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Redakcijos skiltis
„Europa, kuri įkvepia“
Mieli skaitytojai,
Dvi dienas, kovo 21–22 d., šimtas du 16–18 metų moksleiviai iš 28 valstybių
narių ir 5 šalių kandidačių savo šypsenomis ir juoku užtvindė Jacques Delors
pastato koridorius ir sales. Kartais nedrąsūs, bet žingeidūs jaunuoliai kėlė
klausimus: „Kokia šio apsilankymo prasmė“, „Ar sugebėsiu atsakyti į
klausimus, į kuriuos suaugusieji neranda atsakymo, pavyzdžiui, „Kaip
paskatinti balsuoti Europos Parlamento rinkimuose?“.
Moksleiviai suprato, kad jų atsakymai papildys diskusijas dėl Europos ateities ypač
svarbiu momentu, likus vos keletui savaičių iki gegužės 26 d. įvyksiančių Europos
Parlamento rinkimų.
Kartu su jais praleidau daug valandų ir buvau labai nustebinta jų kalbų. „Norėdami
pakeisti pasaulį, visų pirma turime išsiaiškinti, kas yra ne taip.“ Jie turi ir prašymų: visų pirma nori būti informuojami apie
projektą, jį suprasti, juo tikėti, susitapatinti su juo ir galiausiai dalyvauti jame, propaguoti ir tapti jo idėjos skleidėjais.
Tačiau reikia dar kažko. Moksleivis iš Lenkijos Mateusz Tyszka tai įvardijo užsidegimu ir ragino kitus jaunuolius „niekada
neišsižadėti savo svajonių“. Be to, turime burtis, išdrįsti turėti viziją. Būtent taip moksleiviai įsivaizduoja savo, kaip vizijos kūrėjų,
vaidmenį.
Mūsų projektas „Tavo Europa, tavo balsas!“ suteikia jiems galimybę sužinoti apie Komitetui tokią svarbią dalyvaujamąją
demokratiją, mokytis bendrauti, klausyti, siekti kompromiso.
Projektas „Tavo Europa, tavo balsas!“ gyvuoja jau 10 metų. 2009 m. ši nuostabi idėja į EESRK pakviesti moksleivius kilo už
komunikaciją atsakingai pirmininko pavaduotojai Irini Pari, vėliau ją puoselėjo „Vizitų ir leidinių“ skyrius. Jei norime kurti Europą
kartu su jaunimu, turime su juo kalbėti, suteikti jam žodį ir jį išklausyti. Kiekvienais metais siūloma nauja tema: kultūra, taika,
demokratija (2018 m.), Romos sutarties pasirašymo 60-osios metinės (2017 m.), migracija (2016 m.).
Kokios moksleivių išvados 2019 m.? Iš dešimties pateiktų rekomendacijų, dėl kurių balsavo apie šimtas jaunųjų dalyvių,
atrinktos keturios (už dvi iš jų balsuota ex-aequo) ir viena iš jų surinko daugiausia balsų: „Ateitimi turime pasirūpinti dabar.
Mokomoji programa“.
Pati esu mokytoja ir gerai suvokiu mokyklos vaidmenį moksleivių gyvenime. Aš visiškai pritariu idėjai parengti privalomą
mokymo programą, skirtą supažindinti su Europa ir šešiasdešimt Europos kūrimo metų.
Viena Jungtinei Karalystei atstovaujančių dalyvių mums sakė, kad netrukus po referendumo dėl „Brexit‘o“ pastebėta, kad jos
šalies piliečiai naudodamiesi aktyviai siekė sužinoti, kas yra Europos Sąjunga. Ji apgailestavo, kad reikėjo sulaukti šio balsavimo,
kad sužinotų, kas yra Europos Sąjunga.
Projektas įgyja vis didesnį mastą. Kiekvienais metais jis sudaro galimybę suburti jaunimą ir perduoti jiems neblėstantį norą kurti
Europą. Jie gali ne tik tapti aktyviais ES rėmėjais, bet ir visų pirma nustatyti jiems svarbius ES prioritetus ir susieti savo ateitį su
šiuo unikaliu projektu.
Iki kito 2020 m. renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“, brangūs draugai, ir naujų įdomių susitikimų!
Isabel Caño
Už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja

Trumpai
Narių dalyvavimas
Ypatingos padėkos nusipelno visi mokyklose apsilankę nariai už pastangas parengiant
moksleivius diskusijoms Briuselyje: Martina Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba Miltoviča,
Charles Vella, Martin Siecker, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt
Fallenkamp, Jakob Krištof Počivavšek, Arno Metzler, Bo Jansson, Roman Haken, Lidija PavićRogošić, 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, Séamus Boland, Daiva Kvedaraitė, Aristotelis
Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

„Tavo Europa, tavo balsas!“ žiniasklaidoje
Austrija – ORF.at, Moksleiviai formuoja ES politiką
Kroatija – , JAUNUOLIAI IŠ ZAGREBO BRIUSELYJE: Lara, Nikola ir Patrikas diskutavo apie
Europos Parlamento rinkimus ir svarstė, kaip paskatinti jaunimą dalyvauti
Suomija –Prancūzija – Italija –

Malta – ,
Juodkalnija – Grad Kulture, : Briuselyje vykusioje konferencijoje Juodkalnijai sėkmingai
atstovavo Nikšičiaus gimnazistai
Portugalija – ,
Rumunija – ,
Jungtinė Karalystė – :

Nauji leidiniai
– skaitmeninė istorija
Tavo Europa, tavo balsas
EESRK pagrindinis jaunimui skirtas renginys Tavo Europa, tavo balsas! pirmą
kartą suorganizuotas 2010 m. balandžio 15–17 d. Dabar skaitmeniniame leidinyje
prisimenamas jau dešimtas renginys Tavo Europa, tavo balsas!, kuriuo siekiama
įtraukti visos Europos jaunuolius į ES politikos formavimą, pabrėžiamos jų
nagrinėtos problemos, diskusijose gimę pasiūlymai ir jų rezultatai, siekiant
parodyti jaunimo dalyvavimo kuriant Europą vertę.
Leidinys, kuriame gausu multimedijos turinio, visų pirma vaizdo medžiagos, skirtas tiek
plačiajai visuomenei, tiek konkretiems suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, jaunimo
organizacijoms, mokykloms, mokytojams ir tėvų asociacijoms, žiniasklaidai ir t. t. Juo taip
pat siekiama paskatinti buvusių renginio Tavo Europa, tavo balsas! dalyvių bendruomenės
jausmą ir padėti išlaikyti tai, kas pasiekta.
Leidinys parengtas taip, kad jį būtų galima skaityti nešiojamuosiuose prietaisuose
(planšetiniuose kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose). Netrukus Komiteto interneto svetainėje jį bus galima rasti visomis
kalbomis. (ks)

EESRK naujienos
Europos jaunimas nori, kad švietimas ir socialinės medijos skatintų demokratiją ir
piliečių dalyvavimą ES.
2019 m. kovo 21–22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) surengtame renginyje jaunimui
„Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) didžiausio palaikymo sulaukė pasiūlymas dėl privalomos mokymo programos apie
Europos politiką, skirtos šviesti piliečius prieš rinkimus. Ši iniciatyva ir trys kiti pasiūlymai, kaip naudojant naujas
technologijas ir socialines medijas padidinti piliečių aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose, bus nusiųsti svarstyti
Europos Parlamentui.
Po dvi dienas trukusių aktyvių diskusijų ir debatų, devyniasdešimt devyni 16–17 metų moksleiviai, atrinkti dalyvauti renginio „Tavo
Europa, tavo balsas 2019“ baigiamajame plenariniame posėdyje, pateikė 10 rekomendacijų. Daugiausia dėmesio buvo skirta švietimui

ir socialinėms medijoms ir daugelyje projektų siūloma derinti interneto platformas ir realius
susitikimus, kad pilietinė visuomenė galėtų bendrauti su politikos formuotojais. Keturi
populiariausi pasiūlymai buvo šie:
1. #Ateitis jau čia (angl. Future is now) – projektas dėl visoms Europos mokykloms
privalomos mokymo programos, kurią sudarytų trys dalys: praktinė dalis – lankymasis ES
institucijose, teorinė dalis – testai ir pristatymai ir interaktyvi platforma, kurioje vyktų
viktorinos ir būtų įkeliami vaizdo įrašai.
2. EU&U.EU – interneto svetainė, kurioje būtų apibendrinama informacija apie ES ir Europos
Parlamento rinkimus, siekiant didinti skaidrumą ir piliečių informuotumą aktyviai naudojantis
socialinėmis medijomis ir multimedijos turiniu.
3. (ex-aequo) Europe e-VOTE – pasiūlymas rinkimų dieną paskelbti valstybine švente ir propaguoti elektroninį balsavimą ir iniciatyva
From You to EU, kurios tikslas – skatinti socialinių judėjimų atstovų ir politikų dialogą ir sudaryti sąlygas jiems bendradarbiauti ieškant
sprendimų.
Kiti moksleivių pateikti pasiūlymai :
#Insta (nt) vote – pasiūlymas gerinti ES socialinių medijų paskyrų veikimą įtraukiant specialiai jaunimui skirtą kokybišką turinį,
pavyzdžiui, trumpus vaizdo siužetus ir nuomonės formuotojų pasiūlymus ir tokiu būdu didinti informuotumą ir dalyvavimą.
Jaunųjų europiečių tinklas (angl. Network of Young Europeans) – projektas, skirtas informuoti apie ES veiksmus ir galimybių ribas,
suburti įvairius žmones visoje Europoje ir skatinti diskusijas interneto platformoje, kurioje būtų organizuojami projektai ir skelbiami jų
rezultatai.
At(rask) savo balsą (angl. Find(ing) your voice) – projektas, pagal kurį tris kartus per metus būtų rengiami aukščiausiojo lygio
susitikimai kurių metu vyktų tiesioginis dialogas ir veikla Europos jaunimui ir politikams, taip pat būtų sukurta interneto svetainė su
interaktyviu turiniu ir informacija.
Kurkite savo ateitį – išsakykite savo nuomonę (angl. Shape your future – express yourself) – interneto svetainė, kurioje būtų
galima teikti nuomones įvairiomis temomis, aktualiomis jaunimui iki 26 metų. Susipažinę su nuomone naudotojai galėtų spausti
„patinka“ arba „nepatinka“, o pačios populiariausios nuomonės būtų pristatytos Europos Parlamente.
SharEU – programėlė, kuri susietų socialinius judėjimus su ES institucijomis, o šioje srityje besispecializuojantys moderatoriai kas
mėnesį teiktų Europos Parlamentui ataskaitas apie pasiūlytas iniciatyvas, taip užmezgant glaudesnį ryšį su piliečiais.
Balsai, kuriuos verta išgirsti (angl. Voices worth being heard) – platforma, kurioje būtų galima skelbti iniciatyvas ir kalbas,
skatinančias rinkėjus būti aktyviais ir kovoti už savo idėjas. Dalyviai atrinktų iniciatyvas, kurios būtų pristatytos Europos Parlamentui.
Moksleivius pasveikino EESRK pirmininkas Luca Jahier. "Jis pasakė: „Turime sekti Gretos Thunberg pavyzdžiu: ji, drąsiai reikšdama
savo mintis, sugebėjo per tokį trumpą laiką sutelkti tiek žmonių. Prašau jūsų, dalyvaukite šioje kovoje, nebijokite provokuoti, nes
kovojate ne tik už savo, bet ir už mūsų ateitį“". EESRK pirmininko pavaduotoja komunikacijos klausimais Isabel Caño baigiantis
renginiui pažymėjo:"„Didžiuojamės, galėdami dalytis jūsų idėjomis, svajonėmis, entuziazmu ir sprendimais tokioje institucijoje, kaip
EESRK, kurioje mes visi mokomės derinti pozicijas, nes tai būdas pasiekti bendrą sutarimą“". (dgf)

Dešimt metų įgyvendinamo projekto „Tavo Europa, tavo balsas!“ iniciatorės
nuomone, šis renginys dabar yra aktualesnis nei bet kada anksčiau
Šiemet renginiui „Tavo Europa, tavo balsas!“ sukanka dešimt metų. EESRK info,
norėdamas pažvelgti į renginio ištakas ir į Europos ateitį, pakalbino buvusią
EESRK pirmininko pavaduotoją Irini Pari, kuriai 2010 m. pirmajai kilo mintis jį
suorganizuoti.
EESRK info: Gerbiama I. Pari, gal galėtumėte papasakoti, kaip gimė ši iniciatyva?
Kas ją įkvėpė?
Irini Pari: Būdama už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja, norėjau
užmegzti ryšį su jaunaisiais europiečiais. Norėjau suteikti šiems „neįprastiems
pašnekovams“ galimybę tiesiogiai patirti ir suprasti Europą ir ja dalytis, pamirštant
stereotipus, bei paskatinti jų iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Norėjau, kad šių jaunuolių akyse sužibtų Europos žvaigždutės, ir man pavyko!
Ar esate patenkinta projekto „Tavo Europa, tavo balsas!“ pokyčiais laikui bėgant?
Taip! Tikra palaima matyti, kaip tavo kūrinys vystosi ir auga. Tai, kad galėjau pasiekti tūkstančius jaunų širdžių visoje Europoje, man
yra didžiulė dovana. Naudodamasi proga nuoširdžiai dėkoju visiems už komunikaciją atsakingiems pirmininko pavaduotojams,
pratęsusiems šią tradiciją, ypač Isabelei, ir visai projekto „Tavo Europa, tavo balsas!“ komandai už jų užsidegimą ir aistrą bei puikų
darbą šį renginį organizuojant daugelį metų.
Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti jaunimo vaidmuo kuriant Europą dabar ir ateityje? Tikiu jaunais žmonėmis ir jų
dinamiškumu. Dabar jaunimas auga sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu, tačiau kiekvienas iššūkis suteikia ir puikių
galimybių! Pažvelkite į tūkstantmečio kartą, ji jau gali pasiūlyti sprendimų, ji ieško naujų kelių pasitelkdama dalijimosi
ekonomiką ir platformas, plėtoja verslumą, įprasmina savo profesinį gyvenimą ir pirmenybę teikia savo indėliui į
visuomenę ir kovą su klimato kaita. Šiuo metu, matydama ryžtingus jaunimo veiksmus klimato srityje, galėčiau
pasakyti, kad iniciatyva „Tavo Europa, tavo balsas!“ yra aktualesnė nei bet kada anksčiau: jaunimas nori išsakyti savo
nuomonę ir mes jam suteikėmė šią galimybę!
Kaip vertinate 2019 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“?
Kaip ir kasmet, rezultatai įspūdingi! Šiais metais paaugliai iš visos Europos diskutavo tema Balsuok už ateitį. Jie norėtų
daugiau švietimo, daugiau informacijos ir didesnio skaidrumo naudojant visas turimas priemones – interaktyvias
interneto svetaines, pamokėles, kontaktus, veiklą, susitikimus – ir įtraukti visus – vyresnio amžiaus piliečius, jaunimą,
politikus, socialinius judėjimus, ekspertus ir žiniasklaidą.

Kokia, Jūsų nuomone, būtų ideali Europa?
Svajoju apie labai demokratišką Europą, kurioje gerbiami rinkimai, galių pasidalijimas, pagrindinės teisės ir teisinė valstybė. Apie joje
klestinčią dinamišką, nepriklausomą, dalyvaujamąją ir dialogu grindžiamą demokratiją. Labai gerai žinome, kad gyvenime nėra vienos
tiesos. Svarbu suprasti kitų žmonių požiūrį, tiesti tiltus, suvokti tikslo prasmę ir bendros gerovės interesus iškelti aukščiau asmeninių
interesų. Didžiuojuosi, kad esu šio Komiteto narė, nes mes būtent tai ir darome. Taip, Europa yra gana sunki užduotis. Taip, Europa yra
sudėtinga. Taip, Europa nėra tobula, tačiau būtent čia ir slypi jos grožis. Europos kūrimas yra ilgas ir sunkus kelias, bet juo eiti verta,
tad eikime kartu!

Buvusių dalyvių atsiliepimai apie renginį „Tavo Europa, tavo balsas“ – pokyčius
skatinanti patirtis
Pirmasis „Tavo Europa, tavo balsas“ renginys įvyko 2010 m. – tuomet buvo ką tik prasidėjusi
pragaištinga finansų krizė, visos ES institucijos turėjo skirtingus pirmininkus ir niekas nebuvo
girdėjęs apie „Brexit‘ą“. Socialinis tinklas „Instagram“ dar neegzistavo, „WhatsApp“ buvo ką
tik sukurtas, o „Twitter“ naudojosi tik 100 mln. žmonių, palyginti su 1,5 mlrd. registruotų
naudotojų 2019 m. Nuo to laiko pasikeitė daug dalykų, tačiau jaunimo entuziazmas ir
energija išliko nepakitę. Rengiantis 10-osioms renginio „Tavo Europa, tavo balsas“
metinėms, EESRK pakvietė tris buvusius dalyvius dalyvauti diskusijose ir pasidalyti savo
patirtimi.
Carlos Aceituno iš Ispanijos buvo vienas iš pirmojo renginio „Tavo Europa, tavo balsas“,
įvykusio 2010 m., dalyvių. Tais metais dėl ugnikalnio išsiveržimo Islandijoje sustojo oro
eismas Europoje, todėl keletas delegacijų negalėjo atvykti į Briuselį, o Ispanijos ir
Portugalijos mokytojai turėjo savo moksleivius namo parvežti bendrai išsinuomavę furgoną. Tačiau Carlos renginį „Tavo Europa, tavo
balsas“ prisimena dėl daugelio kitų priežasčių: „Tai buvo puiki proga sužinoti apie ES institucijų darbą ir užmegzti asmeninį ryšį su ES
projektu“. Carlos dabar 25 metai, jis moko paauglius matematikos, tačiau taip pat domisi politika: „“. Jis labai aiškiai mato renginio
„Tavo Europa, tavo balsas“ poveikį savo karjerai: „“.
Evita Nedzvecka iš Latvijos dalyvavo trečiajame „Tavo Europa, tavo balsas“ renginyje 2012 m. – tik prieš septynis metus. Dabar ji
yra jauniausia savo šalies diplomatė ir dirba Latvijos ambasadoje Osle. Jos sėkmingai karjerai įtakos taip pat galėjo turėti dalyvavimas
renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“: „. Ši patirtis taip pat padėjo man suvokti, kaip institucijos priima sprendimus ir kaip žmonės gali
daryti jiems poveikį.“ Dalyvavimas renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ buvo teigiama patirtis ir asmeniniu požiūriu, nes kai kurie
dalyviai vis dar palaiko ryšius socialinėje žiniasklaidoje. Pasak Evitos, „“.
iš Italijos, kuris renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ dalyvavo 2014 m., iš esmės pritaria kitų dviejų buvusių dalyvių nuomonei: „ Aš ir
toliau informuosiu žmones apie EESRK ir jo veiklą bei nuostabią patirtį, įgytą dalyvaujant renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“.
Giovanni, kuriam dabar 22 metai, Vokietijoje studijuoja mechanikos inžineriją. Jis taip pat pabrėžia renginio „Tavo Europa, tavo balsas“
naudą suteikiant pasitikėjimo savimi: „. Tai man labai padėjo peržengti tam tikrus psichologinius barjerus – supratau, kad galiu
palaikyti ryšį su žmonėmis iš įvairių šalių ir socialinių sluoksnių.“
Šie „senbuviai“ dalyvavo diskusijose ir, pasinaudodami savo patirtimi, padėjo šių metų renginio dalyviams geriau apibrėžti savo
pasiūlymus. Visi trys pabrėžė studentų energiją ir entuziazmą ir buvo nustebinti geromis jų žiniomis, kurias šių metų renginio dalyviai
įgijo daugiausia intensyviai naudodamiesi socialine žiniasklaida ir interneto ištekliais. Jie taip pat pritarė, kad renginio „Tavo Europa,
tavo balsas“ metodika iš esmės pagerėjo. „“, – sakė Carlos. Giovanni palaiko šią mintį, tačiau mano, kad diskusijos turėtų būti „“,
siekiant neblaškyti dalyvių dėmesio. Evita užbaigė diskusiją su paprasta tiesa: „“ – būtent tai ir yra renginio „Tavo Europa, tavo
balsas“ esmė. (dgf)

Komunikacijos iššūkį padės įveikti socialinė žiniasklaida
Nors renginio „Tavo Europa, tavo balsas“ dalyviai dar tik paaugliai, tačiau jų požiūris į ES
klausimus mažai kuo skiriasi nuo suaugusiųjų: kaip ir jų tėvai jie neabejingi augančiam
populizmui, grėsmei demokratijai ir ES projektui galintiems pakenkti pastarojo meto
įvykiams, pavyzdžiui, „Brexitʼui“. Jie taip pat suprato, kad piliečių pasitikėjimui atkurti ES turi
gerinti komunikaciją, ir netgi rado galimą sprendimą – socialinę žiniasklaidą, kuri gali būti
svarbi priemonė skaidrumui, informuotumui ir dalyvavimui sprendžiant ES klausimus didinti.
„Mano šalyje trūksta informacijos apie būsimus Europos Parlamento rinkimus. Pavyzdžiui,
aš, prieš atvykdamas į Briuselį nieko apie juos nežinojau“, – kalbėjo vienas moksleivis iš
Austrijos ir pridūrė: – Politikai diskusijose vartoja kalbą, kurios jaunimas nesupranta.“ Šią
komunikacijos problemą nurodė ir kiti dalyviai, kurių nuomone, jaunus rinkėjus lengviausia
pasiekti per socialinę žiniasklaidą. Vieno moksleivio iš Vokietijos nuomone, „tarp ES
socialinės žiniasklaidos ir jos sekėjų praktiškai nėra jokios sąveikos, o turinys, atvirai kalbant, gana nuobodus“.
Be to, diskusijose taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad komunikacijos stoka gali paskatinti įvairių rūšių populizmą ir kelti grėsmę
demokratijai bei ES vertybėms. Vienos grupės nario žodžiais: „Užmigę demokratijoje vieną dieną gali pabusti diktatūroje.“ Daugelis
kitų dalyvių kalbėjo apie ES vertybes, kaip pagrindinę visų valstybių narių jaunimą jungiančią sąsają. „Esame iš skirtingų šalių, bet visi
giname tas pačias vertybes“, – pažymėjo viena iš dalyvavusių merginų, kurią tuoj pat parėmė kita dalyvė, pareiškusi, kad „Europa
vienija įvairovę ir stengiasi išsaugoti taiką ir demokratiją“.
Visi šie aktualūs klausimai įtraukti į moksleivių parengtus dešimt pasiūlymų, kuriuose taip pat pabrėžiama, kad ES komunikacijos
politika turi būti aiški ir skaidri. Šių jaunuolių nuomone, sprendimas, t. y. mobilusis telefonas, tiesiogine prasme yra mūsų rankose, nes
per socialinę žiniasklaidą galima užtikrinti tiesioginį ryšį tarp politikų ir piliečių. Viena iš moksleivių pažymėjo: „Politikai mano, kad
jaunimui politika nerūpi, bet tai netiesa. Tačiau tam, kad jaunimas į ją įsitrauktų, politikai turi išmokti sumaniai naudotis socialine
žiniasklaida.“ (dgf)

„Tavo Europa, tavo balsas!“: faktai ir skaičiai

Dalyvauti šiame 10-tą kartą organizuojamame renginyje buvo gauta kaip niekad
daug paraiškų – 1039: 972 iš ES valstybių narių ir 67 iš penkių šalių kandidačių.
Daugiausiai paraiškų gauta iš Rumunijos (221), mažiausiai – iš Maltos ir
Juodkalnijos (po keturias).
Elektroninės atrankos būdu dalyvauti buvo atrinktos 33 vidurinės mokyklos: po vieną
mokyklą iš visų 28 ES valstybių narių ir penkių šalių kandidačių (Albanijos, Šiaurės
Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos). Pirmą kartą projekto istorijoje diskusijose
dalyvavo viena iš Briuselio Šiose mokyklose, daugiausia tėvų kilmės šalies kalba, mokosi ES
pareigūnų vaikai daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje kartu turėdami kai kurias
bendras pamokas.
2019 m. kovo 20–21 d. 102 mokiniai – po tris iš kiekvienos dalyvaujančios mokyklos – atvyko į Briuselį dalyvauti dideliuose
debatuose. Jauniausiam dalyviui buvo 15 metų, vyriausiam – 20, o daugumai – 16–18 metų. Priešingai nei ankstesniais metais,
merginų buvo daugiau nei vaikinų (60 ir 42).
Prieš renginį dalyviai ruošėsi debatams vadovaujami į renginį lydėjusio mokytojo. Juos taip pat aplankė EESRK nariai, padėję pagyvinti
debatus dėmesį skiriant keletui pagrindinių klausimų:
Kaip galėtume ateityje sustiprinti atstovaujamąją demokratiją?
Kokių politinės veiklos galimybių esama be Europos Parlamento rinkimų ir kaip būtų galima tokioje veikloje dalyvauti?
Ką, jūsų nuomone, reikėtų daryti, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvautų daugiau rinkėjų?
Renginio metu moksleiviai, padedami patyrusių vedėjų, parengė 10 rekomendacijų ES politikos formuotojams. Balsuojant buvo
atrinkti .
Tavo Europa, tavo balsas! Renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ organizuoja EESRK, Europos lygmeniu atstovaujantis pilietinei
visuomenei, ir tai yra Komiteto pagrindinis jaunimui skirtas renginys . Šia iniciatyva EESRK siekia užtikrinti, kad formuojant ES
politiką būtų atsižvelgta į jaunosios kartos nuomonę, patirtį ir idėjas.
Daugiau informacijos apie 2019 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS2019) pateikiama oficialiame renginio tinklalapyje. (dm &
ks)
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