PRESSMEDDELANDE
EMBARGO: 20.02.2019

YEIP-projekt: De olika faserna för online-undersökningarna
Onlineundersökningsfasen är det första steget i den sista YEIP-projektfasen, som är uppdelad i två
onlineundersökningar, analysen av deras resultat och sammanfattningen av den senare med hjälp av en
jämförande metod. Syftet med de två onlineundersökningarna är att motverka svagheterna i de tidigare
kvalitativa forskningsmetoderna genom en kvantitativ metodik. Detta uppnås genom att svara på nya
sekundära mål som utvidgar omfattningen av den tidigare forskningen. Uppgifterna som samlats in från båda
undersökningarna kommer att analyseras med hjälp av en analys av socialdemografin inklusive kön, ålder,
plats, bakgrund och andra; och beskrivande och kvantitativ statistik inklusive frekvenstabeller. Mer än bara
att undersöka är det huvudsakliga metodologiska syftet att triangulera de nya resultaten genom att öppna
det för hela Europa och använda andra språk och länder.
Den första undersökningen riktas till Yrkesverksamma. De är vuxna som arbetar i skolor, fängelser, universitet
och forskningsinstitutioner och som arbetar direkt med ungdomar för att förhindra eller hantera frågan om
radikalisering. Undersökningen består av sex underfrågor som syftar till att undersöka fältets främst sedda
metoder för att hantera och identifiera ungdomsradikalisering. Dessutom försöker underfrågorna att
undersöka uppfattningen och nivån på det förtroende som de yrkesmässiga också har på det senare.
Dessutom undersöks yrkesverksammas kunskap om återställande rättvisa, Good lives modellen och positiv
psykologi, tillsammans med i vilken utsträckning dessa praxis tilltalar när ungdomars radikalisering står på
spel. Slutligen var det viktigt att inkludera analysen av relationer mellan yrkesverksamma och ungdomar på
jobbet.
Den andra undersökningen riktar sig till unga mellan 15 och 29 år. De behöver inte ha varit offer för
radikalisering. Det är nödvändigt att de tillhör miljöer som skola, universitet (studenter), forskningsinstitut
(ung professor, forskningsassistent, forskare) och fängelse (ungdomsförbrytare). Undersökningen har sex
frågeställningar och några av dem skiljer sig från den undersökning som riktar sig till yrkesverksamma. Syftet
är att ta del av unga människors uppfattning om radikalisering, deras kunskap och acceptans av återställande
rättvisa, Good lives modellen och positiv psykologi; och förhållandena mellan professionella och unga
undersöks. Olikt från den andra undersökningen var Ungdomsundersökning relevant för att undersöka deras
attityder och roller gentemot radikalisering. Genom att analysera deras roll skapas både motberättelser och
förståelse till deras attityder gentemot radikalisering, nämligen huruvida de skulle agera proaktivt och med
positiva resultat. Slutligen har webbens roll granskats.
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Om YEIP-projektet
Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) är ett 3-årigt Erasmus + -finansierat program som syftar
till att utforma ett ungdomsledat, positivt politiskt förebyggande ramverk för att hantera och förebygga
marginalisering och våldsradikalisering bland unga i Europa. Projektet startade i mars 2017. Lett av ungdomar
och samordnat av Dr. Theo Gavrielides (https://www.theogavrielides.com/) och IARS International Institute
(https://www.iars.org.uk/), YEIP levereras i samarbete med 18 partners från sju EU-länder för att konstruera
och testa innovativa, politiska interventionsmodeller baserade på principerna om återställande rättvisa,
positiv psykologi och Good Lives Model (GLM). YEIP implementeras genom konstruktion och fältvalidering av
verktyg (YEIP PREVENT-modell / interventioner, verktygssats, utbildning) i fyra miljöer (skolor, universitet,
fängelser, online) i de sju deltagande EU-länderna. YEIP kommer att lägga grunden för systemisk förändring
på nationell nivå och EU-nivå. Det slutliga målet är att projektet ska hjälpa till att genomföra EU: s
ungdomsstrategis mål att förebygga de faktorer som kan leda till unga människors sociala utanförskap och
radikalisering. Projektet är också i linje med EU: s strategi för bekämpning av terrorism från 2005 (reviderad
2008 och 2014). Framgången för detta ungdomsledda projekt kommer att visa för europeiska medborgare
ledarskap och beslutsamhet för EU: s institutioner för att utrota orsakerna som leder till unga människors
marginalisering och radikalisering, och på detta sätt förstärka förtroende och förtroende.
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