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Erasmus + -finansierade projektet Youth Empowerment and Innovation (YEIP) har just lanserat en gratis
verktygssats för beslutsfattare som syftar till att ta itu med och förhindra marginalisering och våldsam
radikalisering bland unga i Europa.
YEIP levereras i samarbete med 18 partners från sju EU-länder (Storbritannien, Grekland, Cypern, Italien,
Portugal, Sverige) och i fyra miljöer (skolor, universitet, fängelser, online). Syftet är att konstruera och testa
en innovativ politisk interventionsmodell, genomföra utbildning samt implementera en verktygssats som
bygger på principerna om återställande rättvisa, positiv psykologi och Good Lives Modellen.
Projektets slutliga mål är att hjälpa till att genomföra EU: s ungdomsstrategis mål att förebygga de faktorer
som kan leda till unga människors sociala utslagning och radikalisering.
Verktygssatsen består av teori, videor, självreflektionsverktyg och externa resurser som omfattar fyra ämnen:
förstå radikaliseringsfenomenet, positiv psykologi och Good Lives Model, lyssna på ungdomar och främja
deras deltagande ur ett mänskligt rättighetsperspektiv och bekämpa radikalisering genom konfliktlösning och
kritiskt tänkande.
Dr Theo Gavrielides, grundare och direktör av IARS och projektkoordinator för YEIP, sa: ”Radikalisering och
extremism som leder till våld har blivit ett orosmoment de senaste åren, särskilt med dess konsekvenser för
ungdomar. I hela Europa och dess grannländer finns det ett behov av ledarskap och beslutsamhet när det
gäller att hantera ungdomars marginalisering för att återställa tilltro och förtroende för medborgarna. Därför
kommer detta verktyg för förebyggande att utgöra grunden för att skapa systemiska förändringar på både
nationell nivå och EU-nivå. Att sätta unga människor i centrum av den politik som påverkar processen
resulterar i välinformerade beslut. Det är bara genom denna strategi som vi kan uppnå verklig social
integration av ungdomar i framtiden. ”
Julia Patz, ledamot i IARS Youth Advisory Board, ”Jag tycker att det är intressant att se en politisk verktygssats
för ungdomar som faktiskt skapades av andra ungdomar. Många gånger försummar regeringar och
organisationer att be gruppen människor som de försöker hjälpa vad de rekommenderar bör ändras för att
förbättra sina egna liv. Men denna YEIP-verktygssats bildades genom att lyssna på ungdomar och främja
deras deltagande ur ett mänskliga rättighetsperspektiv, vilket gjorde det ännu mer användbart för ungdomar.
Under hela förebyggande ramutveckling har unga människor varit i spetsen för YEIP, vilket gör det unikt för
alla ungdomar som verktygssatsen kommer att påverka. ”
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Denna publikation som hänför sig till projektet gjord av mottagarna gemensamt eller individuellt i någon
form och med hjälp av något sätt, ska indikera att det endast återspeglar författarens åsikt och att den
nationella byrån och Europeiska kommissionen inte är ansvariga för användning som kan användas av
informationen den innehåller
Under YEIP-projektet har unga människor satt riktningen mot förebyggande ramar för att hjälpa till att
utveckla en uppsättning robusta verktyg. Genom att ta en aktiv roll i peer research, diskutera deras
erfarenheter, åsikter och förslag i grupp är de bäst placerade för att påverka och fatta beslut om
förebyggande av våldsradikalisering.
Detta val är resultatet av en trendinversion som gör det möjligt att skapa förebyggande politik mer lämpade
och relevanta för ungdomar.
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.
Framgången med detta ungdomsledda projekt kommer att visa för europeiska medborgare, ledare och
beslutsfattare iEU-institutionerna hur de kan utrota orsakerna som leder till unga människors marginalisering
och radikalisering, på så sätt kan de stärka förtroendet.
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