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Για μια κρίσιμη μειονότητα νέων, η εφηβεία
είναι μια εποχή που εμφανίζονται σοβαρά
προβλήματα ή κλιμακώνονται οι
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προηγούμενες δυσκολίες. Μπορεί να έχουν
δυσκολίες στο σχολείο, να μην έχουν καλά
πρότυπα ή να αντιμετωπίζουν νέες πιέσεις.
Μπορεί να αντιμετωπίσουν την αποξένωση,
να βιώσουν διακρίσεις και ανοιχτό ή
κρυμμένο ρατσισμό. Δεδομένου ότι δεν
βλέπουν θετικές προοπτικές, ένας
αυξανόμενος αριθμός προσελκύεται από
εξτρεμιστικές ιδεολογίες, όπως
νεοναζιστικές ομάδες ή το «ισλαμικό

YCARE - Γιατί νοιάζεστε; - Νοιάζομαι!

κράτος».

Δείτε το διαφημιστικό μας βίντεο σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση

Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη

της νεολαίας!

Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation
Awareness Network) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δηλώνει ότι «η καλύτερη

Υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης σλοβενικού σκηνοθέτη Tomo
Čonkaš, ολοκληρώσαμε πρόσφατα την παραγωγή ενός μικρού μήκους προκινηματογραφικού βίντεο για το έργο YCARE.

πρόληψη είναι να σταματήσουν οι
άνθρωποι να εμπλέκονται σε βίαιες
εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές
δραστηριότητες κατά πρώτο λόγο ή να
πεισθούν να απομακρυνθούν από τέτοιες

Το σενάριο ακολουθεί μια πρόταση από τον σλοβένο εταίρο μας INTEGRA ο
οποίος πρότεινε ότι η ριζοσπαστικοποίηση των θεμάτων μπορεί να είναι ένα
ευαίσθητο ζήτημα και ότι ίσως είναι καλύτερο να μην εμφανιστούν οι
ηθοποιοί. Η λύση που δείχνει μόνο τις σκιές τους αφήνει περισσότερο χώρο
για τη φαντασία των θεατών και καθιστά το βίντεο ευπροσάρμοστο.

ιδέες και μεθόδους. Οι άνθρωποι που είναι
σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν
το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης
είναι οι αποκαλούμενοι εργαζόμενοι πρώτης
γραμμής που βρίσκονται σε άμεση επαφή
με ευάλωτα άτομα ή ομάδες πληθυσμού».

Εκπαιδευτικό υλικό κατά της ριζοσπαστικοποίησης - τώρα online!
Στο έργο YCARE αναπτύξαμε και συλλέξαμε υλικά που θα παρέχουν στους
δασκάλους, εκπαιδευτικού, συμβούλους για τη νεολαία και όλους όσοι
ασχολούνται με τη νεολαία μια γρήγορη και εύκολη επιλογή εκπαιδευτικού
υλικού για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Ο στόχος είναι να
εξουδετερωθεί η ριζοσπαστικοποίηση νεαρών ανδρών και γυναικών που

www.ycare.eu

κινδυνεύουν να ενταχθούν σε ριζοσπαστικές οργανώσεις.
Περίπου 60 ασκήσεις και μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών,
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φύλλων εργασίας και εγχειριδίου, βρίσκονται στην πλατφόρμα YCARE -

Vervey Jonker Instituut, Utrecht

έτοιμα για λήψη και άμεση εφαρμογή χωρίς εκτεταμένη προετοιμασία.

https://www.verwey-jonker.nl

