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Ξεκινώντας από τις «ρίζες»

Έναρξη – Φάση Ι: Έρευνα και συλλογή ΔεΔομένΩν
Το έργο RADEX ξεκίνησε! Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+, το έργο αυτό αποσκοπεί
στη στήριξη τΩν νέΩν που Διατρέχουν κίνΔυνο ριζοσπαστικοποίησης, ευαισθητοποιόντας τους για το
θέμα αυτό. Ως πρώτο βήμα, θα Διεξαχθεί έρευνα για τον εντοπισμό ενΔιαφερόμενΩν μερών από τους
οποίους θα ληφθούν συνεντέυξεις. Η φάση αυτή ξεκινά με τη Δημιουργία μεθοΔολογικού πλαισίου που
θα αναΔεικνύει τους Δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στις επερχόμενες φάσεις του έργου. Για τη
συλλογή ΔεΔομένΩν και την ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα χρησιμοποιηθούν τόσο ΔιαΔικτυακές
όσο και μη-ΔιαΔικτυακές πηγές. Η συλλογή ΔεΔομένΩν θα Διεξαχθεί με τη μορφή Δευτερογενούς
έρευνας, αναλύοντας ήΔη υπάρχοντα μέσα, αλλά και με τη μορφή πρΩτεγενούς έρευνας με τη μορφή
συνεντέυξεΩν, λαμβάνοντας Δέιγμα από ριζοσπαστικοποιημένους νέους και από τους γονείς τους, από
μέλη της αστυνομίας και από αξιΩματούχους υπουργείΩν, προκειμένου να αποκτήσουμε μια ολιστική
άποψη για τις ιστορίες τους. Με βάση την ανάλυση που θα γίνει από τα ΔεΔομένα που συλλέγονται, θα
παραχθεί μια τελική έκθεση που θα παρουσιάζει τα Διάφορες τάσεις βίαιης ριζοσπαστικοποίησης τΩν
νέΩν στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα είναι Διαθέσιμα μέσΩ τΩν ΔιαύλΩν επικοινΩνίας του έργου.
Ακολουθήστε μας για να μάθετε περισσότερα!
"Η ανάγκη καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσΩ εναλλακτικών
προσεγγίσεΩν όπΩς η αποκαταστατική Δικαιοσύνη και η Δύναμη της εκπαίΔευσης μας έΔΩσε
την ώθηση για αυτό το ευρΩπαϊκό χρηματοΔοτούμενο έργο. Είναι ζΩτικής σημασίας οι ευάλΩτοι
νέοι να υποστηρίζονται και να καθοΔηγούνται για τον εντοπισμό και τη Διακοπή τέτοιΩν
ΔιαΔικασιών.» Δρ. Τεό ΓαβριηλίΔης, συντονιστής RADEX, ιΔρυτής και Διευθυντής της RJ4All.

Το έργο RADEX

Προς την κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού, μέσΩ της αντιμετώπισης και της εκτροπής
της ριζοσπαστικοποίησης τΩν νέΩν.
Το έργο RADEX ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, και συγχρηματοΔοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της ΕΕ. Έχει στόχο τη στήριξη τΩν νέΩν που Διατρέχουν κίνΔυνο ριζοσπαστικοποίησης,
παρέχοντάς τους μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση τΩν νέΩν, ένα βίντεο προσομοίΩσης για να Δείξει πώς, πότε και πού μπορούν
να πραγματοποιηθούν Διαφορετικοί τύποι ΔιαΔικασιών ριζοσπαστικοποίησης, και σε ποιους
απευθύνονται.
Το RADEX συγκεντρώνει μια στρατηγική εταιρική σχέση 6 Διατομεακών οργανισμών από 6 χώρες του
προγράμματος Erasmus+ για την αντιμετώπιση πολλαπλών οριζόντιΩν και τομεακών
προτεραιοτήτΩν: RJ4All (ΗνΩμένο Βασίλειο), SΥΝTHESIS Center for Research and Education
(Κύπρος), ALDA (Γαλλία), Club for Unesco (ΕλλάΔα), Ingenious Knowledge (Γερμανία), Inclusive
Europe (Βέλγιο).

