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BLI
INVOLVERAD
VI BEHÖVER DIG
Kontakta oss att:
Hjälp oss bygga YEIP-evidens
Delta i våra internationella konferenser
(tillgängliga stipendier)
Erhåll gratis ungdomsledd utbildning, både
ansikte mot ansikte och online
(för yrkesaktiva och ungdomar)
Få våra nyhetsbrev, e-böcker och publikationer
(allt gratis).
Detta flygblad relaterar till projektet genomförda av
målgruppen gemensamt eller individuellt i någon form.
Innehållet återspeglar endast författarens åsikt och
Nationella byrån och Europeiska kommissionen är inte
ansvariga för innehållet.

PARTNERSKAP
YEIP leds och samordnas av IARS International
Institute och levereras i samarbete med 18 partners
från sju EU-länder. Partnerskapet inkluderar:
OFFENTLIGA MYNDIGHETER UK: Hemmakontoret |
Grekland: Ministeriet för miljö, energi och
klimatförändring | Koinofelis Epicheirisi Ipiresion
Neapolis Sykeon Gemensamma förmånsföretag för
tjänster av Neapolis Sykies | Cypern: Engomi kommun
| Italien: Regione Ligura | Portugal: Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis | Sverige: Lansstyrelsen I
Kalmar Ian | Rumänien: Nationella rådet för
bekämpning av diskriminering och ministeriet för
utbildning, forskning, ungdom och idrott - Institutul de
stinte ale educatiei.
MÅLGRUPPER UK: Khulisa | Buckinghamshire New
University
FORSKARE UK: IARS International Institute | Grekland:
Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou | Cypern:
Centrum för främjande av forskning och utveckling
inom utbildning | Italien: Anziani e non solo | Portugal:
INOVA + | Sverige: Linne Universitetet | Rumänien:
Fundatia Schottener Servicii Sociale.

YEIP utvecklas som svar på inbjudan att lämna förslag EACEA nr
34/2015 Nyckelåtgärd 3: Stöd till politiska reformer - Initiativ för politisk
innovation - [Europeiska politiska experiment i områdena utbildning,
utbildning och ungdom under ledning av offentliga myndigheter på hög
nivå]. Projektet är samfinansierat enligt Erasmus + Grant Agreement N°
2016-2927 / 9. WWW.YEIP.ORG

Project N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY

YEIP

Youth Empowerment
and Innovation Project

En positiv strategi
för att leverera den
förebyggande
strategin i skolor

Ofsteds inspektörer letar efter indikatorer för hur
skolledare använder sig av förebyggande strategi för att
skydda elever i skolan från radikalisering. Som en del av
det arbete din skola gör för brittiska värderingar, bör du
se efter hur du skyddar din personal och elever. Detta
faller både inom områdena effektivt ledarskap och
ledning och personlig utvecklingsbeteende och välfärd.
Frågan är dock om den nuvarande förebyggande
strategin bygger på att identifiera och hantera risk
snarare än att undvika radikalisering i första hand.
Genom att behandla elever som problem som ska
åtgärdas riskerar vi att det blir en självuppfyllande
profetia.

EN
LÖSNING
En lösning på detta är att använda en positiv strategi;
arbeta med elever innan de har radikaliserats. Genom att
sätta positiva livsmål minskas unga människors tendens
att bli offer för radikalisering. Detta tillvägagångssätt
hjälper dig inte bara att visa hur din skola arbetar
förebyggande på ett proaktivt sätt utan ger också bevis
att dina skolor arbetar med många av de andra
klassbeskrivningarna inom Ofsted-ramen. Vår strategi är
Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), ett
ungdomsledat evidensbaserat program som syftar till att
definiera framtiden för förebyggande av radikalisering i
skolor. Programmet är EU-finansierat och stöttat av EG
och hemmakontoret.

OM
YEIP
YEIP är ett 3-årigt Erasmus+ finansierat projekt med mål att
utveckla en ungdomsledd, positivt policyramverk för
förebyggande som syftar till att hantera och motverka
marginalisering och våldsam radikalisering av unga i
Europa.
Projektet startade i mars 2017, ledd av ungdomar och
samordnad av Dr. Theo Gavrielides (Grundare och chef för
IARS International Institute). YEIP levereras i samarbete
med 18 partners från sju EU-länder för att konstruera och
testa innovativa, politiska interventionsmodeller grundat på
principerna om återställande rättvisa, positiv psykologi och
Good Lives Model.
YEIP implementeras genom utveckling och fältvalidering av
nya 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 en systemisk förändring
på nationell och EU nivå. Det slutliga målet är att projektet
ska hjälpa till att genomföra EU: s ungdomsstrategimål att
förebygga de faktorer som kan leda till ungdomars sociala
utanförskap och radikalisering. Projektet är även i linje med
EU:s strategi för bekämpning av terrorism från 2005
(reviderad 2008 och 2014).

YEIP jobbar i tandem med traditionella program och är
ett påvisbart och evidentalt sätt att följa rådande
inspektionskrav. Programmet kommer placera er skola
vid frontlinjen för utvecklandet av sådana modeller.
Graden av sammanhållning och engagemang med
sociala institutioner som familj, skola och platser för
tillbedjan kan hjälpa till att skydda elever från negativt
jämställdhetsinflytande och därefter beteende, inklusive
våld. Värdet av familj och sociala grupper för att undvika
negativ påverkan uppmuntras genom YEIP-programmet.

WORKING
TOGETHER
If your school is interested in working with the YEIP
partnership then email us at yeip@iars.org.uk to discuss
and we will:
Invite you to our national and international conferences
with no obligation to attend
Offer you free face to face and online training
Include your views to continue building an evidence base
for our programme

YOUTH EMPOWEMENT
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