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Vezércikk
„Lelkesítő Európa”
Kedves Olvasóink!
Két napon át – március 21-én és 22-én – 102, 28 tagországból és 5 tagjelölt
országból érkezett 16 és 18 év közötti diák nevetése és mosolya töltötte meg
a Jacques Delors épület folyosóit és termeit. Az olykor megilletődött, de
mindenekelőtt kíváncsi fiatalok a következő kérdéseket tették fel maguknak:
„Miért vagyunk itt?”, „Tudok-e olyan kérdésekre válaszolni, amelyekre a
felnőttek is hiába keresnek választ, mint például: »Hogyan lehet kedvet
csinálni az embereknek ahhoz, hogy elmenjenek szavazni az európai
választásokon?«”
A diákok egyszer csak megértik, hogy az ezekre a kérdésekre adott válaszaik
kulcsfontosságú pillanatban, néhány héttel a május 26-i európai választások előtt
gazdagítják az Európa jövőjéről szóló vitát.
Sok órát töltök a társaságukban. Nagyon meglepődöm, ahogy hallgatom őket. „Ha meg akarjuk változtatni a világot, először is
meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi a baj.” És vannak kéréseik is: először is szeretnének tájékozottak lenni, aztán
megérteni, hinni a projektben, azonosulni vele, végül elköteleződni, támogatni és hírvivőivé válni.
De valami pluszra is szükség van. Az ifjú lengyel Mateusz Tyszka ezt sugallja, szenvedélyesen beszél, és arra kéri a többi fiatalt,
hogy „soha ne adják fel álmaikat”. Ezenkívül össze kell fognunk, mernünk kell felvállalni, hogy van jövőképünk. Íme így vállalnak
a diákok jövőbemutató szerepet.
A mi „Your Europe, Your Say” kezdeményezésünk lehetőséget ad számukra, hogy kipróbálják magukat az EGSZB számára oly
fontos részvételi demokrácia megtanulásában, és hogy megtudják, mit jelent a párbeszéd, egymás meghallgatása és a
kompromisszum keresése.
A „Your Europe, Your Say” kezdeményezés már 10 éves. 2009-ben Irini Ivoni Pari kommunikációért felelős alelnöknek jutott
eszébe az a csodálatos gondolat, hogy a fiatalokat elhozzuk az EGSZB-be, és ezt az elgondolást a „Látogatásszervezés és
kiadványok” osztály továbbfejlesztette. Ha a fiatalokkal együtt szeretnénk Európát építeni, forduljunk hozzájuk, szóljanak ők, mi
meg hallgassuk meg őket. Minden évben új téma kerül sorra: a kultúra, a béke, a demokrácia (2018), a Római Szerződés 60.
évfordulója (2017), a migráció (2016).
Milyen következtetésre jutottak a fiatalok 2019-ben? A mintegy száz fiatal résztvevő által javasolt és megszavazott tíz ajánlás
közül egy négyes listát választottak ki előzetesen (amelyek közül kettő egyenlő szavazatot kapott), első helyen „A jövő most
van: oktatási program” végzett.
Én magam tanár vagyok, és tisztában vagyok azzal, hogy az iskola milyen szerepet játszik a fiatalok életében. Tehát igen, teljes
mértékben támogatom a kötelező tananyag ötletét, hogy megismertessük Európát és az európai integráció 60 évét.
Az egyik brit résztvevő arról beszélt, hogy közvetlenül a brexitről szóló népszavazás után az ország polgárai rávetették magukat
a Google-ra, hogy megtudják, mi is az az Európai Unió. Milyen kár, tette hozzá, hogy népszavazásra volt szükség ahhoz, hogy ...
felfedezzék Európát!
A kezdeményezésünk idővel egyre bővült. Évről évre lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok összegyűljenek, és átadhassuk
nekik az Európával kapcsolatos szenvedélyt. Ezek a fiatalok nemcsak lelkes támogatók lehetnek, hanem mindenekelőtt meg is
határozhatják az EU felé saját prioritásaikat, és jövőjüket ebbe az egyedülálló projektbe illeszthetik.
Kedves barátaim, jövőre a 2020-as „Your Europe, Your Say” és új kalandok várnak ránk!
Isabel Caño
kommunikációért felelős alelnök

Röviden
A tagok részvétele
A diákok brüsszeli vitájukra való áldozatkész felkészítéséért külön köszönet illeti mindazokat
a tagokat, akik ellátogattak az iskolákba: 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 Pîvulescu,
Andreas Pavlikkas, Kállay Piroska, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuţ Sibian,
Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Séamus Boland, Daiva
Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

Your Europe, Your Say! (YEYS – a Te Európád, a Te szavad!) a médiában
Ausztria – ORF.at: Diákok alakítják az uniós politikát
Horvátország – Jutarnji List: ZÁGRÁBI FIATALOK BRÜSSZELBEN: Lara, Nikola és Patrick az
európai választásokkal és azzal a kérdéssel foglalkozott, miként lehet részvételre ösztönözni
a fiatalokat
Finnország – HAAPAVESI LEHTI: Gimnazisták képviselik Finnországot Brüsszelben
Franciaország – Ouest France: Saint-Brieuc. A Saint-Charles középiskola diákjai számára
nem kétséges: „Mi vagyunk Európa jövője”
Olaszország – Servizio Informazione Religiosa: Fiatalok Brüsszelben: Szerte az EU-ból
102 diák vesz részt a „Your Europe, Your Say!” 2019. évi rendezvényén
Málta – Malta Today: Európai parlamenti képviselők elé terjesztik a máltai tinik kötelező uniós témájú képzésre vonatkozó javaslatát
Montenegró – Grad Kulture: „A TE EURÓPÁD, A TE SZAVAD!”: Nikšići gimnazisták sikeresen képviselték Montenegrót a brüsszeli
YEYS konferencián
Portugália – ROSTOS: A Minerva do Barreiro College három diákja Brüsszelben képviseli Portugáliát a „YEYS –Your Europe, Your Say!”
fórumon
Románia – Cuvântul Libertăţii: Három băileşti diák és tanáruk képviseli Romániát Brüsszelben
Egyesült Királyság – Government Europa: Ifjúsági politikai rendezvényen vizsgálják a szakpolitikákat és az oktatást

Új kiadványaink
A YEYS története digitális formában
A Your Europe, Your Say! története digitális formában
Az EGSZB fiataloknak szóló kiemelt rendezvénye, a Your Europe, Your Say! (YEYS)
2010. április 15–17-én került először megrendezésre. Most egy digitális kiadvány
áttekinti az elmúlt tíz évet, melynek során a YEYS elkötelezetten igyekezett
közelebb hozni az Európa minden részéből érkező fiatalokhoz az uniós
döntéshozatalt, és nyilvánosságot adott az általuk felvetett kérdéseknek, a vitáik
során kialakult javaslatoknak, majd az eredményeknek, mindezt azzal a céllal,
hogy megmutassa, milyen értékes módon tudnak hozzájárulni a fiatalok Európa
formálásához.
A kiadvány gazdag multimédiás tartalmat – mindenekelőtt videókat – rejt magában, és
egyaránt szól a nagyközönségnek, illetve a konkrét érintetteknek, például ifjúsági
szervezeteknek, iskoláknak, tanárok és szülők egyesületeinek, valamint a sajtónak. Az is
célja, hogy erősítse az összetartozás érzését a YEYS eddigi résztvevői között, és segítsen
hagyományt teremteni.
A kiadvány, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy mobil eszközökön (tableten és okostelefonon) is olvasható legyen, valamennyi nyelven
elérhető lesz az EGSZB weboldaláról. (ks)

EGSZB-hírek

A fiatal európaiak azt szeretnék, ha az oktatás és a közösségi média
előmozdítaná az EU-ban a demokráciát és a polgári részvételt
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2019. március 21-én és 22-én
a Your Europe, Your Say (YEYS – A Te Európád, a Te szavad!) elnevezésű
rendezvénye keretében szót adott az ifjúságnak. A résztvevők közül ebben az
évben a legtöbben arra a javaslatra adták le voksukat, amely szerint egy, az
európai politikával foglalkozó kötelező tantárgy segítségével kellene elérni, hogy
a polgárok a szavazatuk leadása előtt több ismeretet szerezzenek az EU-ról. Ez a
kezdeményezés, amelyet három másik kiválasztott javaslattal együtt további
mérlegelésre megküldenek az Európai Parlamentnek, azt helyezi a középpontba,
hogy miként lehet a modern technológiák és a közösségi média felhasználásával
fokozni a részvételt az európai választásokon.
A 2019-es YEYS rendezvényen részt vevő 99, 16–17 éves középiskolás két napon keresztül
folytatott élénk vitákat és megbeszéléseket, amelyek eredményeként 10 javaslatot terjesztettek elő a záró plenáris ülésen. A
hangsúly az oktatáson és a közösségi médián volt, és számos projekt vegyítette az online platformok alkalmazását az élőben
megrendezendő találkozókkal annak érdekében, hogy a civil társadalom kapcsolatba kerüljön a politikai döntéshozókkal. A négy
legtöbb szavazatot kapott javaslat:
1. #Future is now (A jövő most van) – tervezet egy, az összes európai iskolában bevezetendő kötelező tantárgyról, amely három
részből állna: egy, az uniós intézmények meglátogatását is magában foglaló gyakorlati, illetve egy kérdéssorokból és előadásokból
álló elméleti részből, valamint egy kvízjátékokat és videókat tartalmazó interaktív platformból.
2. EU&U.EU – ez lenne a címe annak a honlapnak, amely összefoglalná az EU-val és az európai választásokkal kapcsolatos
információkat, hogy a közösségi média és multimédiás tartalmak intenzív használatával átláthatóbbá és ismertebbé tegye azokat.
3. Azonos számú szavazatot kapott a „Europe E-VOTE” nevű projekt, amely szerint a választás napját nemzeti ünneppé kellene
nyilvánítani és népszerűsíteni kell az elektronikus szavazást, valamint a „From You to EU” című kezdeményezés, amely kapcsolatot
kíván létrehozni a társadalmi mozgalmak és a politikusok között, hogy közösen dolgozhassanak a megoldásokon.
A diákok által előterjesztett többi javaslat:
#Insta (nt) vote – az EU által kezelt közösségimédia-oldalak látogatottságának növelése fiatalokat célzó színvonalas tartalmak
közlésével. A választással kapcsolatos tudatosság és részvétel például rövid videók és véleményvezérek üzenetei segítségével is
növelhető.
„Network of Young Europeans” (Fiatal európaiak hálózata) – a projekt az uniós fellépésről és annak korlátairól kíván
tájékoztatni, és célja, hogy különféle hátterű emberek kerüljenek kapcsolatba egymással Európa minden tájáról, illetve hogy a vitát
egy projektek megszervezésére és eredményeik közzétételére is alkalmas internetes platform segítségével ösztönözze.
„Find(ing) your voice” (Hallasd a hangod!) – a projekt magában foglalna egy évente három alkalommal megszervezendő
csúcstalálkozót, amelyen fiatal európaiak és politikusok közvetlen kapcsolatba kerülhetnének egymással és különféle
tevékenységeket folytatnának, valamint egy interaktív tartalmakat és információkat összegyűjtő honlapot.
„Shape your future – express yourself” (Te alakítsd a jövődet, szólalj meg!) – egy olyan honlap létrehozása, amelyen 26 év
alatti fiatalok fejthetnék ki véleményüket különböző témákban. A felhasználók támogathatnák vagy ellenezhetnék a véleményeket,
amelyek közül a legnépszerűbbeket ismertetnék az Európai Parlament előtt.
SharEU – ez a mobilalkalmazás a társadalmi mozgalmakat kapcsolná össze az uniós intézményekkel. Külön erre szakosodott
moderátorok havi jelentésekben számolnának be az Európai Parlamentnek a felvetett kezdeményezésekről, szorosabb kapcsolatot
hozva létre így a polgárokkal.
„Voices worth being heard” (Hangok, amelyeket érdemes meghallani) – ezen a platformon kezdeményezéseket és
beszédeket lehetne népszerűsíteni, arra ösztönözve a választópolgárokat, hogy szerepet vállaljanak és fellépjenek saját elképzeléseik
érvényesítéséért. A nagyközönség választaná ki, hogy mely kezdeményezéseket mutassák be az Európai Parlamentnek.
A diákokat Luca Jahier, az EGSZB elnöke fogadta, aki a következőket mondta: "Követnünk kell Greta Thunberg példáját, aki képes
volt rövid idő alatt nagy tömegeket megmozgatni azzal, hogy érthető nyelvezetet használt. Kérem, hogy ti is vegyetek részt ebben a
harcban, legyetek provokatívak, hiszen nemcsak a ti saját jövőtökért harcoltok, hanem a mienkért is." Isabel Caño, az EGSZB
kommunikációért felelős alelnöke a következő szavakkal zárta a rendezvényt:"Büszkén terjesztjük elképzeléseiteket, álmaitokat,
lelkesedéseteket és megoldásaitokat, hiszen itt az EGSZB-nél mindannyian megtanuljuk, hogy hogyan kell úgy tárgyalnunk, hogy az
konszenzusra vezessen." (dgf)

Tíz éves a YEYS – és kezdeményezője szerint fontosabb, mint valaha
A YEYS (Your Europe, Your Say – a Te Európád, a Te szavad) tizedik születésnapja
alkalmából az EGSZB Info arra kérte Irini Parit, a 2010-es, első rendezvény
ötletgazdáját, hogy tekintsen vissza a YEYS kezdeteire, és mondja el gondolatait
Európa jövőjével kapcsolatban.
EGSZB Info: Pari asszony, elmesélné nekünk, hogyan született ez a
kezdeményezés? Honnan jött az ötlet?
Irini Pari: Kommunikációért felelős alelnökként meg akartam szólítani az európai fiatalokat.
Az volt a célom, hogy lehetőséget adjak ennek a kevésbé szokványos célcsoportnak arra,
hogy a sztereotípiáktól elszakadva átéljék, megértsék és első kézből megtudják, mit is jelent
Európa, és aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönözzem őket. Látni akartam a fiatalok
szemében az európai csillagok fényét – és sikerült!
Elégedett azzal, ahogy a YEYS az évek során fejlődött?
Igen! Ha létrehozunk valamit, mindig nagy öröm látni, ahogy egyre fejlődik és gazdagodik. Nagy ajándék tudni, hogy ezer fiatal szívet
sikerült megdobbantani Európa-szerte. Szeretnék élni az alkalommal, hogy köszönetet mondjak a kommunikációért felelős

alelnököknek, akik tovább vitték ezt a kezdeményezést, különösen Isabelnek, és az egész YEYS-csapatnak hálás vagyok azért, hogy az
elmúlt években ilyen lelkesen és szenvedélyesen végezték munkájukat.
Miként látja a fiatalok Európa építésében betöltött szerepét most és a jövőben? Szilárdan hiszek a fiatalokban és a
lendületükben. A mostani fiatalok bonyolult és kihívásokkal teli korban nőnek fel, de minden kihívás remek
lehetőségeket is jelent! Nézzük csak az ezredfordulós generációt: már fogalmazzák a válaszaikat, új utakat keresnek a
megosztásalapú gazdaságon és platformokon keresztül, fejlesztik a vállalkozói szellemet, értelmet és értéket visznek
munkával töltött életükbe, és kiemelten fontos számukra, hogy részt vegyenek a társadalomban és küzdjenek az
éghajlatváltozás ellen. Most, amikor tanúi lehetünk a fiatalok tetterős éghajlatvédelmi fellépésének, úgy gondolom,
hogy a YEYS fontosabb, mint valaha: a fiatalok szót kérnek, és mi ezt proaktívan megadtuk nekik!
Hogyan értékeli a 2019-es YEYS-t?
Ahogy minden évben, idén is lenyűgöztek az eredmények! A szerte Európából összegyűlt fiatalok vitájának mottója
idén úgy hangzott: Szavazz a jövőre! Több oktatást, több tájékoztatást és több átláthatóságot kértek, amihez minden
lehetséges eszközt – interaktív weboldalakat, tanórákat, kapcsolatokat, tevékenységeket, találkozókat – fel kell
használni, és amibe mindenkit – időseket és fiatalokat, politikusokat, társadalmi mozgalmakat, szakértőket és a médiát
– be kell vonni.
Ön szerint milyen az ideális Európa?
Egy mélyen demokratikus Európáról álmodom, ahol tiszteletben tartják a választásokat, a hatáskörök megosztását, az alapvető
jogokat és a jogállamiságot. Olyan Európáról, ahol párbeszéden alapuló, virágzó, dinamikus és független részvételi demokráciában
élünk. Nagyon jól tudjuk, hogy nem csak egy igazság létezik! Fontos, hogy mások álláspontját is megértsük, hidakat építsünk,
megtaláljuk a célunkat, és egyéni érdekeinket alárendeljük a közérdeknek. Itt, az EGSZB-nél pontosan ezt tesszük, ezért büszke
vagyok, hogy bizottságunk tagja lehetek. Igen, Európa komoly kihívást jelent. Igen, Európa bonyolult. Igen, Európa nem tökéletes, de
éppen ez a bája. Európa építése hosszú és fáradságos feladat, de megéri. Fogjunk hozzá együtt!

A YEYS korábbi résztvevők szemével: nagy változást hozó élmény
A Your Europe, Your Say rendezvényt először 2010-ben tartották meg. Éppen akkoriban
kezdődött a rettenetes pénzügyi válság, akkor még mindegyik uniós intézménynél más volt
az elnök, mint ma, a brexit pedig ismeretlen fogalom volt. Akkoriban még nem volt
Instagram, éppen csak hogy megjelent a WhatsApp, a Twitternek pedig csupán 100 millió
felhasználója volt – a 2019-es 1,5 milliárddal szemben. Sok minden megváltozott azóta, a
fiatalok azonban ugyanolyan lelkesek és tettrekészek. Ennek jegyében az EGSZB meghívott
három korábbi résztvevőt a YEYS 10. évfordulójára azzal, hogy ők is vegyenek részt a
vitákban és beszéljenek tapasztalataikról.
A spanyol Carlos Aceituno egyike volt az első, 2010-es YEYS résztvevőinek. Abban az
évben tört ki az egyik izlandi vulkán, ami miatt teljesen leállt a légi közlekedés Európában,
így több delegáció nem tudott eljönni Brüsszelbe, a spanyol és portugál tanárok pedig
kénytelenek voltak közösen buszt bérelni, hogy azzal menjenek haza. Carlos azonban sok más dolog miatt emlékszik a YEYS-re: „Jó
lehetőség volt arra, hogy kicsit jobban megismerjük az uniós intézmények munkáját és személyesen is kapcsolatba kerüljünk magával
az uniós projekttel.” A ma 25 éves Carlos tizenéveseket tanít matematikára, de a politika is érdekli: „Szeretnék némi tapasztalatot
szerezni a tanítás terén, hogy aztán később részt vehessek olyan oktatási kezdeményezésekben, amelyek fogyatékossággal élőknek
segítenek, vagy akár megalapíthassam a saját ezzel foglalkozó tanácsadó cégemet.” Carlos szerint a YEYS-nek egyértelműen szerepe
volt abban, hogy ezt a pályát választotta: „Nem mondom, hogy kimondottan a YEYS miatt lettem tanár, hiszen már akkor is tudtam,
hogy később majd tanítani szeretnék, de a YEYS mindenképpen segített megérteni, hogy milyen kapcsolat van az oktatás és a
politizálás között.”
Hét évvel ezelőtt, 2012-ben Evita Nedzvecka Lettországból érkezett Brüsszelbe a harmadik YEYS-re. Ma Lettország legfiatalabb
diplomatájaként az ország oslói nagykövetségén dolgozik. Fényes karrierje egy kicsit a YEYS során szerzett tapasztalatainak is
köszönhető: „Biztos vagyok benne, hogy a YEYS-en való részvételemnek is szerepe volt abban, hogy nemzetközi kapcsolatok szakon
tanuljak, és hogy végül diplomata lett belőlem. Az ott szerzett tapasztalatoknak köszönhetően jobban megértettem, hogy az uniós
intézmények hogyan hozzák a döntéseiket, és hogy az emberek hogyan tudnak ebbe beleszólni.” A YEYS-es élményeknek egyébként
a magánéletben is pozitív hatásuk volt, hiszen sok résztvevő azóta is kapcsolatban áll egymással a közösségi médián keresztül, és
ahogy Evita fogalmaz: „a YEYS abban is segített, hogy tapasztalatokat szerezzek, és nagyobb legyen az önbizalmam, és így rájöjjek,
hogy bármit elérhetek, amit szeretnék”.
Az olasz Giovanni Arcari a 2014-es YEYS résztvevője volt, és nagyban egyetért két másik társával: „Mindig is érdekelt a politika, de
a politikai pártok nem vonzottak. A YEYS révén megismertem az EGSZB és a civil társadalom szerepét. A magam szintjén mindenhol el
fogom mondani, hogy mi is az az EGSZB, mit csinál mint intézmény, és hogy milyen jó dolog részt venni a YEYS-en.” Giovanni most 22
éves és gépészmérnöknek tanul Németországban. Azt is hangsúlyozza, hogy milyen jót tett neki a YEYS az önbizalom-építés terén:
„Ez volt az első alkalom, hogy mások előtt kellett beszédet mondanom, ráadásul angolul. Ez tényleg sokat segített abban, hogy
leküzdjem néhány saját belső korlátomat, és megtapasztaltam, hogy gond nélkül tudok kommunikálni különböző hátterű, más
országból jövő emberekkel.”
Az ilyen „öreg rókáknak” az volt a szerepük, hogy részt vegyenek a vitákban és korábbi tapasztalataikat felhasználva segítsenek az
idei résztvevőknek javaslataik kidolgozásában. Mindhárman kiemelték, hogy milyen lelkesek és dinamikusak a diákok. Az is
lenyűgözte őket, hogy a résztvevők – főként a közösségi média és online források aktív használatának köszönhetően – milyen sokat
tudnak a világról. Abban is egyetértettek, hogy milyen sokat javult a YEYS-es módszer: „Szerintem ez az új forma sokkal kreatívabb, a
résztvevők kötetlen módon fejezhetik ki magukat” – mondja Carlos. Giovanni is így látja ezt, de szerinte „kicsit jobban strukturálni”
kellene a vitákat, hogy jobban mederben lehessen tartani a dolgokat. Evita sommás megállapítással foglalja össze a vitákkal
kapcsolatos véleményét: „Mindegy milyen módszert használunk, a tehetség úgyis mindig utat tör magának”, és pont ez a YEYS
lényege. (dgf)

Az eredményes kommunikációhoz a közösségi médián át vezet az út
A YEYS tizenéves résztvevői koruk ellenére a felnőttekhez hasonlóan látják az EU-t: a populizmus térnyerése, a demokráciát érintő
fenyegetések és az uniós projektet veszélyeztető közelmúltbeli események – például a brexit – ugyanúgy aggodalommal töltik el őket,

mint szüleiket. A fiatalok úgy vélik, az EU-nak vissza kell szereznie az állampolgárok
bizalmát, amihez jobb kommunikációra van szüksége. A közösségi médiában látják a
probléma egyik lehetséges megoldását, hiszen ez fontos eszköze az átláthatóság, a
tudatosság és az uniós ügyekben való részvétel elősegítésének.

„Nálunk, Ausztriában nem esik elég szó a közelgő európai választásokról. Én például szinte
semmit nem tudtam erről a témáról azelőtt, hogy Brüsszelbe jöttem – nyilatkozta egy
osztrák diák, majd hozzátette: „A politikusok olyan nyelvezetet használnak a politikai
vitákban, amelyet a fiatalok nem értenek.” Erre a kommunikációs problémára több
résztvevő is kitért. Úgy gondolják, hogy elsősorban a közösségi médián keresztül lehetne
elérni a fiatal szavazókat: „Szinte semmilyen interakció nincs az EU közösségi oldalai és
azok követői között; őszintén szólva ezek az oldalak elég unalmasak!” – árulta el egy német

diák.

A beszélgetések során szóba került, hogy a kommunikáció hiánya a populizmus különféle formáinak megerősödéséhez vezethet,
valamint veszélyeztetheti a demokráciát és az EU-s értékeket: „Megeshet, hogy akik azt hiszik, nem szükséges tenni a demokráciáért,
egy napon arra ébrednek, hogy diktatúrában élnek” – mondta az egyik csoporttag. Sok résztvevő az uniós értékeket tartja a
legfontosabb köteléknek a különböző tagállamok fiataljai között: „Bár különböző országokból érkeztünk, mindannyian a közös
értékekért küzdünk” – mondta egy fiatal lány, akinek a nézeteit egy másik résztvevő is osztotta: „Az EU arról szól, hogy
sokszínűségünk megőrzése mellett egységesek vagyunk, és hogy a béke és a demokrácia megőrzésére törekszünk.”
Ezek a gondolatok tükröződtek a diákok által felvázolt tíz javaslatban is, melyek kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy az EU-nak világos
és átlátható kommunikációs politikát kell követnie. A jelen lévő fiatalok úgy gondolják, hogy a megoldás kulcsa szó szerint a
kezünkben van, mégpedig mobiltelefon formájában. A közösségi média ugyanis közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a politikusok és a
polgárok között. Az egyik fiatal szerint „a politikusok azt hiszik, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, de tévednek. Ha azt akarják,
hogy a fiatalok részt vegyenek a politikában, akkor meg kell tanulniuk jól használni a közösségi médiát!” (dgf)

Your Europe, Your Say – Amit tudni érdemes
Rekordszámú, 1039 pályázat érkezett be az immár tizedik alkalommal
megrendezett YEYS kezdeményezésre – 972 az uniós tagállamokból és 67 az öt
tagjelölt országból – a legtöbb pályázatot Románia nyújtotta be (221 pályázat), a
legkevesebbet pedig Málta és Montenegró (4–4 pályázat).
Elektronikus sorsolás útján 33 középiskolát választottak ki az indulók közül – egy–egy
iskolát a 28 uniós tagállamból és az öt tagjelölt országból (Albánia, Észak-Macedónia,
Montenegró, Szerbia és Törökország). A YEYS történetében először az egyik brüsszeli
európai iskola is csatlakozott a vitához. Az európai iskolák az uniós tisztviselők gyermekei
számára elsősorban szüleik származási országának nyelvén biztosítanak oktatást, és így
többnyelvű és eltérő kulturális hátterű diákok tanulnak itt egymás mellett, illetve vesznek
részt közösen egyes tanórákon.
2019. március 20-án és 21-én 102 diák – minden résztvevő iskolából 3–3 – érkezett Brüsszelbe, hogy részt vegyen a nagyszabású
vitában. A legfiatalabb résztvevő 15 éves volt, míg a legidősebb 20 éves, a többség pedig 16 és 18 év közötti. A korábbi
találkozóktól eltérően a lányok nagyobb számban képviseltették magukat, mint a fiúk (60 – 42).
A rendezvényt megelőzően a résztvevők egy kísérő tanár irányítása mellett készültek fel a vitára. Ezenkívül egy EGSZB-tag is
meglátogatta őket, aki segített abban, hogy a vitát néhány alapvető fontosságú kérdés köré összpontosítsák:
Hogyan erősíthetjük meg a képviseleti demokráciát a jövőben?
Az EP-választásokon kívül milyen politikai szerepvállalás létezik, és hogyan vennétek részt ebben?
Véleményetek szerint mit kellene tenni az EP-választásokon való választói részvétel növelése érdekében?
A rendezvényen a diákok szakértő moderátorok irányításával 10 ajánlást fogalmaztak meg az uniós döntéshozók számára. Ezek
közül aztán szavazással választották ki a három legjobb javaslatot .

Your Europe, Your Say! (A te Európád, a te szavad!) A „Your Europe, Your Say!” (YEYS) elnevezésű kezdeményezést a civil társadalom
európai szintű képviseletét biztosító EGSZB szervezi, és a YEYS a bizottság kiemelt ifjúsági rendezvényének számít. Ezzel a
kezdeményezéssel az EGSZB arra törekszik, hogy a fiatalabb nemzedék nézetei, tapasztalatai és ötletei is figyelmet kapjanak az uniós
döntéshozatalban.
A 2019. évi YEYS-ről további információk a rendezvény hivatalos oldalán találhatók. (dm & ks)
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