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Κύριο άρθρο
«Η Ευρώπη που ενθουσιάζει »
Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες,
Για δύο ημέρες, στις 21 και 22 Μαρτίου 2019, 102 μαθητές ηλικίας 16 έως 18
ετών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες
πλημμύρισαν τους διαδρόμους και τις αίθουσες του κτιρίου Jacques Delors με
τα γέλια και τα χαμόγελά τους. Με δέος ενίοτε, αλλά κυρίως με περιέργεια, οι
νέοι αναρωτήθηκαν «σε τι χρησιμεύει αυτό το ταξίδι;» «θα μπορέσω να
απαντήσω στα ερωτήματα που μάταια προσπαθούν οι ενήλικες να
απαντήσουν, όπως ‟πώς να καταστήσω ελκυστικές τις ευρωεκλογές;”».
Κατάλαβαν αμέσως πως οι απαντήσεις τους θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για το
μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη συγκυρία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις
ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου.
Πέρασα ώρες μαζί τους. Εξεπλάγην ακούγοντάς τους. «Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να ξεκινήσουμε
διερωτώμενοι τι δεν λειτουργεί ». Και έχουν αιτήματα: κατ’ αρχήν να ενημερωθούν, εν συνεχεία να κατανοήσουν, να πιστέψουν
στο εγχείρημα, να ταυτιστούν με αυτό προκειμένου να συμμετάσχουν, να το προωθήσουν και να καταστούν αγγελιαφόροι του.
Χρειάζεται, όμως, κάτι ακόμη. Ο Πολωνός νέος Mateusz Tyszka μας το επισημαίνει, ομιλεί για πάθος και καλεί τους άλλους
νέους «να μην εγκαταλείψουν ποτέ τα όνειρά τους». Επιπλέον, πρέπει να συσπειρώνονται και να τολμούν να οραματίζονται.
Και κάπως έτσι, οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του οραματιστή.
Η πρωτοβουλία μας «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μάθηση της
συμμετοχικής δημοκρατίας, κορωνίδας της ΕΟΚΕ, να μάθουν να συζητούν, να ακούνε, να συμβιβάζονται.
Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Ήταν η Ειρήνη Πάρη, αντιπρόεδρος αρμόδια
για την επικοινωνία το 2009, που είχε την εξαιρετική ιδέα να προσκαλέσει τους νέους στην ΕΟΚΕ. Τη σκυτάλη παρέλαβε εν
συνεχεία η μονάδα «Επισκέψεις – Δημοσιεύσεις». Εάν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη μαζί με τους νέους, πρέπει να
απευθυνθούμε σε αυτούς, να τους δώσουμε τον λόγο και να τους ακούσουμε. Κάθε χρόνο προτείνεται ένα νέο θέμα: ο
πολιτισμός, η ειρήνη, η δημοκρατία (2018), η 60ή επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης (2017), η μετανάστευση (2016).
Σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι νέοι το 2019; Μεταξύ των δέκα συστάσεων που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από τους
εκατό περίπου συμμετέχοντες νέους, προκρίθηκε κατάλογος τεσσάρων (εκ των οποίων δύο με ισοψηφία) και μία πρόταση
βρέθηκε στην κορυφή: «Το μέλλον είναι τώρα: παιδαγωγικό πρόγραμμα».
Είμαι η ίδια εκπαιδευτικός, και έχω συναίσθηση του ρόλου που διαδραματίζει το σχολείο στη ζωή των νέων. Και ναι, στηρίζω
πλήρως την ιδέα ενός υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος για τη γνωριμία με την Ευρώπη και με τα 60 χρόνια του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Μία συμμετέχουσα από το Ηνωμένο Βασίλειο μας είπε πως, ακριβώς μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, οι πολίτες της χώρας
της πλημμύρισαν το Google με αναζητήσεις προκειμένου να ανακαλύψουν επιτέλους τί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίμα,
προσέθεσε, που χρειάστηκε αυτή η ψηφοφορία προκειμένου να... ανακαλύψουν την Ευρώπη!
Το εγχείρημα μεγάλωσε. Κάθε χρόνο, μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε τους νέους και να τους μεταδίδουμε το πάθος μας για
την Ευρώπη. Μπορούν έτσι όχι απλά να καταστούν ένθερμοι υποστηρικτές, αλλά πρωτίστως να καθορίσουν τις δικές τους
προτεραιότητες για την Ένωση και να χαράξουν το δικό τους μέλλον μέσα σε αυτό το μοναδικό εγχείρημα.
Ραντεβού την επόμενη χρονιά για την έκδοση 2020 της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» και για νέες
περιπέτειες!
Isabel Caño

Αντιπρόεδρος, αρμόδια για θέματα επικοινωνίας

Εν συντομία
Συμμετοχή των μελών
Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που επισκέφθηκαν τα σχολεία προκειμένου να
προετοιμάσουν τους μαθητές για τη συζήτησή τους στις Βρυξέλλες: Martina Širhalová,
Dimitar Manolov, Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost,
Pirkko Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Pocivavsek Jakob Kristof, Arno
Metzler, Bo Jansson, Roman Haken, Lidija Pavic-Rogosic, Marie Zvolska, Gonçalo Lobo
Xavier, Cristian Pîvulescu, Ανδρέας Παυλικκάς, Piroska Kallay, Ronny Lannoo, Josiane
Willems, Brian Curtis, Ionut Sibian, Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred
Gajdosik, Seamus Boland, Daiva Kvedaraitė, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Krzysztof Pater. (ks)

Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» στα ΜΜΕ
Αυστρία – ORF.at: Μαθητές χαράσσουν πολιτικές της ΕΕ
Κροατία – Jutarnji List: ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Η Λάρα, ο Νίκολα και ο
Πάτρικ εξέτασαν το ζήτημα των Ευρωεκλογών και της ενθάρρυνσης των νέων να
συμμετάσχουν
Φινλανδία – HAAPAVESI LEHTI: Μαθητές λυκείου εκπροσωπούν τη Φινλανδία στις
Βρυξέλλες
Γαλλία – Ouest France: Saint-Brieuc. Για αυτούς τους μαθητές λυκείου από το Σαν-Σαρλ,
«είμαστε το μέλλον της Ευρώπης»
Ιταλία – Servizio Informazione Religiosa: Νέοι: Βρυξέλες, 102 μαθητές από όλη την ΕΕ θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Η δική
σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2019
Μάλτα – Malta Today: Η πρόταση Μαλτέζων εφήβων για ένα πρόγραμμα ενωσιακών σπουδών θα παρουσιαστεί στους
Ευρωβουλευτές
Μαυροβούνιο – Grad Kulture: «Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΡΩΠΗ, Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ»: Οι μαθητές του λυκείου Niksic εκπροσώπησαν με επιτυχία
το Μαυροβούνιο στη διάσκεψη YEYS στις Βρυξέλλες
Πορτογαλία – ROSTOS: Τρεις μαθητές από το Κολλέγιο Minerva do Barreiro στις Βρυξέλλες: εκπροσωπούν την Πορτογαλία στο
Φόρουμ «YEYS - H δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή»
Ρουμανία – Cuvantul Libertatii: Τρεις μαθητές και ένας καθηγητής από το Bailesti εκπροσωπούν τη Ρουμανία στις Βρυξέλλες

Ηνωμένο Βασίλειο – Government Europa: Πολιτική εκδήλωση για νέους εξετάζει την χάραξη πολιτικής και την εκπαίδευση

Νέες εκδόσεις
Ένα ψηφιακό ιστορικό της YEYS
Ένα ψηφιακό ιστορικό της εκδήλωσης Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!
Η εμβληματική εκδήλωση της ΕΟΚΕ για τη νεολαία Η δική σου Ευρώπη, η δική σου
φωνή! πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 15-17 Απριλίου 2010. Μια
ψηφιακή έκδοση σκιαγραφεί τώρα τα δέκα χρόνια προσήλωσης της YEYS στη
συμμετοχή των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
της ΕΕ, εστιάζοντας στα ζητήματα που εξετάστηκαν, τις προτάσεις που
διατυπώθηκαν και τα επακόλουθα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την αξία της συμβολής των νέων στη διαμόρφωση της Ευρώπης.
Η συγκεκριμένη έκδοση, εμπλουτισμένη με πολυμεσικό περιεχόμενο, και ειδικότερα με
βίντεο, απευθύνεται τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους
φορείς, όπως οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, ενώσεις εκπαιδευτικών και γονέων, ΜΜΕ κλπ.
Στόχος της είναι να προωθήσει την αίσθηση κοινότητας μεταξύ των πρώην συμμετεχόντων
της YEYS και να τους βοηθήσει να κρατήσουν την κληρονομιά τους ζωντανή.
Με έμφαση στη δυνατότητα ανάγνωσης σε κινητές συσκευές (ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα), η έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε όλες
τις γλώσσες στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ. (ks)

Νέα της ΕΟΚΕ
Οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν η εκπαίδευση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να
αξιοποιηθούν για την τόνωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών
στην ΕΕ
Ένα υποχρεωτικό μάθημα για την ευρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να αυξηθούν
οι γνώσεις των πολιτών σχετικά με την ΕΕ πριν προσέλθουν στις κάλπες
αποτέλεσε την πιο δημοφιλή πρόταση στη φετινή έκδοση της εκδήλωσης «Η δική
σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS), της εκδήλωσης για τους νέους που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 21-22
Μαρτίου 2019. Η συγκεκριμένη πρόταση και τρεις ακόμη επιλεγμένες προτάσεις,
που επικεντρώνονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές, θα
διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εξέταση.
Μετά από 2 ημέρες ζωηρών συζητήσεων και διαλόγου, οι 99 μαθητές λυκείου ηλικίας 16-17
ετών που επελέγησαν για την YEYS 2019 παρουσίασαν 10 συστάσεις κατά τη διάρκεια της
τελικής συνόδου ολομέλειας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκπαίδευση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλά έργα συνδύασαν
διαδικτυακές πλατφόρμες και συνεδριάσεις δια ζώσης, για την (επανα)σύνδεση της κοινωνίας πολιτών με τους πολιτικούς ιθύνοντες.
Οι 4 προτάσεις που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ήταν οι εξής:
1. #Future is now, ένα υποχρεωτικό μάθημα για τα σχολεία όλης της Ευρώπης με τρεις συνιστώσες: πρακτική, με επισκέψεις σε
όργανα της ΕΕ, θεωρία, με εξετάσεις και παρουσιάσεις, και διαδραστική πλατφόρμα με κουίζ και βίντεο.
2. EU&U.EU, ένας ιστότοπος που θα συνοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και τις ευρωεκλογές για την ενίσχυση της
διαφάνειας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών με εντατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του πολυμεσικού
περιεχομένου.
3. (ισοψηφία) Europe E-VOTE, μια πρόταση για τη μετατροπή της ημέρας των εκλογών σε εθνική αργία και την προώθηση της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και From You to EU, πρωτοβουλία για τη σύνδεση των κοινωνικών κινημάτων με τους πολιτικούς και τη
συνεργασία τους για την εξεύρεση λύσεων.
Οι άλλες προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές ήταν οι εξής:
#Insta (nt) vote: πρόταση για τη βελτίωση της απόδοσης των λογαριασμών της ΕΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη
συμπερίληψη ποιοτικού περιεχομένου που θα απευθύνεται ειδικά στους νέους, όπως μικρά βίντεο και σχόλια διαμορφωτών κοινής
γνώμης (influencers), ως μέσο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής.
Δίκτυο Νέων Ευρωπαίων, ένα έργο που αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τους τομείς δράσης και τα όρια της ΕΕ, τη σύνδεση
διαφορετικών λαών από όλη την Ευρώπη και την τόνωση του διαλόγου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για την οργάνωση έργων και
τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.
Find(ing) your voice, έργο που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής τρεις φορές το χρόνο με διάλογο ενώπιος ενωπίω και
δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν νέοι Ευρωπαίοι και πολιτικοί, καθώς και ιστότοπο με διαδραστικό περιεχόμενο και
πληροφορίες.
Διαμόρφωσε το μέλλον σου - εκφράσου , έργο που συνίσταται σε ιστότοπο που θα επιτρέπει την ανάρτηση απόψεων για διάφορα
θέματα και θα απευθύνεται σε νέους κάτω των 26 ετών. Οι χρήστες θα μπορούσαν να εκφράζουν, πατώντας τα ανάλογα πεδία, τη
συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τις απόψεις, και οι δημοφιλέστερες θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
SharEU, μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των κοινωνικών κινημάτων με τα όργανα της ΕΕ, με ειδικούς
διαχειριστές που θα υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μηνιαία έκθεση για τις αναρτηθείσες πρωτοβουλίες, δημιουργώντας
έτσι στενότερο δεσμό με τους πολίτες.
Φωνές που αξίζει να ακουστούν , πλατφόρμα όπου πρωτοβουλίες και ομιλίες θα προωθούνται προκειμένου οι ψηφοφόροι να
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να αγωνίζονται για τις ιδέες τους. Το κοινό θα επιλέγει τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα
παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τους μαθητές υποδέχθηκε ο Luca Jahier, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, ο οποίος δήλωσε: "Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της
Greta Thunberg, που κατάφερε να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα μιλώντας με αμεσότητα.
Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον αγώνα, να προκαλέσετε, καθώς δεν αγωνίζεστε μόνο για το δικό σας μέλλον, αλλά
και για το δικό μας". Η Isabel Caño, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδια για την επικοινωνία, έκλεισε την εκδήλωση με τις ακόλουθες
παρατηρήσεις:"Είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε τις ιδέες, τα όνειρα, τον ενθουσιασμό και τις λύσεις σας σε ένα όργανο όπως
η ΕΟΚΕ, όπου όλοι μαθαίνουμε να διαπραγματευόμαστε για την επίτευξη συναίνεσης". (dgf)

Στη δέκατη έκδοσή της, η εκδήλωση YEYS είναι πιο σημαντική από ποτέ, δηλώνει
ο άνθρωπος που την ξεκίνησε
Με την εκδήλωση YEYS να εορτάζει φέτος τη δέκατη επέτειό της, η ΕΟΚΕ Info
συναντήθηκε με την πρώην αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ Ειρήνη Πάρη, η οποία
εμπνεύστηκε την εν λόγω εκδήλωση το 2010, με σκοπό την αναδρομή στις
απαρχές της YEYS και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.
ΕΟΚΕ Info: Κυρία Πάρη, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η
πρωτοβουλία; Ποια ήταν η κύρια πηγή έμπνευσή σας;
Ειρήνη Πάρη: Ως αντιπρόεδρος επικοινωνίας ήθελα να προσεγγίσω τους νέους Ευρωπαίους. Ήθελα να δώσω σε αυτούς τους
«ασυνήθεις ύποπτους» την ευκαιρία να βιώσουν, να κατανοήσουν και να μοιραστούν την Ευρώπη από πρώτο χέρι, μακριά από

στερεότυπα, καθώς και να τους ενθαρρύνω να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται
στην κοινωνία. Ήθελα να δω τα άστρα της Ευρώπης να λάμπουν στα μάτια τους. Πράγμα
που το κατόρθωσα!
Είσαστε ευχαριστημένη με τον τρόπο που η YEYS έχει εξελιχθεί με την πάροδο
των ετών;
Ναι! Είναι ευλογία να βλέπεις κάτι που δημιούργησες να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.
Αποτελεί τεράστια ανταμοιβή να γνωρίζεις ότι άγγιξες τις καρδιές χιλιάδων νέων σε όλη
την Ευρώπη. Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
αντιπροέδρους επικοινωνίας, οι οποίοι συνέχισαν αυτό το έργο, ιδίως την Isabel, καθώς και
όλη την ομάδα της YEYS που αγκάλιασε αυτήν την εκδήλωση με ενθουσιασμό και πάθος και
που συνεχίζει το αξιόλογο έργο όλα αυτά τα χρόνια.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των νέων στην οικοδόμηση της Ευρώπης τώρα και στο μέλλον; Πιστεύω ακράδαντα
στους νέους και στον δυναμισμό τους. Οι νέοι σήμερα μεγαλώνουν σε δύσκολους και γεμάτους προκλήσεις καιρούς.
Όμως κάθε πρόκληση αποτελεί επίσης και μια εξαιρετική ευκαιρία! Αρκεί να ρίξουμε το βλέμμα μας στη Γενιά Υ, η
οποία παρέχει ήδη λύσεις, αναζητά νέους δρόμους μέσω της συνεργατικής οικονομίας και των πλατφορμών,
αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα, δίνει νόημα και αξίες στον εργασιακό βίο και θέτει τη συμβολή στην κοινωνία
και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε πρώτη θέση. Λαμβάνοντας υπόψη την ενεργή συμβολή των νέων
στη δράση για το κλίμα που βιώνουμε σήμερα, θεωρώ ότι η YEYS αποδεικνύεται σήμερα πιο σημαντική από ποτέ - οι
νέοι ζητούν να λάβουν τον λόγο και εμείς προορατικά τους παρέχουμε το βήμα!
Πώς θα αξιολογούσατε την YEYS του 2019;
Όπως κάθε χρόνο έχω εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα! Φέτος, οι έφηβοι από όλη την Ευρώπη συζήτησαν σχετικά
με το θέμα «Ψηφίστε για το μέλλον». Ζήτησαν να παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερη πληροφόρηση και
μεγαλύτερη διαφάνεια με κάθε δυνατό τρόπο - μέσω διαδραστικών ιστοσελίδων, μαθημάτων, επαφών,
δραστηριοτήτων, συνεδριάσεων - και με τη συμμετοχή όλων - ηλικιωμένων, νέων, πολιτικών, κοινωνικών κινημάτων,
εμπειρογνωμόνων και ΜΜΕ.

Τι μορφή θα είχε η ιδανική Ευρώπη για εσάς;
Ονειρεύομαι μια βαθιά δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι εκλογές, η διάκριση των εξουσιών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος
δικαίου χαίρουν σεβασμού. Μια Ευρώπη στην οποία κυριαρχεί μια ακμάζουσα, δυναμική, ανεξάρτητη και συμμετοχική δημοκρατία
που βασίζεται στον διάλογο. Όλοι γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια στη ζωή! Είναι σημαντικό να κατανοούμε τις
απόψεις των άλλων ανθρώπων, να οικοδομούμε γέφυρες, να έχουμε σκοπό και να τοποθετούμε το κοινό καλό πάνω από τα ατομικά
συμφέροντα. Είμαι υπερήφανη που είμαι μέλος της ΕΟΚΕ, διότι αυτό ακριβώς πράττουμε εδώ. Ναι, η Ευρώπη αποτελεί πραγματική
πρόκληση. Ναι, η Ευρώπη είναι περίπλοκη. Ναι, η Ευρώπη είναι ατελής, αλλά αυτή είναι η ομορφιά της. Η οικοδόμηση της Ευρώπης
είναι ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, τον οποίο όμως αξίζει να βαδίσουμε μαζί!

Η εκδήλωση YEYS από τη σκοπιά πρώην συμμετεχόντων: μια μετασχηματιστική
εμπειρία
Η εκδήλωση Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή (YEYS) πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 2010, σε μια περίοδο κατά την οποία η καταστροφική οικονομική κρίση είχε μόλις
αρχίσει, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είχαν διαφορετικούς προέδρους και το Brexit
αποτελούσε άγνωστη λέξη. Σε μια εποχή όταν το Instagram δεν υπήρχε ακόμη, το WhatsApp
είχε μόλις δημιουργηθεί και το Twitter είχε μόνο 100 εκατομμύρια χρήστες, τίποτα σε
σχέση με τα 1,5 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες το 2019. Έκτοτε, έχουν αλλάξει
πολλά πράγματα, αλλά ο ενθουσιασμός και η ενέργεια των νέων παραμένουν ίδιοι. Επ’
ευκαιρία της 10ης επετείου της YEYS, η ΕΟΚΕ προσκάλεσε τρεις πρώην συμμετέχοντες να
λάβουν μέρος στις συζητήσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Ο Carlos Aceituno από την Ισπανία συμμετείχε στην πρώτη YEYS που πραγματοποιήθηκε
το 2010. Εκείνη τη χρονιά, η έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία είχε διαταράξει την εναέρια
κυκλοφορία στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλές αντιπροσωπείες να μην μπορούν να έρθουν στις Βρυξέλλες και οι Ισπανοί και
Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να επιστρέψουν με τους μαθητές τους οδικώς στην πατρίδα τους με ένα μικρό
ενοικιαζόμενο λεωφορείο. Ωστόσο, ο Carlos θυμάται τη YEYS για πολλούς άλλους λόγους: «Αποτέλεσε καλή ευκαιρία για να μάθουμε
σχετικά με το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να δημιουργήσουμε προσωπικό σύνδεσμο με το ευρωπαϊκό εγχείρημα». Ο
Carlos είναι τώρα 25 ετών και εργάζεται με εφήβους ως καθηγητής μαθηματικών, αλλά ενδιαφέρεται επίσης για την πολιτική:
«Θέλω να αποκτήσω πρώτα εμπειρία διδάσκοντας και μελλοντικά να συμμετέχω σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για άτομα με
αναπηρίες ή ακόμα και να ιδρύσω τη δική μου συμβουλευτική εταιρεία που θα δραστηριοποιείται στον εν λόγω τομέα». Ο Carlos έχει
σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η YEYS επηρέασε την επαγγελματική του σταδιοδρομία: «Δεν θα έλεγα πως η συμμετοχή μου
στη YEYS καθόρισε τις επιλογές μου, καθότι γνώριζα ήδη ότι ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός, αλλά σίγουρα με βοήθησε να καταλάβω
τον σύνδεσμο μεταξύ της εκπαίδευσης και της πολιτικής δράσης».
Το 2012, πριν από επτά χρόνια, η Evita Nedzvecka ήρθε από τη Λετονία για να λάβει μέρος στην τρίτη YEYS. Τώρα είναι η νεότερη
διπλωμάτης στη χώρα της και εργάζεται για τη λετονική πρεσβεία στο Όσλο. Μια λαμπρή σταδιοδρομία που μπορεί επίσης να
συνδεθεί με την εμπειρία της στην YEYS: «Είμαι σίγουρη ότι η συμμετοχή μου στη YEYS συνέβαλε στην απόφασή μου να σπουδάσω
διεθνείς σχέσεις, γεγονός που με οδήγησε να ακολουθήσω διπλωματική καριέρα. Η συγκεκριμένη εμπειρία με βοήθησε επίσης να
κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις και πώς οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις
αποφάσεις». Όπως δηλώνει η Evita, η εμπειρία ήταν όμως θετική και από προσωπική σκοπιά, δεδομένου ότι πολλοί συμμετέχοντες
εξακολουθούν να βρίσκονται σε επαφή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
Ο Giovanni Arcari από την Ιταλία βίωσε την εμπειρία YEYS το 2014 και συμμερίζεται σε γενικές γραμμές τις απόψεις των άλλων
δύο πρώην συμμετεχόντων: «Πάντα με ενδιέφερε η πολιτική, αλλά ποτέ τα πολιτικά κόμματα. Χάρη στη YEYS ανακάλυψα τον ρόλο
που διαδραματίζει η ΕΟΚΕ και η κοινωνία πολιτών. Προσωπικά θα συνεχίσω να διαδίδω πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και το έργο
που επιτελεί η ΕΟΚΕ, καθώς και το πόσο σπουδαίο είναι να συμμετέχει κανείς στη YEYS». Ο Giovanni είναι τώρα 22 ετών και
σπουδάζει μηχανολογία στη Γερμανία. Τονίζει επίσης τα οφέλη της εκδήλωσης όσον αφορά την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης: «Για
πρώτη φορά αναγκάστηκα να μιλήσω δημόσια και μάλιστα στα αγγλικά. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε να σπάσω ορισμένους
ψυχολογικούς φραγμούς και να ανακαλύψω ότι είμαι ικανός να επικοινωνήσω με άτομα από άλλες χώρες και διαφορετικά υπόβαθρα».
Φέτος, ρόλος αυτών των «βετεράνων» ήταν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και αξιοποιώντας την εμπειρία τους να βοηθήσουν

τους φετινούς συμμετέχοντες να διατυπώσουν καλύτερα τις προτάσεις τους. Και οι τρεις επεσήμαναν την ενέργεια και τον
ενθουσιασμό των μαθητών και εντυπωσιάστηκαν από τις εμπεριστατωμένες γνώσεις τους που αποκτήθηκαν κυρίως μέσω της
εντατικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών πόρων. Συμφώνησαν επίσης ότι η μεθοδολογία της YEYS
έχει σε μεγάλο βαθμό βελτιωθεί: «Πιστεύω ότι η νέα μορφή της εκδήλωσης είναι περισσότερο δημιουργική και επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να εκφράζονται ελεύθερα», δηλώνει ο Carlos. Ο Giovanni συμμερίζεται αυτήν την άποψη, αλλά προτείνει οι
συζητήσεις να είναι «κατά τι περισσότερο διαρθρωμένες» ώστε να διατηρείται πλήρως η προσοχή των συμμετεχόντων. Η Evita
κλείνει τη συζήτηση με μια απλή αλήθεια: «Το ταλέντο παραμένει ταλέντο ασχέτως από πού προέρχεται ή ποια μεθοδολογία
χρησιμοποιείται», κι αυτό είναι το νόημα της YEYS. (dgf)

Η επικοινωνία αποτελεί πρόκληση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα
παρέχουν τη λύση
Μπορεί οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση YEYS να είναι έφηβοι, η άποψή τους ωστόσο όσον
αφορά τα ενωσιακά ζητήματα δεν διαφέρει πολύ από αυτήν των ενηλίκων: ενδιαφέρονται
όσο και οι γονείς τους για την άνοδο του λαϊκισμού, τις απειλές κατά της δημοκρατίας και
τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο το
εγχείρημα της ΕΕ, όπως το Brexit. Έχουν επίσης κατανοήσει ότι η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει
την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω της καλύτερης επικοινωνίας και θεωρούν ότι πιθανή
λύση στο ζήτημα αυτό θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως
βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ευαισθητοποίησης και της
συμμετοχής στα ενωσιακά ζητήματα.
«Στη χώρα μου υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές.
Προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα προτού έρθω στις Βρυξέλλες», δήλωσε μαθητής από την
Αυστρία και συμπλήρωσε: «Όταν οι πολιτικοί συζητούν, μιλούν μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι νέοι.» Στο ζήτημα της
επικοινωνίας αναφέρθηκαν και άλλοι συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο
για την επικοινωνία με τους νεαρούς ψηφοφόρους: «Δεν υφίσταται σχεδόν καμία επικοινωνία μεταξύ των λογαριασμών της ΕΕ στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των ακολούθων τους. Το περιεχόμενο είναι μάλιστα πολύ βαρετό!», δήλωσε Γερμανός μαθητής.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων επισημάνθηκε επίσης ότι η έλλειψη επικοινωνίας θα μπορούσε να συμβάλει στην άνοδο διαφόρων ειδών
λαϊκισμού και να αποτελέσει απειλή για τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκής αξίες: «Όσοι κοιμούνται στη δημοκρατία μπορεί να
ξυπνήσουν μια μέρα με δικτατορία», δήλωσε μέλος μιας από τις ομάδες. Πολλοί άλλοι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις αξίες της
ΕΕ ως τον κύριο σύνδεσμο μεταξύ των νέων από όλα τα κράτη μέλη: «Προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, αλλά αγωνιζόμαστε
για τις ίδιες αξίες», δήλωσε ένα νεαρό κορίτσι, με το οποίο συμφώνησε αμέσως και άλλος συμμετέχων, ο οποίος δήλωσε ότι
«Ευρώπη σημαίνει να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία και να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης και της
δημοκρατίας».
Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί αντικατοπτρίζονται σε δέκα προτάσεις που συνέταξαν οι μαθητές και στις οποίες περιλαμβάνεται η
ανάγκη για σαφήνεια και διαφάνεια στην επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ. Κατά την άποψη των νέων, η λύση βρίσκεται κυριολεκτικά
στα χέρια μας υπό τη μορφή των κινητών τηλεφώνων: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα, καθώς
επιτρέπουν την άμεση σύνδεση των πολιτικών με τους πολίτες. Όπως δήλωσε ένας από τους μαθητές: «Οι πολιτικοί πιστεύουν ότι οι
νέοι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, πράγμα που δεν αληθεύει. Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι νέοι να συμμετέχουν, πρέπει να μάθουν
να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σύνεση!» (dgf)

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS) - Στοιχεία και αριθμοί
Για τη 10η έκδοση της εκδήλωσης YEYS παρελήφθη πρωτοφανής αριθμός 1039
υποψηφιοτήτων - 972 από τις χώρες της ΕΕ και 67 από πέντε υποψήφιες προς
ένταξη χώρες - με τον υψηλότερο αριθμό υποψηφιοτήτων να προέρχεται από τη
Ρουμανία (221) και τον χαμηλότερο αριθμό από τη Μάλτα και το Μαυροβούνιο (4
εκάστη)

μαθήματα, συμμετείχε στη συζήτηση.

33 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ένα σχολείο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
και από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο,
Σερβία και Τουρκία) επιλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης για να συμμετάσχουν. Για
πρώτη φορά στην ιστορία της YEYS, ένα από τα ευρωπαϊκά σχολεία στις Βρυξέλλες, στα
οποία τα μαθήματα διεξάγονται στη μητρική γλώσσα των γονέων και στα οποία τα παιδιά
φοιτούν σε ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον και μοιράζονται κοινά

Στις 20 και στις 21 Μαρτίου 2019, 102 μαθητές - τρεις από κάθε συμμετέχον σχολείο - ήρθαν στις Βρυξέλλες για να λάβουν μέρος
στη μεγάλη συζήτηση. Οι πιο νεαροί συμμετέχοντες ήταν 15 ετών και οι , με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να είναι ηλικίας
. Σε αντίθεση με παλαιότερες συνελεύσεις, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στη YEYS ήταν υψηλότερο από των ανδρών (60
προς 42).
Την περίοδο πριν την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες προετοιμάστηκαν για τη συζήτηση υπό την καθοδήγηση ενός συνοδεύοντα
καθηγητή. Τους μαθητές επισκέφτηκαν επίσης μέλη της ΕΟΚΕ, τα οποία συνέβαλαν ώστε να εστιαστεί η συζήτηση σε μια σειρά
βασικών ερωτημάτων:
Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία στο μέλλον;
Ποιο άλλο είδος πολιτικής συμμετοχής υπάρχει πέρα από τις ευρωεκλογές, και πώς θα λαμβάνατε μέρος;
Τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας για να αυξηθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές του ΕΚ;
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές υπό την καθοδήγηση ειδικών συντονιστών εργάστηκαν για να προετοιμάσουν δέκα
συστάσεις προς τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ. Εν συνεχεία, οι τρεις πιο δημοφιλείς προτάσεις αναδείχθηκαν μέσω
ψηφοφορίας.
Η εκδήλωση (YEYS) διοργανώνεται από την ΕΟΚΕ, τη φωνή της κοινωνίας πολιτών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι η εμβληματική
της εκδήλωση για τους νέους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιδιώκει να
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι ιδέες της νέας γενιάς κατά τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την YEYS2019 είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης. (dm & ks)
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