partea Comisiei
Euro-pene, a autorităților publice din țările participante, precum și a parlamentarul Neil Coyle,
secretarul de justiţie, Diane Abbott, și universitari de seamă.
Autoritatea publică italiană din Regiunea Liguria, a declarat: „Am semnat un memorandum de
înțele-gere cu Ministerul Sănătății și Muncii - Direcția Generală pentru Politici de Imigrație și
Integrare, pe baza căreia Regiunea se angajează să transfere și să partajeze cu Direcţia
informațiile și rezultatele obținute prin acest proiect. Direcţia se angajează, de asemenea, să
disemineze toate informațiile și materialele proiectului prin portalul lor web „Integrarea
migranților”, dar şi a rezultatele obținute prin intermediul rețelei sale instituționale.
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