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Uitgaande van “de wortels”

De lancering – Fase I: Initiatie van onderzoek en gegevensverzameling

Het RADEX-project gaat van start! Met de steun van het Erasmus+ programma heeft dit project
tot doel om risicojongeren te ondersteunen door hen bewust te maken van radicalisering. Als
eerste stap zal een onderzoek worden uitgevoerd om potentiële stakeholders te identificeren die
geïnterviewd kunnen worden.
Deze fase begint met het bouwen van een methodologisch kader dat de indicatoren benadrukt
die in de komende fasen van het project moeten worden gebruikt, en door zowel online als
o�ine bronnen te gebruiken voor het verzamelen en analyseren van gegevens.
Dataverzameling zal worden uitgevoerd in de vorm van deskresearch, waarbij reeds bestaande
mediakanalen worden geanalyseerd, evenals in de vorm van interviews met een steekproef van
geradicaliseerde jongeren en hun ouders, politie- en ministeriefunctionarissen, om een
  holistisch beeld te krijgen van hun verhalen. Op basis van de analyse van de verzamelde
gegevens zal een eindrapport worden opgesteld waarin de verschillende patronen van
gewelddadige radicalisering van jongeren binnen Europa worden getoond. Natuurlijk zullen al
deze resultaten beschikbaar worden gesteld via de communicatiekanalen van het project, volg
ons voor meer informatie!

“De noodzaak om gewelddadige radicalisering te bestrijden door middel van alternatieve
benaderingen - zoals herstelrecht en de kracht van onderwijs - gaf ons de aanzet voor dit door Europa
gefinancierde project. Het is cruciaal dat rechteloze en kwetsbare jongeren worden ondersteund en
begeleid om dergelijke processen te identificeren en te stoppen.”
Dr. Theo Gavrielides, RADEX-coördinator en oprichter en directeur van RJ4All

RADEX-project

Naar de mobilisatie tegen extremisme, door radicalisering van jongeren tegen te gaan en om te
buigen.

Vanaf december 2020 wordt het project medegefinancierd door het Erasmus+ programma, dat
tot doel heeft risicojongeren te ondersteunen door hen een onlineplatform te bieden met
modules over gewelddadige radicalisering onder jongeren, een simulatievideo om te laten zien
hoe, wanneer en waar verschillende soorten radicaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden en
op wie ze zijn gericht.

RADEX brengt een strategisch partnerschap samen van 6 sector-overschrijdende organisaties
uit 6 Erasmus+ landen om meerdere horizontale en sectorale prioriteiten aan te pakken: RJ4All
(UK), Synthesis Center (Cyprus), ALDA (Frankrijk), Ingenious Knowledge (Duitsland), Inclusive
Europe (België).


