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Úvodník
„Evropa, která nadchne“
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po dva dny, 21. a 22. března, naplňovalo chodby a sály budovy Jacques
Delors svým smíchem a úsměvy 102 studentů ve věku 16 až 18 let z 28
členských států a 5 kandidátských zemí EU. Někdy nesmělí, ale především
plní zvědavosti, si tito mladí lidé kladli otázky: „Co tento pobyt přinese?“,
„Dokážu odpovědět na otázky, na které marně hledají odpověď dospělí, jako
např. Jak motivovat k účasti v evropských volbách?“.
Okamžitě pochopí, že jejich odpovědi přispějí k debatě o budoucnosti Evropy
v klíčovém okamžiku, jen několik týdnů před volbami do Evropského parlamentu dne
26. května.
Trávím s nimi celé hodiny. Když jim naslouchám, jsem velmi překvapena. „Chceme-li
měnit svět, musíme se nejprve ptát, co nefunguje.“ A mají své požadavky: nejprve být informováni, pak pochopit, uvěřit
projektu, ztotožnit se s ním a nakonec se do něj zapojit, podporovat ho a stát se jeho propagátory.
Je však zapotřebí ještě něco navíc. To nám připomíná mladý Polák Mateusz Tyszka, když hovoří o nadšení a vyzývá ostatní
mladé lidi, aby „se nikdy nevzdávali svých snů“. Kromě toho se musíme scházet, odvážit se mít vizi. A tak se studenti ujímají
úlohy vizionářů.
Náš projekt „Vaše Evropa, váš názor“ jim dává příležitost poznat participativní demokracii, která je pro EHSV tak důležitá, naučit
se dialogu, naslouchání, kompromisu.
„Vaše Evropa, váš názor“ existuje již 10 let. Byla to místopředsedkyně pro komunikaci Irini Pari, která přišla v roce 2009 se
skvělou myšlenkou přivést do EHSV mladé lidi. Poté se tohoto úkolu zhostilo oddělení pro návštěvy a publikace. Chceme-li
budovat Evropu společně s mladými lidmi, musíme je oslovit, nechat je mluvit a naslouchat jim. Každý rok je věnován jinému
tématu: v roce 2018 to byly kultura, mír, demokracie, v roce 2017 60. výročí Římské smlouvy, v roce 2016 migrace.
K jakému závěru dospěli mladí lidé v roce 2019? Z deseti doporučení, které stovka mladých účastníků předložila a o nichž poté
hlasovala, byl vybrán užší seznam čtyř návrhů (dva se stejným počtem hlasů), z nichž největší podporu získal vzdělávací
program Budoucnost začíná nyní.
Sama jsem učitelka, takže jsem si vědoma úlohy, jakou škola v životě mladých lidí hraje. A plně proto podporuji myšlenku
povinného vzdělávacího programu, jenž by učil poznávat Evropu a šedesát let jejího budování.
Jedna z účastnic ze Spojeného království nám řekla, že těsně po referendu o brexitu se její spoluobčané vrhli na Google, aby
konečně zjistili, co že to Evropská unie je. Škoda, říká, že bylo toto hlasování nutné pro ... objevení Evropy!
Náš projekt se rozrostl. Každoročně umožňuje shromáždit mladé lidi a předávat jim nadšení pro Evropu. Mohou to být nejen
zapálení příznivci, ale také – a především – ti, kteří chtějí EU určovat své vlastní priority a spojit s tímto unikátním projektem
svou budoucnost.
Milí přátelé, těšíme se na shledanou příští rok na akci „Vaše Evropa, váš názor“ 2020 a u nových dobrodružství!
Isabel Caño
místopředsedkyně pro komunikaci

Stručně
Zapojení členů
Zvláštní poděkování za odhodlání při přípravě studentů na jejich debatu v Bruselu patří všem
členům a členkám, kteří osobně navštívili zúčastněné školy: Martina Širhalová, Dimitar
Manolov, Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko
Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Jakob Krištof Počivavšek, Arno Metzler, Bo
Jansson, Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Gonçalo Lobo Xavier, Cristian
Pîrvulescu, Andreas Pavlikkas, Piroska Kállay, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis,
Ionuț Sibian, Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Seamus
Boland, Daiva Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

Vaše Evropa, váš názor ve sdělovacích prostředcích
Rakousko – ORF: Studenti se podílejí na tvorbě politiky EU
Chorvatsko – Jutarnji List: STŘEDOŠKOLÁCI ZE ZÁHŘEBU V BRUSELU: Lara, Nikola a Patrik
se zabývali tématem voleb do Evropského parlamentu a způsoby, jak motivovat mladé lidi k
jejich účasti
Finsko – HAAPAVESI LEHTI: Studenti středních škol zastupují Finsko v Bruselu
Francie – Ouest France: Saint-Brieuc. Pro tyto středoškolské studenty ze Saint-Charles
„jsme budoucnost Evropy“
Itálie Servizio Informazione Religiosa: Mládež: Brusel, 102 studentů z celé EU se v
ročníku 2019 zúčastnilo akce „Vaše Evropa, váš názor!“
Malta – Malta Today: Návrh maltské mládeže na povinné studijní programy o EU má být předložen poslancům Evropského
parlamentu
Černá Hora – Grad Kulture: Vaše Evropa, váš názor“: Studenti gymnázia z města Nikšić úspěšně reprezentovali Černou Horu na
konferenci „Vaše Evropa, váš názor“ v Bruselu
Portugalsko – ROSTOS: Tři studentky ze školy Minerva do Barreiro byly v Bruselu, kde zastupovaly Portugalsko na fóru „Vaše Evropa,
váš názor“
Rumunsko – Cuvântul Libertății: Tři žáci a učitel z Băilești zastupovali Rumunsko v Bruselu
Spojené království – Government Europa: Politická akce pro mladé se zabývala politikou a vzděláváním

Nové publikace
Elektronické dějiny iniciativy Vaše Evropa, váš názor
Nejvýznamnější iniciativa EHSV zaměřená na mládež, Vaše Evropa, váš názor , se
poprvé uskutečnila 15.–17. dubna 2010. Deset let jejího úsilí zapojit mladé lidi z
celé Evropy do tvorby unijních politik nyní shrnuje elektronická publikace.
Připomíná témata, jimiž se tato iniciativa zabývala, a návrhy, které vzešly z
jednání, a jejich následné uplatnění. Jejím smyslem je prokázat hodnotu příspěvku
mladých lidí k formování Evropy.
Publikace nabízí bohatý multimediální obsah, zejména videozáznamy, a je určena jak pro
širokou veřejnost, tak pro konkrétní zúčastněné subjekty, jako jsou organizace mládeže,
školy, sdružení učitelů a rodičů, média atd. Jejím smyslem je také podpořit pocit
sounáležitosti účastníků dřívějších ročníků této iniciativy a udržovat jejich myšlenky stále
živé.
Publikace je uzpůsobena k četbě na mobilních zařízeních (tabletech a chytrých telefonech) a
bude dostupná ve všech jazycích na internetových stránkách Výboru. (ks)

Novinky z EHSV
Mladí Evropané si přejí, aby vzdělávání a sociální média podporovaly demokracii
a zvýšily angažovanost občanů v EU
Na akci pro mládež Vaše Evropa, váš názor (YEYS) 2019, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor

(EHSV) ve dnech 21.–22. března 2019, se návrhem s největším počtem hlasů stal v
tomto roce povinný studijní program věnovaný evropským politikám, jehož
účelem je zlepšit znalosti občanů o EU před volbami. Tato iniciativa a tři další
návrhy zaměřené na využívání nových technologií a sociálních médií ke zvýšení
účasti ve volbách budou zaslány Evropskému parlamentu k posouzení.
Po dvou dnech živých jednání a diskusí na závěrečném plenárním zasedání předložilo 99
středoškolských studentů ve věku od 16 do 17 let, kteří byli vybráni, aby se zúčastnili akce
Vaše Evropa, váš názor v roce 2019, deset doporučení. Středem pozornosti byla otázka
vzdělávání a sociálních médií a řada projektů doporučovala kombinovat on-line platformy
se setkáními naživo, aby občanská společnost navázala kontakt s tvůrci politik. Čtyři návrhy,
které získaly nejvíce hlasů:
1. #Future is now: návrh povinného studijního programu pro školy v celé Evropě, který má tři části – praktickou, během níž se
uskuteční návštěvy orgánů EU, teoretickou, která spočívá v testech a prezentacích, a interaktivní platformu s kvízy a videi.
2. EU&U.EU: internetová stránka shrnující informace o EU a o volbách do Evropského parlamentu, jejímž účelem je zvýšit
transparentnost a informovanost intenzivním využíváním sociálních médií a multimediálního obsahu.
3. Europe E-VOTE (se stejným počtem hlasů): návrh vyhlásit den voleb za státní svátek a prosazovat elektronické hlasování a
iniciativu From You to EU, jejímž cílem je propojit sociální hnutí s politiky a umožnit jim společně hledat řešení.
Ostatní návrhy, které studenti předložili:
#Insta (nt) vote: zlepšení účtů EU na sociálních médiích tím, že budou nabízet vysoce kvalitní obsah zacílený na mladé lidi, jako jsou
krátké videonahrávky a komentáře vlivných uživatelů, čímž se zvýší informovanost a angažovanost.
Síť mladých Evropanů: projekt, jehož cílem je informovat o činnosti a limitech EU, propojovat různé lidi napříč Evropou
a podněcovat diskuse prostřednictvím internetové platformy s cílem organizovat projekty a zveřejňovat jejich výsledky.
Najít svůj hlas: projekt sestávající jednak z vrcholného setkání třikrát za rok, během nějž by probíhaly osobní dialogy a činnosti, jichž
by se účastnili mladí lidé a politici z EU, a jednak z internetové stránky s interaktivním obsahem a informacemi.
Vytvářej svou budoucnost – vyjádři svůj názor : projekt, který spočívá ve vytvoření internetové stránky zaměřené na mladé lidi do
26 let, která by umožnila zveřejňovat názory na různá témata. Uživatelé by mohli názory hodnotit pozitivně či negativně a ty
nejpopulárnější by byly prezentovány v Evropském parlamentu.
SharEU: aplikace, která by se dala využít k navázání kontaktu mezi sociálními hnutími a orgány EU a jejímž prostřednictvím by
zvláštní moderátoři předkládali Evropskému parlamentu každý měsíc zprávy o zaslaných iniciativách, čímž by se vytvořila užší vazba
s občany.
Názory, které stojí za to vyslechnout : platforma, která by mohla podporovat iniciativy a projevy s cílem povzbudit voliče k tomu,
aby se angažovali a prosazovali své nápady. Účastníci by vybírali iniciativy, které by byly předloženy Evropskému parlamentu.
Studenty přivítal předseda EHSV Luca Jahier, který prohlásil: "„Musíme se inspirovat příkladem Grety Thunberg, která svým jasným a
srozumitelným vyjadřováním dokázala v krátké době zmobilizovat ohromné množství lidí. Připojte se k této iniciativě a buďte odvážní,
protože bojujete nejen za svou vlastní budoucnost, ale i za naši budoucnost".“ Místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño
na závěr akce uvedla:"„Jsme hrdí na to, že v instituci, jako je EHSV, kde se všichni učíme při diskusích dosáhnout shody, sdílíme stejné
přesvědčení, stejné sny, stejné nadšení a prosazujeme stejná řešení".“ (dgf)

Po deseti letech je akce „Vaše Evropa, váš názor“ důležitější než kdy jindy, říká
její zakladatelka
U příležitosti desátého ročníku této akce se redaktoři EHSV info setkali s dřívější
místopředsedkyní Irini Pari, která přišla v roce 2010 jako první s myšlenkou na její
uspořádání. V rozhovoru jsme si nejen připomněli začátky této akce, ale zabývali
jsme se i budoucností Evropy.
EHSV info: Paní Pari, mohla byste nám říct, jak vlastně tato iniciativa vznikla? Co
vás k ní inspirovalo?

evropské hvězdičky, a to se povedlo.

Irini Pari: Jako místopředsedkyně pro komunikaci jsem chtěla navázat kontakt s mladými
Evropany. Chtěla jsem této ne zcela klasické cílové skupině poskytnout příležitost v Evropě
žít, pochopit ji a sdílet zkušenosti s Evropou přímo a bez předsudků a podnítit mladé
k aktivitě a zapojení ve společnosti. Chtěla jsem, aby v jejich mladých očích zazářily

Jste spokojená se tím, jak se tato iniciativa v průběhu let vyvíjela?
Naprosto. Je krásné vidět, jak se vaše dílo rozvíjí a roste. Je to obrovská odměna za to, že se mi podařilo oslovit tisíce mladých srdcí po
celé Evropě. Ráda bych využila této příležitosti a vřele poděkovala všem místopředsedům pro komunikaci, kteří převzali štafetu,
zejména Isabel, i celému týmu, který se této iniciativy chopil s velkým nasazením a nadšením a po celá léta v ní úspěšně pokračoval.
V čem vidíte současnou a budoucí úlohu mladých lidí při budování Evropy? Mám v mladé lidi a jejich dynamičnost
obrovskou důvěru. Dnešní mladí lidé vyrůstají v obtížné a náročné době, ale každá výzva je také vynikající příležitostí!
Podívejte se na generaci mileniálů, která již reaguje: vydává se na nové cesty v oblasti ekonomiky a platforem sdílení,
rozvíjí podnikatelství, dává smysl a hodnoty svému pracovnímu životu a prioritou se pro ni stává společenská
prospěšnost a boj proti změně klimatu. Energická vystoupení mládeže v oblasti boje proti změně klimatu, jichž jsme v
těchto dnech svědky, ukazují, že naše iniciativa má větší význam než kdykoliv předtím. Mladí lidé se chtějí ujmout
slova a my jim k tomu aktivně dáváme prostor!
Jak byste tuto iniciativu letos ohodnotila?
Jako každoročně na mě výsledky udělaly velký dojem. V tomto roce náctiletí z celé Evropy jednali o tématu Dejte svůj
hlas budoucnosti. Požadovali lepší vzdělání, více informací a větší transparentnost s využitím všech dostupných

prostředků – interaktivních internetových stránek, přednášek, kontaktů, aktivit, setkání – a za účasti všech – starších
občanů, mládeže, politiků, představitelů sociálních hnutí, expertů a médií.
Jak by podle Vás měla vypadat ideální Evropa?
Sním o hluboce demokratické Evropě, kde se respektují volby, rozdělení moci, základní práva a zásady právního státu. O Evropě s
prosperující, dynamickou, nezávislou a participativní demokracií založenou na dialogu. Dobře víme, že v životě neexistuje jen jedna
pravda! Je důležité porozumět názorům ostatních, budovat mosty, hledat smysl a stavět společné dobro nad individuální zájmy. Jsem
hrdá na to, že jsem členkou tohoto Výboru, protože přesně to zde děláme. Ano, Evropa je celkem náročná. Ano, Evropa je složitá. Ano,
Evropa je nedokonalá, ale v tom je její krása. Budování Evropy je dlouhá a nesnadná cesta, ale stojí za to se na ni vydat. Pojďme po ní
společně!

Akce „Vaše Evropa, váš názor“ očima někdejších účastníků: zkušenost, která vás
změní
První ročník akce „Vaše Evropa, váš názor“ byl uspořádán v roce 2010, tedy v době, kdy
právě začínala zničující finanční krize, všechny instituce EU měly jiné předsedy a slovo
„brexit“ ještě neexistovalo. Neexistoval ani Instagram, WhatsApp byl ještě v plenkách a
Twitter používalo jen 100 milionů uživatelů, což je ve srovnání s 1,5 miliardy současných
zaregistrovaných uživatelů holé nic. Od té doby se sice mnohé změnilo, ale nadšení
a energie mladých lidí zůstaly stejné. EHSV pozval na 10. výročí akce Vaše Evropa, váš názor
tři někdejší účastníky, aby se účastnili diskusí a podělili se o své zkušenosti.
Jedním z účastníků akce Vaše Evropa, váš názor v roce 2010 byl Carlos Aceituno ze
Španělska. Rok 2010 byl rokem, kdy výbuch sopky na Islandu paralyzoval leteckou dopravu
v Evropě, takže několik delegací se do Bruselu vůbec nedostalo a španělští a portugalští
učitelé museli své studenty vézt pronajatými mikrobusy zpět domů. Carlos ale na akci Vaše
Evropa, váš názor vzpomíná i z mnoha jiných důvodů: „Byla to skvělá příležitost dozvědět se víc o práci orgánů a institucí EU a
vytvořit si osobní názor na projekt EU.“ Carlosovi je dnes 25 let, učí matematiku, ale zajímá se i o politiku: „Chci nejdříve nasbírat
nějaké zkušenosti jako učitel a později, v budoucnosti, se angažovat ve vzdělávacích iniciativách pro osoby se zdravotním postižením
nebo dokonce založit svou vlastní poradenskou firmu v této oblasti.“ Carlos velmi dobře ví, že akce Vaše Evropa, váš názor ovlivnila
jeho profesní dráhu: „Nemůžu tvrdit, že by účast na akci Vaše Evropa, váš názor měla určující vliv na moje rozhodnutí, protože jsem už
tehdy věděl, že se chci stát učitelem. Ale rozhodně mi pomohla porozumět souvislosti mezi vzděláváním a politickou činností.“
V roce 2012, tedy před pouhými sedmi lety, se třetího ročníku akce Vaše Evropa, váš názor zúčastnila Evita Nedzvecka z Lotyšska.
Nyní je nejmladší diplomatkou své země a pracuje na lotyšském velvyslanectví v Oslu. Její hvězdnou kariéru lze také spojit se
zkušeností z akce Vaše Evropa, váš názor: „Jsem přesvědčená o tom, že účast na akci Vaše Evropa, váš názor byla impulsem pro mé
rozhodnutí studovat mezinárodní vztahy, což mě nakonec přivedlo k diplomatické kariéře. Pomohla mi také pochopit, jak probíhá
rozhodovací proces v institucích a jak ho lidé mohou ovlivnit.“ Její zkušenost pro ni byla pozitivní rovněž z osobního hlediska, neboť
někteří účastníci jsou dodnes v kontaktu prostřednictvím sociálních médií. Evita k tomu dodává: „Pomohlo mi to získat zkušenosti a
sebevědomí. Po akci jsem věděla, že můžu dosáhnout všeho, co chci.“
Giovanni Arcari z Itálie absolvoval akci Vaše Evropa, váš názor v roce 2014 a v zásadě souhlasí s názory obou výše zmíněných
účastníků. „Vždy jsem se zajímal o politiku, o politické strany ale ne. A díky akci Vaše Evropa, váš názor jsem objevil úlohu EHSV a
občanské společnosti. Já osobně budu poslání a činnost EHSV dále šířit a budu upozorňovat na to, jak je účast na akci Vaše Evropa,
váš názor přínosná.“ Giovannimu je dnes 22 let a studuje strojní inženýrství v Německu. Také on vyzdvihuje pozitivní vliv akce Vaše
Evropa, váš názor na své sebevědomí: „Bylo to moje první vystoupení na veřejnosti, a navíc v angličtině. Pomohlo mi to překonat
některé psychické zábrany. Zjistil jsem, že jsem schopen komunikovat s lidmi z jiných zemí a z odlišných prostředí.“
Úloha těchto „veteránů“ spočívala v tom, že se účastnili diskusí a podělili se o své zkušenosti, aby účastníkům letošního ročníku
pomohli lépe formulovat jejich návrhy. Všichni tři vyzdvihli energii a nadšení studentů a zapůsobilo na ně to, že studenti měli poměrně
rozsáhlé znalosti, které získali většinou díky intenzivnímu využívání sociálních médií a online zdrojů. Zajedno byli i v tom, že se
metodika akce Vaše Evropa, váš názor značně zlepšila: „Podle mě je nový formát akce podstatně kreativnější a umožňuje účastníkům
se svobodně vyjadřovat,“ uvedl Carlos. Giovanni souhlasil, doporučil však, aby byly diskuse „trochu strukturovanější“, a nedocházelo
tak k odbíhání od jádra věci. Evita diskusi shrnula jednou prostou větou: „Nadání je nadání – ať už přijde odkudkoli a řídí se čímkoli.“ A
přesně to je podstatou celé akce Vaše Evropa, váš názor. (dgf)

Sociální média – řešení problému komunikace
Účastníci akce „Vaše Evropa, váš názor“ jsou sice teprve v dospívajícím věku, jejich názory
na záležitosti EU se však příliš neliší od názorů dospělých – stejně jako jejich rodiče jsou i oni
znepokojeni rozmachem populismu, hrozbami pro demokracii a nedávnými událostmi, které
mohou ohrozit projekt EU, jako je například brexit. Jsou si rovněž vědomi toho, že EU si musí
znovu získat důvěru občanů prostřednictvím lepší komunikace, a nalezli dokonce potenciální
řešení v podobě sociálních médií, které jsou podle nich důležitým nástrojem pro posílení
transparentnosti, povědomí a angažovanosti v záležitostech EU.
„V mé zemi se málo informuje o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Já sám
jsem o nich před příjezdem do Bruselu nevěděl nic,“ přiznal jeden z rakouských studentů a
doplnil: „Politici ve svých debatách mluví jazykem, kterému mladí lidé nerozumějí.“ Na
problém komunikace poukázali i jiní účastníci, podle nichž lze mladé voliče oslovit
především prostřednictvím sociálních médií. „Mezi sociálními médii EU a těmi, kdo je sledují, neprobíhá žádná interakce a
zveřejňovaný obsah je v podstatě hrozně nudný,“ prohlásil jeden z německých studentů.
Během diskusí přišla řeč také na to, že tato nedostatečná komunikace může vést k nárůstu různých forem populismu a ohrozit
demokracii a hodnoty EU: „Ti, kdo usnou v demokracii, by se jednoho dne mohli probudit do diktatury,“ varovala členka jedné z
pracovních skupinek. Řada dalších účastníků zmínila hodnoty EU coby hlavní pojítko mezi mladými lidmi ze všech členských států:
„Pocházíme sice z různých zemí, ale společně bojujeme za stejné hodnoty,“ řekla jedna z dívek, k níž se ihned připojila jiná studentka:
„Evropa znamená být jednotní v rozmanitosti a snažit se chránit mír a demokracii.“
Všechny tyto úvahy byly zohledněny v deseti návrzích, které studenti připravili, přičemž v každém z nich zdůraznili potřebu jasné a

transparentní komunikační politiky EU. Řešení je podle těchto mladých lidí doslova v našich rukách v podobě mobilních telefonů –
sociální média totiž umožňují bezprostřední kontakt mezi politickými představiteli a občany. Jak uvedla jedna ze studentek: „Politici si
myslí, že se mladí lidé o politiku nezajímají, ale to není pravda. Pokud chtějí, aby se mladí lidé zapojili, budou se muset naučit rozumně
používat sociální média!“ (dgf)

Vaše Evropa, váš názor – fakta a čísla
Do desátého ročníku akce Vaše Evropa, váš názor bylo zasláno rekordních 1 039
přihlášek – 972 ze zemí EU a 67 z pěti kandidátských zemí, přičemž nejvíce jich
bylo z Rumunska (221) a nejméně z Malty a Černé Hory (4 z každé země).
Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo vybráno celkem 33 středních škol –
jedna za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie,
Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Poprvé v historii této akce se diskuse
zúčastnila jedna z evropských škol v Bruselu, kde se vzdělávají děti úředníků evropských
institucí především v jazyce země původu svých rodičů, a proto se jedná o vícejazyčné a
multikulturní prostředí, v němž se studenti společně učí a některé předměty mají společné.
Ve dnech 20. a 21. března 2019 přijelo do Bruselu 102 studentů (tři za každou
zúčastněnou školu), aby se zapojili do široké diskuse. Nejmladším studentům bylo 15 let a nejstarším 20 let. Většina byla ve
věku mezi 16 a 18 lety. Na rozdíl od minulých akcí byl tentokrát větší podíl dívek než chlapců (60 oproti 42).
Účastníci se před akcí připravovali na diskusi pod vedením doprovázejícího učitele. Setkali se rovněž se členem EHSV, který jim
pomohl orientovat diskusi na několik důležitých otázek:
Jak můžeme v budoucnu posílit zastupitelskou demokracii?
Existují kromě voleb do Evropského parlamentu i jiné druhy politické angažovanosti? Jakým způsobem byste se zapojili?
Co by se podle vás mělo učinit, aby se zvýšila účast ve volbách do Evropského parlamentu?
Během akce studenti pracovali pod vedením odborných moderátorů, a připravili tak 10 doporučení, která budou předložena tvůrcům
politik EU. Hlasováním pak byly vybrány tři nejzajímavější návrhy.
Vaše Evropa, váš názor Tuto akci organizuje EHSV, jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jedná se o stěžejní akci
Výboru věnovanou mládeži. EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány
postoje, zkušenosti a nápady mladé generace.
Další podrobnosti ohledně konání této akce v roce 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce. (dm & ks)
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