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Redaktora sleja
“ Eiropa, kas iedvesmo ”
Godātie lasītāji!
Divas dienas, 21. un 22. martā, Jacques Delors ēkas gaiteņus un telpas ar
saviem smiekliem un smaidiem piepildīja 102 skolēni vecumā no 16 līdz
18 gadiem no ES 28 dalībvalstīm un 5 kandidātvalstīm. Dažbrīd bikli, taču ar
ieinteresētību, viņi sev jautāja: “Ko noderīgu es iegūšu no šīs vizītes?”, “Vai
es spēšu atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem pieaugušie nesekmīgi meklē
atbildi, piemēram, “Kā motivēt piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?””
Un tad viņi saprot, ka viņu atbildes papildinās debates par Eiropas nākotni šajā tik
izšķirošajā brīdī — dažas nedēļas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 26. maijā.
Es ar viņiem pavadīju vairākas stundas. Klausoties viņos, biju ļoti pārsteigta. “Ja
vēlamies mainīt pasauli, vispirms ir jānoskaidro, kas tad īsti nav kārtībā.” Viņiem ir arī
prasības: pirmkārt, būt informētiem, tad saprast, ticēt projektam, identificēties ar to, lai galu galā iesaistītos projektā,
popularizētu to un kļūtu par projekta vēstnešiem.
Tomēr vajadzētu kaut ko vairāk. Tā uzskata poļu jaunietis Mateusz Tyszka, kurš runā par aizrautību un aicina pārējos jauniešus
“nekad neatteikties no saviem sapņiem”. Turklāt ir jāapvieno spēki, jāuzdrīkstas sagatavot savu redzējumu. Tā, lūk, skolēni
īsteno vizionāru lomu.
Mūsu projekts “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” dod viņiem iespēju iepazīt līdzdalības demokrātiju, ko stingri atbalsta EESK, mācīties
dialogu, uzklausīšanu un kompromisu.
Pasākums “ Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” notiek jau 10 gadus. Šo lielisko ideju — aicināt jauniešus apmeklēt EESK — 2009. gadā
ierosināja priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Irini Pari, tagad par to ir atbildīga Apmeklējumu un publikāciju
nodaļa. Ja vēlamies veidot Eiropu kopā ar jauniešiem, mums viņi ir jāuzrunā, jādod viņiem iespēja paust viedokli un tas
jāuzklausa. Katru gadu projektam tiek ierosināts jauns temats: kultūra, miers, demokrātija (2018), Romas līguma 60. gadadiena
(2017), migrācija (2016).
Pie kāda secinājuma jaunieši nonākuši 2019. gadā? No desmit ieteikumiem, kurus ierosināja un par kuriem balsoja ap simts
jauniešu, tika atlasīti četri (divi ieguva vienādu balsu skaitu), un vislielāko balsu skaitu ieguva priekšlikums “Nākotne ir tagad:
izglītojoša programma”.
Es pati esmu pasniedzēja un apzinos skolas nozīmi jauniešu dzīvē. Jā, patiešām, es pilnībā atbalstu ideju par obligātu mācību
programmu, kas palīdzētu iepazīt Eiropu un tās veidošanu 60 gadu garumā.
Viena no dalībniecēm no Apvienotās Karalistes mums pastāstīja, ka tūlīt pēc referenduma par Brexit britu pavalstnieki masveidā
meklēja informāciju Google, lai beidzot uzzinātu, kas ir Eiropas Savienība. Žēl, viņa sacīja, ka bija vajadzīgs šis balsojums, lai ...
iepazītu Eiropu!
Projekts ir attīstījies. Gadu no gada tas dod iespēju pulcēt jauniešus un aizraut viņus ar Eiropas ideju. Viņi var būt ne tikai aktīvi
atbalstītāji, bet arī un jo īpaši izvirzīt savas prioritātes attiecībā uz ES un saistīt savu nākotni ar šo unikālo projektu.
Dārgie draugi, uz tikšanos 2020. gada pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” un jaunus piedzīvojumus nākamgad!
Isabel Caño
Priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos

Īsumā
Komitejas locekļu līdzdalība
Īpašs paldies visiem tiem Komitejas locekļiem, kuri apmeklēja skolas un palīdzēja skolēnus
sagatavot debatēm Briselē: 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, Andreas Pavlikkas,
Piroska Kallay, Ronny Lannoo, Josiane WILLEMS, Brian Curtis, Ionut Sibian, Antonio Longo,
Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Seamus Boland, Daiva Kvedaraitė,
Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) plašsaziņas līdzekļos
Austrija – ORF.at: Studenti veido ES politiku
Horvātija – Jutarnji List: ZAGREBAS JAUNIEŠI BRISELĒ: Lara, Nikola un Patrick pievēršas
Eiropas Parlamenta vēlēšanu tematam un jautājumam par to, kā gados jaunus cilvēkus
mudināt piedalīties
Somija – HAAPAVESI LEHTI: Vidusskolas skolēni pārstāv Somiju Briselē
Francija – Ouest France: Saint-Brieuc. Vidusskolas skolēni no Saint-Charles uzskata: “Mēs
esam Eiropas nākotne”
Itālija – Servizio Informazione Religiosa: Jaunatne: Brisele; 102 skolēni no visas ES
piedalās 2019. gada pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
Malta – Malta Today: Maltas pusaudžu priekšlikums par obligātu apmācības kursu ES jautājumos tiks iesniegts EP deputātiem
Melnkalne – Grad Kulture: “JŪSU EIROPA, JŪSU VIEDOKLIS”: Niksic vidusskolas skolēni veiksmīgi pārstāv Melnkalni YEYS konferencē
Briselē
Portugāle – ROSTOS: Trīs skolēni no Minerva do Barreiro koledžas ieradušies Briselē: viņi pārstāv Portugāli forumā “Jūsu Eiropa, jūsu
lēmumi” (YEYS)
Rumānija – Cuvantul Libertatii: Trīs skolēni un skolotājs no Bailesti pārstāv Rumāniju Briselē
Apvienotā Karaliste – Government Europa: Jauniešiem paredzētā politikas pasākumā tiek analizēti politikas veidošanas un izglītības
jautājumi

Jaunas publikācijas
Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) vēsture digitālā formātā
Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) vēsture digitālā formātā
EESK rīkotais nozīmīgākais jauniešu līdzdalības pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu
lēmumi” (YEYS) pirmo reizi notika 2010. gada 15.–17. aprīlī. Tagad ir nākusi klajā
digitāla publikācija, kas atspoguļo, kā YEYS pasākums desmit gadu garumā
jauniešus no visas Eiropas ir iesaistījis ES politikas veidošanā — ir izklāstīti
risinātie jautājumi, no jauniešu debatēm izrietošie priekšlikumi un ar tiem
saistītie rezultāti, lai uzskatāmi parādītu, cik vērtīgs ir jauniešu ieguldījums
Eiropas veidošanā.
Publikācija piedāvā bagātīgu multivides saturu, it īpaši videomateriālus, un tā paredzēta gan
sabiedrībai kopumā, gan konkrētām ieinteresētajām personām, piemēram, jaunatnes
organizācijām, skolām, skolotājiem un vecāku apvienībām, plašsaziņas līdzekļiem utt.
Publikācijas mērķis ir arī veicināt YEYS pasākuma dalībnieku kopības izjūtu un palīdzēt
saglabāt viņu idejas.
Publikācija, kas paredzēta lasīšanai mobilajās ierīcēs (planšetdatoros un viedtālruņos), būs pieejama visās valodāsKomitejas tīmekļa
vietnē. (ks)

EESK jaunumi
Eiropas jaunieši vēlas, lai izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi Eiropas
Savienībā veicinātu demokrātiju un pilsoņu līdzdalību

Lai pilsoņi pirms balsošanas zinātu vairāk par Eiropas Savienību, vajadzīga
obligāta apmācība Eiropas politikas jautājumos. Jauniešiem domātajā šā gada
pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS), ko Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komiteja (EESK) rīkoja 2019. gada 21.-22. martā, šāds priekšlikums ieguva
visvairāk balsu. Gan šī iniciatīva, gan trīs pārējie priekšlikumi, kas vērsti uz jauno
tehnoloģiju un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu ar mērķi palielināt
aktivitāti vēlēšanās, tiks nosūtīti izskatīšanai Eiropas Parlamentā.
Pēc divu dienu ilgām, spraigām diskusijām un debatēm 99 vidusskolēni vecumā no 16 līdz
17 gadiem, kuri bija izraudzīti dalībai pasākumā YEYS 2019, noslēguma plenārsesijā, nāca
klajā ar 10 ieteikumiem. Uzmanības centrā bija izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi, un
vairākos projektos izskanēja ierosme nostiprināt pilsoniskās sabiedrības un politikas
veidotāju saikni, šim nolūkam izmantojot tiešsaistes platformas un reālas klātienes sanāksmes. Visvairāk balsu ieguva četri šādi
priekšlikumi:
1. #Future is now (Nākotne ir tagad) — projekts, kas paredz Eiropas skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu ar trim virzieniem:
praksi, kas ietver ES iestāžu apmeklējumu; teoriju ar testiem un prezentācijām un interaktīvu platformu ar viktorīnām un
videomateriāliem.
2. EU&U.EU — tīmekļa vietne, kurā apkopota informācija par ES un par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai, plaši izmantojot sociālos
plašsaziņas līdzekļus un multivides saturu, palielinātu pārredzamību un informētību.
3. (ex-aequo) Europe E-VOTE (E-balsojums par Eiropu) — priekšlikums vēlēšanu dienu noteikt par valsts svētkiem un veicināt
elektronisku balsošanu, un “From You to EU” — iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot saikni starp norisēm sabiedrībā un politiķiem,
paverot iespēju sadarboties un rast risinājumus.
Pārējie skolēnu iesniegtie priekšlikumi bija šādi:
#Insta (nt) vote — uzlabot ES sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu darbību, izvietojot tajos kvalitatīvu, tieši jauniešiem adresētu
saturu, piemēram, īsus videomateriālus un sabiedriskās domas veidotāju komentārus, lai palielinātu izpratni un līdzdalību.
Network of Young Europeans (Jauno eiropiešu tīkls) — projekts, kura mērķis ir informēt par ES rīcību un tās ierobežojumiem,
savienot dažādus cilvēkus visā Eiropā un iedvesmot debates, izmantojot interneta platformu, kurā organizēt projektus un publicēt to
rezultātus.
Find(ing) your voice (Meklē(jot) savu balsi) — projektā ierosināts trīs reizes gadā rīkot samitu, kurā tiktu rīkoti klātienes dialogi un
pasākumi ar Eiropas jauniešu un politiķu piedalīšanos, un izveidot tīmekļa vietni ar interaktīvu saturu un informāciju.
Shape your future – express yourself (Radi savu nākotni — izsakies) — ierosinājums izveidot tīmekļa vietni, kurā paust viedokli
par dažādiem tematiem un kuras mērķgrupa būtu jaunieši vecumā līdz 26 gadiem. Lietotāji viedokļus atzīmētu ar “patīk” vai
“nepatīk", un vispopulārākie tiktu iesniegti Eiropas Parlamentam.
SharEU (DaliES) — lietotne, ko varētu izmantot sabiedrisko kustību un ES iestāžu saiknes veidošanai un kurā īpaši moderatori katru
mēnesi iesniegtu Eiropas Parlamentam ziņojumu par publicētajām iniciatīvām, tādējādi radot ciešāku saikni ar iedzīvotājiem.
Voices worth being heard (Balsis, ko vērts uzklausīt) — platforma, kurā popularizēt iniciatīvas un runas, lai mudinātu vēlētājus
aktīvi iesaistīties un īstenot savas idejas. Audience varētu izvēlēties iniciatīvas, kas būtu iesniedzamas Eiropas Parlamentam.
Uzrunājot skolēnus, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier sacīja: "Mums jāņem piemērs no Greta Thunberg, kura, runādama tiešu valodu,
īsā laikā spēja mobilizēt daudzus. Lūdzu, iesaistieties šai cīņā un esiet provokatīvi, jo jūs cīnātiess ne tikai par savu, bet arī mūsu
nākotni". EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño pasākumu noslēdza ar šādu atziņu:"Mēs lepojamies,
ka varam dalīties ar jūsu idejām, sapņiem, entuziasmu un risinājumiem tādā iestādē kā EESK, kurā mēs visi mācāmies, kā sarunās
panākt vienošanos". (dgf)

Apritot desmitajai gadskārtai, pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) ir
svarīgāks nekā jebkad agrāk, saka tā ierosinātāja
Tā kā pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) šogad notiek desmito reizi,
izdevuma “EESK Info” pārstāvji tikās ar bijušo priekšsēdētāja vietnieci Irini Pari,
kas 2010. gadā pirmā nāca klajā ar ideju rīkot šādu pasākumu. Šī intervija deva
iespēju atskatīties uz pasākuma YEYS pirmsākumiem un paraudzīties uz Eiropas
nākotni.
EESK Info: Pari kundze, vai jūs varētu mums pastāstīt, kā radās šī iniciatīva? Kas
bija tās iedvesmas avots?
Irini Pari: Būdama priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos, es vēlējos uzrunāt
Eiropas jauniešus. Vēlējos šai neparastajai mērķgrupai sniegt iespēju tieši izdzīvot, saprast
Eiropu un dalīties ar tās idejām — ārpus stereotipiem — un mudināt viņus iesaistīties un
aktīvi darboties sabiedrībā. Vēlējos redzēt, kā Eiropas zvaigznes atmirdz šo jauno cilvēku acīs, un es to ieraudzīju!
Vai esat apmierināta ar to, kā YEYS iniciatīva ir attīstījusies gadu gaitā?
Jā! Tas ir brīnišķīgi — redzēt, kā kaut kas, ko esi radījis, aug un attīstās. Ir milzīgs gandarījums apzināties, ka ir izdevies uzrunāt
tūkstošiem jaunu cilvēku sirdis visā Eiropā. Izmantojot šo iespēju, vēlos sirsnīgi pateikties visiem priekšsēdētāja vietniekiem
komunikācijas jautājumos, kuri ar degsmi ir turpinājuši šo iniciatīvu, jo īpaši Isabel un visai YEYS komandai, kas to ir turpinājuši veidot
ar tik lielu entuziasmu un aizrautību un gadu gaitā ieguldījuši lielu darbu.
Kāda, jūsuprāt, ir jauniešu loma Eiropas projektā tagad un nākotnē? Es pavisam noteikti ticu jauniešiem un viņu
dinamismam. Mūsdienās jaunieši aug grūtā un sarežģītā laikā, tomēr katrs izaicinājums ir arī lieliska iespēja!
Paraugieties uz “tūkstošgades paaudzi”! Viņi jau sniedz atbildes un meklē jaunus ceļus, izmantojot sadarbīgo
ekonomiku un platformas, attīsta uzņēmējdarbību, piešķir nozīmi un vērtības savai darba dzīvei, uzskata ieguldījumu
sabiedrībā par prioritāti un cīnās pret klimata pārmaiņām. Ņemot vērā patlaban notiekošās vērienīgās jaunatnes
iniciatīvas klimata jomā, jāteic, ka YEYS pasākums ir svarīgāks nekā jebkad agrāk — jaunieši lūdz viņiem dot iespēju
paust viedokli, un mēs šādu iespēju proaktīvi sniedzam!

Kā jūs vērtējat YEYS 2019?
Tāpat kā katru gadu, esmu patīkami pārsteigta par rezultātiem! Šogad pusaudži no visas Eiropas diskutēja par tematu
“Balsojiet par nākotni!”. Viņi aicināja uzlabot izglītošanu, sniegt vairāk informācijas un nodrošināt lielāku
pārredzamību, izmantojot visus pieejamos līdzekļus — interaktīvas tīmekļa vietnes, apmācību kursus, kontaktus,
pasākumus, tikšanās — un iesaistot ikvienu — vecāka gadagājuma cilvēkus, jauniešus, politiķus, sociālās kustības,
ekspertus un plašsaziņas līdzekļus.
Kādu jūs vēlētos redzēt Eiropu?
Sapņoju par dziļi demokrātisku Eiropu, kurā tiek respektētas vēlēšanas, varas dalīšana, pamattiesības un tiesiskums. Eiropu, kurā ir
plaukstoša, dinamiska, neatkarīga un līdzdalībā balstīta demokrātija, kuras pamatā ir dialogs. Mēs ļoti labi zinām, ka dzīvē nepastāv
tikai viena patiesība! Ir svarīgi saprast citu cilvēku viedokli, veidot tiltus, atrast jēgu un par svarīgākām uzskatīt nevis individuālās, bet
gan kopējās intereses. Esmu lepna par to, ka esmu šīs Komitejas locekle, jo tieši to mēs darām. Jā, Eiropas veidošana ir grūts
uzdevums. Jā, Eiropa ir sarežģīta. Jā, Eiropa ir nepilnīga, bet tas ir tās skaistums. Eiropas veidošana ir garš un sarežģīts process, taču ir
vērts to darīt: veidosim to kopā!

Jauniešu plenārsesijas “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) bijušie dalībnieki: tā
bija pārveidojoša pieredze
Jauniešu plenārsesija “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” pirmo reizi notika 2010. gadā — laikā, kad
tikko bija sākusies postošā finanšu krīze, visām ES iestādēm bija pavisam citi priekšsēdētāji
un vārds “Brexit” vēl nebija zināms. Laikā, kad neeksistēja Instagram un WhatsApp bija tikko
izveidots, un Twitter bija tikai 100 miljoni lietotāju, kas ir pavisam nedaudz salīdzinājumā ar
1,5 miljardiem, kas reģistrēti 2019. gadā. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, bet jauniešu
entuziasms un enerģija joprojām ir tādi paši, un uz pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
10. gadskārtu EESK uzaicināja trīs bijušos dalībniekus, lai viņi piedalītos debatēs un dalītos
pieredzē.
Carlos Aceituno (Spānija) bija viens no pirmā YEYS pasākuma dalībniekiem 2010. gadā.
Togad vulkāna izvirdums Islandē nobloķēja gaisa satiksmi Eiropā, līdz ar to vairākas
delegācijas nevarēja nokļūt Briselē, un Spānijas un Portugāles skolotājiem bija jāved skolēni
atpakaļ uz mājām kopīgi īrētā mikroautobusā. Bet Carlos pasākumu YEYS atceras citu iemeslu dēļ: “Tā bija laba iespēja iepazīties ar
ES iestāžu darbu un izveidot personīgu saikni ar ES projektu .” Carlos tagad ir 25 gadus vecs, viņš strādā ar pusaudžiem kā
matemātikas skolotājs un interesējas arī par politiku: “ Vēlos iegūt zināmu pieredzi kā pedagogs un pēc tam nākotnē iesaistīties
izglītības iniciatīvās, kas orientētas uz cilvēkiem ar invaliditāti, vai pat izveidot savu konsultējošo uzņēmumu šajā jomā.” Carlos ļoti
skaidri apzinās YEYS ietekmi uz viņa profesionālo izvēli: “ Neapgalvoju, ka dalība šajā pasākumā noteica manu izvēli — tajā laikā es jau
zināju, ka vēlos kļūt par skolotāju —, bet tas noteikti man palīdzēja izprast saikni starp izglītību un politisko darbību.”
2012. gadā — tikai pirms septiņiem gadiem — Evita Nedzvecka ieradās no Latvijas, lai piedalītos trešajā YEYS pasākumā. Tagad viņa
ir jaunākā savas valsts diplomāte un strādā Latvijas vēstniecībā Oslo. Šo lielisko karjeru var saistīt arī ar viņas pieredzi YEYS: “Esmu
pārliecināta, ka dalība jauniešu plenārsesijā mani pamudināja studēt starptautiskās attiecības un tāpēc, iespējams, es kļuvu par
diplomāti. Tas man palīdzēja arī saprast, kā iestādes pieņem lēmumus un kā cilvēki var tās ietekmēt.” Pasākumā gūtā pieredze bija
pozitīva arī no personīgā viedokļa, jo daži dalībnieki vēl joprojām savstarpēji sazinās sociālajos plašsaziņas līdzekļos, un — kā saka
Evita — “ dalība pasākumā man palīdzēja iegūt arī pieredzi un pašpaļāvību, pēc tam es sapratu, ka varu sasniegt visu, ko vēlos”.
Giovanni Arcari (Itālija) YEYS pasākumā piedalījās 2014. gadā, un kopumā viņš pievienojas divu iepriekš minēto dalībnieku
teiktajam: “Mani vienmēr ir interesējusi politika, bet ne politiskās partijas, un, pateicoties YEYS, es uzzināju par EESK un pilsoniskās
sabiedrības lomu. Es turpināšu izplatīt informāciju par to, kas ir EESK un ko tā dara, un cik lieliski ir piedalīties pasākumā YEYS.”
Giovanni tagad ir sasniedzis 22 gadu vecumu un Vācijā studē mašīnbūvi. Viņš arī uzsver, ka dalība pasākumā deva iespēju iegūt
pašpaļāvību: “Man pirmo reizi vajadzēja uzstāties publikas priekšā, turklāt vēl angliski. Tas patiešām man palīdzēja pārvarēt dažus
psiholoģiskos šķēršļus, un es atklāju, ka spēju komunicēt ar cilvēkiem no citām valstīm un dažādām sabiedrības grupām.”
Šo “veterānu” uzdevums bija piedalīties debatēs un likt lietā savu pieredzi, lai šā gada dalībniekiem palīdzētu labāk izstrādāt savus
priekšlikumus. Visi trīs norādīja uz skolēnu enerģiju un entuziasmu un bija patīkami pārsteigti par viņu spēcīgajām zināšanām, kas
galvenokārt iegūtas, intensīvi izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus un tiešsaistes resursus. Bijušie dalībnieki arī norādīja, ka YEYS
metodika ir lielā mērā uzlabojusies: “Domāju, ka jaunais formāts ir radošāks, tas ļauj dalībniekiem brīvi izpausties,” teica Carlos.
Giovanni domā tāpat, bet ierosina, ka debatēm vajadzētu būt “mazliet strukturētākām ”, lai nenovirzītos no būtiskā. Evita diskusiju
noslēdza ar vienkāršu patiesību: “ Talants ir talants, nav nozīmes, no kurienes tas nāk vai kādas metodes tiek izmantotas,” un tieši tā
ir YEYS pasākuma jēga. (dgf)

Komunikācija ir izaicinājums, atbilde ir sociālie plašsaziņas līdzekļi
Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) dalībnieki vēl ir pusaudži, bet viņu viedoklis par
ES jautājumiem daudz neatšķiras no pieaugušo viedokļa: pusaudži — tāpat kā viņu vecāki —
ir noraizējušies par populisma izplatību, draudiem demokrātijai un jaunākajām norisēm,
kuras var apdraudēt ES projektu, — piemēram, Brexit. Pusaudži ir arī sapratuši, ka Eiropas
Savienībai jāatgūst iedzīvotāju uzticēšanās, labāk ar viņiem komunicējot, un pat ir atraduši
potenciālo risinājumu: sociālos plašsaziņas līdzekļus, kas ir nozīmīgs instruments, lai
uzlabotu pārredzamību, informētību un līdzdalību ES jautājumos.

“Manā valstī trūkst informācijas par nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Personīgi es
pirms atbraukšanas uz Briseli nezināju neko,” teica skolēns no Austrijas un piebilda: “Kad
politiķi diskutē, viņi izmanto valodu, ko jauni cilvēki nesaprot.” Uz šo komunikācijas
problēmu norādīja arī citi dalībnieki, uzsverot, ka galvenais veids, kā sasniegt gados jaunus
vēlētājus, ir sociālie plašsaziņas līdzekļi: “ES sociālo plašsaziņas līdzekļu un to sekotāju mijiedarbības tikpat kā nav; īstenībā to saturs
ir pat ļoti garlaicīgs!” teica kāds skolēns no Vācijas.
Debatēs tika norādīts arī uz risku, ka šis komunikācijas trūkums var izraisīt dažādu veidu populisma izplatību un apdraudēt
demokrātiju un ES vērtības: “Tie, kas iesnaužas demokrātijas apstākļos, kādu dienu var atmosties diktatūrā,” teica diskusiju grupas

dalībnieks. Daudzi citi dalībnieki runāja par ES vērtībām kā galveno saikni, kas vieno jauniešus no visām dalībvalstīm: “Mēs esam no
dažādam valstīm, bet visi kopā cīnāmies par tām pašām vērtībām, ” teica jauna meitene, kuru tūlīt atbalstīja cits dalībnieks, sakot, ka
“Eiropai jābūt vienotai daudzveidībā un jācenšas saglabāt mieru un demokrātiju”.
Visas šīs bažas atspoguļojās skolēnu izstrādātajos desmit priekšlikumos, un tajos visos bija norādīts uz nepieciešamību ES
komunikācijas politikā nodrošināt skaidrību un pārredzamību. Un šie jaunieši uzskata, ka risinājums burtiski ir mūsu rokās — proti,
mobilo tālruņu veidā: atbilde ir sociālie plašsaziņas līdzekļi, jo tie dod iespēju izveidot tiešu saikni starp politiķiem un iedzīvotājiem.
Viens no skolēniem teica: “Politiķi domā, ka jauniešiem politika neieinteresē, bet tā nav taisnība. Taču, ja viņi vēlas, lai jaunieši
piedalītos, viņiem ir jāmācās gudri izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus!” (dgf)

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” – fakti un skaitļi
Šogad uz 10. pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” tika saņemts rekordliels
pieteikumu skaits — 972 pieteikumi no ES valstīm un 67 — no piecām
kandidātvalstīm. Visvairāk pieteikumu iesniegts no Rumānijas (221) un
vismazāk — no Maltas un Melnkalnes (4 no katras).
Izmantojot elektronisku sistēmu, dalībai tika atlasītas 33 vidusskolas — pa vienai no visām
28 ES dalībvalstīm un piecām kandidātvalstīm (Albānijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes,
Serbijas un Turcijas). Pirmo reizi pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” vēsturē debatēs
iesaistījās viena no Eiropas skolām, kurās ES darbinieku bērni mācās galvenokārt savu
vecāku izcelsmes valstu valodās, un tādējādi tajās kopā mācās daudzvalodīgi dažādu
kultūru bērni un jaunieši.
2019. gada 20. un 21. martā Briselē uz lielajām debatēm ieradās 102 skolēni — pa trim no katras skolas, kas piedalījās pasākumā.
Jaunākajiem dalībniekiem bija 15 gadi un vecākajiem — 20, taču lielākā daļa bija 16–18 gadus veci. Atšķirībā no iepriekšējām
asamblejām meiteņu bija vairāk nekā zēnu (60 pret 42).
Pirms pasākuma dalībnieki gatavojās debatēm atbildīgā skolotāja vadībā. Viņus apmeklēja arī EESK loceklis, kas palīdzēja debatēs
koncentrēties uz pamatjautājumiem:
Kā mēs turpmāk varam stiprināt pārstāvības demokrātiju?
Kādā veidā ārpus Eiropas Parlamenta vēlēšanām vēl ir iespējams piedalīties politikas veidošanā, un kā jūs varētu iesaistīties?
Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai palielinātu vēlētāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
Pasākuma laikā skolēni strādāja profesionālu moderatoru vadībā, un viņu uzdevums bija sagatavot 10 ieteikumus ES politikas
veidotājiem. Pēc tam balsojumā tika noteikti trīs vislabākie priekšlikumi.

Pasākumu "Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!" (YEYS) organizē EESK — pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja Eiropas līmenī —, un tas ir
svarīgākais jauniešiem paredzētais Komitejas pasākums . Šīs EESK iniciatīvas mērķis ir panākt, lai jaunās paaudzes domas,
pieredze un idejas tiktu ņemtas vērā ES politikas veidošanā.
Sīkāka informācija par 2019. gada pasākumu YEYS2019 pieejama pasākuma oficiālajā vietnē. (dm & ks)
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