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Publicatie van het uitgebreide rapport van RADEX:
Onderzoeksresultaten over radicalisering van jongeren
in het VK, Cyprus, Frankrijk, België en Griekenland
Uitgebreid rapport en samenvatting in 5 talen online beschikbaar
Het RADEX-consortium heeft, met de steun van het Erasmus+-programma, een uitgebreid
rapport van de onderzoeksfase van het project gepubliceerd. Dit omvat de bevindingen over
gewelddadige radicalisering onder jongeren in 5 landen: het VK, België, Frankrijk, Griekenland
en Cyprus. Dit project is bedoeld om risicojongeren te ondersteunen, door hen bewust te
maken van radicalisering. Het Erasmus+-programma is een Europees studieprogramma.
Het onderzoek richt zich op zowel online als offline radicaliseringspatronen van jongeren.
Het bestaat uit literatuuronderzoek, interviews, focusgroepen, discoursanalyse en online
onderzoek naar sociale media, apps en chatrooms. Het rapport heeft een meerwaarde, niet
alleen als een samenvatting van algemene trends in onderzoeksstudies, maar ook als een
diepgaande analyse van onderzoek naar sociale netwerken.
Het uitgebreide rapport geeft waarschuwingen over hoe, wanneer en waar jongeren het
slachtoffer van radicalisering kunnen worden. Tegelijkertijd identificeert het sterke punten
en positieve vaardigheden die jongeren in hun voordeel kunnen gebruiken om een sterkere
dam tegen radicalisering op te werpen. Het onderzoek heeft een specifieke focus op de
impact van de Covid-19-pandemie op de radicaliseringsprocessen.
Niet alleen is het onderzoek een state-of-the-art beschrijving van (het risico op)
gewelddadige radicalisering onder jongeren in de 5 doellanden, het zal ook dienen als basis
voor het belangrijkste projectresultaat: een e-cursus over positieve vaardigheden die
jongeren kunnen ontwikkelen om radicalisering te voorkomen, gericht op jeugdwerkers en
opvoeders.
Het uitgebreide rapport en de vertaalde managementsamenvattingen zijn beschikbaar op de
projectwebsite en gepubliceerd als Ebook door RJ4All.
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RADEX project
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 heeft
tot doel risicojongeren te ondersteunen, door hen een onlineplatform te bieden met modules over
gewelddadige radicalisering onder jongeren en een simulatievideo om te laten zien hoe, wanneer en
waar verschillende soorten radicaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden en op wie deze
radicaliseringsprocessen vat kunnen krijgen.
RADEX brengt een strategisch partnerschap tot stand tussen 6 sectoroverschrijdende organisaties uit 6
Erasmus+-landen, om meerdere horizontale en sectorale prioriteiten aan te pakken: RJ4All (VK),
Synthesecentrum (Cyprus), ALDA (Frankrijk), Ingenious Knowledge (Duitsland), Inclusive Europe
(België).
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