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Jeg ønsker Dem alle et godt og lykkebringende nytår. Jeg håber, at det nye år vil 
bringe Dem mange glæder og gode stunder. Det gælder selvfølgelig såvel i Deres 
privatliv som i arbejdslivet.

Arbejdet udgør en stor del af vores liv. Det er praktisk taget umuligt at adskille det 
fuldstændigt fra vores privatliv.

Vi har alle brug for tilfredsstillelsen ved et veludført stykke arbejde og den anerken-
delse, vi fortjener i den forbindelse.

En stor del af vores medborgere har et arbejde. Men vi må ikke glemme, at der blandt 
vores medborgere også er mennesker, der ikke oppebærer nogen løn. Det drejer 
sig om dem, der endnu er for unge til at arbejde, dem, der er gået på pension, og 
dem, som ikke har noget arbejde, f.eks. fordi de er syge, svært handicappede, ramt 
af arbejdsløshed, eller som af andre grunde ikke arbejder.

I øvrigt gennemfører et overvældende flertal af de civilsamfundsorganisationer, som 
er repræsenteret i udvalget, aktiviteter, som er direkte forbundet med arbejdslivet. 
Det skyldes ganske enkelt den umådeligt store rolle, som arbejdet spiller i vores liv.

Ud over det, man selv investerer i sit arbejde – færdigheder, arbejdsiver, energi og 
viljekraft – er der efter min mening én ting, man ikke kommer udenom, hvis de 
ønsker, jeg har for Dem, skal gå i opfyldelse. Det er, at man er omgivet af oprigtighed, 
loyalitet, dialog og om muligt solidaritet. Vi har brug for hinanden.

Hvad der end sker, må vi huske på de to grundlæggende ting, som bør forene os 
alle, ikke mindst i disse for EU og EU-institutionerne så svære tider. Den første er, at 
Den Europæiske Union kommer befolkningen til gode. Derfor er det nødvendigt at 
passe på den og videreudvikle den. For det andet bør civilsamfundet organiseres 
og opmuntres til at organisere sig inden for Unionen, for civilsamfundet bør være 
repræsenteret i EU, og det er vigtigt, at der lyttes til det.

Georges Dassis
Formand for EØSU
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EØSU opfordrer kommissær 
Jyrki Katainen til straks at gøre 
investeringsplan operationel
Udtalelse om EFSI 2.0 
anbefaler inddragelse af 
privat kapital

I december 2016 besluttede mini-
sterrådet at udvide Den  Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer (EFSI 
2.0) med investeringer på yderligere en 
halv milliard euro inden 2020. På EØSU’s 
plenarforsamling i december blev der 
slået til lyd for omgående gennemfø-
relse, afbalanceret dækning i hele EU og 
garanteret inddragelse af privat kapital.

EFSI har bevist, at den oprindelige plan 
var solid. De hidtil godkendte opera-
tioner har en værdi på over 154 mia. 
EUR, med en finansiering på 62 % af 
private investorer. 380.000 SMV’er og 
50.000  mikrovirksomheder har fået 
støtte. EØSU bifaldt Kommissionens 
forslag og Rådets beslutning om at for-
længe EFSI og styrke dens finansiering. 
Støtten til SMV’er skal fortsætte, men 
det blev fremhævet i  udtalelsen, at 
SMV’erne skal vide, at de har modtaget 

støtte fra EU. EØSU slog også til lyd 
for større inddragelse af privat kapital 
og understregede betydningen af en 
afbalanceret geografisk og sektoriel 
dækning. EØSU betonede desuden 
behovet for at forstærke EFSI’s sociale 
dimension og anbefalede en styrkelse 
af Det Europæiske Centrum for Investe-
ringsrådgivning samt af de nationale 
erhvervsfremmende bankers rolle.

EØSU’s ordfører for EFSI, Alberto Maz-
zola (Arbejdsgivergruppen – IT), udtalte: 
»Vi foreslår yderligere inddragelse af pri-
vat kapital  - obligationsmarkedet, for-
sikrings- og pensionsfonde – samtidig med 
at det skal garanteres, at kapitalen anven-
des korrekt. I Europa forvalter institutio-
nelle investorer 13.500 mia. EUR, hvoraf 
mindre end 1 % investeres i infrastruktur«. 

Junckerplanen, der indeholder mere 
finansiering end andre initiativer, 
muliggør investeringer i  storstilede 
grænseoverskridende europæiske pro-
jekter på over 10 mia. til hvert projekt. 
Investeringerne baseres især på privat 
kapital. »Kommissionen må være proak-
tiv for at gennemføre disse projekter. EFSI 
bør også støtte faktorer som teknologier 
med dobbelt anvendelsesformål inden 
for sikkerheds- og forsvarsindustrien og 
i overensstemmelse hermed ændre listen 
over sektorer, der er udelukket fra EIB«, 
sagde EØSU’s ordfører. (mm)� l

Det europæiske samfund bør gå fra en fase 
med ressourcespild til en mere bæredygtig 
og mere beskæftigelsesorienteret fase
EØSU vedtager udtalelser om deleøkonomi, funktionel 
økonomi og »nudge thinking«

På EØSU’s plenarforsamling i decem-
ber blev betydningen af deleøkonomi og 
funktionel økonomi som nye økonomiske 
modeller for et mere bæredygtigt Europa 
fremhævet. Kommissionen blev desuden 
opfordret til at sikre, at deleøkonomien 
ikke øger jobusikkerheden og mulighe-
derne for skatteundgåelse. Nudge thin-
king er én måde at opnå dette på. EØSU 
foreslog også at udvikle en ny metode til 
at regulere og måle en ny økonomi ved 
hjælp af forskellige standarder.

Under debatten om sin udtalelse om 
deleøkonomi udtrykte EØSU bekym-
ring over truslen om jobusikkerhed og 
de øgede muligheder for skatteundgåelse 
i forbindelse med decentraliseret digital 
økonomi. EØSU advarede kraftigt imod at 
flytte værditilvækstkæden bort fra real-
økonomiens aktører og over til ejerne af 
private digitale platforme, f.eks. i forbin-
delse med bildeling. Udtalelsen fokuserer 

på løsninger såsom et uafhængigt euro-
pæisk certificeringsagentur for digitale 
platforme, der bygger på gennemsigtig-
hed, ikkeforskelsbehandling og tillid.

I sin udtalelse om funktionel økonomi 
opfordrede EØSU det europæiske sam-
fund til inden for økonomien at gå fra 
en fase med overudnyttelse af ressour-
cerne og spild til en mere bæredygtig og 
mere beskæftigelsesorienteret cirkulær 
fase, hvor der lægges vægt på kvalitet 
frem for kvantitet. EØSU anbefalede at 
fremskynde forskning og resultater ved-
rørende nye produktions- og forbrugs-
mønstre i forbindelse med funktionel 
økonomi, f.eks. miljøvenligt design, den 
cirkulære økonomi og en økonomi for 
almenvellet.

Udvalget vedtog desuden en udtalelse 
om nudging i forbindelse med poli-
tikudformning. »Nudging« indebærer 

en ændring af folks adfærd ved hjælp 
af »bløde incitamenter« og gode råd – 
og kan anvendes på næsten alle poli-
tikområder, f.eks. energianvendelse, 
sundhedspleje og affaldshåndtering. 
EØSU vil opmuntre til at anvende dette 
effektive og let anvendelige værktøj 
i  forbindelse med politikudformning 
på europæisk og nationalt niveau. Når 
nudges udformes grundigt, og der 
tages hensyn til både tekniske og etiske 
spørgsmål, kan de opmuntre folk til at 
ændre adfærd. (mm)� l

LEDER
Kære læsere

Særudgave vedlagt

Efter overrækkelsen af EØSU’s 
civilsamfundspris 2016 i december 
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Kommissionen må presse på for mere solidaritet i 2017, 
mener EØSU

Under debatten på plenarforsamlingen med 
første næstformand i Kommissionen Frans Tim-
mermans opfordrede EØSU-medlemmer til at 
finde solidaritet og ansvarlighed frem igen, sådan 
som bekrevet i EØSU’s bidrag til Kommissionens 
arbejdsprogram for 2017.

Efter EØSU’s mening bør 2017 vies til at styrke EU’s 
økonomiske og sociale sammenhængskraft samt 
til at styrke Unionens globale rolle og europæer-
nes følelse af at identificere sig med EU. EØSU’s 
formand Georges Dassis sagde: »Vi må bekæmpe 
ulighed og fattigdom. Kun på den måde kan vi få euro-
pæerne til at bakke op om det europæiske projekt.« 
Opbygning af en systematisk dialog med civilsam-
fundets organisationer og en styrkelse af den sociale 
dialog er centrale for opfyldelsen af EU’s mål.

Næstformand Frans Timmermans erkendte, at 
»vores største udfordring er at forbedre de socioøko-
nomiske vilkår, og vores umiddelbare indsats i 2017 
vil blive koncentreret om søjlen for sociale rettigheder, 
det digitale indre marked og energiunionen«.

I sit bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 
2017 opfordrer EØSU Kommissionen til at sikre, at 
det europæiske semester opfylder EU 2020-målene. 
Udvalget konkluderer også, at fuldendelsen af det 
indre marked bør have høj prioritet.

EU’s rolle som global forkæmper for fred og sta-
bilitet skal styrkes ved hjælp af et fælles asylsystem, 
en stærk udenrigs- og udviklingspolitik, internati-
onalt politisamarbejde og effektiv kontrol ved de 
ydre grænser. (cad/jk)� l

Luftfart – en ny tilgang til sikkerhed er 
nødvendig, mener EØSU

Sikkerheden er hjørnestenen i en bæredygtig 
luftfartssektor  – en hovedfaktor for økonomisk 
vækst i EU. Men med luftfartssikkerhed menes der 
i det 21. århundrede at være parat og regelmæssigt 
tilpasse sig situationer med nye sikkerhedsrisici som 
f.eks. droner og nye former for cyberkriminalitet. For 
at tilpasse sig dette foranderlige teknologiske miljø 
har EØSU vedtaget en udtalelse, som støtter en ny 
tilgang til sikkerhed baseret på en vurdering af risici 
og resultater, med jævnlig evaluering af reglerne 
hvert femte år.

»Nye regler for luftfartssikkerhed skal sikre passagerer 
og offentligheden sikker og miljøvenlig lufttransport«, 
sagde Raymond Hencks (Arbejdstagergruppen – 
LU), ordfører for udtalelsen, »Vi må tage hensyn til 
den væsentlige europæiske dimension af luftfartssik-
kerhed og øge indsatsen på EU-plan. Medlemsstaterne 
bør have en fælles tilgang for at undgå kompleksitet 
og dobbeltarbejde hvad angår sikkerhedsstandarder«.

Ud over denne nye tilgang bør Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA) kapacitet 
øges, og en gennemsigtig og inklusiv overgang 
til det nye system baseret på vurdering af risici og 
resultater bør sikres. Efter EØSU’s opfattelse bør 
EASA’s mandat yderligere udvides, så agenturet 
får større ansvar på sikkerhedsområdet. Dette 
bør især omfatte håndtering af nødsituationer. 

Finansieringen heraf bør ikke afhænge af afgifter 
for tjenester i det fælles europæiske luftrum. Samti-
dig bør yderligere aspekter såsom certificeringskrav 
for leverandører af groundhandlingydelser og en 
licensordning for kabinebesætningen overvejes.

EØSU anmoder om omfattende og sammenhæn-
gende lovgivning om droner for at garantere sikker-
heden. Der bør iværksættes en sammenhængende 
tilgang til udstedelse af licenser for drift og ejerskab 
af droner, herunder en registreringsprocedure. 
(cad/jk)� l
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EØSU ønsker en strategisk revision af EU’s 
strategi for cybersikkerhed

Internettet og de digitale teknologier spiller en 
afgørende rolle i det økonomiske og sociale liv. Den 
digitale økonomi skaber allerede over en femtedel 
af væksten i BNP i EU. Vores samfund er afhængigt 
af internettet og digital teknologi. Det er derfor vig-
tigt, at denne afgørende infrastruktur er ordentligt 
beskyttet.

Brud på cybersikkerheden forårsager stor skade 
på EU’s økonomi og undergraver befolkningens 
tillid til det digitale samfund. Ifølge Global State of 
Information Security Survey fra 2016 har 80 % af alle 
EU-virksomheder oplevet mindst en cybersikkerheds-
hændelse, og antallet af sådanne hændelser, der 
rammer alle sektorer i verden, steg med 38 % i 2015.

Efter EØSU’s opfattelse viser dette, at EU’s strategi 
for cybersikkerhed fra 2013 og de foranstaltninger, 
der er truffet som led i denne strategi, ikke i tilstræk-
keligt omfang sikrer modstandsdygtighed mod 
cyberangreb og en passende reaktion på cyber-
hændelser. EØSU har derfor vedtaget en udtalelse 
om styrkelse af Europas system for modstandsdyg-
tighed over for cyberangreb, hvori udvalget hilser 
Kommissionens kommunikation om emnet velkom-
men, men samtidig opfordrer til en opdatering af 
cybersikkerhedsstrategien og foreslår en række for-
anstaltninger, herunder tildeling af passende øko-
nomiske ressourcer til de ansvarlige institutioner 

samt til forskning og innovation inden for cyber-
sikkerhed. EØSU håber desuden, at kontraktuelle 
offentlig-private partnerskaber om cybersikkerhed 
vil blive anvendt til at støtte udviklingen af virksom-
heder med speciale i cybersikkerhed.

EØSU bifalder Kommissionens intentioner om at 
evaluere Den Europæiske Unions Agentur for Net- 
og Informationssikkerheds mandat, men opfordrer 
samtidig til, at der oprettes en EU-myndighed for 
cybersikkerhed, en national model for udvikling af 
cybersikkerhed og et ratingsystem med henblik på 
at måle de enkelte medlemsstaters modstandsdyg-
tighed. Efter udvalgets mening er det bl.a. afgø-
rende vigtigt at uddanne ansatte i den offentlige 
forvaltning i de relevante spørgsmål, øge borgernes 
bevidsthed om risici og styrke samarbejdet mellem 
de involverede parter. (jk)� l

Det maltesiske EU-formandskab: 
fokus på det væsentlige

Når Malta i januar 2017 for første gang overtager 
det skiftende rådsformandskab i EU, sker det på et 
afgørende tidspunkt for Europa. Udover fejringen 
af 60-årsdagen for Romtraktaten i marts 2017 og – 
ved den lejlighed – afrundingen af de overvejel-
ser om EU’s fremtid, der blev indledt af stats- og 
regeringscheferne i september 2016 i Bratislava, er 
Malta også opmærksom på, at artikel 50 kan blive 
aktiveret og forbereder derfor en eventuel opstart 
af Brexitforhandlingerne. Efter de nederlandske 
og slovakiske rådsformandskaber har den nuvæ-
rende trio ansvaret indtil juli 2017. Som overordnet 
ramme for sit formandskab har Malta valgt følgende 
prioriteter:

�l migration: styrkelse og strømlining af det fæl-
les europæiske asylsystem;

�l det indre marked: fjernelse af hindrin-
ger såsom roamingtakster og udvikling af 
kapitalmarkedsunionen;

�l sikkerhed: bekæmpelse af terrorisme, for-
valtning af EU’s ydre grænser, forbedring af 
Eurojusts forvaltningspraksis;

�l social inklusion: forbedring af kvinders del-
tagelse på arbejdsmarkedet, bekæmpelse af 
kønsbaseret vold;

�l Europas nabolande: stabilisering af Libyen, 
fredsprocessen i Mellemøsten, krigen i Syrien 
og engagementet i Østpartnerskabet;

�l maritime anliggender: international havfor-
valtning, initiativet vedrørende det vestlige 
Middelhav.

Med udgangspunkt i disse centrale prioriteter har 
det maltesiske rådsformandskab anmodet EØSU 
om at udarbejde sonderende udtalelser om føl-
gende emner:

�l Båd- og havturisme
�l Opgradering af erhvervsaktives kvalifikationer
�l Uddannelse af høj kvalitet for alle
�l EU’s øer: fra strukturelt handicap til inklusivt 

territorium

Blandt de høringer og møder, der finder sted på 
Malta, afholder udvalget sin årlige europæiske for-
brugerdag på øen den 21. marts 2017. Dette års 
tema er Det digitale indre marked: Hvordan gavner 
det forbrugerne? (jb)� l

Vigtige EØSU-arrangementer 
i forbindelse med det maltesiske 
rådsformandskab
�l 25. januar: EØSU-plenarforsamling. Præ-

sentation af det maltesiske rådsformand-
skabs prioriteter (Bruxelles)

�l 7. februar: Offentlig høring. Hvilken 
fremtid har øerne i  Den Europæiske 
Union? (Malta)

�l 22. februar: Åbning af udstillingen – Tex-
tures of memory ved Joe P Smith (Bruxelles)

�l 21. marts: Konference. Den europæiske 
forbrugerdag (Malta)

�l April: Konference. Det digitale Europa og 
industriel omstilling (Malta)

�l 31. maj: Åbning af udstillingen – Regnum 
ved Kris Micallef (Bruxelles)

�l 22.-23. juni: Det årlige møde mellem for-
mændene og generalsekretærerne for de 
nationale økonomiske og sociale råd i EU 
og EØSU (Malta)

�l 5. juli: EØSU-plenarforsamling. Præsenta-
tion af det maltesiske rådsformandskabs 
resultater (Bruxelles)

 Brochuren om EØSU’s prioriteter under det 
maltesiske rådsformandskab kan downloades 
på http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidaritet med migranter 
i Den Europæiske Union

Gennem historien har migranter 
bidraget aktivt til de europæiske sam-
funds økonomiske, sociale og kultu-
relle udvikling og mangfoldighed. 
I dag med en aldrende befolkning har 
vi brug for deres kompetencer, energi 
og beslutsomhed. Det fremgår af en 
række undersøgelser foretaget af FN, at 
migranter yder mere til samfundet, end 
de modtager derfra.

Migration og modtagelse af flygtninge er 
i øjeblikket en af Europas største udfor-
dringer. Netop dette ligger til grund 
for valget af tema for 2016-udgaven af 
EØSU’s civilsamfundspris, der belønner 

enkeltpersoner og civilsamfundsorganisationer, der har taget udfordringen op med 
at yde bistand til flygtninge og migranter ved at forbedre deres levevilkår og hjælpe 
dem med at blive integreret i samfundet.

Siden starten af flygtningekrisen har EØSU foretaget rejser til i alt 11 EU-lande og 
Tyrkiet for at indsamle information. Disse rejser har gjort det muligt for EØSU’s med-
lemmer at se nærmere på, hvordan tingene forholder sig i felten, og opstille en 
række anbefalinger i udvalgets rapport fra marts 2016, navnlig om at EU og dets 
medlemsstater skal indføre en fælles og retfærdig asylordning, at flygtningene har 
behov for sikre og lovlige ruter til Europa, og at de efterfølgende skal kunne drage 
fordel af en langsigtet integrationspolitik.

Civilsamfundsorganisationerne udfører et uvurderligt stykke arbejde, som ofte sup-
plerer de offentlige tjenester dér, hvor disse ikke slår til. Fra Syditalien til Skandina-
vien, fra Frankrig til Balkan arbejder de for at forsvare menneskerettighederne og 
flygtninges værdighed. I visse lande samarbejder arbejdsmarkedets parter om at 
hjælpe migranter med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Jeg er stolt af at kunne fremvise meget bevægende eksempler på solidaritet udvist 
af organisationer og enkeltpersoner i EU, der har vist en enorm kapacitet til at føle 
empati, mobilisere sig og yde en fælles indsats. Der er kun én ting, som jeg beklager, 
og det er ikke at kunne tildele prisen til flere organisationer, så meget desto mere 
som jeg gerne personligt ville have set en italiensk organisation blandt vinderne. 
Jeg vil gerne hylde alle de mange organisationer og personer, som overalt i Europa 
bidrager til at lindre så mange menneskers lidelser og det nogle gange i et fjendtligt 
miljø eller i en kontekst af økonomisk krise.

Georges Dassis
Formand for EØSU

Fejring af civilsamfundet, når det er bedst
Nu hvor proceduren for tildeling af 

EØSU’s civilsamfundspris 2016 er slut, 
vil jeg gerne dele nogle tanker med 
læserne angående dette meget positive 
kapitel i min mandatperiode. Med 284 
ansøgninger – det højeste antal nogen-
sinde siden indførelsen af denne pris for 
ti år siden! – var det en stor udfordring 
for bedømmelsesudvalget og udvælgel-
sespanelet at vælge de endelige vindere 
blandt et sådant overflødighedshorn af 
værdifulde projekter og eksempler på 
stor medmenneskelig solidaritet.

Det rekordhøje antal ansøgninger og 
den vanskelige udvælgelsesproces var 
endnu et bevis – hvis et sådant skulle 
være nødvendigt – på civilsamfundets 
afgørende rolle i forbindelse med hånd-
teringen af udfordringen ved at redde 
eller tage imod flygtninge og migran-
ter, opfylde deres basale behov eller 
arbejde for at integrere dem i samfun-
det. Vores fem vindere dækker bestemt 
hele spektret.

For EØSU var tildelingen af en pris til 
civilsamfundets allerbedste eksem-
pler på området den mest passende 
måde at afrunde et år, der var begyndt 
med en lang række studierejser i hele 
Europa med henblik på at undersøge 

civilsamfundets rolle i forbindelse med 
håndteringen af store migrant- og flygt-
ningestrømme. Studierejserne viste, 
hvor vigtig civilsamfundets støtte til 
myndighederne er, idet det nogle gange 
ligefrem udfylder myndighedernes plads 
på områder, hvor disse ikke er aktive. 
Samarbejde er derfor altafgørende!

I anledning af fejringen af de fem vindere 
vil jeg også gerne hylde alle de organisati-
oner og enkeltpersoner, som ansøgte om 
prisen. Deres kollektive og individuelle 

arbejde er uvurderligt. Det fortæller en 
helt anderledes historie end den racisme, 
den frygt og det fremmedhad, som medi-
erne ofte trækker frem. Efterhånden som 
udvælgelsesprocessen skred frem, blev 
det klart for os, at vi var ved at opbygge 
et arsenal af bedste praksis og praktiske 
løsninger, som det var værd at dele og 
udbrede som modeller. EØSU’s kommu-
nikationsafdeling er derfor blevet enig 
med Sektionen for Beskæftigelse, Sociale 
Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) 
og dennes formand, Pavel Trantina, der 
har støttet vores arbejde gennem hele 
pristildelingsprocessen med politisk eks-
pertise om migration og integration, om 
at samle al denne information og udgive 
den i bogform. Kombineret med rappor-
terne fra medlemmernes studierejser 
sidste år forventes udgivelsen at blive en 
hjælp for såvel europæiske regeringer 
som repræsentanter for civilsamfundet, 
når der skal findes løsninger på de udfor-
dringer, Europa står overfor.

Endnu engang tillykke til alle, som del-
tog og gjorde en forskel. I er alle sam-
men vindere!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
EØSU’s næstformand med ansvar for 

kommunikation

EØSU’s civilsamfundspris uddeles til de mest 
bemærkelsesværdige eksempler på solidaritet med 
migranter
Den ungarske NGO Artemisszio Foundation vandt førstepræmien for at fremme et 
mangfoldigt og multikulturelt samfund i Ungarn

EØSU’s civilsamfundspris 2016 på 
video
Se prisoverrækkelsen her: europa.eu/!TD66Kt

Se en præsentation af de fem vindende projekter her: europa.eu/!dF33py.

Den 15. december 2016 uddelte Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg (EØSU) sin civilsamfundspris 
2016 til fem organisationer og enkelt-
personer fra hele Europa, som har udvist 
fremragende eksempler på solidaritet 
med flygtninge og migranter. Første-
præmien gik til den ungarske NGO 
Artemisszio Foundation (14.000 EUR), 
mens den tyske, franske og italienske 
organisation SOS Mediterrannee, den 
græske bager Dionysis Arvanitakis, en 

filial af den spanske NGO SOS Racismo 
og den græske NGO Iliaktida (Sun-
beam) modtog andenpræmier på 
9.000 EUR hver.

I  sin takketale udtalte Adrienn 
Zsuzsanna Megyery-palfay, koordina-
tor for Artemisszios projekt Building 
Bridges: »Vi er meget taknemmelige 
for og stolte af prisen. Med denne pris 
har Europa anerkendt civilsamfundets 
arbejde. Civilsamfundets indsats har 

været afgørende for at redde menneske-
liv i denne store migrationskrise. Denne 
pris sender et stærkt og positivt signal 
til migranter og flygtninge. Vi ser prisen 
som en bekræftelse på EU’s stærke enga-
gement i indsatsen for at hjælpe de men-
nesker, der søger fred og husly.«

Gennem disse priser ønsker EØSU at 
bistå de udvalgte organisationer, som 
ofte ikke har adgang til, eller som ikke 
kan forlade sig på offentlige midler, 
med at sikre de nødvendige ressourcer 
til at fortsætte og videreudvikle deres 
projekter. Udvalget håber også, at disse 
eksempler på bedste praksis, som andre 

kan tage i betragtning, vil fungere som 
modeller for projekter i andre europæ-
iske lande og endog i  lande uden for 
Europa.� l
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EØSU har udgivet en bro-
chure, som viser de fem vin-
dende projekter. Brochuren 
indeholder også baggrundsin-
formation om civilsamfunds-
prisen i almindelighed og om 
EØSU’s omfattende arbejde hen 
imod en europæisk migrations- 
og asylpolitik. Brochuren kan 
downloades på: http://www.
eesc.europa.eu/resources/docs/
qe-04-16-734-en-n.pdf.� l

EØSU’s civilsamfundspris: 
baggrundsinformation

Den årlige civilsamfundspris er et instrument, som EØSU iværksatte for ti år 
siden, i 2006, for at fremhæve den indsats, som borgere og organisationer i hele 
Europa yder for at forbedre levevilkårene i lokalsamfundene. Målet er at belønne 
og tilskynde projekter – der allerede er gennemført eller er under gennemfø-
relse – og som har givet håndgribelige resultater inden for et bestemt område, 
som er forskelligt fra år til år, samt at oplyse offentligheden om civilsamfundets 
bidrag til fremme af de fælles værdier, som danner grundlag for europæisk 
identitet og integration.

Konkurrencen er åben for alle formelt etablerede civilsamfundsorganisationer 
i EU og enkeltpersoner.

I 2016 modtog EØSU 284 ansøgninger fra 27 lande. Juryen bestående af tre 
medlemmer af EØSU og en ekstern dommer udarbejder en liste over finalister, 
der efterfølgende skal bedømmes af en udvælgelseskomité bestående af EØSU’s 
udvidede formandskab og generalsekretær.

Bedømmerne ser på, om projekterne er innoverende og virkelig kommer 
migranterne til gode, især hvad angår følgende aspekter:
�l yde nødhjælp
�l yde social støtte, hjælp til at finde en bolig samt sundhedstjenester
�l tilbyde konkret støtte og rådgivning
�l bekæmpe fremmedhad, racisme og forskelsbehandling
�l bekæmpe udnyttelse og fremme gensidig respekt og tolerance
�l oplyse nyankomne om deres rettigheder og forpligtelser og sætte dem 

i stand til at blive selvstændige
�l tilbyde uddannelse og undervisning til tredjelandsstatsborgere og 

værtssamfundene
�l fremhæve migranters positive bidrag til det europæiske samfund.

Evalueringsudvalget har iværksat en række kriterier for at evaluere:
�l i hvilken grad et initiativ har formået at nå ud til sin målgruppe og bevidst-

gøre denne om de reelle forhold omkring migration, om
�l langtidsvirkningerne af tiltag og om
�l disses bæredygtige bidrag til trivslen i de berørte samfund.

Hertil kommer, at initiativer skal:
�l være innoverende, kreative og originale
�l inddrage migranterne selv i deres udvikling og
�l være et eksempel, som andre kan tage ved lære af.

Den 15. december 2016 blev der i Bruxelles afholdt en prisoverrækkelsesce-
remoni, hvor prisen på 50.000 euro blev delt mellem vinderne af hhv. første-, 
anden- og tredjepladsen.

I de forudgående år er prisen gået til forskellige projekter og initiativer, der sig-
ter mod at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, støtte romasamfundene, 
fremme en bæredygtig livsstil og grønne job, tilskynde til netværkssamarbejde, 
uddannelse og bevidstgørelseskampagner samt varetage de unges interesser.�l

Artemisszio Foundation
(HU) er en ikkestatslig organisation 
med over 20 års erfaring, der under 
yderst vanskelige forhold arbejder 
med integration af migranter og 
flygtninge i samfundet, både set 
i et socialt og et kulturelt perspek-
tiv. Dets program Building Brid-
ges har hjulpet mange flygtninge 
og migranter til at føle sig som en 
del af det ungarske samfund med 
hjælp fra frivillige mentorer, der 
tager sig af flygtningene og ind-
vier dem i det lokale sprog, skik 
og brug og kultur. Migranterne får 
også en erhvervsuddannelse som 
forberedelse til det lokale arbejds-
marked. Organisationen forsøger 
at udvide programmet, som for 
øjeblikket kan hjælpe 60  perso-
ner ad gangen, med henblik på at 
opbygge et større fællesskab, der 
konstant vokser – »Mirafællesska-
bet i Ungarn«.

NY 
PUBLIKATION

Præsentation af vinderne
På de følgende sider præsenterer vi vinderne af EØSU’s civilsamfundspris 

2016 og deres svar på vores spørgsmål i forbindelse med tildelingen

»Denne pris sender et stærkt og positivt signal til migranter og 

flygtninge. Vi ser prisen som en bekræftelse på EU’s stærke engagement 

i indsatsen for at hjælpe de mennesker, der søger fred og husly.«

EØSU info: Fortæl, hvad det betyder 
for dig og din organisation at mod-
tage denne pris

AF: Prisen bekræfter, at vi har en klar idé 
om problemstillingen og mulige løsnin-
ger. Den viser, at vi ikke står alene, og at 
vi kan regne med støtte fra andre. Den 
viser også anerkendelse for det arbejde, 
vi har udført indtil nu. Dette er noget, 
som vi sætter meget stor pris på, og som 
gør os utroligt stolte.

Hvilket råd vil du give andre organi-
sationer med hensyn til at opnå resul-
tater med denne form for aktiviteter 
og programmer? 

Flygtningesituationen er forskellig fra 
land til land og skifter fra det ene øjeblik 
til det næste. Det er vigtigt at reagere 
hurtigt på kriser, men også at yde hjælp 
og fastholde den energi, der opstår som 
følge af en vellykket fælles indsats på 
længere sigt. Vi mener, at dette bedst 
kan opnås, hvis vi mindsker afstanden 
mellem dem, der giver, og dem, som 
modtager hjælp, så meget som muligt 
og skaber rammevilkår, hvor alle kan 
blive en hjælper, uanset deres status.

Hvordan vil du anvende disse midler 
til at forbedre omsorgen for migran-
terne og deres trivsel?

Fra 2017 vil vi ikke længere modtage den 
støtte, vi fik fra UNHCR i 2016 med hen-
blik på at opbygge Mira-fællesskabets 
centrale struktur, idet der for nærvæ-
rende ikke er tale om en flygtningekrise 
i Ungarn, i det mindste ikke for så vidt 
angår antallet af berørte personer. Dette 
betyder imidlertid ikke, at situationen 
er god. Flygtninge og asylansøgere, der 
i dag bor i Ungarn, står over for stadig 
vanskeligere forhold og oplever afvis-
ning, ikke så meget fra samfundets side 
som fra institutionernes. Det er vores 
mål også fremover at tilbyde dem et 
sikkert fællesskab, hvor de kan finde et 
hjem og forberede sig på at blive nyt-
tige medlemmer af det ungarske sam-
fund. Et stort antal frivillige bidrager 
til, at fællesskabet fungerer, men vores 
omkostninger er stadig høje. Vi vil bruge 
prisen til at dække fællesskabets udgif-
ter, hvoraf en betydelig andel er knyttet 
til den løbende uddannelse af frivillige 
mentorer og sproglærere.� l

©
 Artem

isszió Alapítvány

4

Særudgave om 

civilsamfundsprisen 

2016Særudgave om 

civilsamfundsprisen 

2016

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf


»Små børn fra Syrien, Irak og Afghanistan viser os brødet med hænderne. De kender ikke ordet for brød. 

Hvem er så hjerteløs, at han ikke bevæges ved synet af et lille barn, der spiser jord?«

»Mellem to retter mad ophører de med 

at være de usynlige figurer, der går forbi 

hinanden på gaden, men bliver simpelthen to 

familier, der mødes på lige vilkår, og racismens, 

fremmedhadets, frygtens og mistillidens mure 

styrter således i grus«

EØSU info: Fortæl, hvad det betyder 
for dig og din organisation at mod-
tage denne pris

DA: Jeg er meget glad for prisen. Jeg 
takker på det varmeste alle dem, der har 
været involveret i EØSU, for på denne 
måde at vise respekt for migranter. Jeg 
vil også gerne takke dem for den ære, 
de har vist mig ved at tildele mig denne 
pris. Det giver mig en følelse af oprejs-
ning at konstatere, at dette problem når 
Europas ører. Problemet er ikke begræn-
set til min ø, men vedrører hele Græken-
land. Det græske folk gennemlever en 
vanskelig økonomisk periode og har alli-
gevel stillet husly og mad til rådighed og 
har behandlet disse mennesker på den 
bedst tænkelige måde.

Hvilket råd vil du give til andre 
organisationer, der ønsker at se 

resultater af lignende aktiviteter og 
programmer?

Prøv at tilbyde så meget som muligt. Jeg 
synes, at det er vigtigt at kunne udbrede 
kendskabet om dette tiltag til så mange 
som muligt, fordi jeg mener, at jo flere 
mennesker, der gør en indsats, desto 
bedre vil resultaterne blive, og desto 
bedre vil fremtiden blive for dem, der 
lider.

Hvordan vil du bruge denne speci-
fikke støtte til at forbedre hjælpen 
til migranterne og deres trivsel?

Min familie og jeg driver et bageri, hvor 
vi bager brød og kager. Pengene vil gå til 
denne lille virksomhed. De vil sætte mig 
i stand til at hjælpe disse mennesker så 
meget som muligt, ligesom jeg har gjort 
hidtil.� l

EØSU info: Fortæl, hvad det betyder 
for dig og din organisation at mod-
tage denne pris

SOS Racismo: Først og fremmest bety-
der det anerkendelse for de tusinder af 
mennesker, der år efter år har gjort deres 
hjem til et sted, hvor der foregår integra-
tion i det små, samt for de frivillige og for 
organisationens medlemmer, som har 
arbejdet for at udvide initiativet.

Fra en institutionel synsvinkel er prisen et 
udtryk for støtte til vores arbejde og til den 
satsning, vi foretog i vores søgning efter 

nye måder til fremme af sameksistens. 
Prisen betyder også anerkendelse for de 
organisationer, der har ydet finansiel støtte 
til initiativet. Det er vores håb, at denne 
støtte vil rodfæste sig og vokse, og at nye 
finansieringskilder vil blive inddraget.

Hvilket råd vil du give andre organi-
sationer med hensyn til at opnå resul-
tater med denne form for aktiviteter 
og programmer? 

Vores første råd er at turde gøre noget 
anderledes. Den eneste risiko er, at det 
måske ikke viser sig at være så vellykket, 

som man kunne have ønsket, og at det 
derfor kan blive nødvendigt at starte forfra.

Vores andet råd er at vurdere og tænke 
over, hvad der ikke gik så godt i det før-
ste år, og gradvis forbedre det i de efter-
følgende år. Integration og innovation 
er ting, der opnås på mellemlang sigt.

Vores tredje råd er at involvere hele 
teamet: alle skal tro på idéen, og der 
skal være en fælles strategi.

For det fjerde kræver integrationsind-
satsen og bekæmpelsen af racisme og 

fremmedhad stærke synergier mellem 
den offentlige og private sektor. Det er 
nødvendigt at inddrage andre offent-
lige organisationer, hvis det skal være 
et initiativ, som tilhører »alle«, og som 
kan danne grundlaget for lignende ini-
tiativer i fremtiden.

For det femte skal resultatet gøres 
synligt: det er nødvendigt, at offentlig-
heden får kendskab til og anerkender 
initiativerne.

Vores sjette råd er at sætte fokus direkte 
på de egentlige hovedpersoner og kaste 

lys over migranters og udlændinges 
reelle vilkår med henblik på at skabe en 
samfundsmæssig merværdi ved at inklu-
dere disse nye borgere i vores levemiljø.

Hvordan vil du anvende disse midler 
til at forbedre omsorgen for migran-
terne og deres trivsel?

Vi vil anvende pengene fra prisen til at 
forbedre vores arbejde med at styrke 
sameksistensen og forbedre integratio-
nen for dermed at få bugt med racismen 
og fremmedhadet i vores område.� l

Dionysis Arvanitakis
(EL) er en 77-årig græsk bager, der, mens krisen var på sit højeste, hver dag bagte 
over 100 kg brød til desperate flygtninge, som gik i land på øen Kos lige ud for 
Tyrkiets kyst. Hans generøsitet inspirerede kolleger, borgere, hotelejere og mange 
andre til at følge hans eksempel.

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) er en gren af SOS Racismo, der er hjemmehørende i San Sebastián og blev stiftet i 1993 for at bekæmpe racisme, into-
lerance og fremmedhad. Vinderprojektet – Bizilagunak eller »Nabofamilien« – bygger på en idé, som er meget enkel, skønt 
vanskelig at gennemføre i praksis: En indfødt familie byder en indvandrerfamilie inden for til et måltid i deres hjem, så de 
kan få sig en snak og mulighed for at lære noget om hinanden og blive rigtige naboer. Projektet har givet overvældende 
mange positive resultater. Projektet er vokset fra 60 måltider i 2012 (120 familier) til 260 måltider i 2015 (520 familier) og 
har vist sig at mindske fornemmelsen af usikkerhed og øge de positive følelser, som f.eks. beundring, over for migranter.
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»SOS MEDITERRANEE er en gruppe almindelige borgere, der mener, at 
de kan og skal skride til handling for at beskytte menneskers liv og værdighed 
i en tid præget af politisk dødvande. I de seneste 11 måneder har vi reddet 
6.600 mennesker. Når de stiger ombord på vores fartøj, er de traumatiserede, 
men også fulde af håb. Aquarius og dets besætning er civilsamfundets 
eneste tilbageværende aktive fartøj i Middelhavsområdet i disse barske 
vintermåneder. Vi ville ønske, at vores tilstedeværelse ikke var nødvendig, 
ligesom vi ville ønske, at vi ikke var de eneste. Men vi vil fortsætte som 
borgere, der kan og skal handle i solidaritet med de mennesker, der kommer 
til Europa for at overleve og søge tilflugt. Vi vil fortsætte med at slå til lyd 
for sikre og lovlige ruter og en bedre og større indsats på havet, end vi i dag 
er i stand til at levere. Vi sender i dag denne appel, da også vi har et håb 
om, at Europa bliver et kontinent, hvor medmenneskelighed er en værdi, vi 
omsætter i praksis, og ikke bare taler om««

»Hvis en lille organisation som vores kan opnå så meget, 

så tænk bare på, hvor meget alle lande sammen vil kunne 

opnå!«

EØSU info: Fortæl, hvad det betyder for dig og 
din organisation at modtage denne pris

SOS MEDITERRANEE: Vi er meget beæret over at 
modtage denne pris og ser den som en anerken-
delse af det vigtige arbejde, som SOS MEDITERRA-
NEE-teamet udfører ombord på AQUARIUS-fartøjet 

samt inden for rammerne af nationale sammenslut-
ninger i Frankrig, Italien og Tyskland.

Hvilket råd vil du give andre organisationer 
med hensyn til at opnå resultater med denne 
form for aktiviteter og programmer? 

SOS MEDITERRANEE er en europaomspændende 
organisation, hvis medarbejdere og medlemmer 
har forskellig baggrund og samarbejder i solida-
ritet med mennesker i nød. Vi yder, hvad vi kan 
som borgere. Andre organisationer er ligeledes 
velkomne til at bidrage med deres ekspertise og 
således gøre europæiske værdier til virkelighed. 
Det bør altid have højeste prioritet at redde liv og 
mindske lidelserne for mennesker i nød, samtidig 
med at der søges efter humane langtidsløsninger.

Hvordan vil du bruge denne specifikke støtte 
til at forbedre hjælpen til migranterne og deres 
trivsel?

Vi vil gerne bruge præmiebeløbet og bidragene fra 
vores generøse donorer til at fortsætte vores akutte 
redningsindsats som den eneste uafhængige orga-
nisation, der opererer i det centrale Middelhavsom-
råde i de barske vintermåneder.� l EØSU info: Fortæl, hvad det betyder for dig og 

din organisation at modtage denne pris

I: Prisen er en gave til os alle. Det er en belønning 
for alle de bestræbelser, vi har gjort og fortsat vil 
gøre. Det er den glæde, som giver en ny energi, 
når man kommer hjem træt.

Hvilket råd vil du give andre organisationer 
med hensyn til at opnå resultater med denne 
form for aktiviteter og programmer?

Hver enkelt borger og organisation skal lære at 
arbejde i et team og samarbejde med andre. Vi er 
nødt til at lytte til vores medarbejderes holdninger 
og synspunkter og forsøge at behandle alle men-
nesker i nød, som var de vores egne. Vi er nødt til 
at løbe risici i  folks bedste interesse. Vi må ikke 
projicere vores egne behov over på migranterne, 
men skal ganske enkelt forsøge at tilgodese deres 
reelle behov.

Derudover bør programmerne gennemføres med 
gennemsigtighed. Der er således behov for en 
kombination af streng forvaltning og fleksibilitet.

Hvordan vil du anvende disse midler til at 
forbedre omsorgen for migranterne og deres 
trivsel?

Vi vil gerne bruge præmiebeløbet på at iværk-
sætte et pilotprojekt, der sigter mod at integrere 
personer, der har fået asyl, i deres lokalsamfund, 
hvor hovedmålet er at hjælpe dem med at finde 
arbejde. Et godt værktøj, som vi gerne vil udnytte 
fuldt ud, er den eksisterende lovgivning om den 
sociale økonomi.

Vi agter at fortsætte vores planer om at oprette et 
kooperativ bestående af medarbejdere med spe-
cifikke kvalifikationer og partnere, såvel migranter 
som lokale, der ønsker at hjælpe.� l

ILIAKTIDA
(EL) er en nonprofitorganisation med base på Lesbos, der har hjulpet med at dække flygtninges og 
migranters basale behov ved at yde dem social, retlig, sproglig, medicinsk og psykologisk bistand 
takket være et fagligt personale. Organisationens hovedprioritet og -mål er at få flygtninge ud fra 
lejrene og ind i lokalsamfundene. Med dette for øje har den stået for driften af lokale vandrerhjem 
og lejligheder, hvor flygtninge kan begynde en ny daglig rutine, foretage deres indkøb, lave mad, 
deltage i lokale kulturelle aktiviteter, møde de lokale og udvikle venskabelige forbindelser med 
dem. Organisationen opfordrer migranterne til at bidrage til deres aktiviteter og dele ud af deres 
erfaringer til nyankomne og lokalbefolkningen. Et antal migranter og flygtninge har allerede fundet 
arbejde og taget de første skridt hen imod et nyt, selvstændigt og velintegreret liv i Grækenland.

SOS MEDITERRANEE
er en tysk, fransk og italiensk NGO, der har 
været med til at redde mere end 5.400 men-
neskeliv i Middelhavsområdet takket være 
dens eftersøgnings- og redningsoperationer 
i området mellem Sicilien, Lampedusa og 
Libyen, der er en migrationsrute, hvor tusind-
vis af mennesker er druknet under deres 
oversejling i  synkefærdige og overfyldte 
fartøjer, der forvaltes af nådesløse menne-
skehandlere. SOS MEDITERRANEE arbejder 
sammen med Læger uden Grænser og side 
om side med italienske og EU-indsatsstyrker 
ombord på et ombygget handelsskib – Aqua-
rius – og får hjælp af et team af hovedsagelig 
frivillige.
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Dit Europa, din mening! 
2017 sparkes i gang
33 skoler fra hele Europa kommer til Bruxelles for at debattere Europas 
fremtid

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
(EØSU) har valgt de skoler, som skal deltage i dette 
års Dit Europa, din mening! – udvalgets flagskibsar-
rangement for unge. Deres navne blev valgt ved lod-
trækning den 14. december 2016 blandt over 680 
ansøgninger i overværelse af Gonçalo Lobo Xavier, 
EØSU’s næstformand med ansvar for kommuni-
kation, samt Katiana  Vicens  Guillén (Arbejdsta-
gergruppen  – ES) og Indrė Vareikytė (Gruppen 
Andre Interesser  – LT), medlemmer af EØSU’s 
kommunikationsgruppe.

33 skoler på sekundærtrinnet vil blive inddraget 
i dette initiativ, én fra hver af EU’s 28 medlemsstater 

og de fem kandidatlande (Albanien, den tidligere 
jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, 
Serbien og Tyrkiet).

I 2017 bliver 60-året for Romtraktaten temaet 
for udvalgets årlige Dit Europa, din mening-arran-
gement for unge, som giver unge mennesker fra 
hele Europa mulighed for at dele deres idéer om 
gårsdagens, dagens og morgendagens EU. Hver 
enkelt skole sender en delegation på tre 16-17-årige 
elever og en lærer til Bruxelles for at deltage i en 
ungdomsplenarforsamling den 30.-31. marts 
2017 i forlængelse af EØSU’s egen plenarforsam-
ling. Eleverne vil arbejde sammen, debattere og 

stemme om de politiske udfordringer, som EU står 
over for i disse vanskelige tider, og selv komme med 
forslag til løsninger.

Første etape indledes meget snart, idet EØSU-med-
lemmer besøger de udvalgte skoler i  deres 
respektive hjemlande for at hjælpe eleverne med 
forberedelserne til ungdomsplenarforsamlingen og 
give et overblik over, hvordan EØSU fungerer og 
dets rolle i EU-systemet.

Med dette initiativ har EØSU, civilsamfundets 
talerør, til hensigt at sikre, at de unges synspunk-
ter, erfaringer og idéer bliver hørt i EU’s politiske 
beslutningsproces.

Listen over alle de udvalgte skoler findes på: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-
vities-your-europe-your-say-2017-selected-schools 
(ks)� l

Adgangen til jord – en alvorlig 
udfordring for Europas landmænd

Den 7. december deltog medlemmer af EØSU 
i en konference med titlen Access to land for far-
mers in the EU (landmænds adgang til jord i EU), 
som var arrangeret af Det Europæiske Grønne Parti 
i EØSU’s og Europa-Parlamentets lokaler i Bruxelles.

Brendan Burns, formand for EØSU’s NAT-sektion, 
henviste til sit eget land, Skotland, hvor 50 % af 
jorden ejes af kun 500 personer, som for de flestes 
vedkommende ikke bor i Skotland, hvilket resulte-
rer i landsbyer i forfald, fraflyttede landområder og 
en svækket økonomi.

Skotland har siden 1999 søgt at forandre denne 
situation, hvilket har været forbundet med mange 
forhindringer, som f.eks. dem, som folk fra lokalsam-
fundene støder på, når de ønsker at købe jord af ejere, 
der lever langt fra Skotland. »Situationen i Skotland, 
som har forhindret en bæredygtig udvikling af landdi-
strikterne i enorme dele af landet og samfundet, bør 
være en advarsel for Europa«, sagde Brendan Burns.

Sylvia Kay fra det amsterdambaserede Transnati-
onal Institute (TNI) har i mange år holdt øje med 
situationen med hensyn til landbrug og adgang til 
jord i Europa, og hun præsenterede under konferen-
cen en række bekymrende tal: I Europa kontrollerer 
3 % af landbrugene 52 % af jorden, og 11 % af de 
store landbrug (over 100 ha) kontrollerer 75 % af 
den europæiske landbrugsjord. I Bulgarien er situa-
tionen endnu værre, idet 83,5 % af landbrugsjorden 
ejes af kun 2 % af landbrugerne. I Finland er antallet 
af store landbrugsbedrifter vokset mere end fem 
gange (5,5), og de landbrugsarealer, de kontrollerer, 
er vokset seks gange. I Holland er antallet af store 
landbrugsbedrifter blevet tredoblet.

Samtidig oplever Europa en massiv nedgang i antal-
let af mindre landbrugsbedrifter (op til 10 ha): Af de 

12 mio. bedrifter, der var i drift mellem 1995 og 2013, 
har kun 8 mio. overlevet, hvilket svarer til en nedgang 
på 33 %. I Estland er 62 % af de mindre landbrugs-
bedrifter forsvundet på blot 10 år (fra 2003 til 2013).

Den store ejendomskoncentration, både på leve-
randør- og forbrugerside, og tendensen i retning af 
færre, men større bedrifter skaber problemer såvel 
i begyndelsen og i slutningen af produktionskæ-
den, hvilket koster mange jobs og underminerer 
landdistrikterne.

EØSU har i lang tid arbejdet på løsninger og efterlyst 
både støtte til mindre landbrugere og en mere fair 
og bæredygtig fælles europæisk landbrugspolitik. 
EØSU er endvidere særdeles bekymret over nogle 
af konsekvenserne af kapitalens fri bevægelighed 
i EU, som foreskrevet i traktaterne, og har opfordret 
Europa-Parlamentet og Rådet til at diskutere, hvor-
vidt princippet om kapitalens fri bevægelighed bør 
opretholdes, når det drejer sig om afhændelse og 
overtagelse af landbrugsjord. (sma)� l

EØSU’s polske delegation ønsker et tættere 
samarbejde med vigtige institutioner i Polen

Den 16. december, umiddelbart efter EØSU’s 
plenarforsamling, besøgte EØSU’s polske delega-
tion adskillige vigtige institutioner i Warszawa for 
at præsentere EØSU’s igangværende arbejde og 
drøfte mulige samarbejdsområder. Der blev lagt 
særlig vægt på initiativudtalelser fra polske ord-
førere vedtaget i løbet af det første år af EØSU’s 
nuværende mandatperiode.

Drøftelserne med Marek Prawda, den nyudnævnte 
direktør for Kommissionens repræsentationskontor 
i Polen, fokuserede på en styrkelse af samarbejdet 
mellem civilsamfundet og Kommissionens kontor, 
herunder bistand fra sidstnævnte med hensyn til 
at promovere EØSU’s arbejde, samt på en række 
væsentlige problemer i forbindelse med den euro-
pæiske integration.

Drøftelserne med Jacek Safuta, leder af Europa-Par-
lamentets Informationskontor i Polen, fokuserede 
på potentielle værktøjer til at fremme borgernes 
deltagelse i det næste valg til Europa-Parlamentet 

og øge samarbejdet mellem civilsamfundet og 
Europa-Parlamentets kontor.

Det afsluttende møde, der fandt sted i familie-, 
arbejds- og socialministeriet, gav lejlighed til at 
præsentere det vigtige arbejde, der udføres af de 
polske medlemmer af EØSU og EØSU som helhed 
for statssekretærerne Krzysztof Michałkiewicz 
og Stanisław Szwed. Under en livlig debat, som 
også involverede direktørerne for fem centrale 
afdelinger i  ministeriet, blev en række vigtige 
EØSU-udtalelser præsenteret. Der blev lagt særlig 
vægt på udtalelsen om direktivet om udstatione-
ring af arbejdstagere, som blev vedtaget blot to 
dage før. Ministeriets repræsentanter besvarede 
en række spørgsmål og begrundede den polske 
regerings holdning til Kommissionens forslag. De 
tilbød også at være vært for EØSU-arrangemen-
ter såsom seminarer og høringer i erkendelse af, 
at sådanne aktiviteter egner sig til at fremme EU’s 
værdier i det polske samfund. (kp)� l

EØSU og Civilsamfundsforummet EU-Rusland drøfter situationen for civilsamfundet 
og migrationspolitikker

På det 3. fælles seminar mellem EØSU 
og C iv i l samfundsforummet  EU-Rus land 
den 23. november 2016 udvekslede repræsentanter 
for både EU’s og Ruslands civilsamfundsorganisati-
oner synspunkter om situationen for civilsamfundet 
i Rusland og i EU samt om migration.

»Kontakter mellem civilsamfundene på begge sider 
udgør en integreret del af de økonomiske og sociale for-
bindelser mellem EU og Rusland. Det er yderst vigtigt at 
sikre, at civilsamfundene i henholdsvis Rusland og EU 
kan have uhindrede kontakter og dermed bidrage til at 
opbygge gensidig tillid og forståelse«, sagde Dilyana 
Slavova (Gruppen Andre Interesser – BG), formand 
for EØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser.

Yuri Dzhibladze, medlem af styringsudvalget 
i Civilsamfundsforummet EU-Rusland, påpegede: 
»Presset mod det russiske civilsamfund er blevet sta-
dig større: næsten 150 NGO’er er blevet inkluderet på 
listen over »udenlandske agenter«, siden denne lov 
trådte i kraft for fire år siden. Mange NGO’er har måt-
tet lukke. Andre fortsætter kampen og udsættes for et 
stort politisk, juridisk og finansielt pres samt underti-
den fysiske overgreb. Ironisk nok er civilsamfundets 
situation i nogle EU-medlemsstater blevet mere udsat, 
navnlig i Ungarn og Polen. Det er meget vigtigt, at 
bekæmpelsen af problemet med begrænsningerne af 
friheden for civilsamfundet – i både Rusland og i EU – 
fortsat har en høj prioritet i den politik, der føres af EU’s 
medlemsstater og EU’s institutioner«.

Medlemmerne af EØSU og Civilsamfundsfo-
rummet EU-Rusland gav udtryk for deres dybe 
bekymring over den forværrede situation for 
civilsamfundsorganisationer og aktivister i Rus-
land siden juni 2015.

Retsstaten og grundlæggende frihedsrettigheder 
i Rusland var også en kilde til dyb bekymring for 
deltagerne. De understregede, at forpligtelsen til 
at efterleve de demokratiske procedurer skal stå 
øverst på dagsordenen i dialogen mellem EU og 
Rusland, uanset politiske, økonomiske og sikker-
hedsmæssige interesser. Deltagerne opfordrede til 
øget EU-støtte til det russiske civilsamfund.

De politiske og samfundsmæssige konsekvenser af 
ankomsten af flygtninge og migranter i EU’s med-
lemsstater og Rusland blev også behandlet i form 
af en gennemgang af de politiske tiltag, der er truf-
fet for at imødegå de nye realiteter på europæisk, 
nationalt og navnlig lokalt plan. Repræsentanterne 
fremhævede nogle udviklingstendenser i flygtnin-
gekrisen i Europa, der resulterede i manglende 
respekt for den menneskelige værdighed og inter-
nationale forpligtelser.

Endelig blev de socioøkonomiske aspekter af inte-
grationen af nyankomne i Rusland og i EU på lokalt 
plan drøftet, såvel som de største udfordringer og 
eksempler på god integrationspraksis. (cad)� l

Den polske delegation på besøg i familie-, arbejds- 
og socialministeriet

Den polske delegation på besøg på Kommissionens 
repræsentationskontor i Polen
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Discover how the EESC has made a difference

EØSU-video

EØSU har udsendt en ny 3-minutters video, der beskriver nogle af udvalgets 
vigtigste resultater med hensyn til at forme EU’s lovgivning og politikker, så de 
afspejler de europæiske borgeres behov. Kampen for ofres rettigheder, forbru-
gerbeskyttelse, bekæmpelse af fattigdom, støtte til vækst i virksomhederne og 
jobskabelse samt fremme af social inklusion er nogle praktiske eksempler på, 
hvordan udvalget har medvirket til at forbedre borgernes dagligliv. 

Videoen viser udvalgets struktur og dets 350 medlemmers arbejde – medlem-
mer, der i kraft af deres førstehåndserfaringer rådgiver EU’s lovgivere og sikrer, 
at de europæiske borgere får mulighed for at blive hørt.

Se videoen her: europa.eu/!JG39PH

KORT NYT

»Less is more« – Arbejdsgivergruppen mod 
overregulering
ved Arbejdsgivergruppen

Overdreven omsætning af EU-lovgiv-
ningen på nationalt plan underminerer 
det indre marked, øger omkostningerne 
og hæmmer udviklingen. Mange med-
lemsstaters regeringer benytter omsæt-
ningen som en mulighed for at tage fat 
på indenlandske politiske anliggen-
der, hvilket resulterer i overregulering 
(»goldplating«). Denne uhensigtsmæs-
sige tendens har en negativ indvirk-
ning på erhvervslivet og bør så vidt 
muligt undgås. Erhvervslivet forventer 
god regulering og en sammenhæn-
gende og stabil retlig ramme på såvel 
nationalt plan som på EU-plan. Det er 
nogle af konklusionerne fra konferencen 
»Transposition of the European law – 
the key challenge to business activity« 
(omsætning af EU-lovgivningen – den 
største udfordring for erhvervslivet), der 
fandt sted den 6. december 2016 i Zag-
reb i Kroatien.

Erhvervslivet bifalder, at bedre regule-
ring er en prioritet for Kommissionen. 
For at få fuldt udbytte af bedre regule-
ring er der brug for en lignende tilgang, 
når EU-direktiver gennemføres i den 
nationale lovgivning. Arbejdsgiverne 
fastholder fortsat, at en stabil, forud-
sigelig og klar lovgivningsmæssig 
ramme er en forudsætning for vækst. 
»Goldplating« har ført til overregule-
ring, skabt forskelle i bestemmelserne 

mellem medlemsstaterne, forvredet 
harmoniseringen og skadet det indre 
marked.

Deltagerne i  det første panel gav et 
samlet overblik over bedre regule-
ring, Refit og omsætningspraksis. I det 
andet panel blev der fremlagt konkrete 
eksempler på mangelfuld vedtagelse og 

EU-bestemmelser, som er unødvendigt 
skadelige for den europæiske økono-
mis konkurrenceevne. Konferencen 
blev arrangeret i fællesskab af EØSU’s 
Arbejdsgivergruppe og Kroatiens hånd-
værkskammer, som også var vært for 
arrangementet med assistance fra den 
kroatiske arbejdsgiverforening og det 
kroatiske handelskammer. (lj)� l

Den tredje verdenskrig er social

ved Arbejdstagergruppen

Arbejdstagergruppen har afholdt 
et kulturelt arrangement, hvor en bog 
med titlen »Den tredje verdens-
krig er social« skrevet af Bernard Thi-
bault, tidligere generalsekretær for 
det franske fagforbund CGT og med-
lem af ILO’s bestyrelse blev præsen-
teret. Bernard  Thibault stod selv for 
præsentationen.

»Den tredje verdenskrig er social« 
er en bevidst provokerende titel på 
Bernard Thibaults bog, som udkommer 
på forlaget »Éditions de l’Atelier«. Som 
medlem af Den Internationale Arbejds-
organisation ILO’s bestyrelse og tidligere 
generalsekretær for CGT kritiserer han 
den dyrkelse af lavere omkostninger, som 
ofrer verdens arbejdstagere på konkur-
rencens alter, og foreslår bl.a. at styrke 
ILO’s rolle, hvad angår organisationens 

historiske mission: »at fremme social ret-
færdighed som en fredsfaktor i verden«. 
I modsætning til den almindelige opfat-
telse er løsningen på denne tendens ikke 
navlebeskuende nationalistisk adfærd, 
men fremme af ligestilling blandt men-
nesker, ved at de enkelte lande i verden 
vedtager beskyttende standarder for en 
anstændig løn og for arbejdsvilkår.

Præsentationen blev efterfulgt af en 
debat, hvor formanden for Arbejds-
tagergruppen, Gabriele  Bischoff, 
var ordstyrer og flere ledende fagfor-
eningsfolk deltog, heriblandt navnlig 
Luca Visentini, generalsekretær for Den 
Europæiske Faglige Samarbejdsorgani-
sation, Susanna Camusso, generalse-
kretær for CGIL (Italien), Ignacio Toxo, 
generalsekretær for CCOO (Spanien), 
Plamen Dimitrov (Arbejdstagergrup-
pen – BG), formand for CITUB (Bulgarien) 
og Rudy De Leeuw, formand for FGTB 
(Belgien).� l

Åbning af civilsamfundsforummet i Central- og 
Østeuropa ved formanden for Gruppen Andre 
Interesser, Luca Jahier
ved Gruppen Andre 
Interesser

Det 2. civilsamfundsforum i Central- 
og Østeuropa fandt sted den 25. novem-
ber 2016 i Bukarest. Mere end halvtreds 
talere fra tolv europæiske lande var ble-
vet opfordret til at dele deres erfaringer 
med og viden om demokrati. Formålet 
var at drøfte de alvorligste udfordringer 
og fremtidige tendenser og undersøge, 
hvordan civilsamfundet kan tage større 
ansvar og spille en mere fremtrædende 
rolle i den situation, vi nu befinder os i.

Forummet bekræftede og fortsatte 
traditionen med fælles tiltag og samar-
bejde mellem civilsamfundsorganisa-
tioner i Central- og Østeuropa, skabte 
nye idéer og opstillede fælles indsats-
mål for civilsamfundet på EU-plan og 
i Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde. På åbningsmødet gav tre 
deltagere deres bud på demokratiets 
tilstand i Europa – Violeta Alexandru, 

Rumæniens minister for offentlig 
høring og borgerdialog, Yves Leterme, 
generalsekretær for International IDEA, 
og Luca  Jahier, formand for EØSU’s 
Gruppe Andre Interesser. De vigtig-
ste debatemner vedrørte de politiske 
beslutningstageres og civilsamfundets 
rolle i et Europa, der er domineret af sti-
gende politisk og social ustabilitet på 
grund af lav økonomisk vækst og fortsat 

økonomisk opstramning – en situation, 
der forværres af de igangværende kon-
flikter i Mellemøsten, migrations- og 
flygtningestrømmene mod Europa og 
de geopolitiske udfordringer. Forum-
mets mål i  2016 var at støtte demo-
kratiet og forsvare de grundlæggende 
værdier, der ligger bag europæisk 
vækst. (cl)� l
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