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Nu släpps den största europeiska
vetenskapliga studien om
våldsradikalisering av ungdomar
Idag släpper Europeiska kommissionen projektet Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) sina slutliga resultat om våldsradikalisering av ungdomar i Europa med fokus på Storbritannien, Grekland, Cypern, Italien,
Portugal, Sverige och Rumänien. Studien är baserad på data som samlades in genom den största vetenskapliga
undersökningarna om våldsradikalisering av ungdomar i Europa. Projektet använde en ungdomsledd metodik
med 75 unga forskare. Projektet delades upp i fyra vetenskapliga block. Det första blocket omfattade sekundär
forskning och primärt fältarbete med 133 deltagare. Det andra blocket utförde fältarbete med 380 deltagare.
Det tredje vetenskapliga blocket omfattade totalt 478 ungdomar, 354 yrkesverksamma och 195 beslutsfattare.
Slutligen involverade det fjärde blocket 1408 unga deltagare och 517 yrkesverksamma.
Totalt engagerade och talade YEIP med 3540 individer från 16 år till 78 år. Troligtvis är detta en av de största
vetenskapliga studierna om våldsradikalisering av ungdomar i Europa.
Under tre år finansierade Erasmus + projektet koordinerat av IARS International Institute under ledning av professor Theo Gavrielides. lokala grupper av ungdomar utförde det grundläggande fältarbetet i skolor, ungdomsfängelser, universitet, migrantcentra och online. 18 partner var inblandade inklusive offentliga myndigheter som
inrikesministeriet, det rumänska utbildningsministeriet och Regione Ligura.
Dr. Theo Gavrielides, YEIP: s vetenskapliga koordinator sa: ”Efter mycket hårt arbete, idag, är vi stolta över att
släppa de banbrytande resultaten från vårt ungdomsledda projekt, med målet att inte bara förändra politik på nationell nivå och EU-nivå, utan också hur vi ser våldsam ungdomsradikalisering och ungdomar mer generellt. Att
upprepa det som har visat sig vara en misslyckad filosofi och praxis är galenskap. YEIP ger en solid vetenskaplig
grund för att omstrukturera våra strategier för ett mer jämlikt och säkrare Europa.”
Resultaten publiceras som en del av en bok som kan laddas ner gratis härifrån https://yeip.org/download/1819/
Projektet undersökte attityder och kunskap hos unga européer, ungdomsarbetare och andra utövare samtidigt
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein

som man testade innovativa verktyg för att hantera fenomenet genom positiv psykologi och tillämpningen av
Good Lives modeler.
David Ruah, tidigare medlem och ungdomsambassadör för Radicalisation Awareness Network anser att “YEIP
verkigen tillämpar Förenta Nationernas resolution 2250 när de skapat ett transnationellt projekt som leds av
ungdomar, därigenom involveras ungdomar i policyinriktad forskning utformad för att motverka och förebygga
våldsam extremism.”
De nya bevisen i diskursen om våldsam ungdomsradikalisering visar en koppling mellan diskriminering och de
underliggande pull- och push-faktorerna som leder till extrema ideologier. Även om det finns skillnader för hur
fenomenet ser ut i de olika projektländerna och i hela Europa, finns det återkommande likheter för vad som
leder till våldsam radikalisering. Projektet hävdar att om problembilden behandlas på EU: s politiska nivå så har
Europa en bättre chans att hantera den stigande nationalismen och extremismen. Detta är starkt knutet till hur
ungdomar som riskerar våldsam radikalisering “behandlas” av det befintliga rättssystemet som “risker”. Detta
skapar ytterligare alienation och separering medan nivån av återfall fortsätter att åt fel håll.
YEIP kommer att lansera sina slutliga resultat den 29 januari 2020 på en internationell konferens vid University
of East London (UEL) med huvudtalare från EU-kommissionen, offentliga myndigheter från de deltagande länderna samt Neil Coyle-parlamentsledamoten, skuggadministrationssekreteraren Diane Abbott och framstående
akademiker. Registreringen är nu öppen.
Den italienska offentliga myndigheten, Liguria-regionen, sa: ”Vi har undertecknat ett samförståndsavtal med
ministeriet för välfärd och arbetsmarknad - generaldirektoratet för invandrings- och integrationspolicyer, på
grundval av vilket regionen har åtagit sig att överföra och dela med generaldirektoratet informationen och resultaten som uppnåtts genom detta projekt. Generaldirektoratet har också åtagit sig att förbättra all information
och projektmaterialet via deras webbportal “Migrant Integration” och att sprida de resultat som uppnås genom
dess institutionella nätverk. “
NOTES TO EDITORS:
The “Youth Empowerment and Innovation Project - YEIP”, is a 3-year Erasmus+ funded programme that aims to design a youth-led,
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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