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Idag släpper Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) nya data som samlades in genom
ungdomsledad forskning som genomfördes av 74 ungdomar i Storbritannien, Grekland, Cypern, Italien,
Portugal, Sverige och Rumänien med 400 forskningsdeltagare.
Under två år finansierade Erasmus + -projektet koordinerat av IARS International Institute under ledning av
professor Theo Gavrielides. Fältarbetet genomfördes av ungdomsforskare i skolor, ungdomsfängelser,
universitet, migrantcentra och online.
Rapporten tillför nya bevis till diskussionen om våldsam ungdomsradikalisering och visar en koppling mellan
diskriminering och de underliggande pull- och push-faktorerna som leder till extrema ideologier. Även om
det finns skillnader i hur fenomenet har växt fram i projektländerna och i hela Europa finns det en vanlig tråd
som kännetecknar vägen till våldsam radikalisering. Projektet hävdar att om denna tråd behandlas på EU: s
politiska nivå, så har Europa en bättre chans att ta itu med den stigande nationalismen och extremismen.
Denna tråd är starkt kopplad till hur ungdomar som riskerar våldsam radikalisering "förvaltas" av det
befintliga rättssystemet som "risker". Detta skapar ytterligare uppdelning medan recidivismnivån och denna
nya forskning påpekar att den nuvarande strategin har misslyckats.
Dr Theo Gavrielides, YEIP-koordinator sa: "Vi kan inte fortsätta att investera våra nationella och europeiska
resurser på ett misslyckat paradigm, och detta nya bevis från unga européer stöder helt enkelt behovet av
en ny riktning".
Ama Yarboi, från projektets ungdomsrådgivningskommitté sa: ”Nu är vår tid som unga människor att resa
oss upp och axla det ansvar vi har ärvt från äldre generationer. Det är så inspirerande att se ungdomarna leda
dessa politiska interventionsmodeller. Vår framtid är i våra egna händer och det verkar som om vi har ett bra
grepp om hur vi vill forma den.
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YEIP kommer att lansera sina slutliga resultat den 29 januari 2020 på en internationell konferens i London.
Registreringen är nu öppen med huvudtalare inklusive EU-kommissionen, offentliga myndigheter från de
deltagande länderna samt Neil Coyle-MP, skuggadministrationssekreterare Diane Abbott och framstående
akademiker.
Manuela Tagliani, ung forskare från YEIP från den italienska partneren Anziani e non solo, kommenterade:
”Ett vanligt behov hos ungdomar som vår forskning poängterar är vikten av att känna sig accepterade,
uppskattade och lyssnade på av vuxna. Detta ämne är en viktig utgångspunkt för skapandet av en
förebyggande modell för YEIP ”.
Anmärkning till redaktörer:
Denna rapport har utvecklats inom ramen för Work Package (WP) 2 “Fältforskningsfas 1” i det europeiska
projektet “Youth Empowerment and Innovation Project - YEIP”, ett 3-årigt Erasmus + -finansierat program
som syftar till att utforma ett ungdomslett positivt ramverk för förebyggande av marginalisering och
våldsradikalisering bland unga i Europa. Projektet startade i mars 2017.
Under ledning av ungdomar och samordnat av Dr. Theo Gavrielides och IARS International Institute, levereras
YEIP i samarbete med 18 partners från sju EU-länder för att konstruera och testa innovativa, politiska
interventionsmodeller baserade på principerna för 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 EUnivå. 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 marginalisering 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 EU ledarskap och
beslutsamhet att utrota orsakerna som leder till unga människors marginalisering och radikalisering, och på
detta sätt förstärka förtroendet för dess institutioner.
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