COMUNICAT DE PRESĂ
“Accentul pus pe ceea ce contează în Europa:
CAPACITAREA TINERILOR MARGINALIZATI”
În această săptămână, Europa va ieși din șocul referendumului din Marea Britanie intrând într-un proces de gestionare a acestuia. Institutul Internațional IARS și parteneriatul său în cadrul proiectului “Abused no More” a
găsit oportună publicarea cercetării pan – europeane realizată de tineri asupra a ceea ce contează pentru tinerii
din Europa privitor la drepturile lor. Rezultatele sunt astăzi publicate sub forma unui e-book gratuit intitulat “My
Voice – My Rights: Young, Marginalised and Empowered by Law”.
Dr. Theo Gavrielides - Fondator și Director IARS, precum și coordonator al proiectului a declarat: “Marea Britanie și Institutul nostru de caritate au fost alese de către Comisia Europeană să implementeze acest proiect de
tineret care își propune să sprijine tinerii cei mai marginalizați din țările europene.
Astăzi publicăm rezultatele și recomandările tinerilor noștri, care cel puțin în Marea Britanie, au sustinut solidar
convingerea pentru continuarea constructiei Europei unite prin intermediul Uniunii și a valorilor de bază pentru
promovarea păcii și bunăstării popoarelor sale. Fie ca acest pas mic facut de tinerii noștri după referendumul din
Marea Britanie sa ne reamintească că visul de după al doilea război mondial nu s-a prăbușit “
Studiul a fost realizat de tineri pentru tineri din Marea Britanie, Polonia, Italia, și România și relevă faptul că lipsa
de cunoaștere a drepturilor fundamentale duce la un cerc vicios de marginalizare și excludere. Creșterea gradului
de alfabetizare juridică a tinerilor marginalizați, prin asigurarea educației juridice reprezintă un instrument-cheie
de abilitare, care poate facilita integrarea și promova incluziunea. Cu toate acestea, în întreaga Europă există un
decalaj substanțial în domeniul serviciilor de educație și formare profesională necesare pentru dobandirea de
către tineri de aptitudini juridice de bază și cunoștințe care să le permită să își exercite drepturile atunci când se
confruntă cu situatii de discriminare și abuz.
Dl Silva Mendes, Director pentru Tineret și Sport la Direcția Generală pentru Educație și Cultură, Comisia Europeană a declarat: “ Excluderea socială a tinerilor este una dintre cele mai mari provocări contemporane cu care
se confruntă Europa. Este o problemă cu mai multe fațete și necesită un răspuns multiplu. Proiectul “Abused no
More” aduce în prim plan noțiunea oarecum abandonată de alfabetizare juridică în sistemele noastre de educație
formală, printr- o abordare inovatoare, pentru a preveni marginalizarea și excluziunea socială. Analiza „My Voice
– My Rights” ne oferă posibilitatea de a redescoperi sistemele noastre juridice și de a căuta soluții informate, dar
și mai important este faptul că ne face să conștientizăm că drepturile individuale nu sunt doar un instrument de
prevenire a marginalizării, ci și unul reflectare asupra valorilor noastre europene cum ar fi libertatea, toleranța
și nediscriminarea. Redescoperirea rădăcinilor noastre și a patrimoniului cultural comun poate fi într-adevăr un
răspuns eficient la multiplele crize cu care se confruntă Europa. “
Dr. Howard Williamson, CVO CBE, profesor de politici europene pentru teret, Universitatea din South Wales a
declarat: “My Voice – My Rights “ rezonează puternic cu cea de-a doua Declarație europeană de lucru pentru tineret. Așa cum inegalitatea în Europa se agravează și criza “migrației” se adâncește, avem nevoie de mai multă creativitate și inițiativă în sprijinirea tinerilor care sunt afectati cel mai mult. Aceasta carte în format electronic este
primul rezultat al parteneriatului strategic “Abused no More” sprijinit de programul european Erasmus +. Paginile
sale conțin informatii care deschid perspective favorabile. Este un proiect interesant exact la momentul potrivit.”
Cartea în format electronic poate fi descărcată gratuit aici și a fost elaborată în cadrul proiectului “Abused No

More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals”” având o durata de trei ani. “AnM” este co - finanțat
prin Erasmus +, fiind primul proiect European realizat de tineri pentru tineri care abordează lipsa de alfabetizare
juridică a tinerilor marginalizați expuși riscului de excluziune socială, cu accent pe tinerii care se confruntă cu discriminarea multiplă și intersecțională în funcție de vârstă, gen și etnie. Mai mult, proiectul este construit pe baza
unei metodologii elaborate de tineri și abordează lacunele existente în materie de educație și formare pentru
tinerii marginalizați în ceea ce privește combaterea discriminării.
Faisal Kassim, președintele Consiliului Consultativ al Tineretului (IARS): “Începând cu anul trecut aproximativ
1,1 milioane de refugiați au intrat în Europa din Siria, Afganistan și Irak. Dintre acestia, cele mai multe femei au
raportat că nu au cunoștiinte juridice. Lipsa lor de cunoștințe juridice le face mai vulnerabile la abuz și discriminare. De aceea, această carte electronică și proiectul “Abused no More” nu ar fi putut veni într-un moment mai bun”.
Unicitatea acestei cărţi este dată de faptul că a oferit tinerilor marginalizați posibilitatea de a prelua rolul de lider
în elaborarea și implementarea unor viitoare programe de formare de tineret.”
Rezultatele cercetării se bazează pe analiza literaturii de specialitate în șase limbi și cercetare de teren realizată
prin interviuri, focus grupuri și consultări cu 84 de tineri și reprezentanți ai peste 20 de organizații din țările participante. Acestea vor fi prezentate și dezbătute în cadrul unei conferințe internaționale organizate de KISA - Action
for Equality, Support, Antiracism care va avea loc în Cipru, pe 22 septembrie 2016. Evenimentul va găzdui experți
internaționali, profesioniști tineri și cercetători. Pentru a afla mai multe despre conferinţă și pentru a sprijini proiectul nostru puteți sa ne contactaţi pe adresele: romanianusalumni@gmail.com și contact@iars.org.uk

Note editor
Raportul complet poate fi descărcat de aici : http://www.abusednomore.org/e-book-download
Sintezele rapoartelor disponibile în limba engleză pot fi descărcate
de aici: http://www.abusednomore.org/e-book-download
Pentru a afla mai multe informaţii despre proiectul Abused No
More şi despre modalităţile de implicare, vă invităm să accesaţi linkul http://www.abusednomore.org/about-the-project
Pentru a adera la rețeaua pan -europeană „Abused No More”vă
rugăm să accesați link-ul http://www.abusednomore.org/join-ournetwork/
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