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Juhtkiri
„Inspireeriv Euroopa“
Head lugejad!
Kahel päeval, 21.–22. märtsil täitsid 16–18aastased õpilased Jacques Delors’i
hoone koridorid ja tööruumid oma naeru ja naeratustega. Need 102 õpilast
olid pärit 28 liikmesriigist ja 5 ELi kandidaatriigist. Mõnikord häbelikud, kuid
alati uudishimulikud noored küsisid: „Mis on selle ürituse eesmärk?“, „Kas
ma suudan vastata küsimustele, millele täiskasvanud otsivad tulutult
vastust, nagu „Kuidas saada inimesed hääletama Euroopa Parlamendi
valimistel?““
Siis korraga saavad nad aru, et nende vastused annavad panuse arutellu Euroopa
tuleviku üle sel olulisel perioodil – mõni nädal enne Euroopa Parlamendi valimisi
26. mail.
Veedan nendega koos tunde. Neid kuulates olen väga üllatunud. „Kui tahame maailma muuta, peame esiteks küsima endalt,
mis ei toimi.“ Ja neil on ka nõudmisi: kõigepealt olla teavitatud, seejärel aru saada, uskuda antud projekti, sellega suhestuda ja
seejärel lõpuks olla sellesse kaasatud, seda tutvustada ja muutuda selle saadikuks.
Ent vaja on veel midagi. Sellele viitab Poola noormees Mateusz Tyszka: ta räägib entusiasmist ja kutsub teisi noori üles mitte
kunagi oma unistustest loobuma. Lisaks peame ühendama jõud ja julgema visiooni järgida. Nii võtavad õpilased endale
visionääri rolli.
Projekt „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ annab neile võimaluse avastada komitee jaoks nii olulise osalusdemokraatia õppimist,
õppida dialoogi, teiste kuulamist, kompromisside tegemist.
Üritust „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ korraldatakse kümnendat aastat. 2009. aastal tuli selle tänuväärse ideega – kutsuda
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse noored – välja teabevahetuse eest vastutav asepresident Irini Ivoni Pari ning
külastuste ja väljaannete osakond võttis asja üle. Kui tahame luua Euroopat noortega, peame nendega rääkima, neil laskma
rääkida ja neid kuulama. Igal aastal pakutakse ürituse jaoks välja uus teema: kultuur, rahu, demokraatia (2018), Rooma lepingu
60. aastapäeva tähistamine (2017), ränne (2016).
Mis järeldusele jõudsid noored 2019. aastal? Sadakond noort osalejat esitas kümme soovitust, mille üle hääletati, ja valis välja
neist neli (millest kaks said võrdse häältearvu). Kõige olulisemaks hääletati ettepanek „Tulevik on käes“, mis kujutab endast
pedagoogilist programmi.
Olen ise õpetaja ja olen teadlik, milline on kooli roll noorte elus. Jah, ma toetan täielikult kohustusliku kooliprogrammi ideed, et
õppida tundma Euroopat ja 60 aastat, mil Euroopat on ehitatud.
Üks Ühendkuningriigi osaleja ütles, et kohe pärast Brexiti rahvahääletust läksid britid Google’ist otsima, mida tegelikult
tähendab Euroopa Liit. Kahju, et oli vaja seda hääletust,... et avastada Euroopa!
Projekt on kasvanud. Igal aastal aitab üritus noori ühendada ja innustab neid vaimustuma Euroopast. Nad võivad olla mitte
ainult vaimustunud toetajad, vaid ka just eelkõige määratleda ise prioriteedid, mida EL peaks järgima, ning näha oma tulevikku
selle ainulaadse projekti raames.
Head lugejad, järgmise korrani 2020. aastal, mil toimub üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!” ja uued seiklused!
Isabel Caño Aguilar
Teabevahetuse eest vastutav asepresident

Lühidalt
Liikmete osalus
Eriline tänu kõigile liikmetele, kes külastasid koole, et aidata õpilastel Brüsseli aruteludeks
ette valmistuda: Martina Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin
Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp,
Jakob Krištof Počivavšek, Bo Jansson, Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská,
Gonçalo Lobo Xavier, Cristian Pîvulescu, Andreas Pavlikkas, Piroska Kállay, Ronny Lannoo,
Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuţ Sibian, Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch,
Alfred Gajdosik, Seamus Boland, Daiva Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater.
(ks)

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ meedias
Austria – ORF.at: Õppurid kujundavad ELi poliitikat
Horvaatia – Jutarnji List: ZAGREBI NOORED BRÜSSELIS: Lara, Nikola ja Patrick lahkasid
Euroopa Parlamendi valimistega seonduvat ja arutasid, kuidas innustada noori neil osalema
Soome – HAAPAVESI LEHTI: Keskkooliõpilased esindavad Soomet Brüsselis
Prantsusmaa – Ouest France: Saint-Brieuc. Nende Saint-Charles’i keskkooliõpilaste jaoks
„oleme meie Euroopa tulevik“
Itaalia – Servizio Informazione Religiosa: Noored: Brüssel, 102 õpilast kogu EList
osalevad 2019. aasta üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“
Malta – Malta Today: Malta teismeliste ettepanekut kohustusliku ELi õpingute//asjade õppekava kohta tutvustatakse Euroopa
Parlamendi liikmetele
Montenegro – Grad Kulture: „SINU EUROOPA, SINU ARVAMUS“: Niksici keskkooli õpilased esindasid edukalt Montenegrot ürituse
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ konverentsil Brüsselis
Portugal – ROSTOS: Kolm Minerva do Barreiro kolledži õpilast Brüsselis: nad esindavad Portugali üritusel „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus“
Rumeenia – Cuvantul Libertatii: Kolm Bailesti õpilast ja nende õpetaja esindavad Rumeeniat Brüsselis
Ühendkuningriik – Government Europa: Noortepoliitika üritus uurib lähemalt poliitikameetmeid ja haridust

Uued väljaanded
Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ digilugu
Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ digilugu
EMSK olulisim noorteüritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ toimus esmakordselt
15.–17. aprillil 2010. Nüüdne digiväljaanne teeb kokkuvõtte ürituse kümnest
aastast, mille jooksul on pühendutud kogu Euroopa noorte kaasamisele ELi
poliitikakujundamisse, tõstes esile nende käsitletud teemad, nende aruteludest
välja kasvanud ettepanekud ja viimaste tulemused – kõik selleks, et näidata, kui
väärtuslik on noorte panus Euroopa kujundamisse.
Käesolevas väljaandes on rikkalik multimeediasisu, eelkõige videod, ning see on suunatud
nii laiemale üldsusele kui ka konkreetsetele sidusrühmadele, nagu noorteorganisatsioonid,
koolid, õpetajate ja lapsevanemate ühendused, meedia jne. Lisaeesmärk on toetada
ühtekuuluvustunnet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ vilistlaste hulgas ja aidata neil
möödunut elus hoida.
Väljaanne loodi spetsiaalselt mobiilsideseadmete jaoks (tahvlid ja nutitelefonid) ja on
kättesaadav kõigis keeltes komitee veebisaidil. (ks)

EMSK uudised
Noored eurooplased soovivad, et haridus ja sotsiaalmeedia edendaksid
demokraatiat ja kodanike osalust ELis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud noorteüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“, mis toimus 21.–
22. märtsil 2019, kogus kõige enam hääli ettepanek koostada Euroopa poliitikat
käsitlev kohustuslik õppekava, mille eesmärk on avardada kodanike teadmisi
EList, enne kui nad annavad valimistel oma hääle. See ja veel kolm valituks
osutunud ettepanekut, milles keskendutakse uute tehnoloogiate ja
sotsiaalmeedia kasutamisele valimisaktiivsuse suurendamiseks, edastatakse
kaalumiseks Euroopa Parlamendile.
Pärast kaks päeva kestnud elavaid arutelusid ja debatte esitlesid 99 üritusel „Sinu Euroopa,
Sinu arvamus 2019“ osalema valitud 16–17-aastast keskkooliõpilast viimasel üldkoosolekul
oma kümmet soovitust. Tähelepanu keskmes olid haridus ja sotsiaalmeedia ning mitmes
projektis kombineeriti veebiplatvorme ja tegelikkuses toimuvaid kohtumisi, et ühendada
kodanikuühiskonda poliitikakujundajatega. Neli kõige enam hääli kogunud ettepanekut olid järgmised.
1. „#Future is now“ on projekt, millega tehakse ettepanek võtta koolides üle kogu Euroopa kasutusele kohustuslik õppekava, mis
sisaldaks kolme haru: praktiline, mis hõlmab ELi institutsioonide külastusi; teoreetiline, mis sisaldab teste ja esitlusi, ning interaktiivne
platvorm viktoriinide ja videotega.
2. „EU&U.EU“ on veebileht, millele koondataks Euroopa Liitu ja Euroopa Parlamendi valimisi puudutav teave, et suurendada
läbipaistvust ja teadlikkust, kasutades selleks ulatuslikult sotsiaalmeediat ja multimeediat.
3. (võrdse häältearvuga) „Euroopa E-HÄÄLETUS“ on ettepanek kuulutada valimiste päev riigipühaks ja edendada e-hääletust ning
ettepanek „Sinult ELile“ on algatus, millega soovitakse viia kodanikuliikumisi kokku poliitikutega ning võimaldada neil teha lahenduste
leidmiseks koostööd.
Teised õpilaste esitatud ettepanekud olid järgmised.
„#Insta (nt) vote“: parandada ELi sotsiaalmeedia kontode tulemuslikkust, lisades kvaliteetset sisu, mis oleks mõeldud just noortele.
See võiks hõlmata näiteks lühikesi videoid ja arvamusliidrite kommentaare, et suurendada teadlikkust ja osalust.
„Noorte eurooplaste võrgustik“ on projekt, millega soovitakse teavitada ELi tegevusest ja selle piiridest, et ühendada üle kogu
Euroopa erinevaid inimesi ja anda internetiplatvormi abil innustust aruteludele, viia ellu projekte ja avaldada nende tulemusi.
„Leia oma hääl“ on projekt, mis hõlmab kolm korda aastas korraldatavat tippkohtumist, mille raames toimuksid noori eurooplasi ja
poliitikuid kaasavad näost-näkku dialoogid ja üritused, ning interaktiivset sisu ja teavet sisaldavat veebilehte.
„Kujunda oma tulevik – avalda arvamust“ on veebileht, kuhu on võimalik postitada arvamusi mitmel teemal ja mille sihtrühm on
alla 26-aastased noored. Kasutajad võivad märkida, kas neile need arvamused meeldivad või ei meeldi ning kõige populaarsemad
arvamused esitataks Euroopa Parlamendile.
„SharEU“ on mobiilirakendus, mida oleks võimalik kasutada kodanikuliikumiste kokkuviimiseks ELi institutsioonidega. Rakendusel
oleks spetsialiseerunud haldurid, kes esitaksid Euroopa Parlamendile igakuise kokkuvõtte postitatud algatustest, luues sel viisil
tihedama sideme kodanikega.
„Hääled, mis väärivad kuulamist“ on platvorm, kus tutvustataks algatusi ja kõnesid, et innustada valijaid olema aktiivsed ja
võitlema oma ideede eest. Publik valib välja algatused, mis esitatakse Euroopa Parlamendile.
Õpilasi tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier, kes märkis: "Me peame järgima Greta Thunbergi
eeskuju, kes suutis arusaadavalt ja otse kõneledes koondada lühikese ajaga suure hulga inimesi. Palun osale selles võitluses, ole
provokatiivne, sest sa ei võitle mitte üksnes omaenda, vaid ka meie tuleviku eest". Komitee teabevahetuse eest vastutav
asepresident Isabel Caño võttis ürituse kokku järgmiste sõnadega: "Me oleme uhked, et saame jagada teie ideid, teie unistusi, teie
entusiasmi ja teie lahendusi sellises institutsioonis nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kus me kõik õpime läbi rääkima, mis
on tee konsensuse saavutamiseks". (dgf)

Kümnendat aastat korraldatud üritus "Sinu Euroopa, Sinu arvamus" on algataja
sõnul aktuaalsem kui kunagi varem
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ üritus toimus sel aastal kümnendat korda ja EMSK
Info kohtus sel puhul endise asepresidendi Irini Pariga – kes tuli esimesena
ürituse korraldamise mõttega välja 2010. aastal –, et koos vaadata tagasi ürituse
algusele ja ettepoole Euroopa tulevikule.
EMSK Info: Irini Pari, kas räägiksite meile, kuidas see algatus alguse sai? Mis Teid
ajendas?
Irini Pari: Teabevahetuse eest vastutava asepresidendina soovisin saavutada kontakti
noorte eurooplastega. Tahtsin neile anda võimaluse elada, mõista ja jagada Euroopat
vahetult, stereotüübivabalt, ja innustada neid ühiskonnas aktiivselt osalema. Soovisin, et
Euroopa tähed säraksid vastu nende noorte silmades, ja nii juhtuski!
Kas olete rahul ürituse arenguga ajas?
Jah! On suur õnn näha arenemas ja kasvamas midagi, mille oled ise loonud. Mulle pakub tohutut rahuldust teadmine, et olen
puudutanud tuhande noore südant kogu Euroopas. Kasutan siinkohal võimalust avaldada tänu kõigile teabevahetuse
asepresidentidele, kes ei ole leegil kustuda lasknud, aga eelkõige Isabelile ja kogu ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“
meeskonnale, kes on seda tohutu entusiasmi ja kirega edasi viinud ning aastate jooksul seda tänuväärset tööd jätkanud.
Millisena näete noorte rolli Euroopa arendamisel praegu ja tulevikus? Usun kindlalt noortesse ja nende
dünaamilisusesse. Tänapäeva noored kasvavad üles keerulisel ja probleemsel ajal, kuid samas peitub igas probleemis
ka põnevaid võimalusi! Vaadakem Y-põlvkonda: nad juba leiavad vastuseid, uurivad uusi radu jagamismajanduse ja platvormide kaudu, arendavad ettevõtlust, mõtestavad ja väärtustavad oma tööelu, seavad ühiskonda panustamise
prioriteediks ja võitlevad kliimamuutuste vastu. Praeguste noorte jõulise kliimakampaania taustal väidan kindlalt, et
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ on aktuaalsem kui iial enne – noored soovivad sõna võtta ja meie pakumegi neile seda
võimalust juba ennetavalt!

Millise hinnangu annate 2019. aasta üritusele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“?
Nagu igal aastal, on tulemused seegi kord muljetavaldavad! Sel aastal arutlesid kogu Euroopast kokku tulnud
teismelised teemal „Hääletage tuleviku nimel“. Nad soovivad rohkem haridust, rohkem teavet ja rohkem läbipaistvust,
kasutades selleks kõiki vahendeid – interaktiivseid veebilehti, (kooli)tunde, kontakte, tegevusi, kohtumisi – ning
kaasates igaühe – eakad, noored, poliitikud, ühiskonnaliikumised, eksperdid ja meedia.

Milline on Teie jaoks ideaalne Euroopa?
Unistan sügavalt demokraatlikust Euroopast, kus austatakse valimisi, võimude lahusust, põhiõigusi ja õigusriiki. Euroopast, kus
valitseb arenenud, dünaamiline, sõltumatu ja osalusdemokraatia, mis põhineb dialoogil. Teame väga hästi, et elus ei ole ainult üks
tõde! Tähtis on mõista teiste seisukohti, ületada lõhesid, leida eesmärgitunnetus ja asetada üldine heaolu erahuvidest ettepoole. Olen
uhke selle üle, et olen komitee liige, sest just seda me siin teeme. Jah, Euroopal on probleeme. Jah, Euroopa on keeruline. Jah, Euroopa
ei ole täiuslik, kuid selles just seisnebki tema võlu. Euroopa ehitamine on pikk ja raske teekond, kuid see tasub end ära, tehkem seda
koos!

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus” endiste osalejate silme läbi – elumuutev kogemus
Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ toimus esmakordselt 2010. aastal – ajal, mil laastav
finantskriis oli äsja alanud, kõigil ELi institutsioonidel olid erinevad juhid ja keegi ei tundnud
veel sõna „Brexit“. Ajal mil Instagram ei olnud veel olemas, WhatsApp oli just loodud ja
Twitteril oli vaid 100 miljonit kasutajat, mis on tühine arv võrreldes 1,5 miljardi registreeritud
kasutajaga 2019. aastal. Sellest ajast on palju muutunud, kuid noorte entusiasm ja energia
on säilinud. Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ 10. aastapäeva puhul kutsus komitee
aruteludes osalema ja oma kogemusi jagama kolm endist osalejat.
Hispaaniast pärit Carlos Aceituno oli 2010. aastal toimunud esimese „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus“ üks osalejatest. Tol aastal seiskas Islandil toimunud vulkaanipurse Euroopa
lennuliikluse, nii et mitmed delegatsioonid ei jõudnud Brüsselisse ning Hispaania ja Portugali
õpetajad rentisid koos väikebussi, et oma õpilased tagasi koju sõidutada. Aga Carlos
mäletab oma üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemist mitmel muul põhjusel: „See oli suurepärane võimalus teada saada,
kuidas ELi institutsioonid töötavad, ja luua isiklik side Euroopa projektiga.“ Nüüdseks 25-aastane Carlos töötab matemaatikaõpetajana
teismelisi õpetades, kuid huvitub ka poliitikast: „Ma tahan koguda õpetajana kogemusi ja osaleda hiljem, tulevikus, puuetega
inimestele suunatud haridusalaste algatuste väljatöötamisel või lausa asutada selles valdkonnas oma konsultatsioonifirma.“ Carlosel
on väga selge arusaam sellest, kuidas üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemine mõjutas tema kutsealast karjääri: „Ma ei
väidaks, et sellel üritusel osalemine määras minu valikud, kuna selleks ajaks ma juba teadsin, et tahan saada õpetajaks, aga see aitas
mul kindlasti mõista seosed hariduse ja poliitilise tegevuse vahel.“
Kõigest seitsme aasta eest, 2012. aastal, osales kolmandal „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ üritusel Evita Nedzvecka Lätist. Nüüd on
ta oma riigi noorim diplomaat ja töötab Läti saatkonnas Oslos. Suurepärane karjäär, mida saab seostada ka tema osalemisega
üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“: „Ma olen kindel, et sellel üritusel osalemine mõjutas mu otsust minna õppima rahvusvaheliste
suhete erialale, mis omakorda suunas mind diplomaatia radadele. Komitee noorteüritusel osalemine aitas mul ka aru saada, kuidas
toimub institutsioonides otsuste langetamine ja kuidas saavad inimesed seda mõjutada.“ Aga osalemine oli positiivne ka isiklikust
seisukohast, kuna mitmed suhtlevad siiani sotsiaalmeedia vahendusel. Evita märkis, et “see aitas mul saada kogemusi ja muutis mind
enesekindlamaks – pärast seda ma teadsin, et saan teha kõike, mida tahan.“
Itaalia päritolu Giovanni Arcari kogemus üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemisest on pärit 2014. aastast ja ta nõustub laias
laastus eelneva kahe osaleja arvamustega: „Ma olen alati poliitika vastu huvi tundnud, aga mitte parteide vastu, ning tänu sellele
üritusele avastasin ma Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja kodanikuühiskonna rolli. Ma tahan jätkata teavitamist Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ja selle tegevusest ja jagada oma suurepärast kogemust üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“
osalemisest.“ Giovanni, kes on nüüdseks 22-aastane, õpib Saksamaal masinaehitust. Ka tema rõhutab noorteürituse kasu
enesekindluse kasvule: „See oli mulle esimene kord rääkida suure rahvahulga ees ja pidin seda tegema inglise keeles. See aitas mul
tõesti saada üle vaimsest barjäärist ja ma avastasin, et olen võimeline suhtlema inimestega, kes on pärit teistest riikidest ja kellel on
teistsugune taust.“
Nende nn veteranide roll oli osaleda aruteludel ja kasutada oma kogemusi, et aidata tänavustel osalejatel paremini oma ettepanekuid
sõnastada. Kõik kolm juhtisid tähelepanu õpilaste energiale ja entusiasmile ning neile avaldasid muljet noorte laiaulatuslikud
teadmised, mis olid kogutud peamiselt sotsiaalmeedia ja veebipõhiste ressursside intensiivse kasutamise tulemusena. Samuti
nõustusid nad sellega, et ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ülesehitus on suuresti paranenud: „Ma arvan, et uus struktuur on palju
loomingulisem, see lubab osalejatel end vabalt väljendada“, ütles Carlos. Giovanni nõustus selle seisukohaga, ent tegi ettepaneku, et
arutelude ülesehitus võiks olla veidi parem, et vältida kõrvalekaldumisi. Evita võttis arutelu kokku lihtsa tõdemusega: „Talendid on
talendid ja pole oluline, kust nad tulevad või millist metoodikat nad kasutavad“, ning see on tegelikult ürituse „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus“ mõte. (dgf)

Teabevahetuse probleemi lahendab sotsiaalmeedia
Üritusel „Sinu Euroopa, sinu arvamus“ osalejad võivad olla küll teismelised, kuid nende
seisukoht ELi teemade suhtes ei ole täiskasvanute omast väga erinev: nad muretsevad
samamoodi nagu nende vanemadki populismi kasvu, demokraatia ohtude ja hiljutiste, ELi
projekti ohustada võivate arengusuundumuste (nagu Brexit) pärast. Samuti mõistavad nad,
et EL peab taastama kodanike usalduse parema suhtlemise kaudu, ning nad on leidnud
sotsiaalmeedia kujul võimaliku lahenduse ja peamise vahendi, kuidas suurendada
läbipaistvust, teadlikkust ja osalust ELi asjades.
„Minu riigis on Euroopa Parlamendi valimiste kohta vähe teavet. Ma ei teadnud enne
Brüsselisse tulekut neist midagi,“ ütles üks Austria õpilane, lisades: „Poliitikud kasutavad
aruteludes sellist keelt, millest noored aru ei saa.“ Teabe puudumist kurtsid ka teised
osalejad, kes usaldasid noorte valijateni jõudmisel peamiselt sotsiaalmeediat: „ELi
sotsiaalmeedia ja nende jälgijate vahel ei toimu piisavat suhtlust ning sealne sisu on tegelikult väga igav,“ tõdes üks saksa õpilane.
Aruteludel käsitleti ka riski, et teabe puudumine võib suurendada populismi eri vorme ning ohustada demokraatiat ja ELi väärtusi:

„Need, kes uinuvad demokraatias, võivad ühel päeval ärgata diktatuuris,“ ütles üks rühma liige. Paljud teised osalejad kõnelesid ELi
väärtustest kui peamistest kõikide liikmesriikide noori ühendavast lülist: „Me oleme pärit eri riikidest, kuid võitleme kõik samade
väärtuste eest,“ sõnas üks noor neiu ning tema kaaslane jagas seda seisukohta märkides, et „Euroopa eesmärk on olla ühinenud
mitmekesisuses ning säilitada rahu ja demokraatia.“
Kõik need mured kajastusid kümnes õpilaste koostatud ettepanekus. Igaühes neist sisaldus vajadus ELi teabevahetuspoliitika selguse
ja läbipaistvuse suurendamise järele. Noorte arvates on lahendus mobiiltelefonide sõna kujul otseses mõttes meie enda kätes: selle
probleemi võlusõna on sotsiaalmeedia, mis loob poliitikute ja kodanike vahel otseühenduse. Nagu ütles üks õpilastest: „Poliitikud
arvavad, et noored ei hooli poliitikast, kuid see pole tõsi. Kui nad aga tahavad, et noored poliitikas osaleksid, peavad nad oskama
sotsiaalmeediat targalt kasutada.“ (dgf)

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ numbrites
Kümnendat korda korraldatud üritusele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ saabus
rekordiline arv osalemistaotlusi – 1039, neist 972 pärinesid ELi liikmesriikidest ja
67 viiest kandidaatriigist. Kõige rohkem taotlusi esitati Rumeeniast (221) ja kõige
vähem Maltalt ja Montenegrost (4 kummastki).
Elektroonilise loosi teel valiti üritusel osalema 33 kooli – üks kool igast 28 liikmesriigist ja
viiest kandidaatriigist (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi). Esimest
korda ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ajaloos osalesid arutelul ka ühe Brüsseli
Euroopa kooli õpilased. Euroopa koolides õpivad peamiselt ELi ametnike lapsed oma
vanemate koduriikide riigikeeles, niisiis õpivad neis koolides külg külje kõrval väga
mitmekeelsed ja mitmekultuurilised õpilased, kes mõnedes tundides ka koolipinki jagavad.
20.–21. märtsil 2019 tuli Brüsselisse 102 õpilast (igast osalevast koolist 3), et osaleda suurel arutelul. Noorimad osalejad olid 15aastased ja vanimad 20-aastased, enamus jäid aga vanusesse . Erinevalt eelnevatest üritustest oli seekord osalejate seas rohkem
tütarlapsi kui noormehi (60/42).
Enne üritust valmistusid osalejad aruteluks neid saatva õpetaja juhendamisel. Neil käis külas ka komitee liige, kes aitas suunata
arutelu mõningatele olulistele küsimustele:
Kuidas saame tulevikus tugevdada esindusdemokraatiat?
Millised poliitilised tegevused on peale Euroopa Parlamendi valimiste veel võimalikud ja kuidas saaks neis osaleda?
Mida Sinu arvates tuleks teha, et suurendada huvi Euroopa Parlamendi valimiste vastu?
Ürituse ajal töötasid õpilased professionaalsete arutelujuhtide suunamisel, et esitada ELi poliitikutele 10 soovitust. Seejärel valiti
hääletuse teel välja kolm kõige huvipakkuvamat ettepanekut.
nime kandvat ettevõtmist korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on kodanikuühiskonna esindaja Euroopa tasandil. See
on komitee tähtsaim noorteüritus. Selle algatusega püüab komitee tagada, et ELi poliitika kujundamisel arvestataks noorema
põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid.
Lähemat teavet 2019. aasta ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt. (dm & ks)
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