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YEIP INTERNATIONELLA UNGDOMSKONFERENSLÄRER HUR DU FÖREBYGGER ISTÄLLET FÖR KORRIGERAR
Den 22 januari genomfördes den internationella konferensen för YEIP vid University of Modena och Reggio
Emilia (UNIMORE) där man samlade över 100 ungdomar, politiker, beslutsfattare och forskare för att
diskutera frågan. av ungdomsradikalisering. Arrangemanget organiserades av det sociala kooperativet
Anziani e non solo, i samarbete med Liguria Region, IARS International Institute of London och CRID Interdepartmental Research Center on Discriminations and sabilities UNIMORE. Konferensen presenterade
resultaten från den första fasen av Erasmus + Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), vars syfte
är att skapa nya verktyg för att förebygga ungdomsradikalisering, baserat på principerna om positiv psykologi,
Good Lives Model och restaurerande rättvisa . Under evenemanget Theo Gavrielides - grundare och chef för
IARS International Institute och koordinator för YEIP, lanserade volymerna "Ung, marginaliserad men inte
radikaliserad: En jämförande studie av positiva metoder för ungdomsradikalisering" och
"Ungdomsradikalisering, återställande rättvisa och Good lives modellen: Jämförande lärdomar från sju länder
”, som kan laddas ner gratis från projektwebbplatsen: www.yeip.org. Volymerna inkluderar originalresultat
från sju medlemsstater: Cypern, Grekland, Italien, Portugal, Storbritannien, Rumänien, Sverige, som
undersöker den senaste verktygen kring temat radikalisering.
Antonella Inverno, chef för räddnings- och lagenheten för rädda barnen Italia ONLUS, sa: "Att ungdomar
deltar vid detta evenemang visar på möjligheten att stärka unga människor som individer, men också som
medlemmar i samhället och påverka deras beslut och handlingar positivt."
"Betydelsen av att agera i förebyggande mot alla former av extremism, genom socio-pedagogiska
interventioner i teman identitet, deltagande, empowerment och konfliktmedling framgår tydligt från YEIPkonferensen", säger Licia Boccaletti från det sociala kooperativet Anziani e non solo, ansvarig för YEIPprojektet Stefano Dambruoso parlamentsledamot, den första undertecknaren av det italienska lagförslaget
"Åtgärder för att förebygga jihadistradikalisering och våldsam jihadistisk extremism", underströk vikten av
att anpassa nationell politik till den europeiska strategin för att motverka extremism. Detta måste baseras,
inte bara på åtal och straffrespons, utan även förebyggande. Det är avgörande för att uppnå effektiva
resultat, sade han.
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