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”Brexit” och framtiden

Jag skulle vilja dela med mig av några tankar som dök upp under den 
stora konferens som EESK anordnade i Rom den 13 mars, med anledning 
av 60-årsdagen av Romfördragens undertecknande.

Förfarandet har nu satts i gång och Förenade kungarikets beslut bör 
respekteras. Det är förmodligen en klen tröst, men tänk också på att den 
europeiska integrationen knappast skulle ha gjort några framsteg om 
Förenade kungariket hade valt att stanna i EU på de villkor som David 
Cameron hade förhandlat fram före folkomröstningen. Det är ett faktum: 
Sedan Förenade kungarikets anslutning 1973 har de brittiska regeringarna 
i regel inte gjort något annat än att bromsa varje form av socialpolitik och 
varje steg i riktning mot integration.

Jag är dock övertygad om att det enda sättet att vinna ett starkt stöd för 
projektet bland befolkningen är att se till att å ena sidan framsteg görs 
i integrationen och att integrationen leder till positiva resultat och att å 
andra sidan strävan efter medborgarnas välstånd, en större regional och 
social sammanhållning, en harmonisering ”alltid uppåt och aldrig nedåt” 
tydligt framstår som det främsta målet.

När det gäller själva ”brexit” kommer vi under plenarsessionen att få besök 
av Michel Barnier, och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att uttala 
oss om förhandlingarna och resultatet av dem.

När det gäller unionens framtid är jag glad över att kommissionen har 
inlett en debatt med medborgarna i denna fråga, och jag är särskilt glad 
över att kommissionens ordförande Jean Claude Juncker har skickat ett 
meddelande där han aviserar att kommittén kommer att tillfrågas. Vi är 
fast beslutna att se till att det organiserade civila samhället i våra länder får 
komma till tals i denna viktiga fråga, och vi tänker utnyttja alla tillgängliga 
medel för att detta ska bli fallet.

Georges Dassis
EESK:s ordförande
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Insolvenslagstiftningen bör behandla 
företagen som en social tillgång

Den 30 mars antog EESK ett yttrande 
om kommissionens förslag till direktiv om 
företagsinsolvens, som är tänkt att har-
monisera förfarandena för förebyggande 
omstrukturering över hela Europa. Samti-
digt som vi fullt ut stöder kommissionens 
förslag om en övergång från likvidation 
till tidig omstrukturering i  samband 
med företagsinsolvens rekommenderar 
vi en rad åtgärder som ska bidra till att 

lindra de sociala effekterna av insolvens. 
Kommittén föreslår framför allt att man 
inför en ”social warning”-mekanism för 
att larma berörda parter när problem 
uppstår, inrättar särskilda fonder för 
att säkerställa utbetalning av löner och 
kopplar möjligheten till en andra chans 
för entreprenörer som misslyckats till ett 
krav på tillhandahållande av fullständig 
finansiell information.

Företagen är en social tillgång för Europa 
och bör behandlas som en sådan. Före-
dragande Antonello Pezzini (Arbets-
givargruppen–IT) noterade: ”Vi försöker 
inleda en process som skulle leda till att 
ett företag ses för vad det verkligen är, 
en grundläggande tillgång för 
samhället, som både arbetsgivare och 
arbetstagare har ett intresse i”. Man måste 
utveckla en kultur där företag verkligen 
ges en ”andra chans” och stödstruktu-
rer skapas för att hjälpa företagare vars 
företag genomgår omstrukturering. 
Kommittén anser att den skulle kunna 
hjälpa kommissionen i detta arbete.

M e d f ö r e d r a g a n d e 
Franca Salis-Madinier (Arbetstagar-
gruppen–FR) hade följande att säga om 
en ”social warning”-mekanism: ”Det är 
viktigt för arbetstagarna och deras före-
trädare att i förväg och så tidigt som möj-
ligt få full information, eftersom problem 
kan hanteras bättre om man föregriper 
utvecklingen.” (dm)� l
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Effektiva, WTO-förenliga och tidsenliga 
handelspolitiska skyddsinstrument är avgörande för 
den europeiska industrins konkurrenskraft
EESK uppmanar 
kommissionsledamot 
Cecilia Malmström att se 
till att industrin och jobben 
skyddas mot illojal import

Rättvisa är en förutsättning för 
öppen handel.  Effektiva, WTO- 
förenliga och tidsenliga handelspoli-
tiska skyddsinstrument är avgörande 
för den europeiska industrins konkur-
renskraft. EESK stöder i sitt yttrande om 
”Handelspolitiska skyddsinstrument – 
metoder”, som antogs vid plenarses-
sionen i mars, kommissionens förslag 
till ny metod vid antidumpning men 
efterlyser förbättringar.

Föredragandena, Christian Bäumler 
(Arbetstagargruppen – DE) och Andrés 
Barcelò Delgado (Arbetsgivargrup-
pen – ES), uppmanar kommissionsleda-
mot Cecilia Malmström att påskynda 
reformen av de handelspolitiska skydds-
instrumenten: ”Vi måste säkerställa lika 
villkor för Europas industri och se till att 
jobb och tillväxt bibehålls. Vi ber inte om 
protektionism utan om rättvis handel”.

Kommittén stöder i yttrandet förslaget 
om att beräkna dumpningsmargina-
len på grundval av referensvärden där 
hänsyn tas till betydligt snedvridna 
produktions- och försäljningskostna-
der. ”Vi uppskattar Europeiska kommis-
sionens planer på att använda en specifik 
metodik för att fastställa dumpnings-
marginalerna på import från länder med 
betydande statliga ingripanden, men vi 
vill också att bristande respekt för ILO:s 
normer och multilaterala miljöavtal ska 
beaktas”, sade Christian Bäumler.

EESK anser också att landsrapporterna 
bör vara obligatoriska för länder med 
ett stort antal antidumpningsärenden, 
att bevisbördan bör definieras tydli-
gare och inte överföras på EU:s industri 
och att klagomålsförfarandena måste 
göras mer öppna för bolag och små och 
medelstora företag. (sma)� l
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Kommissionsledamot Corina Crețu uppmanas att 
erkänna de unika utmaningarna för EU:s öar

Mer än 21 miljoner människor bor på Europas 
öar, och detta motsvarar omkring 4  % av EU:s 
befolkning. Ökaraktären och avskildheten från fast-
landet innebär att dessa områden ofta brottas med 
allvarliga strukturella handikapp. I en debatt med 
Corina Crețu, kommissionsledamot med ansvar för 
regionalpolitik, efterlyste EESK ett integrerat regel-
verk för att ta itu med de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga utmaningarna på öarna.

”De omständigheter som präglar EU:s öar och 
ö-medlemsstater är mycket specifika, och EU bör 

erkänna detta. Det är inte bara en fråga om pengar 
utan även om politisk flexibilitet. Det är uppenbart 
att en universallösning inte ger rätt resultat”, förkla-
rade Stefano Mallia (Arbetsgivargruppen–MT), 
EESK:s föredragande. ”Vi uppmanar kommissionen 
att ta hänsyn till ökaraktären när den utformar ny 
politik och att sörja för en högre grad av flexibilitet.”

Kommissionsledamot Corina Crețu betonade 
sitt engagemang för att sammanhållningspoliti-
ken ska ”fortsätta vara EU:s främsta investerings-
instrument i alla regioner. Det stämmer att öar har 

betydande handikapp, men de har också potential 
inom energiproduktion och som testområden för 
modern teknik, förnybar energi m.m. Det är vår 
uppgift att stödja dem i denna strävan, genom att 
göra bestämmelserna för öar mer flexibla”.

I sitt yttrande om EU:s öar framhåller EESK beho-
vet av att mer görs för att erkänna den unika 
karaktären hos de utmaningar som öar brottas 
med. Kommittén uppmanar också EU att ta fram 
ett integrerat regelverk för att klara dessa utma-
ningar. (mq)� l

Rymden är mer än rymdteknik, 
den erbjuder många fördelar för 
alla européer

Rymden för med sig en enorm potential för det 
europeiska samhället. Satellitdata kan användas 
för att tillhandahålla tjänster som dramatiskt kan 
förbättra vardagen för den europeiska allmän-
heten. I ett nyligen antaget yttrande framhåller 
EESK att Europeiska kommissionens nya rymdstra-
tegi innebär ett stort kliv framåt på vägen mot en 
civil användning av rymden i Europa, men att den 
bör gå ännu längre för att fullt ut utnyttja rymdens 
fördelar för det europeiska samhället.

Från att övervaka odlingar till att förhindra natur-
katastrofer, från geografisk positionering till han-
tering av migrantströmmar: detta är bara några av 
de nuvarande och potentiella områden där Europa 
kan dra nytta av de data som dess satelliter skickar 
tillbaka till jorden. För att få ut det mesta ur dessa 
uppgifter behöver kommissionen dock inrätta cen-
ter för stordata som kan förbehandla uppgifterna 

och göra dem tillgängliga för storföretag, små och 
medelstora företag och andra aktörer.

”Rymden är inte längre förbehållen storbolag 
som Airbus. Det finns gott om möjligheter för små 
och medelstora företag att utveckla nya material 
och ny teknik. Små och medelstora företag är sär-
skilt bra på att utveckla kreativa tillämpningar 
och tjänster”, menar yttrandets föredragande 
Mindaugas  Maciulevičius (Övriga intres-
segrupper–LT). Exempel kan redan beskådas i olika 
medlemsstater.

EESK betonar också behovet av att säkerställa en 
budget som kan konkurrera med de stora aktörerna 
inom rymdsektorn, vilket saknas i dag. Även om EU:s 
budget för rymdverksamhet är den näst största i värl-
den i absoluta tal, hamnar den bara på sjätte plats 
beräknat som andel av BNP. Kina och Ryssland anslår 

också enorma budgetar för rymdverksamhet, men 
siffrorna är bara delvis kända. EESK påpekar också att 
EU:s rymdstrategi endast kommer att lyckas om även 
den privata sektorn investerar i rymden.

Utöver detta tar kommittén också upp utbild-
ning. Rymdverksamhet innebär högkvalificerade 

arbetstillfällen. Europa måste utbilda/vidareut-
bilda europeiska arbetstagare och ungdomar 
för att möta marknadens efterfrågan på rymd-
relaterad kompetens, särskilt i fråga om använd-
ningen av data. Samtidigt måste medvetenheten 
förbättras om rymdens möjligheter för samhället 
i stort. (dm)� l
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Den digitala inre 
marknaden: 
konsumentskyddet 
måste bli en 
topprioritering

De intensiva och informativa diskussioner 
som ägde rum under EESK:s Europeiska konsu-
mentdag 2017 som anordnades på Malta den 21 
mars visade hur viktig kommissionens kontroll av 
ändamålsenligheten hos den digitala inre mark-
naden är. Många av de befintliga standarderna 
respekteras inte när konsumenter, försäljare och 
leverantörer samverkar i den virtuella världen. 
E-handel är dock inte den enda frågan som ger 
konsumentorganisationerna huvudvärk: själv-
körande bilar, geoblockering, dataskydd m.m. 
är andra områden som behöver regleras bättre. 
Diskussionerna visade att det finns utrymme för 
förbättringar när det gäller konsumentskyddet 
och tillgången till den digitala världen.

Vice ordföranden Gonçalo Lobo Xavier under-
strök EESK:s uppgift att tillhandahålla ett forum där 
det civila samhället kan framföra sina synpunkter: 
”Den digitala inre marknaden kan spela en viktig roll 
i delningsekonomin, förutsatt att konsumenternas 
rättigheter tryggas. Vi behöver ordentlig lagstiftning 
och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med 
det”. Antonio Longo (Övriga intressegrupper–IT), 
ordförande för EESK:s studiegrupp om den digitala 
agendan, sade att det digitala samhället bör för-
ena, inte splittra, och betonade behovet av att öka 
den digitala kompetensen.

Temat för evenemanget, som samlade it-experter, 
politiska beslutsfattare, företrädare för närings-
livs- och konsumentorganisationer samt EESK- 
ledamöter var ”Den digitala inre marknaden: hur 
gynnar den konsumenterna?”

Martin Siecker (Arbetstagargruppen–NL), ord-
förande för EESK:s sektion för den inre marknaden, 
konstaterade avslutningsvis: ”För medborgarna är 
det viktigt att de kan känna sig säkra när de ger sig ut 
i den digitala världen. Vi bör gemensamt arbeta för att 
EU ska få den lagstiftning som behövs för att skydda 
den svagaste parten, dvs. konsumenten.” (sma)� l

Stordata: Hur man minimerar riskerna och samtidigt  
maximerar fördelarna för alla
I en studie som offentliggjorts av EESK 
granskas de etiska aspekterna av 
stordata i förhållande till EU:s politik

EESK offentliggjorde nyligen studien The 
ethics of big data, som utförts av Evodevo, ett 
italienskt företag specialiserat på stordata, seman-
tisk analys och underrättelseinhämtning genom 
öppna källor. I studien fokuserar man på de etiska 
och sociala konsekvenserna av stordata 
och undersöker fem åtgärder som syftar till att 
förhindra att en snabbt växande obalans uppstår 
mellan enskilda som utnyttjar digitala tjänster 
och uppgiftsinsamlare i takt med att den digitala 
revolutionen tar fart.

I studien föreslås bl.a. följande åtgärder:

1) En europeisk webbportal där medborgare kan 
få information om vilka personuppgifter de 
har lämnat i utbyte mot tjänster.

2) Ett europeiskt certifieringssystem – liknande 
ISO – för att hjälpa användare av digitala tjäns-
ter att se vilka företag som använder etiska 
metoder för att skydda personuppgifter.

3) En rapport om datahantering som visar hur företa-
gen uppfyller europeiska normer för uppgiftsskydd.

4) En europeisk databas om e-hälsa.

5) Digital utbildning om stordata.

Pierre-Jean Coulon (Arbetstagargruppen–FR), 
ordförande för TEN-sektionen, sade: ”De digitala 
tjänsterna har fått ett sådant genomslag att de flesta 
av oss inte längre kan tänka oss ett liv utan dem. Det 
är därför viktigt att göra det möjligt för de europeiska 
medborgarna att till fullo utnyttja dessa tjänster utan 
att ge upp de rättigheter och det skydd de åtnjutit 
på mer traditionella områden. EESK har för avsikt att 
spela en aktiv roll för att skapa förutsättningar för 
detta.” (dm)� l
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Uttalande från Europeiska 
ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande med 
anledning av 60-årsdagen av 
Romfördragets undertecknande

I dag är det precis 60 år sedan Romfördraget under-
tecknades. Det var varken det första eller det sista för-
draget som de europeiska länderna enades om, men 
det utgjorde en viktig milstople i den upplysta, ädla och 
djärva process som drogs igång av en grupp kunniga 
kvinnor och män i efterdyningarna av ett fruktansvärt 
krig som varit skådeplats för de mest avskyvärda brott.

Denna process var raka motsatsen till det som Europa 
och världen nyss hade genomlidit. Motsatsen till allt 
det som hade orsakat förstörelse, motsatsen till våld, 
hat, rasism, självisk nationalism, diktatur, vettlöshet 
och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Mot 
allt detta ställdes det som man skulle bygga upp: fred, 
demokrati, rättvisa, frihet, ärlighet, samarbete, dia-
log, solidaritet och respekt för andra människor.

Det man skapade den dagen var en ”ekonomisk” gemen-
skap, men i ingressen lämnades inte något utrymme för 
tvivel om vad detta initiativ syftade till: undertecknarna 
bekräftade ”som ett väsentligt mål för sina strävanden 
att fortgående förbättra levnads- och arbetsvillkoren 
för sina folk”. De förklarade att de föresatt sig ”att 
bevara och stärka skyddet för fred och frihet”, att de 
inte var rädda för att uppmana ”de övriga folk i Europa 
som bekänner sig till samma ideal att ansluta sig till 

deras strävanden” i syfte att ”minska klyftan mellan 
olika regioner samt eftersläpningen för mindre gyn-
nade regioner”. Det är uppenbart att den ekonomiska 
gemenskapen till syvende och sist handlade om folket, 
människorna, medborgarna och deras liv.

Fortfarande är det ganska många av oss som själva 
minns hur Europa såg ut 1957. Och vad Europa 
tyvärr fortsatt innebar för många av oss under ett 
antal svåra år – eftersom endast sex länder än så 
länge hade undertecknat fördraget. Den gemen-
skap som tog form medförde, trots all kritik som 
kan riktas mot den, stora fördelar för de personer 
som gynnades av den. Den var en modell och en 
källa till hopp för alla dem som hade som strävan att 
ansluta sig, om så bara som en väg ut ur svårigheter 
och diktatur. Jag har upplevt en tid då ingen inom 
själva gemenskapen allvarligt ifrågasatte principen 
bakom den – snarare kritiserade man det faktum att 
arbetet gick mycket långsamt framåt – och då idea-
let för i princip alla som stod utanför var att gå med.

Att på nytt läsa dessa gamla dokument och redogörelser 
och att stanna upp för ett ögonblick och tänka tillbaka 
på vår historia är inte en teoretisk forskningsövning eller 
en nostalgitripp. Det är något som är högst aktuellt 

i dag: vi har en skyldighet att lämna över en välordnad 
värld till våra barn, helst en ”hållbar” värld i alla avseen-
den, även om ingenting någonsin är vunnet en gång för 
alla och vi alltid måste sträva efter att gå vidare.

Det var fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen som inrättade Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, som enligt beskrivningen skulle 
vara sammansatt av ”företrädare för de olika ekono-
miska och sociala grupperingarna i det organiserade 
civila samhället, särskilt företrädare för tillverkare, 
jordbrukare, transportföretag, arbetstagare, köpmän, 
hantverkare, fria yrken, konsumenter och allmänna 
samhällsintressen”. Det var ett klokt beslut, av två skäl: 
för det första eftersom det gjorde att institutionerna 
kunde ta del av synpunkter från det civila samhällets 
organisationer – även om denna term ännu inte var 
gängse 1957 – och, för det andra, eftersom det inte 
bara gjorde det möjligt för dessa organisationer att 
framföra sina synpunkter, utan också – och framför 

allt – samlade dem runt ett bord i Bryssel och gav 
dem i uppdrag att lära känna varandra, respektera 
varandra, prata med varandra, utarbeta yttranden 
tillsammans och vara en del av processen.

Mycket av det som skrevs in i fördraget – de all-
männa principerna  – var rättvist och ”politiskt 
skarpsinnigt” och är så än i dag, i ljuset av historien.

Det ligger an på oss att ställa dessa principer i cen-
trum, eftersom det är de som räknas. Vi har en skyl-
dighet att informera om vad EU är, varför unionen 
finns till och vilken syften den måste tjäna.

Det ligger an på oss att se till att EU, i enlighet med 
den anda som lade grunden för gemenskapen, står 
enat och är demokratiskt, solidariskt, fredligt, väl-
mående och lyssnar till medborgarna.

Bryssel den 25 mars 2017

Förbud mot glyfosat – en fråga 
som delar Europa

EESK bjuder in förespråkare och 
motståndare för att diskutera 
medborgarinitiativets föreslagna förbud

Den 5 april bjöd NAT-sektionen in förespråkare av 
och motståndare till det europeiska medborgari-
nitiativets uppmaning till att förbjuda glyfosat, 
som redan har samlat 640 000 underskrifter.

Medborgarinitiativet ställer tre krav: ett förbud 
mot glyfosat, en reform av godkännande-
förfarandet för bekämpningsmedel och ett 
förslag om bindande mål för hela EU om mins-
kad användning av bekämpningsmedel.

Debatten visade att talarna hade motsatta åsikter. 
Med hänvisning till IARC:s och WHO:s bedömningar 
att glyfosat ”troligtvis är cancerframkallande” efterlyste 
Franziska Achterberg (Greenpeace) ett förbud inom EU.

Graeme Taylor (ECPA) ansåg att glyfosat är oum-
bärligt för jordbruket med tanke på den utmaning 
som det innebär att föda nio miljarder människor 
år 2050 samtidigt som 40 % av världens skördar 
varje år går förlorade på grund av skadegörare 
och sjukdomar.

”Det saknas helt enkelt ett alternativ till glyfosat” 
sade Oana Neagu (Copa Cogeca). Ett förbud 
skulle inverka negativt på grödorna, eftersom 
det skulle behövas 20–30 liter mer drivmedel per 
hektar och arbetstiden per vecka skulle öka med 
50–80 timmar.

Oliver Moore (ARC 2020) menade att det största 
problemet är att glyfosat inte är selektivt (dvs. 
dödar alla växter utan åtskillnad) och att det är 
antimikrobiellt (dvs. även dödar bakterier, alger 
och svampar), och föreslog i stället agroekologi.

Michael Flueh (kommissionen) sade att EU:s 
lagstiftning hör till de strängaste i världen och 
noterade att Efsa och Echa hade medverkat vid 
beslutsfattandet, och att båda organen hade dra-
git slutsatsen att det är osannolikt att glyfosat är 
genotoxiskt eller cancerframkallande.

Kommittén strävar efter att tillhandahålla ett dis-
kussionsforum för alla relevanta medborgariniti-
ativsförslag.� l

ARBETSMARKNADEN ÅSIDOSÄTTER FORTFARANDE PERSONER MED AUTISM

Endast mellan 10 % och 24 % av vuxna personer med 
autism är i arbete, ett faktum som framhölls vid en debatt 
som hölls den 3 april av EESK:s facksektion för sysselsätt-
ning, sociala frågor och medborgarna (SOC).

Kommittén anordnade debatten, som fokuserade på 
anställningen av personer med autism, för att uppmärk-
samma Världsautismdagen (den 2 april) och stödja en kam-
panj som lanserats av föreningen Autism Europe i syfte att 
göra samhället mer tillgängligt för personer med autism.

Talarna i debatten underströk att personer med autism 
möter fördomar och hinder när de söker arbete eller försöker behålla det, men att de med lämpligt 
stöd och förståelse kan bli produktiva samhällsmedborgare.

”De flesta autistiska personer är inaktiva”, sade Donata Pagetti Vivanti, vice ordförande för Euro-
peiska utvecklingsfonden och tidigare ordförande för Autism Europe, och tillade att färre än 10 % av 
de som har autism arbetar. Autism Europe bedömer att andelen uppgår till mellan 10 % och 24 %.

Donata Pagetti Vivanti anser att program för livslångt lärande samt bättre jobbmatchning är 
avgörande för deras integration på arbetsmarknaden.

Ett exempel på god praxis kom från Dirk Rombaut på det Antwerpen-baserade företaget 
Passwerk, som med framgång anställer programvaruingenjörer med autismspektrumtillstånd 
(AST). De genomgår en bedömning och ges skräddarsydd utbildning, och får sedan arbetshand-
ledare som hjälper dem att anpassa sig till arbetet.

Dirk Rombaut sade att handledning och utbildning av arbetstagare med autismspektrumtillstånd 
har visat sig vara en investering som ger otroliga vinster.

”Det är helt absurt att människor med autism utestängs”, sade han.

För att ytterligare öka medvetenheten om autism anordnade EESK och Autism Europe också en 
fotoutställning med verk av tre fotografer som en del av kampanjen ”Tillsammans bryter vi ner 
hinder för autism – låt oss bygga ett tillgängligt samhälle”. (ll)� l

EESK:s hearing – 
föråldrade EU-regler 
hämmar kampen 
mot förfalskade 
och piratkopierade 
produkter

Varumärkesförfalskade varor inverkar negativt 
på sysselsättningen och tillväxten i EU och gör att 
länderna går miste om miljarder euro i skatteintäk-
ter. Importen av förfalskade varor världen över har 
emellertid fördubblats de senaste tio åren till följd av 
den digitala handeln. Det är dags att kommissionen 
och medlemsstaterna uppdaterar och anpassar EU:s 
rättsliga ram till 2000-talet genom att införa nöd-
vändiga kontroller och marknadsövervakning. Kon-
sumenterna måste bli bättre informerade – deras 
rätt till information fastställs faktiskt i artikel 169 
i EUF-fördraget. Den privata och den offentliga sek-
torn måste samarbeta i kampen mot piratkopiering.

Detta var kontentan av EESK:s hearing, som 
hölls den 6 april, om Sektorn för förfalskade 
och piratkopierade produkter och som sam-
manförde framstående experter från industrin, 
näringslivs- och arbetstagarorganisationer, rele-
vanta plattformar och kommissionen.

”Kommissionen har inte lyckats ta fram en sta-
bil rättslig ram” sade Antonello Pezzini, 

föredragande för EESK:s yttrande på eget initiativ 
i detta ärende. Han berättade om sina egna erfaren-
heter och den ändlösa kampen mot förfalskningar 
inom Italiens textilsektor och högteknologiska 
industri, och framhöll att Europa inte kan fortsätta 
att använda föråldrade verktyg från före år 2000.

I evenemanget deltog också företrädare för några 
av de branscher som är värst drabbade – däribland 
läder-, läkemedels-, leksaks-, bygg- och lyxprodukt-
branscherna – som berättade om de utmaningar 
de ställts inför samband med förfalskning och vad 
de gör för att hantera problemet.(sma)� l
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Publikationen ”How Civil 
Society Organisations Assist 
Refugees & Migrants in the EU:

Promising Practices from the 2016 
EESC Civil Society Prize”

De 284 initiativen som lämnades in 
som bidrag inför 2016 års pris till det 
civila samhället är en inspirerande sam-
ling erfarenheter och framgångsrika 
metoder som lyfter fram den roll som det 
civila samhället spelar i tillhandahållan-
det av humanitärt bistånd och samhäl-
lelig solidaritet och dess bidrag till den 
socioekonomiska integreringen av mig-
ranter, asylsökande och flyktingar i EU.

Denna publikation ger en allmän över-
sikt över det civila samhällets pris och 
presenterar de fem vinnande projekten 
samt ett urval av de initiativ som läm-
nades in av andra sökande. Initiativen 
har grupperats under åtta teman och 
verksamhetsområden. Broschyren 
ger en aktuell ögonblicksbild över de 

organisationer i det civila samhället 
som är verksamma på området.

Broschyren finns tillgänglig på nätet 
liksom i pappersformat på EN, FR och 
DE på: How Civil Society Organisations 
Assist Refugees and Migrants in the EU 
| European Economic and Social Com-
mittee (fgr)� l

EU:s 60-årsjubileum i Paris

Den 24 mars talade EESK-ledamoten 
Thierry Libaert (Övriga intressegrup-
per–FR) på Europeiska ekonomiska 
och sociala kommitténs vägnar vid 

ett högnivåevenemang i  Paris med 
anledning av EU:s 60-årsjubileum. 
EESK:s franska ledamöter Christophe 
Lefèvre (Arbetstagargruppen), Laure 
Batut  (Arbetstagargruppen) och 
Emmanuelle Butaud (Arbetsgivar-
gruppen) deltog också i evenemanget, 
som anordnades av Paris borgmästare 
med stöd av Europeiska kommissionens 
representation och Europaparlamentets 
informationskontor i Paris, den franska 
sektionen av Europarörelsen samt EESK 
självt. Varje talare ombads att lyfta fram 
två av EU:s framsteg som har gjort skill-
nad, och två av de viktigaste utmaning-
arna som EU står inför.� l

Europeiska passet till aktivt medborgarskap finns nu på nätet

Europeiska passet till aktivt 
medborgarskap (EPTAC), som hit-
intills har tryckts på EU:s 23 officiella 
språk, har blivit en av EESK:s mest fram-
gångsrika publikationer. Vi har nöjet att 
meddela att en elektronisk version 
kommer att lanseras, som erbjuder ett 
dynamiskt gränssnitt med ytterli-
gare fakta och funktioner samt gen-
vägar, frågesport och infografik för att 
illustrera informationen och kortfattat 
presentera medborgarnas rättigheter.

Passet kopplar samman de enskilda 
medborgarna, det civila samhällets 
organisationer och deras idéer med 
EU-institutionerna och beslutsfattan-
det i  hela Europa. Det är utformat 
för att bistå och vägleda med-
borgarna att framföra sina syn-
punkter genom att uppmuntra dem 

att ställa några grundläggande frågor 
om tidpunkt (när bör du agera?), samar-
bete (vem bör du gemensam sak med?) 
och verktyg (vilket instrument för del-
tagande bör du använda?) i samband 
med aktivt medborgarskap och 
deltagardemokrati i EU.

Denna elektroniska version finns till-
gänglig på EN/FR/DE. (fgr)� l

NYA PUBLIKATIONERRundabordskonferens med 
arbetsgivarorganisationer på 
Balkan – Aktuella utmaningar och 
framtidsutsikter
av Arbetsgivargruppen

Vikten av social dialog, arbetsgiva-
rorganisationernas roll, den ekonomiska 
situationen i länderna på Balkan, framste-
gen i anslutningsprocessen och de aktu-
ella politiska utmaningarna: detta var de 
främsta ämnena som togs upp i diskus-
sionerna under rundabordskonferensen 
med arbetsgivarorganisationer på Balkan, 
som ägde rum i Ljubljana, Slovenien, den 
22 mars 2017. Vid evenemanget träffades 
företrädare för arbetsgivarorganisationer 
från Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien 

och Hercegovina, Montenegro och f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien.

De företrädare för arbetsgivarorganisa-
tioner som närvarade vid mötet infor-
merade varandra om den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i sina respek-
tive länder. Arbetsgivare från de länder 
som vill ansluta sig till EU redogjorde för 
ett antal utmaningar som deras länder 
står inför, t.ex. skillnader i konkurrens-
kraft och de långsamma framstegen 
i förhandlingarna. Deltagarna var eniga 
om att regionalt samarbete skulle 

hjälpa länderna att förbereda sig för 
EU-medlemskap.

Som avslutning på konferensen fram-
höll Jacek Krawczyk, ordförande för 
Arbetsgivargruppen, att gruppen är 
fast besluten att fortsätta samarbetet 
med arbetsgivar- och näringslivsorga-
nisationer från Balkan.

Konferensen anordnades gemensamt av 
Arbetsgivargruppen och ZDS (slovenska 
arbetsgivarförbundet).� l

Arbetstagargruppen diskuterar det maltesiska 
ordförandeskapets program och EU:s handelspolitik
av Arbetstagargruppen

EESK:s Arbetstagargrupp kommer 
att hålla ett extra sammanträde på 
Malta den 11–12 maj med anledning 
av det maltesiska ordförandeskapet.

Den första dagen kommer att ägnas åt 
den ekonomiska och sociala situationen 
i värdlandet och det maltesiska ordföran-
deskapets prioriteringar och program. 
Ett välkomstanförande av Arbetstagar-
gruppens ordförande Gabriele Bischoff 
kommer att inleda en viktig paneldiskus-
sion. Premiärminister Joseph Muscat 
kommer att hålla ett tal om det malte-
siska ordförandeskapets utmaningar 
och resultat. Tillsammans med Michael 
Farrugia, minister för familjefrågor och 
social solidaritet, Edward Scicluna, 

finansminister, Evarist Bartolo, utbild-
nings- och arbetsmarknadsminister, 
samt Edward Zammit Lewis, minister 
med ansvar för turism, kommer vi att 
diskutera den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen, situationen på 
arbetsmarknaden och arbetsmarknads-
relationerna i Malta och EU.

Diskussionerna kommer att fokusera 
på det brådskande behovet av att blåsa 
nytt liv i det europeiska projektet genom 
en rad strategier som skapar uppå-
triktad konvergens mellan och inom 
EU-länderna när det gäller levnads- och 
arbetsförhållanden. Arbetstagare och 
medborgare kommer endast att återfå 
sitt förtroende för det europeiska pro-
jektet om EU finner och bidrar med 
konkreta lösningar på deras problem 

genom att tillhandahålla högkvali-
tativa arbetstillfällen och full syssel-
sättning, lika ekonomiska och sociala 
möjligheter, socialt skydd samt säker-
het och välbefinnande för individen.

Den andra dagen kommer att handla 
om hur man kan uppnå en mer 
rättvis och öppnare EU-handelspo-
litik som faktiskt gynnar EU:s arbets-
tagare och medborgare utan att 
sätta sociala standarder eller fackliga 
friheter på spel. Arbetsrättsprofessor 
Reingard Zimmer och den vallonska 
regeringens företrädare Thierry Dela-
val förväntas komma med viktiga 
bidrag i  fråga om det övergripande 
avtalet om ekonomi och handel (Ceta). 
(mg)� l

Agenda 2030 för hållbar utveckling: en ny utmaning för 
rättigheter och framsteg inom EU, 22–23 maj 2017, Bryssel
av Övriga intressegrupper

Att ge sig ut på en gemensam resa 
för att befria mänskligheten från fat-
tigdomens tyranni och att lansera en 
ny universell agenda som kommer att 
befästa alla människors mänskliga 
rättigheter är mycket ambitiösa mål. 
Men att ta steget från utfästelser till 
konkreta handlingar är en ännu större 
utmaning. En effektiv förvaltning av 
Agenda 2030 är således av avgörande 
betydelse. Utan tvivel kommer agen-
dan endast att bli verklighet om med-
borgarna aktivt stöder de nödvändiga 
övergångarna och om det civila sam-
hället är direkt involverat under hela 
processen.

Mot denna bakgrund kommer den 
konferens som anordnas av 
Övriga intressegrupper att foku-
sera på följande fyra punkter:

�l För det första syftar den till att 
bekräfta att Agenda 2030 för hållbar 
utveckling består av tre likvärdiga 
dimensioner (en ekonomisk, en 
social och en miljömässig), som är 
nära sammankopplade, ömsesidigt 
stärkande och odelbara. Framste-
gen i genomförandet av målen för 
hållbar utveckling kommer att bero 
på i vilken utsträckning de politiska, 
strategiska och tekniska besluten 
återspeglar denna sammankoppling. 
Det finns därför ett behov av att mäta 
tillväxt ”bortom BNP” och att gå över 
från indikatorer till politikutformning.

�l För det andra kommer evene-
manget att lyfta fram de möjlighe-
ter som Agenda 2030 erbjuder för 
att utveckla en välbehövlig positiv 
berättelse om demokrati och håll-
bar europeisk tillväxt. Utan tvekan 
är Agenda  2030 den lämpligaste 
ramen för att vägleda europeiska 

och nationella strategier för hur 
dagens och framtidens samhällsför-
ändringar ska hanteras. Rättigheter 
(såväl universella som lokala) utgör 
den övergripande vägledande 
ramen för en sådan strategi.

�l Det tredje målet kommer att vara 
att förbättra kommunikationen 
om fördelarna med att genom-
föra målen för hållbar utveckling, 
för både enskilda personer och 
grupper. I detta syfte kommer ett 
antal fallstudier av lokala initiativ 
på gräsrotsnivå att läggas fram.

�l Avslutningsvis kommer det fjärde 
målet att vara att kartlägga den 
mest effektiva rollen för det 
civila samhället i  förvaltningen 
och genomförandet av målen 
för hållbar utveckling på såväl 
nationell som europeisk nivå, 
i syfte att gemensamt genomföra 
Agenda 2030. (cl)� l
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Våra ungdomar har tilltro 
till Europa – Vi får inte göra 
dem besvikna!

Bästa läsare!

Jag skulle vilja inleda denna speci-
alutgåva av vårt nyhetsbrev med 
några tankar kring vilka lärdomar 
vi kan ta med oss från den åttonde 
upplagan av Ditt Europa, din mening, 
som ägde rum i slutet av mars, och 
dela med mig av några av de idéer, 
förhoppningar och farhågor som de 
unga européer som deltog bad oss 
att framföra till EU:s ledare.

Efter detta tvådagarsevenemang 
kan jag med säkerhet säga att jag 
är mycket positiv vad gäller Euro-
pas framtid. Dessa unga människor 
är beviset för att våra ungdomar är 
på rätt väg. De har visat att de är 
begåvande, och också att de bryr 
sig om andra européer och om vår 

miljö. De är angelägna om att bidra till en rättvis, blomstrande och fredlig framtid. 
Sist men inte minst hyser de tilltro till Europa. De tror på den kraft som finns i enighet, 
sammanhållning och solidaritet.

Jag räknar med Europas ungdomar som vår nutid och vår framtid, såsom vår 
17-åriga cypriotiska uppsatsvinnare så välformulerat uttryckte det i sin påminnelse 
till oss vid inledningssessionen, och jag uppmanar dem att utnyttja alla medel och 
verktyg de har för att göra sina röster hörda.

Jag uppmanar de nationella regeringarna och EU:s institutioner att satsa ännu 
mer på program som Erasmus (jag kan med stolthet säga att jag själv är en ”pro-
dukt” av Erasmus), och att uppmuntra fler tonåringar att genomföra en del av sin 
utbildning eller yrkesutbildning i en annan medlemsstat. Detta är viktigt inte bara 
för att öka den ömsesidiga förståelsen, utan även för att motivera unga människor 
att förbättra sina kunskaper i främmande språk. Som vi alla vet öppnar kunskaper 
i främmande språk dörrar och bygger broar.

För mig var det inte särskilt förvånande att två av de tre mest populära förslagen 
pekade på behovet av att formulera en gemensam europeisk berättelse, antingen 
med hjälp av underhållande men informativt audiovisuellt innehåll och sociala 
medier eller genom skolans historieböcker.

De unga deltagarna uppmanade ledarna att väcka intresse för politiken genom att 
fokusera på ”attraktivt innehåll” om Europeiska unionen. Jag skulle vilja tillägga att 
alla europeiska aktörer – politiska ledare och parlamentsledamöter, men även vi 
i det organiserade civila samhället – måste berätta Europas historia, ta ansvar för 
projektet och visa vilka stora framsteg som uppnåtts under 60 år – ekonomiskt, 
socialt och i fråga om hur mycket det europeiska samhället har kommit att sätta 
värde på och blivit en global förkämpe för miljön. Vi får inte heller glömma att 
detta projekt har lyckats integrera 13 länder som fram till nyligen var åtskilda från 
oss andra. Detta är en av milstolparna i Europas 1900-talshistoria.

För våra unga européer är det också viktigt med en gemensam förståelse av Europas 
historia – från öst till väst och från nord till syd. Det är viktigt att skolorna med utgångs-
punkt från ett europeiskt perspektiv – där fakta och inte skam eller skuldbeläggning 
står i centrum – lär eleverna om de två krig som under 1900-talet utplånade miljontals 
människors hopp och liv, och tittar närmare på orsakerna bakom: Hur kunde så mycket 
missnöje och hat sprida sig som en epidemi över hela kontinenten? Hur kunde några 
skräckinjagande auktoritära ledare vinna så mycket makt? Hur kunde dessa tendenser 
återuppstå igen på Balkan i slutet av århundradet? – Viktigast av allt är att vi lär oss 
av historien – först och främst att oavsett vilka problem vi konfronteras med 
i Europa får vi aldrig ge efter för den söndrande nationalismen. Det är vi 
skyldiga våra europeiska ungdomar. Och det är vi är skyldiga Europa.

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande

Ditt Europa, din mening – 2007. EESK 
frågar europeiska ungdomar: EU@60: 
vart bär det av härnäst?

”Ni är vår nutid och vår fram-
tid, och Europa behöver er!” Med 
dessa ord välkomnade EESK:s 
vice ordförande Gonçalo Lobo 
Xavier 99 ungdomar till det årliga 
evenemanget Ditt Europa, din 
mening, som anordnas av Euro-
peiska ekonomiska och sociala 
kommittén (EESK). Vice ordföran-
den uppmanade dem att utnyttja 
detta unika tillfälle att umgås 
med sina europeiska jämnåriga, 
använda sina kunskaper i främ-
mande språk, lära av varandra 
och skaffa nya vänner som kan 
förändra deras liv och inställning 
till detta enastående projekt som 
kallas Europeiska unionen.

Den 30–31 mars anordnade EESK sitt 
årliga evenemang Ditt Europa, din 
mening. Eftersom det ägde rum strax 
efter firandet av det europeiska projek-
tets och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommitténs 60-årsdag frågade 
EESK de unga deltagarna: EU@60: 
vart bär det av härnäst? Bland mer 
än 680 ansökningar valdes 33 skolor ut 
i december förra året. Tre elever och en 
lärare från varje skola kom till Bryssel för 
att diskutera Europas – och sin egen – 
framtid ur en tonårings perspektiv.

Ordförande George Dassis sade 
i sitt inledningsanförande att bilden 
av EU hade mörknat något sedan den 
finansiella krisen, ”som inte ens hade sitt 
ursprung i Europa, utan i USA. ”Europa 
har förlorat sin lyskraft. Ett skäl är att folk 
ibland har intryck av att EU bara tillhör 
storföretagen och bankerna, men EU är 
först och främst till för medborgarna.” 
Georges Dassis mindes sin egen ung-
dom och hur han hade varit tvungen 

att börja arbeta vid tolv års ålder, precis 
som så många andra i hans generation, 
och påminde om att ungdomar måste 
ta sin del av ansvaret: ”Från sjuttiotalet 
och framåt har vi upplevt ett ständigt 
ökande välstånd. Men sådant som vi 
tar för givet i dag kom inte som en gåva 
från himlen. Tidigare generationer – era 
föräldrar och mor- och farföräldrar – har 
byggt upp Europas välstånd, ofta med 
stora uppoffringar. Nu är det er uppgift 
att se till att Europa förblir en kontinent 
med välfärd och fred, och det är också er 
uppgift att reagera och ta avstånd från 
populister som vill riva ner vårt Europa.”

Europeiska kommissionens vice ord-
förande Jyrki Katainen välkomnade 
ungdomarna och tog upp det slutliga 
beslutet om brexit, som fattats i veckan: 
”Det är ett sorgligt ögonblick när en med-
lem av vår gemenskap lämnar oss, men 
vi måste också se detta som en möjlighet 
att skapa ett nytt EU med 27 medlemssta-
ter, som andra länder möjligen ansluter 
sig till i framtiden.” Med hänvisning till 
Ditt Europa, din mening uppmanade han 
ungdomarna att diskutera vilket Europa 
de ville ha, och att komma ihåg att 
”tanken bakom EU är att många globala 
utmaningar, t.ex. säkerhet, klimatföränd-
ringar eller migration, inte kan hanteras 
av en enskild medlemsstat utan kräver 
gemensamma insatser av 27 länder”.

Under evenemanget, som ägde rum 
under en och en halv dag, arbetade 
de unga deltagarna tillsammans i olika 
grupper och plenarsessioner med att 
utforma sina planer för Europas framtid 
och utarbeta förslag om hur man kan 
uppnå målen. Avslutningsvis röstade 
man och valde ut tre förslag. Dessa 
kommer nu att översändas till kommis-
sionen, och Jyrki Katainen betonade att 
kommissionen är angelägen om att få 
denna återkoppling om de fem sce-
narier för EU:s framtid som redovisas 
i kommissionsordförande Jean-Claude 
Junckers vitbok.

De 33 lärarna hade också en mycket 
aktiv del i  framgången med Ditt 
Europa: din mening, genom att de 
förberedde eleverna och följde med 
dem på resan till Bryssel. De deltog 
i  ett parallellt nätverksseminarium, 
gjorde ett särskilt besök på Europa-
parlamentets besökscentrum (Par-
lamentarium) och fick möjlighet att 
utbyta bästa praxis och att lära sig mer 
om EESK:s roll. ”Lyssna på era lärare”, 
sade Gonçalo Lobo Xavier, ”de gör 
ett fantastiskt jobb med att stötta er och 
dela med sig av sina värderingar med er”.

Detta var åttonde gången i rad som 
EESK anordnade Ditt Europa, din 
mening, och såväl det ständigt växande 
antalet ansökningar som ungdomar-
nas entusiastiska deltagande visar att 
det finns ett behov av evenemang av 
denna typ som ger de unga en platt-
form där de kan göra sina röster hörda. 
(sma)� l
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Ledamöternas deltagande
Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de 

ledamöter som besökte skolor för deras 
arbete med att förbereda eleverna inför 
debatten i Bryssel: Martina Širhalová, 
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta 
Anča, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, 
Roman Haken, Cristian Pîrvulescu, 
Seamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred 

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, 
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga 
Joó, Reine-Claude Mader, Arno Metzler, 
Pirkko Raunemaa, Charles Vella, Meelis 
Joost, Krzysztof Pater, Gintaras Morkis, 
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves 
Somville, Mário Soares, Josiane Willems, 
Sibian Ionuţ och Ariane Rodert.� l

Vilka andra prioriteringar 
bör EU ha?

Eleverna som deltog i Ditt Europa, din mening lade fram och röstade om 10 
förslag. Här är de övriga sju, tillsammans med det antal röster som de fick:
�l Skapa en EU-organisation som ska hjälpa flyktingarna att integrera sig 

i EU-länderna – integration genom utbildning (36 röster)
�l Ett idealiskt skolsystem som leder till sysselsättning för ungdomar (35 röster)
�l Gemensamma miljöstandarder inom EU (30 röster)
�l Undersöka de bakomliggande orsakerna till terrorism (+ mediernas roll) 

(26 röster)
�l Stimulera lokala företagare genom stödprogram (20 röster)
�l Jämställdhet (18 röster)
�l Inrätta nationella organ för att hjälpa människor att kommunicera med 

EU:s institutioner direkt, utan att behöva förlita sig till de nationella 
regeringarna (15 röster)
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Unga européer uppmanar EU att ta itu 
med livsmedelssvinnet och fattigdomen

Bättre övervakning och hantering 
av livsmedelssvinn, en europeisk läro-
plan i historia för att bekämpa natio-
nalism och en Europadag i skolorna för 
att förbättra ungdomars kunskaper om 
EU: detta var de huvudrekommenda-
tioner som de elever som deltog i Ditt 
Europa, din mening riktade till de 
politiska beslutsfattarna. Syftet med 
evenemanget var att diskutera de 
utmaningar som EU står inför.

Vid detta ungdomsevenemang, som 
anordnades av Europeiska ekono-
miska och sociala kommittén (EESK), 
samlades en grupp med 100  begå-
vade gymnasieelever från 33 skolor 
i EU:s 28 medlemsstater och de fem 
kandidatländerna för att utbyta nya 
idéer om vilken riktning EU bör ta de 
kommande åren.

”Många människor tror att den unga 
generationen bara är framtiden”, sade 
Andri Pandoura, den 17-åriga vin-
naren av 2016 års europeiska uppsat-
stävling för ungdomar. ”Men vi är mer 
än så. Vi är nuet, ett nu som bryr sig om 
och som har potential, om inte att för-
ändra världen så åtminstone att försöka. 
Därför behövs det mer investeringar 
i ungdomars utbildning, program och 
konferenser, och framför allt, en större 
tilltro till den unga generationen.”

Gruppen diskuterade de mest brän-
nande dagsaktuella frågorna, bland 
annat ungdomsarbetslösheten, inte-
grationen av migranter, sociala ojäm-
likheter och bristande jämställdhet, 
miljön, den ekonomiska återhämt-
ningen, terrorism och säkerhet. Däref-
ter lade man fram 10 konkreta förslag 
riktade till de politiska beslutsfattarna.

Efter en intensiv och livlig debatt 
om de olika förslagen kom eleverna 
överens om tre prioriteringar för att 
förbättra Europeiska unionens framtid:

1. Minska livsmedelsvinnet för att 
hjälpa de fattiga och främja en 
hållbar utveckling.

2. Bekämpa nationalism genom inter-
aktiv utbildning och en gemensamt 
överenskommen läroplan i historia.

3. Öka det politiska intresset i Europa 
genom att tillvarata den potential 
som finns i sociala medier och utbild-
ning, genom ett attraktivt innehåll 
och en Europadag i skolorna.

EESK:s ledamöter och politiska besluts-
fattare var imponerade av elevernas 
förmåga att tänka utanför ramarna 
och reflektera över de viktigaste fråg-
orna som de europeiska samhällena 
konfronteras med i dag.

”Ni är vår nutid och vår framtid, och 
Europa behöver er”, slog EESK:s vice 
ordförande, Gonçalo Lobo Xavier, 
fast i sitt öppningsanförande. ”Ni kom-
mer att få tillfälle att göra er hörda oav-
sett er tro, ras eller hudfärg, och det är 
ovärderligt. Det stora värdet ligger i att få 
träffa människor från alla håll och kan-
ter och i att tala om var ni står i frågan 
om Europas framtid.”

Våra ungdomars 
prioriteringar
Eleverna uttryckte sin oro i fråga om 
miljöfrågor och fattigdom genom att 
rösta för förslaget om att minska 
livsmedelssvinnet och hjälpa de 
fattiga. En av eleverna som argumen-
terade för det vinnande förslaget sade 
att ”det finns ett akut behov av att över-
vaka jordbruksprocesserna bättre för att 
kunna skilja säkra livsmedel från osäkra. 
EU har inte gjort tillräckligt för att minska 
slöseriet och uppmuntra livsmedelsdo-
nationer till organisationer som hjälper 
dem som är hungriga.”

Utbildning angavs som ett av de vikti-
gaste verktygen för att bidra till att lösa 
dagens hot och utmaningar. ”Proble-
met är att människor har förlorat tilltron 
till EU”, sade en annan deltagare, som 
föreslog en Europadag i skolorna 
för att förbättra den allmänna kunska-
pen om EU och stimulera debatten.

Uppkomsten av nationalistiska 
strömningar i många medlemsstater, 
som uppstått ur rädslan för migration, 
arbetslöshet eller terrorism, stod 
också i centrum för diskussionerna. 
För att bekämpa detta föreslog de 
unga delegaterna att EU-medel anslås 
till upprättandet av en europeisk 
läroplan i historia, för att lära barn 
och ungdomar om vår gemensamma 
historia och de värderingar vi delar.

En grupp ungdomar föreslog att 
det inrättas nationella program 
för flyktingintegration med 
ekonomiskt och strukturellt stöd från 
EU: ”Vi behöver ett utbildningsprogram 
där flyktingar kan lära sig om vår 
kultur, men vi bör också lära oss om 
deras kultur. Om bara de känner till 
vilka vi är och vi inte vet vilka de är så 
kommer vi alltid att vara rädda för dem 
och då kommer mångkulturen aldrig 
att fungera.”

Behovet av att främja ungas 
företagande genom utbildningskurser 
och praktikmöjligheter togs också 
upp av deltagarna, som betonade 
att ”det är endast genom att stödja 
företagande som våra länder kan 
få bukt med arbetslösheten och öka 
levnadsstandarden”.

De ungas röster kommer att 
få genomslag
EESK kommer att se till att ungdo-
marnas förslag för att ge EU en bättre 
framtid kommer att bli hörda av lag-
stiftarna genom att infoga förslagen 
i kommitténs yttranden och skicka 
de tre populäraste rekommendatio-
nerna till Europeiska kommissionen. 
Dessutom kommer en delegation av 
Ditt Europa, din mening-elever att pre-
sentera de vinnande förslagen under 
EESK:s evenemang Det civila sam-
hällets dagar den 26–27 juni.

I sitt avslutningsanförande sade 
EESK-ledamoten Evangelia Keke-
leki (Övriga intressegrupper–EL) 
att ”det är fascinerade att tala med er 
i den unga generationen, och att lyssna 
till era idéer. I dag känner jag mig helt 
övertygad om att ni är goda arvtagare 
till min generation. Ni kan bygga ett 
annat Europa, ett Europa med värde-
ringar och solidaritet, ett Europa som 
arbetar för sitt folk och inte bara för 
pengar. Det är upp till er att skapa det 
Europa ni förtjänar.” (mq)� l
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http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Miljö

”Återvinning är ett globalt problem, och vi måste alla 
bidra till återvinningen. Människor som inte återvinner bör 
bestraffas med böter eller högre skatt”
”Det är viktigt att fler blir medvetna om miljörelaterade 
problem: vi måste informera EU-medborgarna”

Utbildning

”Skolan är samhällets grundval och den skapar robotar, 
inte människor. Det är en process som värderar betyg högre 
än lärande.”
”Vi bör låta ungdomar få tycka till om vad de vill ändra 
i sina utbildningssystem”
”Vi bör främja praktisk inlärning (learning-by-doing) och 
ge elever och lärare möjlighet att påverka undervisningen 
och inlärningen i skolan.”Ungdomars deltagande

”EU bör föra beslutsfattandet närmare människorna 
genom sociala medier och tv och genom att inrätta 
ett institutionellt forum för ungdomar från samtliga 
medlemsstater, så att ungdomarna känner att man lyssnar 
till dem.”
”Politikerna bör samråda med allmänheten oftare”

Migration och flyktingar

”Integrationen av flyktingar bör gå i båda riktningar. 
De behöver förstå kulturen i värdlandet, men människor 
i värdlandet bör också försöka förstå deras kultur.”
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Nationalism

”Nationalismen är på väg att slå sönder det europeiska 
bygget”
”Att göra skillnad mellan ‘vi’ och ‘dem’ är roten till 
nationalism”
”Att kunna tala mer än ett språk bryter ner stereotyper och 
motverkar nationalism”
”I fråga om nationalism handlar allt om utbildningssystemet – 
om elever och studenter har tillgång till fler utbytesprogram kan 
ungdomarna få andra perspektiv och kan de ifrågasätta det som 
de lär sig i klassrummen, eftersom samhällslärare kan ha sin 
egen agenda”
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Terrorism och säkerhet

”I dag försöker vi bekämpa terrorismen med fysiska och 
militära insatser, men om man tittar på de bakomliggande 
orsakerna är det uppenbart att terroristerna är marginaliserade 
människor som tror att deras enda chans att göra sina åsikter 
hörda i tv och massmedier är att skapa terror.”
”Genom att uppmärksamma terrordåden mindre i medier 
och sociala medier kan vi motverka syftet med terrorism.”
”Människor tänker inte på att det finns annan terrorism vid 
sidan av den skadliga stereotypa föreställningen om islamisk 
extremism, men även andra grupper, t.ex. högerextrema, begår 
också terrorbrott.”
Europeisk integration

”Jag tycker att fred är viktigt, eftersom freden är själva 
grundvalen för EU och allt som EU står för”
”Euron – den förenar oss och att ha en gemensam valuta gör 
allting enklare”
”EU behöver ingen armé: att bygga upp en militär kultur är 
fruktansvärt, EU bör inrikta sig på högre värden”
”Jag ser Europa som ett land och oss alla som bröder och 
systrar med olika accenter”

Den demografiska utmaningen

”I de flesta länder i Europa sjunker födelsetalen och om 
10–15 år kan detta skapa allvarliga problem. Att det inte finns 
tillräckligt många unga människor som arbetar och tillför pengar 
till ekonomin kommer att göra det svårt att utvecklas”
Jämställdhet

”Vi lever faktiskt på 2000-talet! Det borde vara helt normalt 
att kunna göra karriär och sträva efter att förverkliga sina 
drömmar, och könet borde inte spela någon roll.”
”Problemet i vårt samhälle är att vi lär flickor hur de ska ta 
hand om sig, men vi lär inte män hur de ska uppföra sig. Det 
första steget för att uppnå jämställdhet är uppfostran i hemmet 
och i skolan”
Ditt Europa, din mening

”Den mest intressanta aspekten med Ditt Europa, din mening 
är att de alltid vill höra våra förslag, våra åsikter i olika frågor 
som berör Europa i dag och att de alltid ställer frågor. De låter 
oss tala och delta.”
”Ditt Europa, din mening är ett fantastiskt evenemang, det 
borde institutionaliseras!”


