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Για μια κρίσιμη μειονότητα νέων, η
εφηβεία είναι μια εποχή που εμφανίζονται
σοβαρά προβλήματα ή κλιμακώνονται οι

Ανάγκες των εργαζόμενων πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της
ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας στην Ευρώπη

Guidelines

Learning Materials, Methods and Implementation Models for SelfDirected

Υπό την καθοδήγηση του ισπανικού εταίρου μας Aldaima έχουμε εκπονήσει μια

προηγούμενες δυσκολίες. Μπορεί να

έκθεση αξιολόγησης των αναγκών. Κύριος στόχος της ήταν να εντοπίσει και να

έχουν δυσκολίες στο σχολείο, να μην

αναλύσει τις ανάγκες των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της

έχουν καλά πρότυπα ή να αντιμετωπίζουν

ριζοσπαστικοποίησης και για να αξιολογήσει το επίπεδο κατανόησης του

νέες πιέσεις. Μπορεί να αντιμετωπίσουν
την αποξένωση, να βιώσουν διακρίσεις
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φαινομένου αυτού. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήσαμε με 346 επαγγελματίες
που ασχολούνται με τη νεολαία εν γένει (31%), τη νεολαία που κινδυνεύει με
κοινωνικό αποκλεισμό (25%), την παιδική ηλικία και τις οικογένειες (20%),

και ανοιχτό ή κρυμμένο ρατσισμό.

τους μετανάστες (7%), τους ανήλικους παραβάτες άτομα με ειδικές ανάγκες

Δεδομένου ότι δεν βλέπουν θετικές

(4%).

προοπτικές, ένας αυξανόμενος αριθμός
προσελκύεται από εξτρεμιστικές
ιδεολογίες, όπως νεοναζιστικές ομάδες ή

Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα:
•

Η πλειονότητα των επαγγελματιών (70,4%) "συμφωνούν" ή "συμφωνούν
απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με παράγοντες κινδύνου

το «ισλαμικό κράτος».

ριζοσπαστικοποίησης, ο ρόλος των εργαζόμενων πρώτης γραμμής στην
πρόληψή του και ο κοινωνικός και προσωπικός αντίκτυπος του φαινομένου.

Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη
Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation

Αυτό αντικατοπτρίζει ένα μεσαίο έως υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης.
•

πόρους (ικανότητες πρόληψης, υλικούς πόρους και διαθέσιμες

Awareness Network) της Ευρωπαϊκής

πληροφορίες) και ειδικά εργαλεία (δημιουργία ικανοτήτων, πληροφορίες και

Επιτροπής δηλώνει ότι «η καλύτερη
πρόληψη είναι να σταματήσουν οι

υλικούς πόρους).
•

δείξει κάποιες ασυμφωνίες που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση των

εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές

επαγγελματιών σχετικά με την ακριβή στιγμή της παρέμβασης (π.χ.

δραστηριότητες κατά πρώτο λόγο ή να

παρέμβαση μόνο σε περίπτωση βίαιων περιστατικών ή ακόμη και νωρίτερα,

πεισθούν να απομακρυνθούν από τέτοιες

εθνικές ομάδες εναντίον εξτρεμιστικών ομάδων).
•

είναι οι αποκαλούμενοι εργαζόμενοι

ριζοσπαστικών συμπεριφορών (με / χωρίς τη χρήση βίας).
•

Είναι αξιοσημείωτο ότι κανείς δεν γνώριζε συγκεκριμένους πόρους που
απευθύνονται στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, αλλά σε άλλους τομείς

πρώτης γραμμής που βρίσκονται σε
άμεση επαφή με ευάλωτα άτομα ή ομάδες

Από τη μια πλευρά, η ριζοσπαστικοποίηση συνδέεται με την εξτρεμιστική και
βίαιη συμπεριφορά, από την άλλη πλευρά συνδέεται με την υιοθέτηση

σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν
το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες στην έρευνα διαθέταν μια μεγάλη κατανόηση
του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις έχουν

άνθρωποι να εμπλέκονται σε βίαιες

ιδέες και μεθόδους. Οι άνθρωποι που είναι

Εξίσου υψηλό ποσοστό (74,5%) επιβεβαίωσε ότι απαιτούνται επαρκείς

(π.χ. ρατσισμός, συνύπαρξη κ.λπ.).
•

Σύμφωνα με αυτή την έλλειψη πόρων, οι συνεντεύξεις συγκέντρωσαν

πληθυσμού».

μεγάλο αριθμό αναγκών, κυρίως με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση και την

www.ycare.eu

που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα

κατάρτιση. Οι τεχνικές δεξιότητες διαλόγου σημειώνονται ως στρατηγική
ριζοσπαστικοποίησης.

Project promoter:
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Vervey Jonker Instituut, Utrecht

Η κατάσταση της ριζοσπαστικοποίησης στις χώρες της εταιρικής σχέσης

https://www.verwey-jonker.nl

Η έκθεση αξιολόγησης των αναγκών περιέχει επίσης μια περιγραφή της
κατάστασης στην Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη
Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου: www.ycare.eu

