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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

De adviesraad van het RADEX-project vond online plaats op 16 februari
2022. Tijdens de bijeenkomst bespraken alle partners een aantal
cruciale punten over het project.
Waar hebben we het over? De bevindingen van de eerder verspreide
enquêtes leidden ertoe dat partners het erover eens waren dat
radicalisering een niet-uniform proces is. Het betekent dat
radicalisering niet in een uitputtende definitie past, maar
gemeenschappelijke factoren heeft, zoals sociale, politieke en
psychologische.
Wat is onze methode?
Door gebruik te maken van deze geadopteerde multibron, kenmerkt
het project zich ook door een sterk positieve benadering van het
tegengaan van radicalisering onder jongeren. Het idee is om te
focussen op een positievere interventie die de veerkracht vergroot en
een positieve identiteitsvorming bevordert.
Om de online cursus te creëren die het belangrijkste projectresultaat
van RADEX zal zijn, zullen we deze aanpak gebruiken samen met de
onderzoeksresultaten die we hebben gepubliceerd als een e-book, dat
hier volledig toegankelijk is.
Maar waar gaat ons project precies over? Bekijk het hier met deze
verklarende video van 4 minuten.

De modules van de online cursus, waarvan ook de inhoud is
besproken, worden voorbereid door de projectpartners. Hun
onderwerpen zijn de volgende:
Module 1:
genoemd,
zal zich richten op het versterken van de beschermende waarden
tegen extremistische ideologieën en het versterken van de veerkracht
van jongeren en het verder verrijken van de talenten en vaardigheden
van jongeren. Deze waarden worden over het algemeen gepromoot
door middel van groepsparticipatie, zoals betrokkenheid bij de
gemeenschap, onderwijs, dialoog, enz.
Module 2: met de titel
, zal zich richten
op hoe jongeren te leren hun eigen politieke mening te vormen, hoe
ze een discussie, een debat of een onderhandeling over ideeën op een
constructieve manier kunnen voeren, en tot slot hoe ze hun ideeën in
de praktijk kunnen brengen. politieke visie en hun wil tot verandering
door de beheersing van de vertegenwoordigende organen die binnen
hun bereik liggen, of het leren voeren van een campagne.
Module 3:
, het zal zich richten op de theoretische
benadering van DigComp2.0 voor het kritisch evalueren van inhoud op
verschillende media. Het zal de kritische denk- en
informatiefiltervaardigheden van jongeren ondersteunen en versterken
wanneer ze online zijn en zal, door middel van verschillende
voorbeelden, hun veerkracht bevorderen om ontvangen informatie te
identificeren en te evalueren.
Module 4: De module
zal zich richten op het
verbeteren van de geest of zelfverbetering. Onder de benaderingen die
zullen worden gebruikt bij activiteiten om creatief denken te
stimuleren, zijn lateraal denken, mindmapping, visueel lezen,
analytische geest, contra-stereotypering en divergent denken.

Module 5: De module
, zal zich richten op het op een praktische
manier bevorderen van sociale mediageletterdheid van jongeren. Het
zal dit bereiken door het verstrekken van inzichten, praktische
voorbeelden en gedegen advies aan risicojongeren, als een eerste
reactie; en door communicatiekanalen op te bouwen en het bewustzijn
te vergroten via bestaande initiatieven over veiligheid op internet en
sociale media.

Vind je dit plan aantrekkelijk? Is er iets dat je wilt toevoegen of
opmerken? Voel je vrij om dit te doen door ons te bereiken op
radex@rj4all.org
Mis geen enkele update door onze facebookpagina te volgen!

De partnersbijeenkomst van Radex vindt online plaats in december 2021
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