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Het RADEX-project - Mobilizing Against Extremism through Countering and Diverting Radicalization
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 jongerenorganisaties zal uitrusten
met de instrumenten die nodig zijn om patronen, methoden en verschillende processen van jongeren
te identificeren.

NIEUWS VAN HET RADEX PROJECT

Publicatie van het uitgebreide rapport van RADEX:
Onderzoeksresultaten over radicalisering van jongeren in het VK,
Cyprus, Frankrijk, België en Griekenland
RADEX uitgebreid rapport - downloaden

Het RADEX-consortium heeft een uitgebreid rapport van de onderzoeksfase van het project
gepubliceerd. Dit omvatte de bevindingen over gewelddadige radicalisering van jongeren uit 5
landen, het VK, België, Frankrijk, Griekenland en Cyprus .

Waar gaat het over? Ons onderzoek hield rekening met zowel online als offline
radicaliseringspatronen van jongeren, bestaande uit literatuuroverzichten, interviews,
focusgroepen, discoursanalyse en online onderzoek op sociale media, apps en chatrooms.
Daarom draagt het rapport bij als een samenvatting van algemene trends van
onderzoeksstudies, maar ook als een diepgaande analyse van sociaal netwerkonderzoek .

Waarom zou je het lezen? Het uitgebreide rapport geeft ons tips over hoe, wanneer en waar
jongeren het voorwerp van radicalisering worden. Tegelijkertijd identificeert het sterke punten
en positieve vaardigheden die jongeren kunnen gebruiken in hun voordeel om een sterker h ek
tegen radicalisering te bouwen. Het onderzoek omvat een specifieke focus op de impact van de
Covid-19-pandemie op de radicaliseringsprocessen.

Waarom hebben we het nodig? Meer dan een simpele state-of-the-art van gewelddadige
radicalisering onder jongeren in de 5 doellanden, zal het dienen als basis voor de belangrijkste
projectresultaten: een e-cursus over positieve vaardigheden die jongeren kunnen ontwikkelen

om radicalisering te voorkomen, gericht op jeugdwerkers en opvoeders .

Is er een kortere versie? Zoek niet verder, het RADEX-consortium produceerde ook een
samenvatting in 5 verschillende talen, u kunt ze hier vinden :

Download Executive Summary in English

Download Executive Summary in French

Download Executive Summary in Greek

Download Executive Summary in Dutch

Download Executive Summary in German

Het RADEX team kwam samen in Brussel
Op 5 oktober hadden we (eindelijk!) de kans om onze eerste persoonlijke ontmoeting in Brussel
te houden. Het gaf ons de gelegenheid om de voortgang van het project te beoordelen en ons
verder te concentreren op de doelstellingen. We waren het erover eens dat we allemaal een
positievere benadering van jongerenradicalisering willen brengen en het verhaal eromheen
willen veranderen. In feite draait de huidige gemeenschappelijke benadering van gewelddadige
radicalisering van jongeren vaak om het opsporen van waarschuwingssignalen in plaats van
empowerment van jongeren, wat volgens ons belangrijk is om op te focussen.

Wat is het volgende?
De volgende stap is de ontwikkeling van een onlineplatform met een brede verzameling
materialen, zoals modules over gewelddadige radicalisering onder jongeren en praktische
oefeningen om jeugdopvoeders te helpen werken aan de vaardigheden en c apaciteiten die
jongeren kunnen ontwikkelen om af te wijken van gewelddadige radicalisering.

Het RADEX projectteam in Brussels, 5 Oktober 2021

Restorative Justice for All (RJ4All)
International Institute

ALDA – European Association for
Local Democracy
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Daarbij behoort onafhankelijke evaluatie van
programma's voor rehabilitatie en herstelrecht,
bewustmakings- en opleidingsprojecten, werken aan
radicalisering en onderzoeksadviesbureaus en
deskundig advies aan overheden en internationale
organisaties. RJ4All heeft ook een onafhankelijke
uitgeverij. RJ4All Publications is een impactvolle
uitgeverij die gespecialiseerd is in sociale
wetenschappen en het publiceren van baanbrekend
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SYNTHESIS Center for Research and
Education
SYNTHESIS Centre for Research and Education Ltd is
een baanbrekende organisatie die projecten met een
positieve sociale impact uitvoert, met een focus op
sociale inclusie op het gebied van empowerment van
jongeren, ondernemerschap, migrantenintegratie,
radicalisering en duurzame ontwikkeling. SYNTHESIS
is een van de meest toonaangevende instellingen in
het land op het gebied van sociaal ondernemerschap
en sociale innovatie. Het heeft HUB NICOSIA opgericht
en onder beheer; een educatief centrum met een
focus op jeugd en cultuur. De belangrijkste
begunstigden zijn jongeren (inclusief NEET),
jeugdwerkers, volwassenen, ouderen, migranten,
vluchtelingen en asielzoekers, vrouwen en kansarmen.
SYNTHESIS beheert exclusieve eenheden over jeugden volwassenenonderwijs, integratie 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 innovatie en creativiteit,
zowel via digitale, online en mobiele tools als in
persoonlijke benaderingen. Als geaccrediteerde VETonderwijsinstelling en aanbieder van
volwassenenonderwijs levert SYNTHESIS trainingen en
ontwikkelt zij educatief materiaal dat relevant is voor
sociale inclusie, ondernemerschap, mondiaal
onderwijs, inclusief activiteiten om de doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling te bereiken (bijv. gelijke
rechten, vrede en conflictoplossing, verantwoorde
consumptie en productie, duurzame steden en
gemeenschappen enz.).

Club for UNESCO for Education, Science
& Culture

Ingenious Knowledge
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 generatie
onderwijsoplossingen met een focus op ‘serious games’.
Ingenious Knowledge gelooft dat nieuwe generaties
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 actief geweest in het
volwassenenonderwijs, het onderwijs aan jongeren en het
onderwijs aan kinderen en maakte deel uit van
verschillende internationale en nationale projecten. In de
afgelopen jaren heeft het belangrijke ontwikkelingen
doorgemaakt in het creëren van een nieuwe generatie
serious games in het beroepsonderwijs, waardoor
authentieke leersituaties 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 gratis 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, heeft het label "Best Practice
Project" gekregen van het National Agency of Portugal.
Ingenious Knowledge draagt actief bij aan de
wetenschappelijke gemeenschap door onderzoeks- en
ontwikkelingsresultaten te publiceren en door recente
ontwikkelingen te presenteren op wetenschappelijke
conferenties, zoals E-Learn en Mobile Learn.
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De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen
goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt
van de informatie in deze publicatie.
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