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CONECTARE ȘI INTEGRARE 

Prevenirea radicalizării și extremismului în rândul populației migrante 

Training the trainers 

 

 

O privire de ansamblu 

 

Schimbările demografice rezultate in urma valurilor recente de migrație indică o evoluție spre 

o societate europeană din ce in ce mai inter-etnică, inter-religioasă și inter-culturală. In acest 

context, politicile dezirabile generatoare de bună conviețuire trebuie să fie capabile să 

promoveze dezvoltări comunitare armonioase, care să ofere șanse egale tuturor membrilor săi. 

Este astfel de o importanță vitală ca aceste politici să evite discriminarea, excluziunea sau 

ghetoizarea, fenomene care ar putea foarte ușor să ducă la radicalizare, extremism sau chiar 

tensiuni, violență și conflict. Un element central ce trebuie luat in considerare este migrația in 

masă, predominant alcătuită din grupuri ce aparțin culturilor arabe si religiei musulmane, 

ambele într-o măsură semnificativă diferite de principalele componente identitare, religioase, 

social-politice europene.  

 

Scopul general al prezentului proiect este astfel acela de a preveni radicalizarea violentă si de 

a promova valorile democratice, drepturile fundamentale ale omului, buna înțelegere 

interculturală și spiritul civic activ. 

 

In acest context, in această fază a proiectului ne propunem să echipăm specialiști români din 

domenii diverse de activitate care au intrat sau vor putea intra in contact cu problematica 

complexă a migrației in general si a migrației provenită predominant din lumea musulmană in 

particular. Dintre principalele obiective amintim: dobândirea unui set de cunoștințe referitoare 

la fenomenul migrației si al posibilelor consecințe ale acestui fenomen; o cât mai bună 

înțelegere a fenomenului radicalizării, a extremismului, a posibilelor scenarii generatoare de 

tensiuni si conflicte sociale; o poziționare coerentă, solidă din punct de vedere al încrederii de 

sine a formatorilor; cultivarea capacității acestora de a evita judecăți preconcepute sau de a 

emite poziționări stereotipare negative, deopotrivă cu dezvoltarea unei bune capacități de 

identificare a elementelor care ar putea să ducă la radicalizare, extremism ideologic sau  chiar 

la acțiuni violente.  

 

Pregătirea este organizată in jurul a patru module de învățare interactivă, conform planurilor 

de lucru atașate acestui proiect. Prezentul grup țintă este alcătuit preponderent din specialiști 

implicați în diverse programe de consiliere, profesori, psihopedagogi, asistenți sociali, 

consilieri de probațiune, etc. Temele majore abordate vor fi: 

1. Înțelegerea fenomenului migrației 

2. Intervenții în consilierea și asistența socială a migranților 

3. Cetățenie activă și prevenirea radicalizării 

4. Activități formativ-educative în rândul populației migrante 
 

 


