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Borgerne i Europas førersæde

I disse tider er det en udfordring at 
overtage ledelsen i!en EU-institution. 
I!april blev Henri Malosse valgt til 
formand for Det Europæiske Øko-
nomiske og Sociale Udvalg med 
mandat frem til oktober 2015, og han 
siger, at han ikke vil være bange for 
forandring, når det drejer sig om at 
tackle de udfordringer, som Europa 
står overfor.

Han vil frem for alt fokusere på 
fremtiden og behovet for at give Euro-
pas unge bedre muligheder, navnlig 
på arbejdsmarkedet. Henri Malosse er 
meget opmærksom på behovet for at 
støtte den næste generation af euro-
pæere, og han er allerede begyndt at 
høre de unge for at "nde ud af, hvad 
der er vigtigt for dem.

Han har også planer om at under-
kaste EØSU’s arbejdsmetoder et 
grundigt e#ersyn, øge civilsamfun-
dets indflydelse i! beslutningspro-
cessen og bidrage til at genoprette 
EU’s legitimitet. Dermed bliver det 
nødvendigt at foregribe udviklingen 
aktivt og ikke blot forholde sig afven-
tende. Udvalget kan gøre dette ved 
hjælp af velbegrundede initiativudta-
lelser, som også kan have ind$ydelse 
på Kommissionens synspunkter.

Gennem sine interne observato-
rier er EØSU i!stand til at analysere 
gennemførelsen af EU-politikker som 
Europa 2020-strategien. »Hvis vi skal 

øge vores troværdighed, må vi gå fra 
at være rådgivere til at være projekti-
værksættere og blive et laboratorium 
for idéer og innovationer. Vi bør også 
gøre optimalt brug af medlemmernes 
viden og kontakter i!hjemlandene, så 
vi kan styrke udvalgets gennemslags-
kra#. EØSU skal indtage en central 
plads på den europæiske dagsorden«, 
påpeger Henri Malosse.

De vigtige spørgsmål

Mange europæere føler ikke læn-
gere, at der lyttes til dem i!Bruxelles, 
forklarer Henri Malosse. »Krisen 
har gjort, at europæernes dagligdag 
er fyldt med bekymringer – om deres 
egen og deres børns fremtid. EU ses 
som problemet i!stedet for løsningen. 
Ikke desto mindre er jeg overbevist 
om, at EU kan yde et afgørende 

bidrag til genopretningen – men det 
er nødvendigt med et kursski#e!«

EØSU skal fungere som talerør 
for dem, der aldrig høres i!Bruxelles, 
minde EU om, hvordan borgernes vir-
kelige liv er og udvikle metoder, der 
kan styrke Europa. »Udvalget har et 
ansvar for at stille de rigtige spørgsmål 
og få svar. Det er på tide, at borgerne 
igen bliver drivkra#en bag Europa, og 
det kan ikke udsættes til i!morgen. Det 
er den udfordring, jeg har besluttet at 
tage op!« siger Henri Malosse.

EØSU’s medlemmer kommer selv 
fra civilsamfundet, og det giver EØSU 
gode forudsætninger for at forsvare 
borgernes rettigheder. Henri Malosse 
har følgende politiske prioriteter for 
de kommende to et halvt år:

tackle borgernes daglige bekym-
ringer, f.eks. ved at beskytte deres 
opsparing i!stedet for at tilgodese 
store virksomheder, give garantier 
på ungdomsbeskæ#igelsesområ-
det og sikre adgang til sundheds-
pleje og pensionsydelser;

(SMV’er) skal støttes, og europæ-
isk industri og iværksættelseskul-
turen i!EU skal styrkes;

fra en teknokratisk tilgang til 
udformningen af EU’s politik og 
tilhørsforholdet til Europa og soli-
daritetsfølelsen skal styrkes. 

LEDER 
Kære læsere

Den største udfordring for EU i!dag 
er den manglende opbakning fra 
Europas borgere. For os, som tror 
på det europæiske integrationspro-
jekt, må den allervigtigste prioritet 
i! de kommende måneder være at 
genvinde befolkningens opbakning.

Som om den økonomiske krise ikke var nok, er denne klø# kun blevet gjort 
endnu større af den seneste tids pres fra EU’s side for at beskatte privatperso-
ners opsparing, hvilket opfattes som endnu et svigt.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som er den eneste 
EU-institution, hvis medlemmer hverken er politikere eller embedsmænd, 
har enestående forudsætninger for at tackle denne udfordring.

Som repræsentant for civilsam-
fundet i!alle dets forskellige for-
mer skal EØSU være synligere 
i!den o%entlige debat og skille sig 
ud fra de talrige andre rådgivende 
organer i!Bruxelles. EØSU vil være 
mere politisk ambitiøst og handle 
på eget initiativ ved fuldt ud at 
udnytte sin mest værdifulde res-
source: medlemmerne. Vi er det 
eneste EU-organ, som kan for-
mulere stærke, ofte ubehagelige 
budskaber; det eneste, som kan se 
kritisk og samtidig konstruktivt 
på EU-institutionerne og ruske op 
i!dem.

Stor usikkerhed er i!dag en del af livet for Europas borgere. I!den rolle som 
formand for EØSU, som jeg nu påtager mig, er det min hensigt at presse på 
for et mere ambitiøst EU, hvor der ikke er tvivl om, at borgernes interesser 
står øverst på dagsordenen. På Twitter har jeg allerede fortalt dem, der følger 
mig, at jeg brænder for Europa – ikke for min karriere – og jeg håber, at dette 
engagement vil afspejle sig i!den måde, jeg udfylder min opgave som leder af 
udvalget på i!de næste to et halvt år.

Henri Malosse 
EØSU’s formand
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“Vi er det eneste EU-
organ, som kan for-
mulere stærke,  ofte 
ubehagelige budskaber; 
det eneste, som kan se 
kritisk og samtidig kon-
struktivt på EU-insti-
tutionerne og ruske op 
i!dem. ”

“EU ses som problemet 
i!stedet for løsningen. 
Ikke desto mindre er jeg 
overbevist om, at EU kan 
yde et afgørende bidrag 
til genopretningen – men 
det er nødvendigt med et 
kursski#e!”En vision om frihed

Henri Malosse blev medlem af 
EØSU i! 1995 og formand for 
Arbejdsgivergruppen året efter. 
Han er født i!Frankrig af korsikan-
ske forældre. Under sin opvækst, 
der var præget af Frankrigs og 
Tysklands forsoning e#er Anden 
Verdenskrig, blev han overbevist 
om betydningen af at samarbejde. 
Da han kom i! tyverne, blev han 
opmærksom på jerntæppets tra-
giske adskillelse af Vest- og Øst-
europa. Dette førte ham til Polen, 
hvor han mødte Lech Walesa 

i!Gdansk i!1976. De to mænd delte 
en fælles frihedstrang og en mod-
vilje mod undertrykkelse. Henri 
Malosse taler bl.a. polsk og russisk 
og underviser i!europæiske anlig-
gender i!Moskva og Wroclaw samt 
Strasbourg og Paris.

Han bidrog ligeledes til etable-
ringen af det franske handels- og 
industrikammers EU-delegation, 
som han senere blev direktør 
for. I!1987 grundlagde han Euro 
Info Center-nettet med over 300 

kontorer, der rådgiver SMV’er 
i!hele Europa.

Formandskabet i!EØSU er en ny 
udfordring. »Udvalget repræsen-
terer samfundet, og vi må samar-
bejde og bruge alle vore kræ#er på 
at sikre, at Europa lever op til bor-
gernes forventninger«, fremhæver 
Henri Malosse. »Vi skal tilbyde de 
unge en vision for fremtiden.« 
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Lige muligheder for alle
Østrig sætter standarden for, hvordan 
man sikrer unge, der forlader skolen 
før tiden, den bedst mulige fremtid 
med beskæftigelse og erhvervsud-
dannelse. Kan landets succesmodel 
overføres til resten af Europa?

Europa-Kommissionen har for 
nylig opfordret EU-landene til at 
implementere et program, der garan-
terer job og erhvervsuddannelse til 
unge under 25 år. De sociale og økono-
miske fordele ved sådan et program vil 
mere end opveje udgi#erne til imple-
menteringen, siger Kommissionen.

Dette har erfaringerne fra Østrig 
allerede vist.

»Vi har en stærk tradition for 
lærlingeuddannelser«, forklarer 
Christa Schweng, der har ansvaret 
for europæiske social- og arbejds-
markedsforhold i!det østrigske for-
bundshandelskammer og for nylig 
blev valgt til formand for EØSU’s 
arbejdsmarkedsobservatorium. 
»Cirka 40 % af de unge, der forla-
der skolen før tiden, vælger i!stedet 
en lærlingeuddannelse«. Østrig har 
den laveste arbejdsløshedsprocent 
i!Europa og den næstlaveste arbejds-
løshed blandt unge.

Ikke alle unge, der forlader skolen, 
har dog de nødvendige kundskaber 
til at starte en lærlingeuddannelse. 
Østrigs ungdomsgarantiordning 
støtter derfor de unge, der har svært 
ved at "nde en lærlingeplads. Landet 
har desuden iværksat coaching-ini-
tiativer for de unge, der risikerer at 
falde igennem sikkerhedsnettet.

En model for Europa

»Østrigs model for lærlingeuddan-
nelser inddrager arbejdsmarkedets 
parter direkte«, siger Christa!Schweng. 
»Handelskammeret, som juridisk 
repræsenterer hele det østrigske 
erhvervsliv og er en af arbejdsmarke-
dets parter, er ansvarlig for registre-
ring af kontrakter og for at sikre, at 
virksomhederne uddanner lærlingene 
ordentligt«. I!praksis består 80 % af en 
østrigsk lærlingeuddannelse i!arbejde 
i!en virksomhed, mens 20 % af tiden 
tilbringes på skolebænken.

De høje ungdomsarbejdsløs-
hedstal i!hele Europa har fået andre 

medlemsstater til at interessere sig 
for lærlingeordningen. »Man har 
forsøgt at overføre modellen«, siger 
Christa Schweng. »Tyskland, der har 
en lignende lærlingekultur, har sendt 
delegationer til Spanien for at vise, 
hvordan modellen virker. Vi har været 
i!Frankrig, og så har vi jo nu mulighed 
for at gøre reklame for modellen her 
i!Bruxelles«.

Ungdomsarbejdsløshed er et 
centralt emne i!alle medlemsstater. 
Østrigs erfaringer understreger, at 
det er afgørende vigtigt for velstand 
og social samhørighed, at de unge 
integreres på arbejdsmarkedet. 

Christa Schweng, nylig valgt formand for EØSU’s arbejdsmarkedsobservatorium

Direkte demokrati i praksis

I løbet af det seneste år har det 
europæiske borgerinitiativ (ECI) 
givet civilsamfundet mulighed for 
at bidrage direkte til beslutnings-
processen. Selv om der stadig er 
$ere uløste problemstillinger, er der 
blevet gjort store fremskridt i!dette 
ambitiøse forsøg med tværeuropæ-
isk demokrati.

Sådan lyder den samlede vurde-
ring af Borgerinitiativets dag, som 
blev a&oldt den 9. april hos EØSU 
for at fejre ECI’s 1-års fødselsdag. 
Dette heldagsarrangement gav 
interessenter og beslutningstagere 
mulighed for at udveksle erfarin-
ger og synspunkter og udpege 
områder, hvor der er behov for 

forbedringer.

Initiativet blev søsat via en særlig 
hjemmeside den 1. april 2012 og er 
allerede mundet ud i!14!registrerede 
initiativer og har indsamlet mere end 
1,6 mio. underskri#er.

En imponerende begyndelse

»Hvis man ser tilbage på de sene-
ste 12 måneder, så mener jeg bestemt, 
at det er rimeligt at betegne ECI som 
en succes,« sagde Maro' (ef)ovi), 
næstformand for Kommissionen 
med ansvar for interinstitutionelle 
forbindelser og administration. »Jeg 
er imponeret over de mange initia-
tiver og forslagenes kvalitet. Der er 
tale om problemstillinger, der ligger 
Europas borgere meget på sinde.«

Hans udsagn blev bakket op af 
den afgående formand for EØSU, 
Staffan Nilsson, som sagde, at 
ECI kan bidrage til at opnå større 

samhørighed og engagement blandt 
EU-borgerne i!en usikker tid, såfremt 
det udnyttes e%ektivt. Bruno Kauf-
mann, formand for Initiative and 
Referendum Institute Europe, tilfø-
jede, at ECI har givet et klart billede 
af, hvad der foregår i!EU.

Opgaver forude

Alle deltagerne var ikke desto 
mindre enige om, at omkostnin-
gerne, systemet for onlineindsamling 
af underskri#er og kommunikation 
er områder, der bør arbejdes på, 
og at en målrettet reform kan gøre 
ECI til et mere effektivt redskab 

i!fremtiden. »Der er problemer af tek-
nologisk og bureaukratisk karakter, 
som bør håndteres på EU-niveau,« 
sagde Gerald Haefner, medlem af 
Europa-Parlamentet.

Maro'! (ef)ovi) påpegede, at 
han vil påskønne mere hjælp fra 
medlemsstaterne til at udbrede 
befolkningens kendskab til initia-
tivet. »Det kan være vanskeligt at 
få medlemsstaterne til at deltage,« 
tilføjede Sta%an!Nilsson. »Her kan 
civilsamfundet spille en afgørende 
rolle, da aktører fra civilsamfunds-
organisationer o#e er mere bevidste 
om dette redskab.«

Flere oplysninger kan fin-
des via: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-eci-day-2013. 

“I praksis består 80 % af 
en østrigsk lærlingeud-
dannelse i!arbejde i!en 
virksomhed, mens 20 % 
af tiden tilbringes på sko-
lebænken. ”

En lysere 
fremtid for alle
Østrig kan i!øjeblikket bryste sig af 
den laveste arbejdsløshed (4,8 %) og 
den næstlaveste ungdomsarbejdsløs-
hed (8,9 %) i!EU.

Disse tal, som Eurostat har o%ent-
liggjort for februar 2013, tåler i!høj 
grad sammenligning med den gen-
nemsnitlige ungdomsarbejdsløshed 
(unge under 25) i!EU på 23,5 %.

Hvordan har Østrig bekæm-
pet ungdomsarbejdsløsheden så 
effektivt? Mange af landets foran-
staltninger har været rettet mod at 
styrke lærlingesystemet. Man har 
blandt andet indført erhvervsud-
dannelsesbistand, erhvervsuddan-
nelsesprogrammer og nye "nansielle 
incitamenter til virksomheder.

Den næste generation 
prioriteres højt

»En af forbundsregeringens 
prioriteter er at forbedre de unges 
muligheder på arbejdsmarkedet«, 
forklarer Norbert Schnurrer, tals-
mand for Østrigs forbundsministe-
rium for arbejde, sociale spørgsmål 
og forbrugerbeskyttelse. »Vores 
politikker omfatter støtte til job-
søgning og lærlingeuddannelse samt 
tilskud til fremme af beskæ#igelsen, 
og navnlig kvinder opfordres til at 
gøre karriere inden for håndværk og 
tekniske fag«.

Man 
har lige-

ledes indført 
og bevaret særlige programmer, 
såsom et handlingsprogram for 
unges fremtid, som er rettet mod 
19- til 24-årige. Schnurrer tilføjer, at 
man konstant ser på nye, proaktive 
beskæ#igelsespolitikker.

»I f lere 
ø s t r i g s k e 
delstater er 
m a n  v e d 
at etablere 
s y s t e m e r 
for rådgiv-
ning og vej-
ledning til 
unge, der er 
i! risiko for 
at forlade 
uddannel-
ses-  e l ler 
erhvervsud-
dannelses-
systemerne 
f ø r  t i d « , 
tilføjer han. 
»Coaching af unge er et eksempel på 
dette. Det begynder i!den skoleplig-
tige alder og er et tilbud til elever, 
som har risiko for at klare sig dårligt 
i!skolen«.

Man forfølger lignende mål via 
programmer for coaching af lær-
linge, hvorigennem lærlinge og de 
virksomheder, der lærer dem op, 
får hjælp til at forhindre de unge i!at 
a*ryde lærlingeforløbet. 

“ECI kan bidrage til at 
opnå større samhørighed 
og engagement blandt 
EU-borgerne i!en usikker 
tid, såfremt det udnyttes 
e%ektivt. ”
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EØSU-formand Henri Malosse: »Lad os finde de unge mænd og kvinder, der som Jean Monnet gjorde, 
kan komme med nye idéer for Europa«.

Din mening
Ved hjælp af debat, kompromiser og 
demokratiske beslutningsprocesser 
udvalgte de unge på dette års »Dit 
Europa – din mening« de tre tiltag, 
de "nder vigtigst, og hvor de gerne 
ser konkret handling på EU-plan.

Disse tiltag, der vedrører første-
gangsbeskæ#igelse, EU-stipendier til 
studerende fra lavindkomstfamilier 
og fremme af ungt iværksætteri, vil 
nu indgå i!EØSU’s arbejdsprogram 
for det kommende år.

»De valg, I!har tru%et, de tre tiltag, 
der står øverst på jeres dagsorden, vil 
vi nu prioritere«, sagde EØSU’s for-
mand, Henri Malosse. »Lad os "nde 
de unge mænd og kvinder, der som 
Jean Monnet gjorde, kan komme 
med nye idéer for Europa«.

Fokus på fremtiden

De tre emner er udtryk for, hvad 
der i!dag bekymrer de unge i!EU mest. 
»Den lære vi må drage er, at vi i!disse 
vanskelige tider må fokusere på det 
væsentlige«, sagde Henri Malosse. »I 
har valgt det, der er vigtigst, og i!jeres 
sted ville jeg have tru%et samme valg«.

Raluca Vorniciuc fra Rumænien 
fremlagde kort tiltaget om første-
gangsbeskæ#igelse, der var det ini-
tiativ, der "k $est stemmer. »Vi skal 
også sikre, at de der kommer i!arbejde 
for første gang, får en anstændig løn,« 
sagde hun.

Ziva Ledinek fra Slovenien foreslog 
det tiltag, der "k næststørst opbak-
ning, en plan for EU-stipendier til 
studerende fra lavindkomstfamilier, 

og Sebastian Asgardh argumente-
rede for, at den manglende viden om 
iværksætteri er en hæmsko for EU.

»Der er i!stort omfang et mang-
lende kendskab«, sagde han. »Det, 
vi har brug for, er en fond for ungt 
iværksætteri, der kan give unge 
mulighed for at starte deres egen 
virksomhed.«

»Dit Europa, din mening« blev 
altså til en meget udbytterig begiven-
hed, der ikke blot samlede unge fra 
hele EU for at diskutere og udveksle 
erfaringer. De "k også mulighed for 
at deltage i!beslutningsprocessen. 

Dagsordenen fastsættes
Skoleelever, som deltog i!»Dit Europa, 
din mening«-arrangementet, mød-
tes i!Bruxelles for at diskutere, hvad 
EØSU’s prioriteter bør være i!2013.

For første gang var skoleelever 
direkte involveret i!udarbejdelsen af 
EØSU’s arbejdsprogram for 2013. En 
liste med 15 politiske prioriteter blev 
drøftet, debatteret og forelagt ved 
arrangementet, og der blev fore-
taget 

en endelig afstemning om, hvilke 3 
af disse prioriteter der skulle øverst 
på dagsordenen.

EØSU har forpligtet sig til at god-
kende disse prioriteter og inkorporere 
dem i!sit arbejdsprogram for 2013.

Prioriteringer gennem 
partnerskab

»Dit Europa, din mening« 
er et årligt arrangement, 
der giver skoleelever og 
deres lærere lejlighed til at 

mødes og forelægge deres 
synspunkter direkte for 

EU’s beslutningstagere. 
I! år fik tre elever og en 
lærer fra 27 forskellige 

skoler - en fra hvert med-
lemsland - muligheden for 

at deltage i!en simuleret plenarfor-
samling i!EØSU og stemme om deres 
politiske prioriteter for 2013.

»Vi er civilsamfundets forsam-
ling, den anden EU-forsamling 
efter Europa-Parlamentet,« sagde 
EØSU’s formand, Henri Malosse, 

i!sin velkomsttale. »Vi står til jeres 
tjeneste, og det er vigtigt, at I!høres. 
Vi ønsker derfor, at EØSU bliver det 
første EU-organ, som opstiller sine 
prioriteter i!partnerskab med unge.«

Androulla Vassiliou, kommissær 
med ansvar for uddannelse, kultur, 

flersprogethed og ungdom, opfor-
drede deltagerne til at bevare deres 
entusiasme og engagement. »Et stærkt 
demokrati kræver mere end blot vel-
informerede borgere,« sagde hun. 
»Det kræver også borgernes aktive 
medvirken.«

Mange af prioriteterne berørte 
spørgsmål, som direkte påvirker de 
unge, f.eks. hjælp til at "nde det første 
job, udvidelse af Erasmus-program-
met og etablering af fælles læsepla-
ner for skolernes sekundære niveau. 
Andre prioriteter drejede sig om bre-
dere samfundsspørgsmål, f.eks. bedre 
udnyttelse af rumprogrammer, udvik-
ling af en fælles europæisk tv-kanal og 
indførelse af en fast takst i!hele Europa 
for internetadgang.

Gennem præsentationer fra 
EØSU-medlemmer Joost Van Iersel, 
Georgios Dassis og Pavel Trantina "k 
eleverne "k også indblik i!arbejds-
gangen i!EØSU.    www.eesc.europa.eu
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“De valg, I!har truf-
fet, de tre tiltag, der står 
øverst på jeres dagsorden, 
vil vi nu prioritere. ”EØSU’s formand, Henri Malosse

Sig din mening!
»Dit Europa, din mening« giver sko-
leelever mulighed for at udveksle 
synspunkter med unge fra andre 
lande og få beslutningstagere i!tale.

Deltagerne i!dette års simulerede 
plenarforsamling i! EØSU den 19. 
april forstod så sandelig at udnytte 
denne chance fuldt ud. Det er alli-
gevel ikke hver dag, at elever fra alle 
27 medlemsstater får lov til 
at sætte hinanden stævne 
i!hjertet af EU og overbringe 
deres konklusioner direkte til 
de europæiske institutioner.

At skabe europæisk 
solidaritet

»Jeg er meget glad for at 
kunne tale direkte med for-
manden for EØSU«, sagde 
Nish Narayayan fra Det!For-
enede Kongerige. Kirils Jego-
renkovs fra Letland var enig 
og mente, at det er vigtigt, 
at de unges meninger bliver 
hørt. »Her er vi alle lige«, 
tilføjede Anna Pimenova, 
der også er fra Letland. »Vi har alle 
vores problemer, og her kan vi tale 
om dem«.

Holdningen i!den østrigske dele-
gation var, at initiativet kan spille en 
vigtig rolle for at fremme solidaritet 
på tværs af Europa. »Jeg tror, vi er 
kommet frem til, at erfaringerne er 
meget forskellige inden for Europa«, 
sagde Lukas Meissl. Hans landsmand, 
Kerstin Haider, påpegede, at mange 
i!Østrig simpelthen ikke er klar over, 
at ungdomsarbejdsløshed er et meget 
stort problem i!andre dele af EU.

Arbejdsløshed fylder en del for 
Miguel Santos Almeida og Diogo 
Jarmela Valente Dias fra Portu-
gal. For dem var en udvidelse af 
Erasmus-programmet og hjælp til 
at finde det første job de vigtigste 
debatpunkter. »Jeg vil gerne have, at 
Erasmus bliver tilgængeligt for alle 
studerende«, sagde Diogo. »Samtidig 
bør EU give penge til familier, som 

har økonomiske vanskeligheder, så 
studerende kan blive færdige med 
deres uddannelser«.

Deres lærer, Marina Maria 
Marques Nogueira, mente, at kulturel 
udveksling på europæisk niveau er en 
yderst nyttig oplevelse. Hun var glad 
for, at hendes elever "k mulighed for 
at møde unge fra forskellige lande 
og lære noget om europæisk politik. 
»Der er jo ikke så mange, som stem-
mer længere!«, sagde hun. »Det er 
nemt at kritisere politik, men vi skal 
også blive bedre til at deltage«. 

EU-kommissær Androulla Vassiliou, EØSU-formand Henri Malosse og næstformand Jane 
Morrice

Mere end 100 elever og lærere deltog i arrangementet: »Dit Europa, din mening 2013«!
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Et kig ind bag kulisserne i!EU’s 
beslutningstagning
Bedre økonomi, jobmuligheder og 
miljøbeskyttelse … det er de tre store 
emner, som optager de europæiske 
borgere i!øjeblikket.

Lørdag den 4. maj holdt Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg (EØSU) åbent hus fra kl.!10-18 
i!Rue Belliard 99 i!Bruxelles. Besø-
gende "k mulighed for at drø#e disse 
emner med medlemmer af udvalget 
fra forskellige medlemsstater og fra 
forskellige dele af samfundet og blev 
orienteret om, hvordan udvalget kan 
påvirke EU’s politik. Cirka 2.600 tog 
imod invitationen.

2013 er desuden Borgernes Euro-
paår. EØSU er det organ, der direkte 
repræsenterer civilsamfundet centralt 
i!EU, og det årlige åbent hus-arran-
gement i!udvalgets hovedsæde i!Bru-
xelles havde derfor særlig betydning. 
I!dagens anledning var der sørget for 
et væld af aktiviteter, lege og udfor-
dringer for hele familien.

Noget for enhver

EØSU’s arbejde omfatter en bred 
vi#e af EU’s politikker med hoved-
vægt på de tre emner: økonomi, 
beskæ#igelse og miljø. Over 20 med-
lemmer af udvalget (fra arbejdsgi-
verorganisationer, fagforeninger og 
mange andre organisationer), herun-
der EØSU’s formand Henri Malosse 
og næstformand Jane Morrice, lyttede 
til og drø#ede de besøgendes idéer og 
forklarede, hvad EØSU gør på disse 
vigtige områder.

Der var informationsstande, som 
viste udvalgets arbejde, og der var 
sjove og opbyggende aktiviteter for 
alle aldre og enhver smag. I!en quiz 
kunne de besøgende dyste på viden 
om aktuelle hændelser og vinde $otte 
præmier. Gruppen 3J Trio spillede 
jazzmusik, og der var mulighed for 
at prøve zumba-"tnessdansen, som 
har bredt sig som en landeplage til 
hele Europa fra Latinamerika. For 

vovehalse var der udspændt en tovbro 
over bygningens atrium, mens børn 
kunne lege og blive malet i!ansigtet.

Alle de andre EU-institutioner 
holdt åbent hus samme dag. 

Jane Morrice – Om unge, der fortæller os, 
hvordan det skal gøres
Mit første arrangement som næstfor-
mand i!EØSU med ansvar for kom-
munikation var tilfældigvis et af mine 
yndlingsarrangementer. »Dit Europa, 
din mening«, som samler mere end 
100 studerende og lærere fra forskel-
lige dele af Europa til to dage i!Bru-
xelles fulde af lærdom og latter, er helt 
klart et arrangement e#er mit hoved.

Det har måske noget at gøre med 
de snesevis af studerende, der fyldes 
af energi ved tanken om at få mulig-
hed til at komme til orde i!Bruxelles. 
Eller måske er det deres fascination af 
Europa, deres videbegær, når det gæl-
der EU, eller deres begejstring over at 

få nye venner fra andre kulturer. Uan-
set hvordan det hænger sammen, er 
det svært at komme uden om, at »Dit 
Europa, din mening« bringer lidt magi 
ind i!livet hos alle dem, der er invol-
veret – både medlemmerne, de ansatte 
og de studerende.

»Dit Europa, din mening«, som 
blev søsat af Irini Pari i!hendes tid 
som næstformand og gradvist styrket 
under Anna Maria Darmanins man-
datperiode, så denne gang lidt ander-
ledes ud. De studerende blev bedt om 
at opstille deres prioriteter for EU’s 
fremtidige indsats, og deres forslag 
viste, at deres dømmekra# ikke fejler 
noget: det første job, EU-stipendier til 
studerende fra lavindkomstfamilier 
og iværksætteri blandt unge. Henri 
Malosse, som talte ved arrangementets 
afslutning, sagde, at forslagene ville 
indgå i!hans nye formandsprogram, og 
at dømme ud fra de unges spørgsmål 
bage#er tyder det på, at de har tænkt 
sig at få ham til at holde ord!

Som optakt til dette arrangement 
besøgte nogle af EØSU’s medlem-
mer de skoler, der havde tilmeldt sig 
konkurrencen, og talte med klasser 
i!samtlige EU-lande. Selv besøgte jeg 
St. Colum’s College i!Nordirland, og 
det var en uforglemmelig oplevelse. 

I!de 30 år, hvor jeg har beskæftiget 
mig med EU-spørgsmål, har jeg sjæl-
dent mødt unge med så stor interesse 
i!og forståelse for globale spørgsmål. 
E#er to dage med »Dit Europa, din 
mening« er jeg fortsat overbevist om, 
at dette gamle kontinents fremtid er 
i!gode hænder.

Men vi har mange ting at gøre, 
før vi giver det videre. Det ville være 
meget forkert af os at e#erlade det til 
vore børn i!dets nuværende tilstand.

EØSU’s opgave er at bidrage til at 
gøre EU til et bedre sted for dets bor-
gere, og vi bør være særdeles påpasse-

lige i!forfølgelsen af dette 
mål. Vi må gøre vores 
yderste for at hjælpe 
med til at puste nyt 
liv i! lokalsamfundene 
i!vore hjemegne og vise 
dem, hvordan de også 
gennem deres organisa-
tioner, grupper og klub-
ber kan hjælpe os med 
at løse denne opgave. Vi 
må også gøre alt, hvad 
der står i!vores magt, for 
at bruge EØSU-medlem-
mernes samlede visdom 
til at påvirke EU’s beslut-
ningstagere i!Bruxelles. 
Vi må støtte dem i!deres 
bestræbelser på at "nde 
de rigtige løsninger. Vi 
bør kræve, at de under-
søger alle muligheder, 

og vi bør uden skelen til særinteresser 
lade dem drage nytte af vore udtalelser.

Jeg vil som næstformand for EØSU 
arbejde side om side med mine kol-
leger i!formandens team om at løse 
denne opgave. Som formand for 
Kommunikationsgruppen vil jeg 
arbejde sammen med kommunika-
tionsteamet, kontaktpunkterne og 
medlemmerne i! deres egenskab af 
ambassadører for at sikre, at arbejdet 
ikke alene bliver gjort, men også bli-
ver bemærket af dem, der har magt og 
ind$ydelse i!Bruxelles, og af borgerne 
derhjemme.

Jeg vil gerne takke det team, der 
stod bag »Dit Europa, din mening«, 
for et stykke virkelig veludført arbejde.
 

Interview med Hans-Joachim Wilms, næstformand for EØSU

Hans-Joachim Wilms er nyudnævnt 
næstformand for budgetanliggender – 
men han er ikke ny i!EØSU. Wilms er 
tysk fagforeningsmand og politisk 
ekspert på områderne miljø, klimabe-
skyttelse og bæredygtighed, og han kan 
fejre sit 20-års-jubilæum som medlem 
af udvalget næste år. På nuværende 
tidspunkt er han dog koncentreret om 
EØSU’s budget for 2014. 

EØSU info spurgte ham, 
hvordan han vil håndtere 
forhandlingerne med 
Det Europæiske Råd og 
Europa-Parlamentet.

Hans-Joachim Wilms: Oprindeligt 
havde vi regnet med en stigning, der 
modsvarer in$ationsraten, men det er 
nu blevet en lille smule mere. Vi har 
fulgt forslaget fra EU’s kommissær 
for budget, Janusz Lewandowski, der 
tilgodeser alle planlagte stigninger på 
personaleområdet, men hvor mate-
rialeudgifterne fastfryses. Det giver 
en stigning på 1,67 procent i!stedet 

for 1,6!procent af det samlede budget, 
som på nuværende tidspunkt er på 
132!mio. euro.

EØSU info: Hvad betyder det 
for EØSU på sigt?

Hvis man fortsætter med at bruge 
denne formel, får vi virkelig problemer 
om tre-"re år. Vi kommer til at køre på 
pumperne, og det vil f.eks. gå ud over 
bygningerne. Nogle gange er man også 
nødt til at investere, men det er der ikke 
plads til i!denne tilgang, fordi det ikke 
kan lade sig gøre at omlægge budgettet.

Er der overhovedet 
alternativer nu, hvor krisen 
jo ikke ligefrem lægger op til 
budgetstigninger?

Jeg mener, at vi og de andre 
EU-institutioner bør gøre det klart, at 
vi har brug for mere lu# i!budgettet. 
Vi har jo næsten ingen. Hvis vi sparer 
penge ét sted – f.eks. på personaleom-
rådet – er det jo ikke ensbetydende 
med, at vi reelt også kan bruge de 
penge et andet sted. Vi skal have større 
kontrol over vores egne udgi#er – som 
altid med størst mulig gennemsigtig-
hed, det er klart.

De er også ansvarlig for EØSU’s 
holdning til EU-budgettet. 
Hvad mener De om den 

igangværende diskussion om 
den flerårige finansielle ramme 
2014-2020?

Når man ved, at man står midt i!en 
krise, må man også sørge for, at der 
er et fremtidsperspektiv. Som det er 
nu, kan man ikke bare a+nde sig med 
status quo. Og her handler det ikke 
om budgettets størrelse, men om dets 
fokus. Bortset fra et par halvhjertede 
undtagelser, når det gælder forskning 
og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløs-
heden, har vi ikke set et eneste politisk 
initiativ, som får borgerne til at sige: 
Godt, at I!gør det her; det er det, vi skal 
bruge Europa til; her er vores penge 
givet godt ud.

Kan man nå at ændre det nu?

Europa-Parlamentet får vel et 
par ting på plads før eller siden, der 
er alle de store politiske grupper jo 
også enige – men jeg tvivler på, at 
det er nok. 

“E#er to dage med »Dit 
Europa, din mening« er 
jeg fortsat overbevist 
om, at dette gamle kon-
tinents fremtid er i!gode 
hænder. ”

Jane Morrice, EØSU’s næstformand med ansvar for 
kommunikation

“Vi skal have større 
k o n t r o l  o v e r  v o r e s 
egne  udgi f ter  –  som 
altid med størst mulig 
gennemsigtighed”
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