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Eurooppalaisessa yhteiskunnassa olisi siirryttävä
kertakäyttökulttuurista kestäväpohjaisempaan,
työllisyyttä edistävään aikakauteen
PÄÄKIRJOITUS

Hyvät lukijat,
Toivotan jokaiselle teistä onnellista ja antoisaa uutta vuotta. Toivon, että vuosi tuo tullessaan monia ilon aiheita ja onnellisia hetkiä paitsi tietenkin yksityiselämässänne myös
työelämässänne.
Työllä on tärkeä asema meidän elämässämme. Sitä on käytännössä lähes mahdotonta erottaa
kokonaan yksityiselämästämme.
Me kaikki tarvitsemme hyvin tehdyn työn tuomaa tyydytystä ja tunnustusta hyvin tehdystä
työstä.
Valtaosa kanssaihmisistämme on työntekijöitä. Ei kuitenkaan pidä unohtaa niitä, jotka ovat
työntekijöitä mutteivät palkansaajia, niitä, jotka ovat vielä liian nuoria työskentelemään, niitä,
jotka ovat eläkkeellä, ja niitä, joilla ei ole työtä sairauden, vakavan vamman, työttömyyden tai
muun syyn vuoksi.
Komiteassa edustettuina olevista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista suuren enemmistön
toiminta liittyy joka tapauksessa suoraan työntekoon. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että
työllä on niin valtava merkitys elämässämme.
Kunkin henkilökohtaisen työpanoksen – osaamisen, rohkeuden, energian ja tahdon – lisäksi
pidän ehdottoman välttämättömänä, että työympäristössä saa kohdata vilpittömyyttä, lojaaliutta, vuoropuhelua ja, jos mahdollista, solidaarisuutta, sillä niitä tarvitaan, jotta uuden vuoden toivotukseni voisivat käydä toteen parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitsemme toinen
toisiamme.
Tapahtuipa mitä tahansa, on varsinkin näinä Euroopalle ja sen toimielimille vaikeina aikoina
pidettävä mielessä, että meitä yhdistää kaksi perusasiaa. Ensinnäkin Euroopan unioni on hyvä
asia Euroopan kansoille, ja sitä täytyy siksi vaalia ja kehittää. Toiseksi unionin kansalaisyhteiskunnan tulee olla järjestäytynyt ja sitä tulee jopa kannustaa järjestäytymään, sillä sen kuuluu
olla edustettuna ja tulla kuulluksi.

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja
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Valletta, Malta:
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22.–23. helmikuuta 2017,
ETSK, Bryssel:
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EU:n saaret – rakenteellisesta
haitasta osallistaviksi alueiksi

ETSK:n täysistunto

Komission on pyrittävä
lisäämään yhteisvastuullisuutta
vuonna 2017, ETSK toteaa
keskustelussa komission jäsenen
Frans Timmermansin kanssa
Vuoden 2017 ETSK:n
nuorisoaloite Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi käynnistyy

Näe miten ETSK on vaikuttanut
asioihin – uusi esittelyvideo

ETSK antoi lausunnot yhteistyötaloudesta, toiminnallisesta
taloudesta ja nudge-ajattelusta
ETSK:n joulukuun täysistunnossa korostettiin yhteistyötalouden ja toiminnallisen
talouden merkitystä uusina, nykyistä kestäväpohjaisemman Euroopan kehittämistä
edistävinä liiketoimintamalleina. Komitea
kehotti komissiota kuitenkin myös huolehtimaan siitä, ettei yhteistyötalous lisää
työsuhteiden epävarmuutta eikä veronkiertomahdollisuuksia. Nudge-ajattelu on yksi
keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Lisäksi ETSK ehdotti uudenlaisen menetelmän kehittämistä uuden talouden sääntelemiseksi ja mittaamiseksi erilaisia standardeja
soveltaen.
Yhteistyötaloutta käsittelevästä lausunnosta käydyn keskustelun aikana ETSK
ilmaisi huolensa työsuhteiden epävarmuuden uhkasta ja verokiertomahdollisuuksien lisääntymisestä hajautuneessa
digitaalitaloudessa. ETSK kehotti välttämään
arvonlisäketjun siirtämistä reaalitalouden
toimijoiden käsistä yksityisten digitaalisten alustojen omistajien käsiin esimerkiksi

autojen yhteiskäytön yhteydessä. Lausunnossa keskitytään mm. sellaisiin ratkaisuihin
kuin avoimuuteen, syrjimättömyyteen ja
luottamukseen pohjautuvan riippumattoman eurooppalaisen digitaalialustojen luokituslaitoksen perustamiseen.
Toiminnallisesta taloudesta antamassaan lausunnossa ETSK toivoo, että
eurooppalaisessa yhteiskunnassa toteutuisi
taloudellinen siirtyminen luonnonvarojen
liikakäytöstä ja tuhlaamisesta kestäväpohjaisempaan kierrätysaikakauteen, jolloin
arvo määräytyy pikemmin laadun kuin
määrän perusteella ja työvoimaa käytetään
aiempaa enemmän. Komitea kehottaa myös
nopeuttamaan tutkimusta ja hankkeita, jotka
koskevat toiminnalliseen talouteen liittyviä
uusia tuotanto- ja kulutusmalleja, kuten
tuotteiden ekologista suunnittelua, kiertotaloutta ja yhteiseen etuun pyrkivää taloutta.
Lisäksi komitea hyväksyi lausunnon
nudge-ajattelun soveltamisesta

ETSK kehottaa komissaari
Kataista toteuttamaan
investointisuunnitelman viipymättä
ESIR 2.0:aa käsittelevässä
lausunnossa suositellaan
yksityisen pääoman
osuuden vahvistamista
Joulukuussa 2016 ministerineuvosto
päätti jatkaa Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR 2.0) noin 500 miljardin euron lisäinvestoinneilla vuoteen 2020
mennessä. ETSK:n joulukuun täysistunnossa
kehotettiin toteuttamaan suunnitelma välittömästi sekä varmistamaan toimien tasapainoinen maantieteellinen kattavuus EU:ssa ja
yksityisen pääoman osuus.
Strategisten investointien rahasto
on osoittanut alkuperäisen suunnitelman
vakauden. Tähän mennessä hyväksytyt toimet ovat arvoltaan yli 154 miljardia euroa.
Tästä summasta yksityiset sijoittajat ovat
rahoittaneet 62 prosenttia, ja sillä on tuettu
380 000:ta pk-yritystä ja yli 50 000:ta mikroyritystä. ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja neuvoston päätökseen
jatkaa strategisten investointien rahastoa
ja vauhdittaa sen rahoitusta. Pk-yritysten
tukemista olisi jatkettava, mutta kuten

lausunnossa korostetaan, pk-yrityksille on
tiedotettava, että ne ovat saaneet tukea
EU:lta. ETSK kehottaa myös lisäämään yksityisen pääoman osuutta ja korostaa tasapainoisen maantieteellisen ja alakohtaisen
kattavuuden merkitystä. Lisäksi ETSK korostaa, että strategisten investointien rahaston
sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava, ja
kehottaa edistämään Euroopan investointineuvontakeskuksen toimintaa sekä vahvistamaan kansallisten kehityspankkien roolia.
Strategisten investointien rahastoa koskevan
ETSK:n lausunnon esittelijän Alberto Mazzolan (työnantajat-ryhmä – IT) mukaan
”komitea kehottaa edelleen lisäämään yksityisen pääoman, kuten joukkolainamarkkinoiden
sekä vakuutus- ja sijoitusrahastojen, osuutta
sekä varmistamaan niiden asianmukaisen käytön. Euroopassa yhteisösijoittajien hallinnoimien varojen määrä on 13 500 miljardia euroa,

www.eesc.europa.eu

politiikassa. Nudge-lähestymistavassa on
kyse ihmisten käyttäytymisen muuttamisesta
nk. pehmeiden kannustimien tai vinkkien
avulla, ja sitä voidaan soveltaa lähes kaikilla
politiikanaloilla, esimerkiksi energiankulutus-, terveydenhuolto- ja jätehuoltoasioissa.
ETSK kannustaa hyödyntämään tätä tehokasta ja helppokäyttöistä välinettä niin EU:n
kuin jäsenvaltioidenkin politiikassa. Kun
nudge-menetelmät suunnitellaan huolellisesti siten, että sekä tekniset että eettiset
näkökohdat otetaan huomioon, niillä pystytään kannustamaan ihmisiä muuttamaan
käyttäytymistään. (mm)
l

joista alle 1 prosenttia investoidaan infrastruktuuriin.” Junckerin suunnitelma, johon
sisältyy enemmän rahoitusta kuin muihin
aloitteisiin, mahdollistaa investoinnit laajoihin rajatylittäviin eurooppalaisiin hankkeisiin,
joista kunkin arvo on yli 10 miljardia euroa,
ja niiden tukemisen pääasiassa yksityisellä
pääomalla. ”Komission on oltava aktiivinen
näiden hankkeiden toteuttamisessa. Strategisten investointien rahastosta olisi tuettava
myös yhteiseen turvallisuuteen ja puolustusteollisuuteen liittyvän kaksikäyttöteknologian
kaltaisia tekijöitä, ja EIP-toimien ulkopuolelle
jäävien alojen luetteloa tulee muuttaa vastaavasti”, ETSK:n esittelijä totesi. (mm)
l
Mukana teemanumero
ETSK-info julkaisee ETSK:n vuoden 2016
kansalaisyhteiskuntapalkinnon viime
joulukuussa järjestetyn luovutusseremonian jälkeen teemaliitteen, jossa
esitellään voittajat haastattelujen kera.
Lisäksi ETSK:n puheenjohtaja Georges
Dassis esittää ajatuksiaan muuttoliikkeestä aikamme keskeisenä kysymyksenä ja varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo
Xavier näkemyksiään ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon merkityksestä.

ETSK:n mukaan komission on pyrittävä lisäämään
yhteisvastuullisuutta vuonna 2017
Täysistunnon yhteydessä käydyssä keskustelussa
Euroopan komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa ETSK:n jäsenet kehottivat lisäämään
solidaarisuutta ja vastuuta, kuten ETSK:n panoksessa
komission vuoden 2017 työohjelmaan todetaan.

Varapuheenjohtaja Timmermans totesi: ”Suurimpana haasteena on parantaa sosioekonomisia olosuhteita,
ja välittömät toimet vuonna 2017 keskittyvät sosiaalisten oikeuksien pilariin, digitaalisiin sisämarkkinoihin ja
energiaunioniin.”

ETSK katsoo, että vuonna 2017 olisi vahvistettava EU:n
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä sen
maailmanlaajuista roolia ja eurooppalaisten identiteettiä
EU:n kansalaisina. ETSK:n puheenjohtaja Georges
Dassis totesi: ”Meidän on torjuttava epätasa-arvoa ja
köyhyyttä. Se on ainoa tapa saada kansalaiset Eurooppa-hankkeen taakse.” Järjestelmällisen vuoropuhelun
luominen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden
kanssa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä EU:n tavoitteiden
saavuttamisessa.

Kannanotossaan Euroopan komission vuoden 2017 työohjelmaan ETSK kehottaa komissiota varmistamaan, että
eurooppalaisella ohjausjaksolla saavutetaan Eurooppa
2020 -strategian tavoitteet. Se toteaa myös, että sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen tulisi olla ensisijainen huolenaihe.
EU:n roolia maailmanlaajuisena rauhan ja vakauttamisen edistäjänä on vahvistettava yhteisen turvapaikkajärjestelmän, vahvan yhteisen ulko- ja kehityspolitiikan,
kansainvälisen poliisiyhteistyön ja tehokkaan ulkorajavalvonnan avulla. (cad/jk)
l

ETSK:n mukaan ilmailualalla tarvitaan
ETSK kehottaa tarkistamaan EU:n
uudenlainen lähestymistapa turvallisuuteen kyberturvallisuusstrategian

Tämän uuden lähestymistavan lisäksi olisi vahvistettava Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA)
kapasiteettia, ja olisi varmistettava avoin ja osallistava
siirtyminen riskinarviointiin ja suorituskykyyn perustuvaan uuteen järjestelmään. ETSK:n näkemyksen mukaan

ETSK kehottaa luomaan kattavat ja johdonmukaiset
säännökset miehittämättömiä ilma-aluksia varten turvallisuuden takaamiseksi. On luotava johdonmukainen
lähestymistapa miehittämättömien ilma-alusten lennättämisen ja hallussapidon lupajärjestelmiin sekä rekisteröintiin. (cad/jk)
l

Kyberturvallisuutta vaarantavista poikkeavista tapahtumista aiheutuu suurta vahinkoa EU:n taloudelle, ja ne
heikentävät kansalaisten luottamusta digitaaliyhteiskuntaan. Vuonna 2016 laaditun tutkimuksen mukaan (The
Global State of Information Security Survey 2016) noin
80 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on kokenut
vähintään yhden kyberturvallisuuspoikkeaman, ja turvapoikkeamien määrä kaikilla elinkeinoaloilla maailmanlaajuisesti kasvoi 38 prosentilla vuonna 2015.

instituutioille. ETSK toivoo lisäksi, että kyberturvallisuutta
koskevaa julkisen ja yksityisen sektorin sopimusperusteista kumppanuutta hyödynnetään erikoistuneiden
kyberturvallisuusyritysten kehittämisen tukemiseen.

ETSK pitää tätä osoituksena siitä, etteivät vuoden 2013
EU-kyberturvallisuusstrategia ja sen puitteissa toteutetut
toimet ole riittäviä, jotta voitaisiin varmistaa kyberhyökkäysten sietokyky ja asianmukainen reagointi turvallisuuspoikkeamiin. ETSK on siksi hyväksynyt lausunnon aiheesta
Euroopan kyberresilienssijärjestelmän vahvistaminen, jossa
se suhtautuu myönteisesti komission aiheesta antamaan
tiedonantoon, mutta samalla kehottaa päivittämään
kyberturvallisuusstrategiaa ja ehdottaa erilaisia toimenpiteitä, kuten riittävien varojen osoittamista kyberturvallisuusalan tutkimuksesta ja innovoinnista vastaaville

Vaikka ETSK pitää tervetulleena komission aikomusta
arvioida Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston toimeksiantoa, komitea toivoo myös EU-tason kyberturvallisuusviranomaisen luomista sekä kansallista
kyberturvallisuuden kehittämismallia ja luokitusjärjestelmää jokaisen jäsenvaltion kyberresilienssin tason
mittaamiseksi. Komitean mielestä ratkaisevan tärkeää
on muun muassa antaa julkishallinnon henkilöstölle tarkoituksenmukaista koulutusta, lisätä kansalaisten tietoisuutta riskeistä ja vahvistaa kaikkien sidosryhmien välistä
yhteistyötä. (jk)
l

Malta EU:n puheenjohtajavaltioksi:
katsaus olennaisimpaan

Maltan puheenjohtajuuskauteen
liittyviä keskeisiä ETSK:n
tapahtumia

Malta tarttuu unionin ruoriin ensimmäistä kertaa
tammikuussa 2017. Sen vahtivuoro EU:n neuvoston
puheenjohtajana osuu unionille ratkaisevan tärkeään
aikajaksoon: Rooman sopimusten 60-vuotistaivalta
juhlistetaan vuoden 2017 maaliskuussa, ja samassa
yhteydessä viedään päätökseen EU:n tulevaisuuden pohdintaprosessi, jonka valtion- ja hallitusten
päämiehet saattoivat alulle vuoden 2016 syyskuussa
Bratislavassa. Sen lisäksi Malta seuraa huolellisesti, käynnistetäänkö perussopimuksen 50 artiklassa tarkoitettu
menettely, ja valmistautuu niin ollen myös mahdollisuuteen, että ryhdytään käymään brexit-neuvotteluja.
Nykyinen puheenjohtajamaakolmikko, josta olivat vuorossa ensin Alankomaat ja sitten Slovakia, päättää työnsä
vuoden 2017 heinäkuussa. Malta on valinnut puheenjohtajakautensa suuntaviitoiksi seuraavat painopisteet:

●● 25. tammikuuta: puheenjohtajavaltio Maltan
painopisteiden esittely ETSK:n täysistunnossa
(Bryssel)

●● muuttoliike: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja virtaviivaistaminen
●● sisämarkkinat: verkkovierailumaksujen kaltaisten
rajoitteiden poistaminen ja pääomamarkkinaunionin kehittäminen
●● turvallisuus: terrorismin torjunta, unionin ulkorajan valvonta, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston Eurojustin hallinnon
kehittäminen
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lentoturvallisuusviraston tehtäviä olisi laajennettava
siten, että sillä olisi nykyistä suurempi vastuu turvallisuuden alalla. Tämä koskisi erityisesti hätätilanteiden
hallintaa. Sen rahoituksen ei pitäisi nojautua yhtenäiseen
eurooppalaiseen ilmatilaan kuuluvien palvelujen maksuihin. Samalla olisi harkittava muitakin osatekijöitä, kuten
maahuolintapalveluiden toimittajien sertifiointivaatimuksia sekä matkustamohenkilökunnan lupajärjestelmää.
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”Uudet lentoturvallisuussäännöt ovat tarpeen, jotta voidaan
varmistaa turvallinen ja ympäristöystävällinen lentoliikenne
kaikille matkustajille ja muille kansalaisille”, sanoi lausunnon esittelijä Raymond Hencks (työntekijät-ryhmä –
LU). ”On otettava huomioon, että lentoturvallisuus on
erittäin tärkeää Euroopan kannalta, ja lisättävä toimia
EU-tasolla. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava yhteistä
lähestymistapaa, jotta voidaan välttää turvallisuusstandardien monimutkaisuutta ja päällekkäisyyttä.”

Internetillä ja digitaaliteknologialla on olennainen
rooli talous- ja yhteiskuntaelämässä. Digitaalitalous luo
jo yli viidenneksen bkt:n kasvusta EU:ssa. Yhteiskuntamme on riippuvainen internetistä ja digitaaliteknologiasta, ja siksi on välttämätöntä suojella tätä kriittisen
tärkeää infrastruktuuria asianmukaisesti.

© Shutterstock

Kestäväpohjainen ilmailuala on EU:n talouskasvun
kannalta keskeinen osa-alue, ja turvallisuus on sille ratkaisevan tärkeää. Lentoturvallisuus 2000-luvulla edellyttää,
että miehittämättömien ilma-alusten ja verkkorikollisuuden uusien muotojen kaltaisiin turvallisuusriskeihin
valmistaudutaan ja mukaudutaan säännöllisesti. Tähän
jatkuvasti kehittyvään teknologiseen ympäristöön
mukautumiseksi ETSK on hyväksynyt lausunnon, jossa
tuetaan uudenlaista riskinarviointiin ja suorituskykyyn
sekä sääntöjen viiden vuoden välein tapahtuvaan
säännölliseen arviointiin perustuvaa lähestymistapaa
turvallisuuteen.

●● sosiaalinen osallisuus: naisten työmarkkinaosallistumisen parantaminen, sukupuoleen perustuvan
väkivallan torjuminen
●● unionin naapurusto: Libyan tilanteen vakauttaminen, Lähi-idän rauhanprosessi, Syyrian konflikti ja
toimet itäisten naapurimaiden suhteen
●● merialan kysymykset: kansainvälinen valtamerten hallinnointi, läntisen Välimeren aluetta koskeva
aloite.

●● 7. helmikuuta: julkinen kuulemistilaisuus
aiheesta ”Mikä on saarten tulevaisuus Euroopan unionissa?” (Malta)
●● 22. helmikuuta: Joe P. Smithin taidenäyttelyn
Textures of memory [Muistin kudelmia] avajaiset (Bryssel)

Painopisteiden merkitystä osoittavat puheenjohtajavaltio
Maltan ETSK:lta pyytämien valmistelevien lausuntojen
aiheet:

●● 21. maaliskuuta: konferenssi – Euroopan
kuluttajapäivä (Malta)

●● Vene- ja merimatkailu
●● Työmarkkinoilla aktiivisten henkilöiden taitotason
kohottaminen
●● Korkeatasoista koulutusta kaikille
●● EU:n saaret: rakenteellisesta haitasta osallistaviksi
alueiksi.
Maltassa pidetään joukko kuulemistilaisuuksia ja kokouksia; yksi niistä on komitean tällä kertaa siellä järjestämä
vuotuinen Euroopan kuluttajapäivä -tapahtuma 21.
maaliskuuta 2017. Tämänvuotinen aihe on ”Digitaaliset
sisämarkkinat: mitä etuja ne tuovat kuluttajille?” (jb) l

●● huhtikuu: konferenssi – Digital Europe and
industrial change [Digitaalinen Eurooppa ja
teollisuuden muutokset] (Malta)
●● 31. toukokuuta: Kris Micallefin taidenäyttelyn
Regnum avajaiset (Bryssel)

ETSK:n esite komitean painopisteistä Maltan
puheenjohtajuuskaudella, noudettavissa
osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

●● 22.–23. kesäkuuta: EU:n talous- ja sosiaalineuvostojen ja ETSK:n puheenjohtajien ja
pääsihteerien vuosikokous (Malta)
●● 5. heinäkuuta: Maltan puheenjohtajuuskauden tulosten esittely ETSK:n täysistunnossa
(Bryssel)
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Solidaarisuus muuttajia
kohtaan Euroopan unionissa Kansalaisyhteiskuntaa parhaimmillaan
Muuttajat ovat kautta aikojen edistäneet aktiivisesti eurooppalaisten yhteiskuntien taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista
kehitystä ja monimuotoisuutta. Nykyisessä
tilanteessa väestön vanhetessa tarvitsemme
heidän osaamistaan, energiaansa ja määrätietoisuuttaan. Eräät Yhdistyneiden kansakuntien tekemät tutkimukset osoittavat,
että muuttajien panos yhteiskuntaan on
suurempi kuin heistä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset.
Muuttoliike ja pakolaisten vastaanottaminen
on tällä hetkellä yksi Euroopan suurimmista
haasteista.
Tästä syystä on perusteltua, että ETSK:n vuoden 2016 kansalaisyhteiskuntapalkinnolla palkitaan yksityishenkilöitä ja kansalaisyhteiskunnan
organisaatioita, jotka ovat tarttuneet haasteeseen ja auttaneet pakolaisia ja muuttajia parantamalla heidän elinolojaan ja auttamalla heitä sopeutumaan yhteiskuntaan.
ETSK järjesti heti pakolaiskriisin alettua tiedonhankintamatkoja 11:een EU:n jäsenvaltioon
ja Turkkiin. Niiden ansiosta ETSK:n jäsenet pystyivät tarkastelemaan todellista tilannetta ja
olosuhteita paikan päällä
ja esittämään suosituksia maaliskuussa 2016 annetussa tiedonannossa. Erityisesti suositeltiin,
että EU:n ja jäsenvaltioiden tulee ottaa käyttöön yhteinen oikeudenmukainen turvapaikkajärjestelmä, että pakolaisille on tarjottava turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan pääsemiseksi
ja että saapuneet pakolaiset on otettava pitkäkestoisten kotouttamistoimien piiriin.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tekevät valtavasti työtä ja paikkaavat monesti viranomaisten työssä ilmeneviä puutteita. Ne puolustavat ihmisoikeuksia ja muuttajien ihmisarvoa
Etelä-Italiasta Skandinaviaan, Ranskasta Balkanin maihin. Eräissä maissa työmarkkinaosapuolet
ovat yhdistäneet voimansa auttaakseen muuttajia integroitumaan työmarkkinoille.
Olen erittäin ylpeä voidessani esitellä maailmalle esimerkkejä eurooppalaisten organisaatioiden
ja yksityishenkilöiden koskettavasta solidaarisuudesta ja valtavasta empatiakyvystä, aktiivisuudesta ja järjestäytyneestä toiminnasta. Olen pahoillani vain siitä, ettei palkintoa voitu antaa
useammalle taholle – olisin henkilökohtaisesti halunnut nähdä palkittujen joukossa erityisesti
erään italialaisen organisaation. Haluan joka tapauksessa ilmaista kunnioitukseni kaikille niille
lukuisille organisaatioille ja henkilöille, jotka kaikkialla Euroopassa, paikoin vihamielisessä
ympäristössä tai talouskriisin kourissa, auttavat tekemään toisten ihmisten kärsimyksestä
hieman siedettävämpää.

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja

Vuoden 2016 ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoon liittyvän menettelyn päättyessä
haluaisin jakaa lukijoiden kanssa ajatuksiani
tästä erittäin myönteisestä vaiheesta toimikaudellani. Palkinnon hakijoita oli tällä
kertaa 284, joka on kaikkien aikojen suurin hakijamäärä kymmenen vuotta sitten
perustetun palkinnon historiassa. Esivalintalautakunnalle ja valintalautakunnalle oli
todellinen haaste valita lopulliset palkittavat
niin monien arvokkaiden ja suurta yhteisvastuullisuutta osoittavien hankkeiden joukosta.

korvaamatonta, yhdessä ja erikseen. Se antaa
hyvin erilaisen näkökulman median usein
osoittamaan rasismiin, pelkoon ja muukalaisvihaan. Valintaprosessin edetessä kävi
selväksi, että olimme laatimassa parhaiden
käytäntöjen ja käytännön ratkaisujen kokoelmaa, jota olisi hyödyllistä jakaa ja levittää
malleina käytettäviksi. ”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto (SOC) ja sen
puheenjohtaja Pavel Trantina ovat tukeneet
palkintoon liittyvää valintaprosessia muuttoliikettä ja kotoutumista koskevalla poliittisella asiantuntemuksellaan, ja näin ollen
ETSK:n viestintäosasto on sopinut työskentelystä heidän kanssaan tiedon koostamiseksi
ja julkaisemiseksi kirjan muodossa. Yhdistettynä komitean jäsenten viimevuotisia
tehtäviä koskeviin raportteihin julkaisun voi
odottaa olevan avuksi sekä eurooppalaisille
valtioille että kansalaisyhteiskunnan edustajille pyrittäessä vastaamaan Euroopan
kohtaamiin haasteisiin.

Hakemusten ennätysmäinen määrä ja valinnan vaikeus olivat myös todisteena – jos sellaista enää tarvitaan – kansalaisyhteiskunnan
ratkaisevan tärkeästä roolista muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa,
on sitten kyse pakolaisten ja muuttajien
pelastamisesta tai vastaanottamisesta,
perustarpeiden täyttämisestä tai sosiaalisen
integroitumisen varmistamisesta. Viisi palkittua kattavat ehdottomasti koko kirjon.
ETSK:lle kansalaisyhteiskunnan parhaimpien
esimerkkien palkitseminen tällä alalla oli mitä
sopivin tapa päättää vuosi, joka alkoi ympäri
Eurooppaa tehdyillä useilla tiedonhankintamatkoilla, joiden tarkoituksena oli tarkastella
kansalaisyhteiskunnan roolia valtavan muuttaja- ja pakolaisvirran hallitsemisessa. Näiden
matkojen tulokset osoittivat, kuinka tärkeä

kansalaisyhteiskunta on viranomaisten tukemisessa ja joskus jopa näiden korvaamisessa
paikoissa, joissa ne eivät toimi aktiivisesti.
Näin ollen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää!
Juhliessamme viittä palkittua haluaisin myös
kiittää kaikkia palkintoa hakeneita organisaatioita ja yksilöitä. Heidän työskentelynsä on

Vielä kerran onnittelut kaikille, jotka ottivat
osaa ja vaikuttivat asioihin. Kaikki te olette
voittajia!
l

Gonçalo Lobo Xavier
Viestintäasioista vastaava ETSK:n
varapuheenjohtaja

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnolla palkitaan
parhaimpia esimerkkejä solidaarisuudesta muuttajia
kohtaan
Unkarilainen kansalaisjärjestö Artemisszió-säätiö sai ensimmäisen palkinnon
monimuotoisen ja monikulttuurisen yhteiskunnan puolustamisesta Unkarissa

Vuoden 2016
kansalaisyhteiskuntapalkinto:
videoita
Katso palkintoseremonia täältä: europa.eu/!TD66Kt
Katso viiden palkitun hankkeen esittely täältä: europa.eu/!dF33py

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)
myönsi 15. joulukuuta 2016 vuoden 2016
kansalaisyhteiskuntapalkintonsa viidelle eri
puolilta Eurooppaa valitulle organisaatiolle
ja yksityishenkilölle, jotka ovat näyttäneet
erinomaista esimerkkiä solidaarisuudesta
pakolaisia ja muuttajia kohtaan. Ensimmäisen palkinnon sai unkarilainen kansalaisjärjestö Artemisszió-säätiö (14 000 euroa), ja
vastaavasti saksalais-ranskalais-italialainen
järjestö SOS Méditerranée, kreikkalainen
leipuri Dionysis Arvanitakis, espanjalaisen

l

kansalaisjärjestön SOS Racismo haaraosasto ja kreikkalainen kansalaisjärjestö
Iliaktida (”auringonsäde”) saivat kukin toisena palkintona 9 000 euroa.
Palkinnon myöntämisen yhteydessä pitämässään puheessa Artemisszió-säätiön
Building Bridges hankkeen koordinaattori
Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay totesi:
”Olemme erittäin kiitollisia ja ylpeitä palkinnosta. Myöntämällä palkinnon Eurooppa
antaa tunnustuksen kansalaisyhteiskunnan

tekemästä työstä. Kansalaisyhteiskunnan
toimet ovat olleet olennaisia ihmishenkien
pelastamiseksi näin suuren mittakaavan
muuttoliikekriisissä. Tämä palkinto on vahva
ja myönteinen viesti muuttajille ja pakolaisille. Pidämme sitä merkkinä EU:n vakaasta
sitoumuksesta tukea niitä, jotka etsivät rauhaa ja suojaa.”

Näiden palkintojen avulla ETSK toivoo
auttavansa valittuja organisaatioita, jotka
eivät usein voi saada julkista rahoitusta tai
jotka eivät voi pitää sen saamista varmana
turvatakseen resurssit, joita ne tarvitsevat
voidakseen jatkaa toimintaansa ja laajentaa hankkeitaan. Komitea myös toivoo,
että näistä aloitteista otetaan mallia muissa

www.eesc.europa.eu

Euroopan maissa ja niiden ulkopuolellakin ja
että ne inspiroivat muita toimijoita esimerkkeinä parhaista käytänteistä.
l
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Seuraavilla sivuilla esitellään ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon
ka

ETSK:n
kansalaisyhteiskuntapalkinto:
yleistä tietoa

vuonna 2016 saaneet viisi hanketta ja haastatellaan
hankkeiden edustajia.

ETSK alkoi jakaa vuosittaisia kansalaisyhteiskuntapalkintoja kymmenen vuotta sitten,
vuonna 2006, tuodakseen valoon kansalaisten ja organisaatioiden kaikkialla Euroopassa
tekemää työtä elinolojen parantamiseksi omissa yhteisöissään. Tarkoituksena on palkita
ja kannustaa hankkeita – jo päättyneitä tai käynnissä olevia –, joissa on saatu aikaan
konkreettisia tuloksia tietyllä, joka vuosi vaihtuvalla alalla, sekä parantaa suuren yleisön
tietoisuutta kansalaisyhteiskunnan panoksesta eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan
yhdentymisen perustana olevien yhteisten arvojen edistämiseen.

”

Kilpailuun voivat osallistua kaikki EU:hun virallisesti sijoittautuneet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä yksityishenkilöt.

Tämä palkinto on vahva ja myönteinen viesti muuttajille ja pakolaisille.

Vuonna 2016 ETSK sai 284 hakemusta 27 maasta. Esivalintalautakunta, johon kuuluu
kolme ETSK:n jäsentä ja ulkopuolinen arvioija, laati ehdotusten joukosta finalistien
luettelon, joka esitettiin ETSK:n laajennetusta puheenjohtajistosta ja pääsihteeristä
muodostetulle valintalautakunnalle.

Pidämme sitä merkkinä EU:n vakaasta sitoumuksesta tukea niitä, jotka etsivät
rauhaa ja suojaa.

”

Arvioijien tehtävänä oli etsiä innovatiivisia hankkeita, jotka tuovat todellista hyötyä
muuttajille muun muassa seuraavilla tavoilla:

© Artemisszió Alapítvány

annetaan hätäapua
tarjotaan sosiaalista tukea sekä asumis- ja terveyspalveluita
annetaan käytännön tukea ja opastusta
torjutaan muukalaisvihaa, rasismia ja syrjintää
torjutaan riistoa ja edistetään keskinäistä kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta
tiedotetaan uusille tulokkaille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja annetaan heille keinot itsenäiseen elämään
●● tarjotaan kolmansien maiden kansalaisille ja vastaanottajayhteisöille yleissivistävää
ja ammatillista koulutusta
●● painotetaan muuttajien positiivista antia eurooppalaiselle yhteiskunnalle.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Esivalintalautakunta käytti arvioinnissa seuraavia kriteerejä:
●● missä määrin toteutettu aloite onnistui koskettamaan kohderyhmää ja parantamaan
sen tietoisuutta muuttoliikkeen realiteeteista
●● toteutetun toiminnan pitkäaikaiset vaikutukset
●● toiminnan pysyvä panos asianomaisten yhteisöjen hyvinvointiin.
Lisäksi aloitteiden tuli
●● olla innovatiivisia, luovia ja omaperäisiä
●● osallistaa muuttajat itse toimintaan
●● tarjota toistettavissa olevia esimerkkejä.
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin 15. joulukuuta 2016 Brysselissä. Palkintosumma,
50 000 euroa, jaettiin kärkisijoille ja seuraaville sijoille valittujen kesken.

Artemisszió-säätiö

(HU) on kansalaisjärjestö, joka toimii
muuttajien ja pakolaisten yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kotouttamisen
parissa erittäin vaikeissa olosuhteissa
ja jolla asiasta yli 20 vuoden kokemus.
Säätiön ohjelma Building Bridges on
auttanut monia pakolaisia ja muuttajia
tuntemaan itsensä osaksi unkarilaista
yhteiskuntaa, koska he ovat saaneet
apua vapaaehtoisilta tukihenkilöiltä,
jotka ottavat pakolaiset siipiensä suojaan ja tutustuttavat heidät paikalliseen kieleen, tapoihin ja kulttuuriin.
Lisäksi muuttajat saavat paikallisille
työmarkkinoille valmistavaa ammatillista koulutusta. Järjestö pyrkii nyt
laajentamaan ohjelmaansa, jolla voidaan tätä nykyä auttaa 60:tä henkilöä
kerrallaan, ja tarkoituksena on luoda
suurempi, jatkuvasti kasvava yhteisö –
Unkarin Mira-yhteisö.
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ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinnon saaminen merkitsee teille ja
edustamallenne organisaatiolle?
Artemisszió-säätiö: Palkinto antaa vahvistuksen sille, että meillä on selkeä käsitys
ongelmasta ja voimme tarjota siihen mahdollisia ratkaisuja. Se osoittaa, että emme ole
yksin ja voimme luottaa muiden tukeen. Se
on myös tunnustuksen osoitus tähänastiselle
työllemme. Olemme tästä erittäin kiitollisia
ja ylpeitä.
Millaisia neuvoja antaisitte muille
organisaatioille avustustoimien
ja -ohjelmien tuloksellisuuden
varmistamiseksi?
Pakolaistilanne vaihtelee maasta ja ajankohdasta toiseen. On tärkeää reagoida kriiseihin
nopeasti mutta myös tarjota apua ja saada
yhteisen toiminnan onnistumisesta saatava
energia säilymään pidemmällä aikavälillä.
Mielestämme tähän päästään parhaiten
saattamalla avun antajat ja saajat mahdollisimman lähelle toisiaan ja luomalla sellainen
ympäristö, jossa kuka tahansa voi ryhtyä auttamaan asemastaan riippumatta.

Miten aiotte käyttää saamanne rahasumman parantaaksenne muuttajien saamaa huolenpitoa ja heidän
hyvinvointiaan?
Vuodesta 2017 lähtien emme enää saa YK:n
pakolaisjärjestöltä (UNHCR) avustusta, jota
saimme vuonna 2016 Mira-yhteisön ytimen
luomiseen, koska Unkarissa ei tällä hetkellä
ole pakolaiskriisiä, ainakaan määrällisesti
tarkasteltuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että tilanne olisi hyvä. Unkarissa asuvien
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden olosuhteet ovat yhä vaikeammat, ja heihin suhtaudutaan torjuvasti, ei niinkään yhteiskunnan
vaan instituutioiden taholta. Tavoitteenamme on edelleen tarjota heille turvallinen
yhteisö, jonka he voivat kokea kodikseen ja
jossa he voivat valmistautua, jotta heistä
tulee hyödyllisiä unkarilaisen yhteiskunnan
jäseniä. Yhteisö toimii lukuisien vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, mutta kustannukset
ovat silti suuret. Käytämme palkintosumman yhteisön ylläpitokustannuksiin, joista
huomattava osa liittyy vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja kielenopettajien jatkuvaan
kouluttamiseen.
l

Aiempina vuosina palkintoja on myönnetty erilaisille hankkeille ja aloitteille, joilla torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, tuetaan romaniyhteisöjä, edistetään kestäväpohjaista elämäntapaa ja ”vihreitä” työpaikkoja, tuetaan verkottumista, kasvatusta
ja tiedotuskampanjoita sekä puolustetaan nuorison etuja.
l

UUSI JULKAISU
ETSK on julkaissut viittä palkittua hanketta käsittelevän esitteen,
jossa on myös yleistä taustatietoa
kansalaisyhteiskuntapalkinnosta
sekä mittavasta työstä, jota ETSK
on tehnyt unionin laajuisen muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan
aikaansaamiseksi. Esitteeseen voi
tutustua osoitteessa http://www.
eesc.europa.eu/resources/docs/
qe-04-16-734-en-n.pdf
l
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sanalla pyytää ruokaa. Millainen ihminen voi liikuttumatta katsella, kun pieni lapsi syö maata?

Dionysis Arvanitakis

Dionysis Arvanitakis on 77-vuotias kreikkalainen leipuri, joka leipoi pakolaiskriisin ollessa
pahimmillaan joka päivä yli sata kiloa leipää epätoivoisille pakolaisille, jotka rantautuivat
aivan Turkin rannikon tuntumassa sijaitsevalle Kosin saarelle. Hänen anteliaisuutensa innosti
mm. monia ammattitovereita, tavallisia ihmisiä ja hotellinomistajia seuraamaan hänen
esimerkkiään.

© Shutterstock

k

”

Syyrialaiset, irakilaiset ja afganistanilaiset pikkulapset osoittavat leipää sormellaan. He eivät tiedä millä

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinnon saaminen merkitsee teille ja
edustamallenne organisaatiolle?
Dionysis Arvanitakis: Olen iloinen palkinnosta. Haluan kiittää ETSK:n vastuutahoja
mitä lämpimimmin siitä, että pakolaisille
osoitetaan kunnioitusta tällä tavalla. Kiitän
heitä myös kunnianosoituksesta, jollaista
tämän palkinnon saaminen minulle merkitsee. Tuntuu vapauttavalta, että tälle ongelmalle – joka ei ole vain kotisaareni vaan
koko Kreikan ongelma – on kallistettu korva
EU:n tasolla. Kreikassa eletään taloudellisesti
vaikeita aikoja, mutta kreikkalaiset ovat kuitenkin tarjonneet pakolaisille majoituksen
ja ruokaa ja kohdelleet heitä niin hyvin kuin
mahdollista.
Millaisia neuvoja antaisitte muille
organisaatioille avustustoimien

”

ja -ohjelmien tuloksellisuuden
varmistamiseksi?
Pyrkikää tarjoamaan apua mahdollisimman
paljon. Minusta on tärkeää, että mahdollisimman monet saadaan tietoisiksi avustusponnisteluista, sillä uskon siihen, että mitä
useampi antaa panoksensa, sitä parempiin
tuloksiin päästään ja sitä valoisampi tulevaisuus hätää kärsivillä on edessään.
Miten aiotte käyttää saamanne rahasumman parantaaksenne muuttajien saamaa huolenpitoa ja heidän
hyvinvointiaan?
Pidän perheeni kanssa leipomoa, joka tuottaa leivonnaisia ja leipää. Ohjaan rahat pienyrityksemme toimintaan, jotta voin tarjota
pakolaisille mahdollisimman paljon apua,
kuten tähänkin asti.
l

”

Yhteisellä aterialla he lakkaavat olemasta

näkymättömiä hahmoja, jotka kulkevat toistensa
ohi kadulla: heistä tulee kaksi perhettä, jotka
ovat kanssakäymisissä toistensa kanssa
yhdenvertaiselta pohjalta, minkä ansiosta rasismin,
muukalaisvihan, pelon ja epäluottamuksen muurit

”

murtuvat.

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa

(ES) on San Sebastiánissa sijaitseva SOS Racismo -liiton jäsenjärjestö. Se perustettiin vuonna 1993 torjumaan rasismia, suvaitsemattomuutta
ja muukalaisvihaa. Palkittu hanke – Bizilagunak (”Naapuriperhe”) – perustuu hyvin yksinkertaiseen ajatukseen, joka on kuitenkin mutkikas
toteuttaa käytännössä: syntyperäinen perhe kutsuu muuttajaperheen kotiinsa syömään, jotta perheille tarjoutuu tilaisuus keskustella ja
oppia tuntemaan toisiaan paremmin ja tulla oikeasti naapureiksi. Hankkeella on ollut valtavasti myönteisiä vaikutuksia. Se on kasvanut
vuonna 2012 tarjotuista 60 ateriasta (120 perhettä) 260 ateriaan vuonna 2015 (520 perhettä). Toiminta on vähentänyt merkittävästi
turvattomuuden tunnetta ja lisännyt positiivista – esimerkiksi ihailevaa – suhtautumista muuttajiin.

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinnon saaminen merkitsee teille ja
edustamallenne organisaatiolle?
SOS Racismo: Se merkitsee ennen kaikkea
tunnustusta niille tuhansille ihmisille, jotka
ovat tehneet kodeistaan vuosi toisensa jälkeen pienimuotoisia ”kotoutumiskeskuksia”,
sekä järjestön vapaaehtoistyöntekijöille ja
jäsenille, jotka ovat tehneet töitä aloitteen
laajentamiseksi.
Institutionaalisessa mielessä palkinto on
tuenilmaisu järjestömme työlle ja riskille,
jonka otimme pyrkiessämme löytämään

uudenlaisia tapoja edistää rinnakkaiseloa.
Se on myös tunnustus niille organisaatioille,
jotka ovat tukeneet aloitetta rahallisesti. Toivomme, että tämä tuki vakiintuu ja kasvaa ja
että mukaan saadaan uusia rahoittajia.
Millaisia neuvoja antaisitte muille
organisaatioille avustustoimien
ja -ohjelmien tuloksellisuuden
varmistamiseksi?
Ensimmäinen neuvomme on: uskaltakaa
tehdä jotakin erilaista. Ainoana vaarana on,
että hanke ei ehkä onnistu niin hyvin kuin
toivottiin ja että on palattava lähtöruutuun.

Toisena neuvona on: arvioikaa ja pohtikaa
uudelleen sitä, mikä ei onnistunut kovin
hyvin vuoden aikana, ja kehittäkää toimintaa
pikku hiljaa seuraavina vuosina. Kotoutuminen ja innovointi ovat keskipitkän aikavälin
prosesseja.
Kolmanneksi: huolehtikaa siitä, että koko
joukko puhaltaa yhteen hiileen, sillä kaikkien on uskottava asiaan ja toimintatavan
on oltava yhteinen.
Neljänneksi: kotouttaminen ja rasismin ja
muukalaisvihan torjunta edellyttävät vahvaa synergiaa julkisen ja yksityisen sektorin

välillä. Muiden julkissektorin organisaatioiden tulee olla mukana toiminnassa, jotta
aloite on ”kaikkien yhteinen” ja luoda perustan tuleville vastaaville aloitteille.
Viidenneksi: tulokset on tuotava näkyville,
sillä suuren yleisön on oltava selvillä aloitteista ja tunnustettava niiden asema.
Kuudentena neuvonamme on: keskittykää
avoimesti niihin ihmisiin, jotka ovat tässä
yhteydessä aidosti pääosassa, ja valottakaa
muuttajien ja ulkomaalaisten todellista
elämää, jotta voidaan tuottaa sosiaalista

lisäarvoa ottamalla nämä uudet kansalaiset
osaksi ympäristöämme.
Miten aiotte käyttää saamanne rahasumman parantaaksenne muuttajien saamaa huolenpitoa ja heidän
hyvinvointiaan?
Kohdennamme palkintorahat työmme kehittämiseen, jotta voimme entistä paremmin
edistää rinnakkaiseloa ja kotoutumista rasismin ja muukalaisvihan torjumisen keinoina
omalla alueellamme.
l
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”

Jos meidän kaltaisemme pieni organisaatio voi

saavuttaa niin paljon, voi kuinka paljon kaikki maat
voisivat tehdä yhdessä!

k

”

”

SOS Méditerranée -kansalaisjärjestö muodostuu joukosta tavallisia
ihmisiä, jotka tunsivat voivansa ryhtyä ja olevansa velvollisia ryhtymään
toimiin ihmishenkien suojelemiseksi ja ihmisarvon vaalimiseksi politiikan
epäonnistuttua. Olemme pelastaneet 11 viime kuukauden aikana 6 600 ihmistä.
Noustessaan laivamme kannelle he ovat järkyttyneitä mutta myös toiveikkaita.
Aquarius miehistöineen on ainoa riippumaton kansalaisyhteiskunnan
varustama laiva, joka partioi Välimerellä myös ankarina talvikuukausina.
Emme haluaisi, että meitä tarvitaan. Emme myöskään haluaisi olla yksin.
Aiomme kuitenkin jatkaa ryhmänä kansalaisia, jotka voivat ja joiden täytyy
osoittaa solidaarisuutta ihmisille, jotka saapuvat Eurooppaan henkiinjäämisen
ja suojapaikan toivossa. Peräänkuulutamme edelleenkin turvallisten
ja laillisten saapumisväylien tarjoamista sekä parempaa ja laajempaa
meripelastustoimintaa kuin se, mihin itse pystymme tänä päivänä. Haluamme
tätä, koska toivomme itsekin, että arvoihimme lukeutuvaa inhimillisyyttä
toteutettaisiin Euroopassa käytännössä eikä vain puheissa.

SOS Méditerranée

ion saksalais-ranskalais-italialainen kansalaisjärjestö, joka on auttanut pelastamaan Välimerellä
yli 5 400 ihmisen hengen Sisilian, Lampedusan ja
Libyan välisillä vesillä toteuttamiensa etsintä- ja
pelastusoperaatioiden avulla. Tällä muuttoreitillä
on hukkunut tuhansia ihmisiä, kun he ovat olleet
ylittämässä merta häikäilemättömien salakuljettajien huterilla ja liian täyteen ahdetuilla aluksilla.
SOS Méditerranée tekee yhteistyötä Lääkärit ilman
rajoja -järjestön sekä Italian ja EU:n lähettämien
joukkojen kanssa. Se käyttää työssään kauppa-aluksesta muunnettua Aquarius-laivaa, ja avustusjoukot
koostuvat pääasiassa vapaaehtoistyöntekijöistä.

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinnon
saaminen merkitsee teille ja edustamallenne
organisaatiolle?
SOS Méditerranée: Palkinnon saaminen on meille
suuri kunnia. Pidämme palkintoa tunnustuksena Aquariuksella purjehtivien SOS Méditerranée -avustusjoukkojen sekä Ranskassa, Italiassa ja Saksassa toimivien
kansallisten järjestöjen tärkeälle työlle.

Iliaktida

(EL) on Lesbosilla toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, joka on auttanut täyttämään pakolaisten ja muuttajien perustarpeita tarjoamalla ammattilaisten antamaa sosiaalista, oikeudellista, kielellistä, lääketieteellistä
ja psykologista tukea. Sen tärkeimpänä huolena ja tavoitteena on ollut saada pakolaiset pois leireiltä paikallisyhteisöihin. Tätä periaatetta noudattaen järjestö on ylläpitänyt paikallisia majataloja ja huoneistoja, joissa
asuvat pakolaiset voivat aloittaa uuden päivittäisen rutiinin, tehdä ostoksia, laittaa ruokaa, osallistua paikalliseen
kulttuuritoimintaan, tavata paikallisia ja luoda ystävyyssuhteita näiden kanssa. Järjestö kannustaa muuttajia
osallistumaan toimintaan ja jakamaan kokemuksiaan tulokkaiden ja paikallisten kanssa. Eräät muuttajat ja
pakolaiset ovat jopa löytäneet työtä ja ottaneet ensiaskeleet uuteen ja itsenäiseen elämään Kreikassa ja tulleet
osaksi paikallista yhteiskuntaa.

”

Millaisia neuvoja antaisitte muille organisaatioille avustustoimien ja -ohjelmien tuloksellisuuden varmistamiseksi?
SOS Méditerranée on Euroopan laajuinen järjestö, jonka
henkilökunta ja jäsenistö koostuvat taustaltaan erilaisista
ihmisistä, jotka ovat yhdistäneet voimansa osoittaakseen
solidaarisuutta avuntarpeessa oleville ihmisille. Teemme
sen, mitä kansalaisina voimme. Muut organisaatiot voivat
nekin antaa käyttöön monipuolisen asiantuntemuksensa
eurooppalaisten arvojen toteuttamiseksi käytännössä.
Etusijalle olisi aina asetettava ihmishenkien pelastaminen
ja apua tarvitsevien kärsimysten lievittäminen, samalla
kun etsitään inhimillisiä pitkän aikavälin ratkaisuja.
Miten aiotte käyttää saamanne rahasumman
parantaaksenne muuttajien saamaa huolenpitoa
ja heidän hyvinvointiaan?
Käytämme palkintosumman ja avokätisiltä lahjoittajilta
saamamme tuen siihen, että jatkamme pelastusoperaatioita ainoana riippumattomana organisaationa, joka
toimii Välimeren keskiosissa myös ankarina talvikuukausina.
l

© SOS MEDITERRANEE

ETSK-info: Mitä kansalaisyhteiskuntapalkinnon
saaminen merkitsee teille ja edustamallenne
organisaatiolle?

Lisäksi ohjelmat olisi toteutettava avoimuutta noudattaen. On siis yhdistettävä perusteellinen hallinto ja
joustavuus.

Iliaktida: Palkinto on kiitos meille kaikille. Se on palkkio
tekemästämme työstä, jota jatkamme edelleen. Se on ilon
aihe, jonka muistaa palatessaan väsyneenä töistä kotiin.

Miten aiotte käyttää saamanne rahasumman
parantaaksenne muuttajien saamaa huolenpitoa ja heidän hyvinvointiaan?

Millaisia neuvoja antaisitte muille organisaatioille avustustoimien ja -ohjelmien tuloksellisuuden varmistamiseksi?

Haluamme käyttää palkintosumman käynnistääksemme
kokeiluhankkeen, jonka tarkoituksena on kotouttaa turvapaikan saaneita henkilöitä paikallisyhteisöihin ja erityisesti auttaa heitä löytämään työtä. Yksi hyvä väline,
jota haluamme hyödyntää täysipainoisesti, on yhteisötaloutta koskeva nykyinen lainsäädäntö.

Jokaisen yksilön ja organisaation on opittava työskentelemään ryhmässä ja tekemään yhteistyötä muiden
kanssa. Meidän on kuunneltava kollegoidemme mielipiteitä ja näkemyksiä ja pyrittävä kohtelemaan kaikkia apua tarvitsevia ihmisiä samalla tavalla kuin omaa
kansaamme. Meidän on otettava riskejä ihmisten etujen
ajamiseksi. Meidän ei pitäisi heijastaa omia tarpeitamme
muuttajiin, vaan yrittää yksinkertaisesti vastata heidän
todellisiin tarpeisiinsa.
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Tarkoituksenamme on jatkaa suunnitelmaa, jolla perustetaan keskeisistä työntekijöistä ja kumppaneista koostuva osuuskunta. Tähän osallistuu sekä muuttajia että
paikallisia, jotka haluavat yhdistää voimansa.
l

Vuoden 2017 Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi -tapahtuma
käynnistyy
33 koulua eri puolilta Eurooppaa kutsutaan Brysseliin keskustelemaan
EU:n tulevaisuudesta
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on valinnut koulut, jotka osallistuvat tämän vuoden ”Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi” -tapahtumaan, joka on komitean
tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. Koulut valittiin 14. joulukuuta 2016 yli 680 hakemuksen joukosta
viestinnästä vastaavan ETSK:n varapuheenjohtajan
Gonçalo Lobo Xavierin sekä komitean viestintäryhmän
jäsenten Katiana Vicens Guillénin (työntekijät-ryhmä –
ES) ja Indrė Vareikytėn (muut eturyhmät – LT)
läsnäollessa.

ehdokasvaltiosta (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta
Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki).
Komitean vuosittain järjestämän ”Sinun Eurooppasi, sinun
mielipiteesi” -tapahtuman teemana on vuonna 2017 Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla. Nuoret eri puolilta
Eurooppaa saavat tapahtumassa tilaisuuden jakaa ajatuksiaan eilisen, tämän päivän ja huomisen EU:sta. Jokainen
koulu lähettää Brysseliin kolmen 16–17-vuotiaan oppilaan ja yhden opettajan muodostaman valtuuskunnan,
joka osallistuu ETSK:n oman täysistunnon yhteydessä
30.–31. maaliskuuta 2017 järjestettävään nuorisotäysistuntoon. Brysselissä oppilaat työskentelevät

Hankkeeseen osallistuu 33 keskiasteen oppilaitosta,
yksi jokaisesta EU:n jäsenvaltiosta sekä viidestä

ETSK:n puolalaisjäsenet pyrkivät
tiivistämään yhteistyötä keskeisten
instituutioiden kanssa Puolassa
© Euroopan komission Puolan-edustusto

© MRPiPS

Puolalaisjäsenten valtuuskunta perhe-, työ- ja
sosiaaliasiain ministeriössä
Puolalaisjäsenten valtuuskunta vieraili 16. joulukuuta
eli heti ETSK:n täysistunnon jälkeen keskeisissä instituutioissa Varsovassa esitelläkseen meneillään olevaa ETSK:n
toimintaa ja käydäkseen keskusteluja mahdollisista
yhteistyön aloista. Erityistä huomiota kiinnitettiin ETSK:n
kuluvan toimikauden alkuvuonna annettuihin puolalaisten esittelijöiden laatimiin oma-aloitteisiin lausuntoihin.
Keskusteluissa Euroopan komission vastanimitetyn
Puolan-edustuston päällikön Marek Prawdan kanssa
paneuduttiin kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan komission edustuston välisen yhteistyön kehittämiseen muun
muassa siten, että edustusto auttaa tekemään ETSK:n
työtä tunnetuksi. Lisäksi käsiteltiin tärkeimpiä Euroopan
yhdentymiskehitykseen liittyviä ongelmia.
Keskusteluja käytiin myös Euroopan parlamentin Puolan-tiedotustoimiston päällikön Jacek Safutan kanssa. Tällöin punnittiin mahdollisia keinoja kasvattaa kansalaisten
osallistumista tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin

yhdessä, keskustelevat poliittisista haasteista, joita EU:lla
on edessään näinä vaikeina aikoina, äänestävät ehdotuksista ja esittävät omia ratkaisujaan.
Aloitteen ensimmäinen vaihe käynnistyy pian, kun ETSK:n
jäsenet vierailevat omista kotimaistaan valituissa kouluissa ja auttavat oppilaita valmistautumaan nuorisotäysistuntoon esittelemällä ETSK:n toimintaa ja kertomalla
sen roolista EU:ssa.

Kansalaisyhteiskuntaa edustava ETSK pyrkii aloitteen
avulla varmistamaan, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset saadaan kuuluviin EU:n
poliittisessa päätöksenteossa.
Luettelo valituista kouluista on saatavilla osoitteessa
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-your-europe-your-say-2017-selected-schools
(ks)
l

Mahdollisuus maankäyttöön –
vakava haaste eurooppalaisille
maataloustuottajille
ETSK:n jäsenet osallistuivat 7. joulukuuta 2016 konferenssiin aiheesta ”Miten voidaan varmistaa maatalous
tuottajien maankäyttömahdollisuudet EU:ssa?”.
Konferenssin järjesti Euroopan vihreä puolue ETSK:n ja
Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä.
ETSK:n NAT-erityisjaoston puheenjohtaja Brendan
Burns viittasi kotimaahansa Skotlantiin, jossa 50 prosenttia maasta kuuluu vain 500:lle, pääasiassa Skotlannin ulkopuolella asuvalle omistajalle. Tämä aiheuttaa
kylien taantumista, maisemien autioitumista ja talouden
heikkenemistä.

Puolalaisjäsenten valtuuskunta Euroopan komission
Puolan-edustustossa
ja lisätä kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan parlamentin
tiedotustoimiston yhteistyötä.
Matka huipentui kokoukseen Puolan perhe-, työ- ja sosiaaliasiain ministeriössä. Sen yhteydessä valtiosihteeri Krzysztof Michałkiewiczille ja valtiosihteeri Stanisław Szwedille
esiteltiin ETSK:n puolalaisjäsenten ja koko komitean
merkittävää työpanosta. Käytiin vilkas keskustelu, jonka
virikkeeksi esiteltiin paketti tärkeitä ETSK:n lausuntoja.
Keskusteluun osallistuivat myös ministeriön viiden keskeisen osaston johtajat. Erityistä huomiota kiinnitettiin
työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä käsittelevään lausuntoon, joka oli annettu juuri kaksi päivää aikaisemmin. Ministeriön edustajat vastasivat heille esitettyihin
lukuisiin kysymyksiin ja tekivät selkoa Puolan hallituksen
kannasta Euroopan komission ehdotukseen nähden. He
tarjoutuivat lisäksi isännöimään seminaarien ja kuulemistilaisuuksien kaltaisia ETSK:n tapahtumia ja totesivat, että
mainitunlainen toiminta on mainio tapa tehdä EU:n arvoja
tunnetuksi puolalaisessa yhteiskunnassa. (kp)
l

Skotlanti on yrittänyt muuttaa tätä tilannetta vuodesta
1999 lähtien, ja se on kohdannut monia esteitä esimerkiksi silloin, kun kunnat haluavat ostaa maata kaukana
Skotlannista asuvilta omistajilta. ”Skotlannin tilanteen,
joka estää maaseudun kestävän kehityksen valtavasta
osasta maata ja yhteiskuntaa, pitäisi toimia varoittavana
esimerkkinä muulle Euroopalle”, Burns sanoi.
Amsterdamissa toimivan Transnational Institute -ajatuspajan edustaja Sylvia Kay on seurannut maanviljelyn
ja maankäyttöoikeuksien tilannetta Euroopassa usean
vuoden ajan. Hän esitti konferenssissa hälyttäviä lukuja:
Euroopassa 3 prosenttia maatiloista hallitsee 52 prosenttia maasta, ja 11 prosenttia suurista (yli 100 hehtaarin)
maatiloista hallitsee 75 prosenttia eurooppalaisesta viljelysmaasta. Bulgariassa tilanne on vielä pahempi, koska
vain 2 prosenttia maataloustuottajista omistaa 83,5 prosenttia viljelymaasta. Suomessa suurten tilojen määrä
on kasvanut yli viisinkertaisesti (5,5) ja niiden hallitsema
viljelymaa on kasvanut kuusinkertaisesti. Alankomaissa
suurten tilojen määrä on kolminkertaistunut.
Samaan aikaan pienten (enintään 10 hehtaarin) tilojen
määrä Euroopassa on vähentynyt valtavasti: vuosina
1995–2013 toimineista 12 miljoonasta tilasta vain 8 miljoonaa on edelleen toiminnassa, mikä merkitsee 33 prosentin
vähennystä. Virossa 62 prosenttia pientiloista on kadonnut
vain kymmenessä vuodessa, vuosina 2003–2013.

Omistajuuden keskittyminen sekä tarjonta- että asiakaspuolella ja suuntaus tilojen lukumäärän vähenemiseen
ja niiden koon kasvuun aiheuttaa ongelmia sekä tuotantoketjun alkupään että loppupään taloudessa, vähentää
työpaikkoja ja riuduttaa maaseutua.
ETSK on työskennellyt ratkaisujen parissa jo pitkän aikaa,
ja se on kehottanut tukemaan pienviljelijöitä sekä parantamaan unionin yhteisen maatalouspolitiikan oikeudenmukaisuutta ja kestäväpohjaisuutta. ETSK on myös
erityisen huolestunut eräistä perussopimusten mukaisen
pääoman vapaan liikkuvuuden seurauksista EU:ssa, ja se
on kehottanut Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pohtimaan, tulisiko pääoman vapaa liikkuvuus taata maatalousmaata koskevien luovutusten ja kauppojen kohdalla.
(sma)
l

ETSK ja EU–Venäjä-kansalaisyhteiskuntafoorumi puuttuivat kansalaisyhteiskunnan
tilanteeseen ja maahanmuuttopolitiikkaan
ETSK:n ja EU–Venäjä-kansalaisyhteiskuntafoorumin
kolmannessa yhteisessä seminaarissa 23. marraskuuta
2016 sekä EU:n että Venäjän kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden edustajat esittivät näkemyksiään kansalaisyhteiskunnan tilanteesta Venäjällä ja Euroopassa
sekä muuttoliikkeestä.
”EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien väliset yhteydet
ovat keskeinen osa EU:n ja Venäjän taloudellisia ja sosiaalisia suhteita. On erittäin tärkeää varmistaa, että Venäjän
ja EU:n kansalaisyhteiskunnat voivat ylläpitää vapaata
vuorovaikutusta ja edistää siten keskinäisen luottamuksen
rakentamista”, sanoi ETSK:n ”ulkosuhteet”-erityisjaoston
puheenjohtaja Dilyana Slavova (muut eturyhmät – BG).

EU–Venäjä-kansalaisyhteiskuntafoorumin ohjauskomitean
jäsen Yuri Dzhibladze sanoi: ”Kielteinen suhtautuminen
kansalaisyhteiskuntaan on voimistunut Venäjällä: lähes 150
kansalaisjärjestöä on sisällytetty ’ulkomaisten agenttien’ luetteloon sen jälkeen, kun niitä koskeva laki tuli voimaan neljä
vuotta sitten. Monien on täytynyt lopettaa toimintansa; toiset
jatkavat kamppailuaan ja kärsivät voimakkaista poliittisista,
oikeudellisista ja taloudellisista paineista ja joskus myös fyysisistä hyökkäyksistä. Ironista kyllä, kansalaisyhteiskunnan
tilanne on alkanut heikentyä myös eräissä EU:n jäsenvaltioissa – etenkin Unkarissa ja Puolassa. On erittäin tärkeää, että
kansalaisyhteiskunnan vapauden rajoittamiseen puuttuminen sekä Venäjällä että EU:ssa pysyy edelleen tärkeällä sijalla
EU:n jäsenvaltioiden ja toimielimien politiikoissa.”

ETSK:n ja EU–Venäjä-kansalaisyhteiskuntafoorumin jäsenet toivat ilmi vakavan huolensa kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden ja aktivistien tilanteen heikentymisestä
Venäjällä kesäkuusta 2015 lähtien.
Osallistujat olivat syvästi huolissaan myös oikeusvaltion ja perusvapauksien tilasta Venäjällä. He korostivat,
että demokraattisiin menettelyihin sitoutuminen on
asetettava etusijalle EU:n ja Venäjän vuoropuhelussa
poliittisista, taloudellisista tai turvallisuusnäkökohdista
riippumatta. Osallistujat kehottivat EU:ta lisäämään
tukeaan Venäjän kansalaisyhteiskunnalle.

Lisäksi käsiteltiin pakolaisten ja maahanmuuttajien
saapumisen poliittisia ja yhteiskunnallisia seurauksia
EU-maissa ja Venäjällä, ja samalla tarkasteltiin ratkaisuja,
joiden avulla on tarkoitus vastata uuteen todellisuuteen
EU-, valtio- ja etenkin paikallistasolla. Edustajat kiinnittivät huomiota eräisiin Euroopan pakolaiskriisiin liittyviin
tapahtumiin, joiden yhteydessä ei ole kunnioitettu ihmisarvoa ja kansainvälisiä velvoitteita.
Lopuksi tuotiin esiin uusien tulokkaiden kotouttamiseen
liittyviä paikallistason sosioekonomisia näkökohtia Venäjällä ja EU:ssa samoin kuin suurimpia haasteita ja esimerkkejä hyvistä kotouttamiskäytännöistä. (cad)
l
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Kolmas maailmansota on
sosiaalinen
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Vähemmän on enemmän – työnantajat-ryhmä
vastustaa ylisääntelyä
ETSK:n työnantajat-ryhmä
EU:n lainsäädännön yli-innokas täytäntöönpano jäsenvaltioissa heikentää sisämarkkinoita, lisää kustannuksia ja haittaa
kehitystä. Monet jäsenvaltiot käyttävät
EU-lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tilaisuutena puuttua
sisäpoliittisiin kysymyksiin, mikä johtaa
ylisääntelyyn. Tällaisella epäsuotuisalla
kehityksellä on kielteinen vaikutus yritystoimintaan, ja sitä olisi vältettävä mahdollisimman pitkälle. Yritykset luottavat
asianmukaiseen sääntelyyn sekä johdonmukaiseen ja vakaaseen oikeudelliseen kehykseen sekä valtio- että EU-tasolla. Nämä ovat
päätelmiä Zagrebissa 6. joulukuuta 2016
järjestetystä konferenssista, jonka aiheena
oli ”EU-lainsäädännön saattaminen osaksi
kansallista lainsäädäntöä – keskeinen haaste
liiketoiminnalle”.
Yritykset suhtautuvat myönteisesti lainsäädännön parantamiseen yhtenä Euroopan komission
painopisteistä. Jotta sääntelyn parantamisesta
voitaisiin hyötyä täysipainoisesti, vastaava
lähestymistapa on tarpeen, kun EU-direktiivejä
pannaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Työnantajat painottavat edelleen, että
vakaa, ennakoitavissa oleva ja yksinkertainen
sääntelykehys on kasvun edellytys. Ylimääräisten säännösten luominen on johtanut ylisääntelyyn, synnyttänyt eroja jäsenvaltioiden
lainsäädäntöjen välille sekä häirinnyt yhdenmukaistamista ja sisämarkkinoita.
Ensimmäisen paneelikeskustelun osanottajat loivat yleiskatsauksen sääntelyn

ETSK:n työntekijät-ryhmä
Työntekijät-ryhmä järjesti kulttuuritapahtuman, jossa esiteltiin ranskalaisen
ammattiliiton CGT:n entisen pääsihteerin,
ILO:n hallintoneuvoston jäsenen Bernard
Thibault’n kirjoittama kirja La troisième
guerre mondiale est sociale (Kolmas maailmansota on sosiaalinen). Bernard Thibault
oli henkilökohtaisesti paikalla esittelemässä
kirjaa.

parantamiseen, sääntelyn toimivuutta
ja tuloksellisuutta koskevaan ohjelmaan
(REFIT) ja käytäntöihin, jotka liittyvät EU-lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Toisessa paneelikeskustelussa
esitettiin esimerkkejä virheellisestä täytäntöönpanosta ja tarpeettoman suuria rasitteita

aiheuttavista EU-säännöksistä Euroopan
talouden kilpailukykyä ajatellen. Konferenssin järjestivät yhteistyössä ETSK:n
työnantajat-ryhmä ja Kroatian kauppa- ja
käsiteollisuuskamari, joka myös isännöi
tapahtumaa Kroatian työnantajajärjestön ja
Kroatian kauppakamarin avustuksella. (lj)l

Ryhmän ”muut eturyhmät” puheenjohtaja Luca
Jahier avasi kansalaisyhteiskuntafoorumin Keski- ja
Itä-Euroopassa

Tietoisen provosoivasti nimetyn kirjan on
kustantanut Éditions de l’Atelier. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n hallintoneuvoston
jäsenenä ja entisenä CGT:n pääsihteerinä
Bernard Thibault tuomitsee pyrkimisen
kustannusten jatkuvaan alentamiseen, sillä
sen seurauksena palkansaajat kaikkialla
maailmassa uhrataan kilpailun alttarille.
Hän ehdottaa muun muassa ILO:n roolin

vahvistamista, onhan sen historiallisena tehtävänä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
edistäminen rauhan rakentamiseksi maailmaan. Toisin kuin monet ajattelevat, käynnissä olevaa haitallista kehitystä ei pysäytä
nationalistinen käpertyminen vaan ihmisten
välisen tasa-arvon edistäminen ottamalla
kaikissa maailman maissa käyttöön säännöt,
joilla turvataan sekä kohtuullinen palkka että
kunnolliset työolot ja -ehdot.
Esittelyn jälkeen käytiin keskustelu, jota
johti työntekijät-ryhmän puheenjohtaja
Gabriele Bischoff ja johon osallistui useita
ammattijärjestöjen johtajia, kuten Euroopan
ammatillisen yhteisjärjestön pääsihteeri
Luca Visentini, CGIL:n (Italia) pääsihteeri
Susanna Camusso, CCOO:n (Espanja)
pääsihteeri Ignacio Toxo, CITUB:n (Bulgaria) puheenjohtaja Plamen Dimitrov
(työntekijät-ryhmä – BG) ja FGTB:n (Belgia)
puheenjohtaja Rudy De Leeuw. (mg) l
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Discover how the EESC has made a difference

ETSK:n esittelyvideo

Ryhmä ”muut eturyhmät”
Toinen kansalaisyhteiskuntafoorumi
Keski- ja Itä-Euroopassa järjestettiin Bukarestissa 25. marraskuuta 2016. Yli viisikymmentä
puhujaa kahdestatoista Euroopan maasta oli
kutsuttu tapahtumaan kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään demokratiasta.
Tarkoituksena oli keskustella suurimmista
haasteista ja tulevista kehityssuuntauksista
sekä tarkastella sitä, miten kansalaisyhteiskunta voisi ottaa enemmän vastuuta ja
omaksua entistä merkittävämmän roolin
nykyisessä tilanteessa.
Foorumi vahvisti ja jatkoi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteisen toiminnan ja yhteistyön perinnettä Keski- ja
Itä-Euroopassa, tuotti uusia ideoita ja kokosi
kansalaisyhteiskunnan EU:ssa ja Euroopan
talousalueella erinäisten yhteisten tavoitteiden taakse. Avausistunnossa kolme puhujaa
teki selkoa siitä, miten he näkevät demokratian tilan Euroopassa: julkisista kuulemismenettelyistä ja kansalaiskeskustelusta vastaava
Romanian ministeri Violeta Alexandru, Kansainvälisen demokratia- ja vaaliapuinstituutin (IDEA) pääsihteeri Yves Leterme ja ETSK:n

ETSK on julkaissut uuden kolmeminuuttisen videon, jossa esitellään komitean tärkeimpiä saavutuksia muovattaessa EU:n lainsäädäntöä ja toimintapolitiikkoja vastaamaan Euroopan kansalaisten tarpeita. Uhrien oikeuksien puolustaminen, kuluttajien
suojeleminen, köyhyyden torjuminen, yritysten kasvun ja työpaikkojen luomisen tukeminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen ovat muutamia konkreettisia esimerkkejä
siitä, miten komitea on auttanut parantamaan kansalaisten päivittäistä elämää.
ryhmän ”muut eturyhmät” puheenjohtaja
Luca Jahier. Tärkeimmät keskustelunaiheet
koskivat poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan rooleja Euroopassa, jolle on
leimallista kasvava poliittinen ja yhteiskunnallinen epävakaus hitaan talouskasvun ja
jatkuvien säästötoimien tilanteessa – tilanne,

jota pahentavat Lähi-idässä käynnissä oleva
konflikti, Eurooppaan suuntautuvat muuttaja- ja pakolaisvirrat sekä geopoliittiset
haasteet. Vuonna 2016 foorumin tavoitteena oli auttaa demokratian tukemisessa ja
puolustaa Euroopan kasvun perustana olevia
keskeisiä arvoja. (cl)
l

Videolla esitellään komitean organisaatiota ja sen 350 jäsenen työskentelyä. Jäsenet
antavat käytännön kokemustensa perusteella neuvoja EU:n lainsäätäjille ja varmistavat,
että Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.
Videon voi katsoa linkistä: europa.eu/!JG39PH
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