RADEX - MOBILISEREN TEGEN EXTREMISME DOOR RADICALISERING VAN JONGEREN
TEGEN TE GAAN EN AF TE LEIDEN

Het RADEX-project - Mobilizing Against Extremism through Countering and Diver ng Radicaliza on
of Young People (2020 - 2 - UK01 - KA205 - 0795) is een project van 24 maanden dat mede is
opgericht door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om een
impact te hebben op het tegengaan, voorkomen en ombuigen van gewelddadige radicalisering,
aangezien het jongeren, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en jongerenorganisa es zal
uitrusten met de instrumenten die nodig zijn om patronen, methoden en verschillende processen
van jongeren te iden ceren.

NIEUWS VAN HET RADEX-PROJECT
Om het onderzoek op te stellen dat de basis van het project zal vormen, is in samenwerking met alle
partners een methodologisch kader opgesteld. Dit raamwerk stelt de partners in staat om online en
o ine gewelddadige radicalisering te onderzoeken. Het doel is dat een jongere kan signaleren
wanneer radicalisering en extremisme online en o ine voorkomen, en onderscheid kan maken
tussen andere situa es.
De onderzoeksfase voor het RADEX-project is gestart, waardoor de partners een set indicatoren voor
gewelddadige radicalisering en kwetsbaarheid kunnen formuleren, signalen kunnen lokaliseren die
aantonen dat radicalisering plaatsvindt (online en o ine), inclusief signalen en markers die een
alarmbel kunnen doen rinkelen, zoals veranderingen in het online- en o inegedrag van jongeren.
Er worden twee hoofdgegevensbronnen gebruikt, een primaire bron gericht op het verzamelen van
gegevens uit interviews met jongeren of veroordeelde jongeren die het onderwerp zijn geweest van
radicalisering, hun ouders, veiligheids- en poli efunc onarissen en ambtenaren van het ministerie.
De secundaire bron maakt gebruik van deskresearch om reeds bestaand onderzoek en literatuur
over radicalisering samen te va en, en om bronnen te analyseren die te vinden zijn in blogs, sociale
media en sociale netwerken. De verzamelde gegevens zullen
kennis verscha en over de online en o ine signalen van extremisme en radicalisering. Alle partners
hebben de meest relevante middelen gescout om een concrete basis voor het project te leggen. Elke
partner voert nu zijn onderzoek afzonderlijk uit, dat uiteindelijk zal worden gecombineerd tot een
uitgebreid rapport met alle verzamelde gegevens en aanbevelingen voor de leermiddelen en
materialen die in de komende fase van het onderzoek kunnen worden gebruikt.
We kijken ernaar uit om ons allereerste rapport en resultaten over online en o ine radicalisering van
jongeren te delen nadat de onderzoeksfase in september 2021 is voltooid!
We hebben een enquête gepubliceerd met als doel echte gegevens en informa e te verzamelen over
hoe, wanneer en waar gewelddadige radicalisering van jongeren online en o ine plaatsvindt. Deze
gegevens zullen worden gebruikt om te voorzien in een set kwetsbaarheidsindicatoren en een set
radicaliseringsindicatoren voor jongeren. Het onderzoek is gericht op experts,
eerstelijnsprofessionals, ambtenaren, jeugdwerkers en elke professional met ervaring in het werken
met deze doelgroep.
Vul hier de enquête in:
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Ambtenaren: h ps://forms.gle/oLocGpQjLsBCSfM6A

Jeugd: h ps://forms.gle/Vu2Tg13sTKWYexmA7
De gescha e duur van het onderzoek is 15-20 minuten.
De ontvangen antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen worden gebruikt voor het RADEX-project.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw So a Tsiortou, so a@tsiortos.com,
CLUB Unesco, Griekenland.

OVER ONZE PARTNERS
Restora ve Jus ce for All (RJ4All) is een interna onaal ins tuut met de missie om de cohesie van de
gemeenschap en de lokale, na onale en interna onale rechten van de mens te garanderen. RJ4All
herverdeelt macht op een meer gelijke manier door sociale rechtvaardigheidsprojecten, educa eve
programma's en hoogwaardige vrijwilligersmogelijkheden te bieden aan de meest gemarginaliseerde
groepen van de samenleving. RJ4All doet dit door gebruik te maken van de kracht van onderwijs,
sport en kunst, evenals prak sche toepassingen (media on, conferencing, kringen, dialoog,
workshops) en waarden van herstelrecht, waaronder machtsdeling, eerlijkheid, gelijkheid,
waardigheid en respect. RJ4All is het toonaangevende Europese netwerk voor herstelrecht met leden
uit meer dan 40 landen. RJ4All hee bijgedragen aan een aantal projecten voor de EU, Britse
oprichters en interna onale organisa es. Daarbij behoort ona ankelijke evalua e van programma's
voor rehabilita e en herstelrecht, bewustmakings- en opleidingsprojecten, werken aan radicalisering
en onderzoeksadviesbureaus en deskundig advies aan overheden en interna onale organisa es.
RJ4All hee ook een ona ankelijke uitgeverij. RJ4All Publica ons is een impactvolle uitgeverij die
gespecialiseerd is in sociale wetenschappen en het publiceren van baanbrekend onderzoek.

ALDA is een niet-gouvernementele organisa e die zich inzet voor de bevordering van goed lokaal
bestuur, namelijk via de empowerment van het maatschappelijk middenveld en de bevordering van
ac ef burgerschap. ALDA is ac ef in heel Europa (28 EU-lidstaten), in de Balkan en de laatste jaren
ook in de zuidelijke Kaukasus en Noord-Afrika. ALDA richt zich op lokaal niveau op verschillende
thema's, zoals Europese integra e, burgerini a even, jongerenbetrokkenheid, mensenrechten,
immigra e, gelijke kansen, duurzame economische ontwikkeling en vrijwilligerswerk. ALDA is een op
lidmaatschap gebaseerde organisa e met meer dan 300 leden (inclusief lokale autoriteiten,
maatschappelijke organisa es, jeugdverenigingen, en universiteiten) uit meer dan 30 landen. ALDA
wordt ge nancierd via lidmaatschapsgelden en projec inanciering van de Europese Commissie
(onder meer Europe for Ci zens en Erasmus+), de Raad van Europa en andere publieke en private
donoren.
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SYNTHESIS Center for Research and Educa on Ltd is een baanbrekende organisa e die projecten
met een posi eve sociale impact uitvoert, met een focus op sociale inclusie op het gebied van
empowerment van jongeren, ondernemerschap, migrantenintegra e, radicalisering en duurzame
ontwikkeling. SYNTHESIS is een van de meest toonaangevende instellingen in het land op het gebied
van sociaal ondernemerschap en sociale innova e. Het hee HUB NICOSIA opgericht en onder
beheer; een educa ef centrum met een focus op jeugd en cultuur. De belangrijkste beguns gden zijn
jongeren (inclusief NEET), jeugdwerkers, volwassenen, ouderen, migranten, vluchtelingen en
asielzoekers, vrouwen en kansarmen.

SYNTHESIS beheert exclusieve eenheden over jeugd- en volwassenenonderwijs, integra e van
migranten, ondersteuning van sociaal ondernemerschap, onderwijs op school, onderzoek en beleid,
radicalisering en BOO en ondernemen. SYNTHESIS werkt nauw samen met belanghebbenden in het
hele land en Europa en brengt innova e en crea viteit, zowel via digitale, online en mobiele tools als
in persoonlijke benaderingen. Als geaccrediteerde VET-onderwijsinstelling en aanbieder van
volwassenenonderwijs levert SYNTHESIS trainingen en ontwikkelt zij educa ef materiaal dat relevant
is voor sociale inclusie, ondernemerschap, mondiaal onderwijs, inclusief ac viteiten om de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken (bijv. gelijke rechten, vrede en
con ictoplossing, verantwoorde consump e en produc e, duurzame steden en gemeenschappen
enz.).

Ingenious Knowledge GmbH is een MKB en innovator in het onderwijs op verschillende niveaus. Het
bedrijf werd in 2010 opgericht in Keulen, Duitsland, en werkt nauw samen met
onderwijsinstellingen, zoals universiteiten en scholen, om nieuwe onderwijsbenaderingen te
ontwikkelen. Centraal staat het creëren van een nieuwe genera e onderwijsoplossingen met een
focus op ‘serious games’. Ingenious Knowledge geloo dat nieuwe genera es opgroeien in een
andere wereld die om een nieuwe benadering van onderwijs vraagt. Het bedrijf onderzoekt
voortdurend nieuwe manieren om moderne technologie te gebruiken om de levenslange
leeromgeving te verbeteren en leren toegankelijker en leuker maken. Ingenious Knowledge (IK) is
ac ef geweest in het volwassenenonderwijs, het onderwijs aan jongeren en het onderwijs aan
kinderen en maakte deel uit van verschillende interna onale en na onale projecten. In de afgelopen
jaren hee het belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt in het creëren van een nieuwe genera e
serious games in het beroepsonderwijs, waardoor authen eke leersitua es worden gecreëerd die
individueel of in blended learning-scenario's kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van spellen die
rekenvaardigheden trainen zijn 'Enchanted Crystals', 'Mountains of ATH' en 'Clash of Wizardry', die
allemaal gra s beschikbaar zijn in de AppStore en op GooglePlay. 'Enchanted Crystals' en 'Clash of
Wizardry' hebben beide prijzen gewonnen en het project waarin COW is gemaakt, hee het label
"Best Prac ce Project" gekregen van het Na onal Agency of Portugal. Ingenious Knowledge draagt
ac ef bij aan de wetenschappelijke gemeenschap door onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten te
publiceren en door recente ontwikkelingen te presenteren op wetenschappelijke conferen es, zoals
E-Learn en Mobile Learn.

Club voor UNESCO voor Onderwijs, Wetenschap & Cultuur is een niet-gouvernementele organisa e
opgericht in 2004. Het is lid van de Griekse Federa e van groepen, verenigingen en centra van
UNESCO. Het is ook lid van de Europese en Wereldfedera e UNESCO. Het is ac ef in het creëren van
voorwaarden voor een dialoog tussen beschavingen, culturen en volkeren, gebaseerd op respect
voor algemeen gedeelde waarden. Het doel van de organisa e is om jongeren en kwetsbare groepen
te ondersteunen, armoede te bestrijden, mensenrechten te ondersteunen, de iden ca e,
bescherming en het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed aan te moedigen, educa eve en
beroepsprogramma's te bieden en bewustmakingsac viteiten uit te voeren. Club voor Unesco
organiseert seminars, beroepsopleidingen en ondersteunt kwetsbare groepen.
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Inclusive Europe is een ona ankelijke non-pro torganisa e opgericht in Brussel met als doel
capaciteits- en instrumenten die EU-burgers en migranten helpen beter te integreren in nieuwe
gemeenschappen. De organisa e realiseert projecten die sociale, economische en culturele inclusie

in Europese landen bevorderen en ontvangende gemeenschappen helpen de posi eve bijdragen te
erkennen die EU-burgers en migranten kunnen leveren.
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De steun van de Europese Commissie voor de produc e van deze publica e vormt geen goedkeuring
van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet
verantwoordelijk gehouden voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen
informa e.

