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Jag önskar er alla ett gott och givande nytt år. Jag hoppas att det bringar mycket 
tillfredsställelse och lycka, både i ert privatliv och i ert yrkesliv.

Arbetet intar en betydande plats i våra liv. Det är praktiskt taget omöjligt att helt 
frikoppla det från vårt privatliv.

Vi behöver alla den tillfredsställelse som ett väl uträttat arbete ger och det erkännande 
som ett väl uträttat arbete förtjänar.

En mycket stor andel av våra medmänniskor är arbetstagare. Men vi får inte glömma 
att bland våra medmänniskor räkna med de människor som inte är anställda, de som 
ännu är för unga för att arbeta, de som är pensionärer och de som inte har något 
arbete för att de är sjuka, har en allvarlig funktionsnedsättning eller är arbetslösa 
av något annat skäl.

Dessutom bedriver en överväldigande majoritet av de organisationer i det civila 
samhället som är företrädda i kommittén verksamhet med direkt koppling till arbete. 
Det beror helt enkelt på arbetets mycket stora betydelse i våra liv.

Utöver det som man själv investerar i sitt arbete – färdigheter, mod, energi och enga
gemang – är det enligt min mening absolut nödvändigt, för att mina önskningar till 
er ska förverkligas på bästa sätt, att man i sin omgivning möter uppriktighet, lojalitet, 
dialog och, om möjligt, solidaritet. Vi behöver varandra.

Oavsett vad som händer bör vi hålla i minnet de två grundläggande saker som måste 
förena oss alla, i synnerhet i dessa svåra tider för EU och dess institutioner: För det 
första att EU är en tillgång för sin befolkning och därför måste bevaras och utvecklas. 
För det andra att det civila samhället i EU måste vara organiserat och till och med upp
muntras att organisera sig, eftersom det måste vara representerat och göra sig hört.

Georges Dassis
EESK:s ordförande
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I yttrandet om Efsi 2.0 
rekommenderas medverkan 
av privat kapital

I december beslutade ministerrådet 
att utöka Europeiska fonden för strate
giska investeringar (Efsi 2.0) med ytterli
gare en halv miljard euro i investeringar 
fram till  2020. Vid sin plenarsession 
i december efterlyste EESK en omedel
bar tillämpning, en geografiskt balan
serad täckning i hela EU och garanterad 
medverkan av privat kapital.

Efsi har visat på stabiliteten i  den 
ursprungliga planen. De insatser 
som godkänts hittills är värda mer än 
154 miljarder euro, 62 % finansieras av 
privata investerare och 380  000 små 
och medelstora företag och över 50 000 
mikroföretag har fått stöd från fonden. 
EESK välkomnade kommissionens för
slag och rådets beslut att förlänga Efsi 
och öka fondens finansiering. Stödet 
till små och medelstora företag bör 
fortsätta, men såsom framhölls i  ytt
randet bör företagen upplysas om att 

de har fått stöd från EU. EESK efterlyste 
också större deltagande av privat kapital 
och betonade vikten av en balanserad 
geografisk och sektoriell täckning. Dess
utom pekade kommittén på behovet av 
att stärka Efsis sociala dimension och 
rekommenderade en förstärkning av 
Europeiska centrumet för investerings
rådgivning (EIAH) och en stärkt roll för 
de nationella utvecklingsbankerna.

A l b e r t o   M a z z o l a  ( A r b e t s g i v a r 
gruppen–IT), EESK:s föredragande om 
Efsi: “Vi föreslår ett allt större inslag av 
privat kapital  – obligationsmarknaden, 
försäkrings- och investeringsfonder – sam-
tidigt som man garanterar att det används 
på rätt sätt.” I Europa förvaltar institutio-
nella investerare 13  500 miljarder euro, 
varav mindre än 1  % investeras i  infra-
struktur.” Junckerplanen, som omfattar 

mer finansiella medel än andra initiativ, 
möjliggör investeringar i  storskaliga 
gräns överskridande europeiska projekt, 
där vart och ett är värt mer än 10 miljarder 
och stödet framför allt kommer i form av 
privat kapital. “För att genomföra dessa 
projekt måste kommissionen vara proaktiv. 
Efsi bör även stödja faktorer, till exempel 
teknikformer med dubbla användnings
områden med koppling till de gemen
samma säkerhets och försvarssektorerna, 
samt i enlighet med detta ändra förteck
ningen över de sektorer som undantas 
från EIB:s finansiering”, förklarade EESK:s 
föredragande. (mm)� l

Det europeiska samhället bör överge 
slit och släng-kulturen och gå in i en mer 
hållbar era med hög sysselsättning
EESK har antagit yttranden om delningsekonomin, 
funktionsekonomin och “nudging”

Vid EESK:s plenarsession i december 
framhölls betydelsen av delnings och 
funktionsekonomierna som nya affärs
modeller för ett mer hållbart Europa. 
EESK uppmanade dock även kommis
sionen att se till att delningsekonomin 
inte ökar otryggheten på arbetsmarkna
den och möjligheterna till skatteflykt. 
“Nudging” är ett sätt att få bukt med 
detta. EESK föreslog också att man ska 
utveckla ett nytt sätt att reglera och 
mäta en ny ekonomi med hjälp av nya 
standarder.

Under debatten om yttrandet om del-
ningsekonomin uttryckte EESK oro 
över risken för otrygga anställningar 
och den ökade möjligheten till skatte
flykt i den decentraliserade digitala eko
nomin. EESK uppmanade till att undvika 
att mervärdeskedjan förskjuts bort från 
den reala ekonomins aktörer till dem 
som äger de privata digitala plattfor
marna, t.ex. för bildelning. Yttrandet är 

inriktat på lösningar såsom ett obero
ende europeiskt kreditvärderingsinstitut 
för digitala plattformar som grundar sig 
på öppenhet, ickediskriminering och 
förtroende.

I yttrandet om funktionsekonomin 
uttryckte EESK en önskan om att det 
europeiska samhället ska påbörja en 
ekonomisk omställning från över
exploatering av resurser och slöseri till 
en mer hållbar och cirkulär era med 
hög sysselsättning som är inriktad på 
kvalitet snarare än kvantitet. Kommit
tén rekommenderade att man påskyn
dar forskningen och genomförandet av 
nya produktions och konsumtionssätt 
som har koppling till funktionsekono
min, såsom ekodesign av produkter, den 
cirkulära ekonomin, delningsekonomin 
samt ekonomin för det allmänna bästa.

Kommittén antog också ett ytt
rande om “nudging” i  det politiska 

beslutsfattandet. “Nudging” innebär att 
man ändrar människors beteende med 
hjälp av “små knuffar” eller tips, och det 
kan användas inom nästan alla politik
områden, t.ex. energianvändning, hälso 
och sjukvård samt avfallshantering. EESK 
kommer att uppmuntra användningen 
av detta effektiva och lätt genomförbara 
verktyg i det politiska beslutsfattandet på 
europeisk och nationell nivå. När “nud
ges” utformas noggrant, med beaktande 
av både tekniska och etiska frågor, kan 
de uppmuntra människor att ändra sitt 
beteende. (mm)� l
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Specialutgåva bifogas
Med anledning av utdelningen av 
2016 års upplaga av EESK:s pris till 
det civila samhället i december förra 
året publicerar EESK info ett särskilt 
inslag med profiler och intervjuer 
med vinnare, samt EESK:s ordförande 
Georges Dassis tankar om migration 
som en viktig fråga i vår tid och vice 
ordförande Gonçalo  Lobo  Xaviers 
syn på den betydelse som EESK:s pris 
till det civila samhället har.
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Kommissionen måste verka för ökad solidaritet under 2017, 
menar EESK

Under plenarsessionsdebatten med kommis
sionens förste vice ordförande Frans Timmermans 
efterlyste EESK:s ledamöter ett återupprättande 
av solidaritet och ansvar, vilket också framhölls 
i EESK:s bidrag till kommissionens arbetsprogram 
för 2017.

EESK anser att man under 2017 bör ägna sig åt att 
stärka den ekonomiska och sociala sammanhåll
ningen inom EU och förstärka unionens roll som 
global aktör och européernas identifiering med 
EU. EESK:s ordförande Georges Dassis förkla
rade: “Vi måste bekämpa ojämlikhet och fattigdom, 
det är det enda sättet att övertyga EU-medborgarna 
att sluta upp kring det europeiska projektet.” Att 
bygga upp en systematisk dialog med det civila 
samhällets organisationer och stärka den sociala 
dialogen är av avgörande betydelse för att uppnå 
EU:s mål.

Vice ordförande Frans Timmermans medgav att 
“den största utmaning vi står inför är att förbättra de soci-
oekonomiska villkoren, och våra omedelbara åtgärder 
för 2017 kommer att inriktas på pelaren för sociala rättig-
heter, den digitala inre marknaden och energiunionen.”

I sitt bidrag till kommissionens arbetsprogram 
för 2017 uppmanar EESK kommissionen att se till 
att den europeiska planeringsterminen uppnår 
Europa  2020målen. Det konstateras också att 
fullbordandet av den inre marknaden bör vara en 
central fråga.

EU:s roll som global förespråkare av fred 
och stabilisering måste stärkas genom ett 
gemensamt asylsystem, en stark gemensam 
utrikes och utvecklingspolitik, internationellt 
polissamarbete och en effektiv kontroll av de yttre 
gränserna. (cad/jk)� l

Flygtrafik: en ny säkerhetsstrategi behövs, 
anser EESK

Säkerhet är grunden för en hållbar luftfartssek
tor, ett av EU:s nyckelområden för ekonomisk till
växt. Men luftfartssäkerhet på 2000talet innebär 
att vara redo och att regelbundet anpassa sig till 
nya säkerhetsrisker, såsom drönare och nya former 
av itbrottslighet. När det gäller anpassningen till 
denna föränderliga tekniska miljö har EESK antagit 
ett yttrande där vi stöder en ny säkerhetsstrategi 
som bygger på riskbedömning och prestanda och 
med regelbunden utvärdering av bestämmelserna 
vart femte år.

“De nya reglerna för luftfartssäkerheten måste garan-
tera säkra, trygga och miljövänliga flygtransporter 
för alla passagerare och allmänheten”, menar 
Raymond  Hencks (Arbetstagargruppen–LU), 
föredragande för yttrandet: “Vi måste ta hänsyn till 
luftfartssäkerhetens viktiga europeiska dimension och 
stärka insatserna på EU-nivå. Medlemsstaterna bör 
ha en gemensam strategi för att undvika att säker-
hetsnormerna blir för komplicerade och överlappar 
varandra.”

Vid sidan av denna nya strategi bör man stärka 
kapaciteten hos Europeiska byrån för luftfarts
säkerhet  (EASA) och säkerställa en öppen och 
inkluderande övergång till det nya system som 

bygger på riskbedömning och prestanda. EESK 
anser att EASA bör ges fler befogenheter och ett 
större ansvar på säkerhetsområdet, i synnerhet för 
hantering av nödssituationer. Dess finansiering 
bör inte vara beroende av avgifter för tjänster i det 
gemensamma europeiska luftrummet. Samtidigt 
bör ytterligare aspekter såsom intygskrav för mark
tjänstföretag och ett licenssystem för kabinbesätt
ningar övervägas.

EESK efterlyser heltäckande och konsekventa regler 
för drönare för att garantera säkerheten. En konse
kvent strategi behövs för beviljande av licenser för 
användning och innehav av drönare, även när det 
gäller deras registrering. (cad/jk)� l
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EESK efterlyser en strategisk översyn av 
EU:s strategi för cybersäkerhet

Internet och den digitala tekniken har en viktig 
roll i det ekonomiska och sociala livet. Den digitala 
ekonomin står redan för över en femtedel av BNP-
tillväxten i EU. Eftersom vårt samhälle är beroende 
av internet och digital teknik är det viktigt att denna 
kritiska infrastruktur skyddas ordentligt.

Cybersäkerhetsincidenter orsakar allvarliga skador 
på den europeiska ekonomin och undergräver 
människors förtroende för det digitala samhället. 
Enligt undersökningen “Global State of Information 
Security Survey” från 2016 hade omkring 80 % av 
EU:s företag varit med om minst en cybersäkerhets
incident, och säkerhetsincidenterna ökade globalt 
med 38 % inom alla branscher under 2015.

EESK anser att detta är ett bevis på att 2013 års 
EUstrategi för cybersäkerhet och de åtgärder som 
vidtagits inom ramen för denna strategi inte är till
räckliga för att trygga motståndskraften mot cyber
angrepp och reagera adekvat på incidenter. EESK 
har därför antagit ett yttrande om att stärka Europas 
system för cyberresiliens, där vi välkomnar kom
missionens meddelande i denna fråga men också 
efterlyser en uppdatering av strategin för cyber
säkerhet och föreslår en rad åtgärder, bl.a. att till
räckliga medel ges till de ansvariga institutionerna 

och till forskning och innovation om cybersäker
het. EESK hoppas även att det avtalsbaserade 
offentligprivata partnerskapet om cybersäkerhet 
kommer att användas för att stödja utvecklingen 
av specialiserade cybersäkerhetsföretag

EESK välkomnar kommissionens avsikt att utvärdera 
de befogenheter som Europeiska byrån för nät och 
informationssäkerhet har, och efterlyser också att 
det inrättas en myndighet för cybersäkerhet samt 
tas fram en nationell utvecklingsmodell för cyber
säkerhet och ett klassificeringssystem för att mäta 
alla medlemsstaters resiliensnivå. Enligt kommitténs 
uppfattning är det bland annat viktigt att utbilda per
sonal vid offentliga myndigheter i relevanta frågor, 
öka allmänhetens medvetenhet om risker och stärka 
samarbetet mellan alla berörda parter. (jk)� l

Det maltesiska EU-ordförandeskapet: 
fokus på det väsentliga

I januari 2017 tar Malta för första gången över 
det roterande ordförandeskapet för Europeiska uni
onens råd – vid en avgörande tidpunkt för Europa. 
Förutom att uppmärksamma Romfördragets 
60årsdag i mars 2017 och – vid detta tillfälle – 
avrunda de diskussioner om EU:s framtid som 
lanserades av stats och regeringscheferna i sep
tember 2016 i Bratislava, är Malta också medvetet 
om möjligheten att artikel 50 aktiveras, och förbe
reder sig därför också på att Brexitförhandlingarna 
kan komma att inledas. Efter de nederländska och 
slovakiska ordförandeskapen pågår den nuvarande 
ordförandeskapstrions period nu fram till juli 2017. 
Som ledstjärna för sitt ordförandeskap har Malta 
valt följande prioriteringar:
�l Migration: förstärka och effektivisera det 

gemensamma europeiska asylsystemet.
�l Inre marknaden:  undanröja hinder 

såsom roamingavgifter och utveckla 
kapitalmarknadsunionen.

�l Säkerhet: bekämpa terrorism, förvalta uni
onens yttre gränser, förbättra styrningen av 
Eurojust.

�l Social delaktighet: förbättra kvinnors delta
gande på arbetsmarknaden, bekämpa köns
relaterat våld.

�l Europas grannskap: stabilisering i Libyen, 
fredsprocessen i  Mellanöstern, konflikten 
i  Syrien och engagemanget för det östliga 
partnerskapet.

�l Havsfrågor:  internationell förvaltning 
av världshaven, initiativet för västra 
Medelhavsområdet.

Som ett tecken på betydelsen av dessa priorite
ringar har det maltesiska ordförandeskapet bett 
EESK att utarbeta förberedande yttranden om föl
jande ämnen:
�l Sjöfarts och havsturism
�l Kompetensutveckling för personer på 

arbetsmarknaden
�l Utbildning av hög kvalitet för alla
�l EU:s öar: från strukturellt handikapp till inklu

derande territorium

Bland de hearingar och sammanträden som väntas 
äga rum på Malta kommer EESK att anordna den 
årliga Europeiska konsumentdagen på ön den 
21 mars 2017. Årets tema kommer att vara: “Den 
digitala inre marknaden: hur gynnar den konsu
menterna?” (jb)� l

Viktiga EESK-evenemang 
i samband med det maltesiska 
ordförandeskapet
�l 25 januari: EESK:s plenarsession – pre

sentation av det maltesiska ordförande
skapets prioriteringar (Bryssel)

�l 7 februari: offentlig hearing: Hur ser fram
tiden ut för öarna i Europeiska unionen? 
(Malta)

�l 22 februari: invigning av utställningen 
“Textures of memory” av Joe P  Smith 
(Bryssel)

�l 21 mars: konferens – Europeiska konsu
mentdagen (Malta)

�l April: konferens: digitala Europa och indu
striell förvandling (Malta)

�l 31 maj: invigning av utställningen “Reg
num” av Kris Micallef (Bryssel)

�l 22–23 juni: Årligt möte för ordförandena 
och generalsekreterarna i de nationella 
ekonomiska och sociala råden i EU och 
EESK (Malta)

�l 5 juli: EESK:s plenarsession: presentation 
av det maltesiska ordförandeskapets 
resultat (Bryssel)

EESK:s broschyr om kommitténs prioriteringar 
under det maltesiska ordförandeskapet kan laddas 
ner på http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidaritet med migranter 
i Europeiska unionen

Genom historien har migranter aktivt 
bidragit till den ekonomiska, sociala och 
kulturella utvecklingen och till mångfal
den i de europeiska samhällena. Med vår 
åldrande befolkning behöver vi nu deras 
kompetens, energi och beslutsamhet. 
Undersökningar som gjorts av Förenta 
nationerna visar att migranter bidrar 
mer till samhället än vad de kostar.

Migration och flyktingmottagning är en 
av de största utmaningarna för Europa 
just nu.

Det är därför som detta tema har valts 
för 2016 års upplaga av EESK:s pris till 

det civila samhället, som hedrar enskilda personer och organisationer inom det civila 
samhället som antagit utmaningen att hjälpa flyktingar och migranter genom att 
förbättra deras levnadsvillkor och hjälpa dem att integrera sig i samhället.

Sedan flyktingkrisen började har EESK gjort studieresor till elva EUländer och till 
Turkiet. Våra ledamöter har tack vare dessa kunnat studera de verkliga förhållan
dena på plats och lägga fram en rad rekommendationer, som presenterades i en 
rapport i mars 2016, framför allt följande: EU och dess medlemsstater måste inrätta 
ett gemensamt och rättvist asylsystem, flyktingarna behöver säkra och lagliga vägar 
till Europa och de måste kunna dra nytta av integrationspolitiska strategier på sikt.

Det civila samhällets organisationer gör ett ovärderligt arbete som ofta uppväger 
bristerna i de offentliga tjänsterna. Från södra Italien till Skandinavien, från Frankrike 
till Balkan ägnar de sig åt att försvara de mänskliga rättigheterna och migranter
nas värdighet. I vissa länder arbetar arbetsmarknadens parter med gemensamma 
ansträngningar för att hjälpa migranterna att integrera sig på arbetsmarknaden.

Jag är mycket stolt över att kunna visa världen så rörande exempel på den solidaritet 
som kommer från europeiska organisationer och individer, som visar prov på en 
enorm förmåga till empati, mobilisering och organiserad verksamhet. Det är bara 
en sak jag beklagar: att inte kunna dela ut detta pris till fler organisationer, framför 
allt eftersom jag själv verkligen hade velat se en italiensk organisation bland dem. 
I vilket fall som helst skulle jag vilja hedra alla de organisationer och människor som, 
överallt i Europa, ibland i en fientlig omgivning eller under svår ekonomisk kris, bidrar 
till att göra så många människors lidande lite mer uthärdligt.

Georges Dassis
EESK:s ordförande

Det civila samhället när det är som bäst
Nu när 2016 års upplaga av EESK:s 

pris till det civila samhället har delats ut 
vill jag dela några tankar med våra läsare 
om detta mycket positiva kapitel under 
min mandatperiod. Med 284  ansök
ningar – det största antalet någonsin 
sedan priset inrättades för tio år sedan! – 
var det en verklig utmaning för utvärde
ringskommittén och urvalskommittén 
att välja ut de slutliga vinnarna bland 
mångfalden av värdefulla projekt och 
exempel på stor mänsklig solidaritet.

Det rekordhöga antalet ansökningar och 
svårigheten att göra ett val var ytterli
gare belägg, om nu sådana krävdes, 
för det civila samhällets avgörande roll 
i  hanteringen av den utmaning som 
migration innebär, oavsett om det rör 
sig om undsättning eller mottagande av 
flyktingar och migranter, om att se till att 
deras grundläggande behov tillgodoses 
eller om att arbeta för deras integration 
i samhället. Våra fem vinnare täcker defi
nitivt hela spektrumet.

För EESK var priserna till det civila sam
hällets mest lysande exempel på detta 
område helt klart det lämpligaste sättet 
att avrunda ett år som började med en 
lång rad studieresor runt om i Europa 
för att undersöka det organiserade civila 
samhällets roll i  hanteringen av den 

enorma tillströmningen av migranter 
och flyktingar. De studieresor vi gjorde 
uppmärksammade vilken viktig roll det 
civila samhället spelar för att stödja de 
offentliga myndigheterna, och att det 
till och med ersätter dem på platser där 
myndigheterna inte är verksamma. Sam
arbete är därför ytterst viktigt!

När vi firar våra fem vinnare vill jag där
för också hylla alla de organisationer och 

enskilda som tävlade om priset. Deras 
arbete, både individuellt och i  grupp, 
är ovärderligt. Det berättar en mycket 
annorlunda historia än den bild av rasism, 
rädsla och främlingsfientlighet som ofta 
visas i media. Under urvalsförfarandet 
stod det snart klart att vi höll på att 
bygga upp en repertoar av bästa praxis 
och praktiska lösningar som det skulle 
vara värt att dela med sig av och sprida 
som förebilder. EESK:s kommunikations
enhet har därför beslutat att samarbeta 
med facksektionen för sysselsättning, 
sociala frågor och medborgarna (SOC) 
och dess ordförande Pavel Trantina, som 
under arbetets gång hjälpt oss med sin 
sakkunskap på området migration och 
integration, för att föra samman all denna 
information och offentliggöra den i bok
format. Tillsammans med rapporterna 
från ledamöternas studieresor förra året 
väntas publikationen hjälpa både de 
europeiska regeringarna och företrädare 
för det civila samhället att möta de utma
ningar som Europa står inför.

Än en gång, stort grattis till alla dem 
som deltog och gjorde en betydelsefull 
insats. Ni är alla vinnare!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
EESK:s vice ordförande med ansvar för 

kommunikation

EESK:s pris till det civila samhället belönar de bästa 
exemplen på solidaritet med migranter
Ungerska icke-statliga organisationen Artemissziostiftelsen får förstapriset för sitt 
främjande av ett mångskiftande och mångkulturellt samhälle i Ungern

EESK:s pris till det civila 
samhället 2016 på video
Se prisutdelningen här: europa.eu/!TD66Kt

Se presentationen av de fem vinnande projekten här: europa.eu/!dF33py� l

Den 15 december 2016 delade Euro
peiska ekonomiska och sociala kom
mittén (EESK) ut det civila samhällets 
pris 2016 till fem organisationer och 
enskilda personer från hela Europa som 
visat exempel på enastående solidaritet 
med flyktingar och migranter. Förstapri
set gick till den ungerska ickestatliga 
organisationen Artemissziostiftelsen 
(14 000 euro), medan den tyskfransk 
italienska organisationen SOS  Med-
i t e r r a n n e e ,  d e n  g r e k i s k e 

bagaren Dionysis Arvanitakis, en under
avdelning till den spanska ickestatliga 
organisationen SOS Racismo samt den 
grekiska ickestatliga organisationen 
Iliaktida  (“solstråle”) fick andrapriset 
på 9 000 euro vardera.

I sitt tacktal sade Zsuzsanna MegyeryPálfay, 
samordnare för Artemisszios projekt 
Building Bridges: “Vi är mycket tack-
samma för och stolta över priset. Genom 
detta pris erkänner man i Europa det arbete 

som utförs av det civila samhället. Det civila 
samhällets insatser har varit avgörande 
för att rädda liv i en så stor migrationskris 
som denna. Detta pris skickar en stark och 
positiv signal till migranter och flyktingar. 
Vi ser detta pris som ett tydligt åtagande 
från EU:s sida om att stödja de människor 
som söker fred och skydd.”

Genom detta pris hoppas EESK kunna 
hjälpa de utvalda organisationerna, som 
ofta inte har tillgång till eller kan förlita 
sig på offentliga medel, att säkra de 
resurser de behöver för att fortsätta och 
utöka sina projekt. EESK hoppas också att 
dessa projekt ses som exempel på bästa 

praxis och kopieras i andra europeiska 
länder och även utanför Europa.� l
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EESK har givit ut en broschyr 
där de fem vinnande projek
ten presenteras. Broschyren 
innehåller också bakgrunds
information om priset till det 
civila samhället i allmänhet och 
om EESK:s omfattande arbete 
för att få till stånd en heltäck
ande europeisk migrations 
och asylpolitik. Broschyren kan 
laddas ned på: http://www.
eesc.europa.eu/resources/docs/
qe0416734enn.pdf� l

EESK:s pris till det civila 
samhället – allmänna 
upplysningar

EESK lanserade det årliga priset till det civila samhället för tio år sedan, 2006, för 
att lyfta fram de insatser som medborgare och organisationer över hela Europa 
gör för att förbättra levnadsvillkoren i sina samhällen. Målet är att belöna och 
uppmuntra – slutförda eller pågående – projekt som gett konkreta resultat på 
ett område som varierar från år till år och att göra allmänheten medveten om 
det civila samhällets insatser för att främja de gemensamma värderingar som 
den europeiska identiteten och integrationen grundar sig på.

Tävlingen står öppen för alla officiella civilsamhällesorganisationer i EU samt 
för enskilda personer.

År 2016 tog EESK emot 284 ansökningar från 27 länder. Utvärderingskommitténs 
jury bestående av tre EESKledamöter och en extern domare, upprättade en kort 
förteckning över finalister vilken sedan överlämnades till en urvalskommitté, 
som bestod av EESK:s utvidgade ordförandeskap och dess generalsekreterare.

Utvärderarna letade efter innovativa projekt som skapar verkliga fördelar för 
migranterna, framför allt genom att de
�l erbjuder nödhjälp,
�l tillhandahåller socialt stöd, boende och hälso och sjukvård,
�l erbjuder stöd och praktisk rådgivning,
�l bekämpar främlingsfientlighet, rasism och diskriminering,
�l bekämpar exploatering och uppmuntrar ömsesidig respekt och tolerans,
�l upplyser de nyanlända om deras rättigheter och skyldigheter och gör det 

möjligt för dem att leva ett självständigt liv,
�l tillhandahåller utbildning för tredjelandsmedborgare och värdsamhällen, 

och
�l lyfter fram migranternas positiva bidrag till det europeiska samhället.

Utvärderingskommittén tillämpade en rad kriterier för att bedöma
�l i vilken utsträckning ett visst initiativ lyckats nå ut till sin målgrupp och 

göra den medveten om verkligheten bakom migrationen,
�l de långsiktiga effekterna av åtgärden, och
�l projektets varaktiga bidrag till välbefinnandet i de berörda samhällena.

Dessutom bör initiativen
�l vara innovativa, kreativa och originella,
�l involvera migranterna själva i strategin, och
�l fungera som inspirerande exempel som kan efterliknas av andra.

Den 15 december 2016 ägde prisutdelningen rum i Bryssel och under denna 
delade man ut 50 000 euro ut till vinnarna och till de andra pristagarna.

Under tidigare år har pris delats ut till olika projekt och initiativ som syftat till att 
bekämpa fattigdom och socialt utanförskap, stödja romska befolkningsgrupper, 
främja hållbara livsstilar och gröna arbetstillfällen, uppmuntra arbete i nätverk, 
utbildning och informationskampanjer eller försvara ungdomars intressen.�l

Artemissziostiftelsen

 (Ungern) är en ickestatlig orga
nisation som sedan över 20  år 
tillbaka arbetar under mycket 
svåra omständigheter med såväl 
social som kulturell integration av 
invandrare och flyktingar i samhäl
let. Dess program Building Brid-
ges har bidragit till att många 
flyktingar och migranter känner 
sig delaktiga i det ungerska sam
hället genom den hjälp de fått av 
frivilliga mentorer att bekanta sig 
med landets språk, sedvänjor och 
kultur. Migranter får också yrkes
utbildning som förberedelse för 
den lokala arbetsmarknaden. Orga
nisationen försöker nu utvidga 
programmet, som för närvarande 
kan hjälpa 60 personer åt gången, 
genom att bygga en större, stän
digt växande gemenskap – Mira
gemenskapen i Ungern.

NY 
PUBLIKATION

Presentation av vinnarna
På följande sidor presenterar vi de 5 vinnarna av EESK:s pris till det civila 

samhället 2016 och deras svar på våra frågor i samband med tilldelningen.

“Detta pris skickar en stark och positiv signal till migranter och flyktingar. 

Vi ser detta pris som ett tydligt åtagande från EU:s sida om att stödja de 

människor som söker fred och skydd.”

EESK info: Vad betyder priset för er 
och er organisation?

AF: Priset bekräftar att vi har en tydlig 
bild av problemet och möjliga lösningar. 
Det visar att vi inte är ensamma och att 
vi kan räkna med stöd från andra. Det är 
också ett tecken på erkännande för det 
arbete som vi hittills har utfört. Detta är 
något som vi är mycket tacksamma för 
och stolta över.

Vilket råd vill du ge andra organisa-
tioner när det gäller att uppnå resul-
tat med sådana verksamheter och 
program? 

Flyktingsituationen varierar från land till 
land och från en tidpunkt till nästa. Det 
är viktigt att snabbt reagera på kriser, 
men också att på längre sikt erbjuda 
hjälp och upprätthålla den drivkraft 
som framgången med gemensamma 
åtgärder skapar. Vi anser att detta bäst 
kan uppnås om vi minskar avståndet så 
mycket som möjligt mellan dem som ger 
och dem som tar emot hjälp, och skapar 
en miljö där vem som helst, oberoende 
av ställning, kan bli en medhjälpare.

Hur kommer ni att använda dessa 
medel för att förbättra omsor-
gen om migranterna och deras 
välbefinnande?

Från och med  2017 kommer vi inte 
längre att få det stöd som vi fick av 
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 2016 
för att bygga upp de centrala delarna av 
Miragemenskapen, eftersom det för när
varande inte är någon flyktingkris i Ung
ern, åtminstone inte vad gäller antalet 
personer. Men det betyder inte att läget 
är bra. De flyktingar och asylsökande 
som bor i Ungern i dag möter allt svårare 
villkor och en avvisande hållning, inte så 
mycket av samhället som av institutio
nerna. Vår strävan är att ge dem en trygg 
gemenskap även i fortsättningen där de 
kan känna sig hemma och förbereda sig 
för att bli nyttiga medlemmar i det ung
erska samhället. Ett stort antal frivilliga 
hjälper oss att driva gemenskapen, men 
våra kostnader är fortfarande höga. Vi 
kommer att använda prispengarna för 
att täcka gemenskapens underhållskost
nader, som till stor del är kopplade till 
den fortlöpande utbildningen av frivil
liga mentorer och språklärare.� l
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“Små barn från Syrien, Irak och Afghanistan visar med händerna att de vill ha bröd. De vet inte ordet för 

‘mat’. Vem kan oberörd se på när ett litet barn äter jord?”

“Från en måltid till nästa upphör de att 

vara osynliga personer som går förbi varandra 

på gatan och blir bara två familjer som möts på 

lika villkor, och då raseras den mur av rasism, 

främlingsfientlighet, rädsla och misstroende som 

funnits”

EESK info: Vad betyder priset för er 
och er organisation?

DA: Jag är mycket glad över priset. 
Jag skulle vilja rikta ett varmt tack till 
de inblandade på EESK för att de visar 
respekt för migranter på detta sätt. Jag 
skulle även vilja tacka dem för den ära 
de har visat mig genom att tilldela mig 
priset. Jag får en känsla av upprättelse av 
att se att detta problem uppmärksammas 
av Europa, inte bara problemen på ön där 
jag bor, utan i hela Grekland. Det grekiska 
folket genomlider fortfarande en svår 
ekonomisk period, men har trots det sörjt 
för logi och mat och tagit hand om dessa 
människor på bästa möjliga sätt.

Vilket råd vill du ge andra organisa-
tioner när det gäller att uppnå resul-
tat med sådana verksamheter och 
program?

Försök att erbjuda så mycket som möj
ligt. Jag tycker att det är viktigt att göra 
så många som möjligt medvetna om 
detta arbete eftersom jag tror att ju 
fler människor som gör en insats, desto 
bättre resultat kommer man att uppnå 
och desto bättre blir framtiden för de 
nödställda.

Hur kommer ni att använda dessa 
medel för att förbättra omsor-
gen om migranterna och deras 
välbefinnande?

Jag och min familj har en butik där vi 
bakar kakor och bröd. Pengarna kom
mer att gå till detta småföretag, genom 
vilket jag kan hjälpa dessa människor så 
mycket som möjligt, precis som jag har 
gjort hittills.� l

EESK info: Vad betyder priset för er 
och er organisation?

SOS Racismo: Först och främst inne
bär det ett erkännande av de tusentals 
människor som år efter år har låtit sina 
hem bli ett litet mikrokosmos för inte
gration liksom av de volontärer och 
medlemmar i organisationen som har 
arbetat för att få initiativet att växa.

Ur institutionell synvinkel uttrycker pri
set ett stöd för vårt arbete och för den 

risk vi tog när vi letade efter nya sätt att 
främja samexistens. Det innebär också 
ett erkännande av de organisationer 
som har stött initiativet ekonomiskt. Vår 
förhoppning är att detta stöd kommer 
att slå rot och växa, i och med att nya 
finansieringskällor involverat sig.

Vilket råd vill du ge andra organisa-
tioner när det gäller att uppnå resul-
tat med sådana verksamheter och 
program? 

Vårt första råd är att våga göra något 
annorlunda. Den enda risken är att pro
jektet kanske inte visar sig gå så bra som 
man hade önskat och man tvingas gå 
tillbaka till ruta ett.

Vårt andra råd är att utvärdera, fundera 
över vad som inte fungerade så bra 
under året och gradvis förbättra pro
jektet under de kommande åren. Inte
gration och innovation är processer som 
sker på medellång sikt.

För det tredje, att få med hela arbets
gruppen: alla måste tro på idén och driva 
den gemensamt.

För det fjärde kräver integrationsproces
sen och arbetet med att bekämpa rasism 
och främlingsfientlighet starka samver
kanseffekter mellan den offentliga och 
den privata sektorn. Andra offentliga 
organisationer måste involveras om ini
tiativet ska vara till “för alla”, dvs. ett ini
tiativ som lägger grunden för liknande 
satsningar i framtiden.

För det femte måste resultaten vara syn
liga: allmänheten måste känna till och 
uppmärksamma initiativen.

Vårt sjätte råd är att fullt ut fokusera 
på de verkliga huvudpersonerna, att 
uppmärksamma migranters och utlän
ningars verklighet i syfte att skapa ett 
socialt mervärde genom att inkludera 
dessa människor i vårt samhälle.

Hur kommer ni att använda dessa 
medel för att förbättra omsor-
gen om migranterna och deras 
välbefinnande?

Vi kommer att använda prispengarna till 
att förbättra vårt arbete med att stärka 
samexistens och integration som ett sätt 
att tygla rasism och främlingsfientlighet 
i vårt område.� l

Dionysis Arvanitakis 
(Grekland) är en 77årig grekisk bagare som när krisen var som värst bakade mer än 
100 kg bröd per dag till de desperata flyktingar som kom till ön Kos strax utanför 
Turkiets kust. Hans generositet inspirerade fler – kolleger, medborgare, hotellägare 
och många andra – att följa hans exempel.

SOS Racismo Gipuzkoa

(Spanien) är en underavdelning till SOS Racismo med säte i San Sebastián, som grundades 1993 för att bekämpa rasism, 
intolerans och främlingsfientlighet. Det vinnande projektet – Bizilagunak eller “Familjen intill” – bygger på en mycket enkel 
idé som dock är svår att genomföra i praktiken: en infödd familj bjuder in en migrantfamilj till en måltid i sitt hem så att 
de kan prata och får chansen att lära sig mer om varandra och bli äkta grannar. De positiva resultaten har varit enorma. 
Projektet har vuxit från 60 måltider 2012 (120 familjer) till 260 måltider 2015 (520 familjer) och har visat sig avsevärt minska 
otryggheten och öka de positiva känslorna, såsom beundran, gentemot migranter.
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“SOS MEDITERRANEE är en grupp vanliga medborgare som ansåg att 
de kunde och måste göra något för att skydda människors liv och värdighet 
när politiken misslyckades. Under de senaste 11 månaderna har vi räddat 
6 600 personer. När de kommer ombord på vår båt är de traumatiserade, 
men också hoppfulla. Aquarius och dess besättning är civilsamhällets enda 
kvarvarande oberoende båt i Medelhavet under de hårda vintermånaderna. 
Vi önskar att vi inte behövdes. Vi önskar också att vi inte vore ensamma. 
Men vi kommer att fortsätta, som medborgare som kan och måste handla 
i solidaritet med de människor som kommer till Europa för att överleva och 
finna en fristad. Vi fortsätter att efterlysa säkra och lagliga inresevägar och 
bättre och större insatser till sjöss än vad vi kan erbjuda i dag. Vi efterlyser 
detta eftersom vi också hoppas på att Europa kan bli en kontinent där 
mänsklighet är ett värde som vi respekterar i verkligheten, inte något som vi 
bara talar om.”

“Om en liten organisation som vår kan utföra så 

mycket, tänk då hur mycket alla länder skulle kunna göra 

tillsammans!”

EESK info: Vad betyder priset för er och er 
organisation?

SOS MEDITERRANEE: Vi är mycket hedrade 
över att få ta emot detta pris. Vi ser det som 
ett erkännande av det viktiga arbete som SOS 
MEDITERRANEEteamen gör på vårt fartyg Aqu
arius samt i de nationella sammanslutningarna 
i Frankrike, Italien och Tyskland.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när 
det gäller att uppnå resultat med sådana verk-
samheter och program? 

SOS MEDITERRANEE är en Europaomfattande orga
nisation med personal och medlemmar med olika 
bakgrund som arbetar tillsammans i solidaritet med 
människor i nöd. Vi gör vad vi kan som medborgare. 
Andra organisationer kan också bidra med sin sak
kunskap på olika områden för att omsätta europe
iska värderingar i praktiken. Det främsta målet bör 
alltid vara att rädda liv och minska lidandet för dem 
som behöver det samtidigt som man eftersträvar 
humana lösningar på lång sikt.

Hur kommer ni att använda dessa medel för att 
förbättra omsorgen om migranterna och deras 
välbefinnande?

Vi kommer att använda prispengarna och stö
det från våra generösa givare för att fortsätta att 
genomföra akuta räddningsinsatser som den enda 
oberoende organisation som är verksam i centrala 
Medelhavsområdet under de hårda vintermåna
derna.� l

EESK info: Vad betyder priset för er och er 
organisation?

I: Priset är en gåva till oss alla. Det är en belöning 
för alla insatser vi har gjort hittills och som vi kom
mer att fortsätta att göra. Det är glädjen som ger 
dig ny kraft när du kommer hem trött.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när 
det gäller att uppnå resultat med sådana verk-
samheter och program?

Varje person och varje organisation måste lära sig 
att arbeta i lag och att samarbeta med andra. Vi 
måste lyssna till våra medarbetares åsikter och 
synpunkter, och försöka behandla alla nödställda 
människor såsom om de vore vi själva eller våra 
närstående. Vi måste ta risker för människors bästa. 
Vi får inte projicera våra egna behov på migrant
grupperna, utan helt enkelt försöka tillgodose 
deras verkliga behov.

Programmen bör också genomföras med öppen
het och insyn. Därför krävs en kombination av strikt 
förvaltning och flexibilitet.

Hur kommer ni att använda dessa medel för 
att förbättra omsorgen om migranterna och 
deras välbefinnande?

Vi skulle vilja använda dessa prispengar till att 
starta ett pilotprojekt med målet att integrera 
personer som beviljats asyl i sina lokalsamhällen, 
och det främsta målet ska vara att hjälpa dem att 
hitta jobb. Ett bra verktyg som vi skulle vilja dra 
full nytta av är den befintliga lagstiftningen om 
den sociala ekonomin.

Vår avsikt är att fortsätta med våra planer på att 
inrätta ett kooperativt företag bestående av vik
tiga arbetstagare och partner, både migranter och 
personer ur lokalbefolkningen, som vill hjälpas åt.
� l

ILIAKTIDA

(Grekland) är en ideell organisation med säte på ön Lesbos som har hjälpt till att tillgodose flyktingars 
och migranters grundläggande behov genom att ge dem socialt, rättsligt, språkligt, medicinskt 
och psykologiskt stöd med hjälp av kvalificerad personal. Dess huvudsakliga fokus och mål har 
varit att få flyktingar ut ur lägren och in i lokalsamhället. Med denna strategi som utgångspunkt 
har den haft hand om lokala pensionat och lägenheter där flyktingar kan börja en ny daglig rutin, 
göra sina inköp, laga sin mat, delta i lokala kulturaktiviteter, träffa personer ur lokalbefolkningen 
och utveckla vänskapliga relationer med dem. Organisationen uppmuntrar migranter att bidra till 
dess verksamhet och att dela med sig av sina erfarenheter till nyanlända och lokalbefolkningen. 
Ett antal migranter och flyktingar har dessutom hittat jobb och tagit de första stegen in ett nytt, 
självständigt och integrerat liv i Grekland.

SOS MEDITERRANEE 

är en ickestatlig organisation som finns 
i Tyskland, Frankrike och Italien och som har 
bidragit till att rädda mer än 5 400 liv i Medel
havet genom sök och räddningsinsatser 
mellan Sicilien, Lampedusa och Libyen, en 
migrationsväg där tusentals människor har 
drunknat under resan i bräckliga och över
lastade båtar som körs av obarmhärtiga 
människosmugglare. SOS  MEDITERRANEE 
arbetar i partnerskap med Läkare utan grän
ser och tillsammans med italienska styrkor 
och EUstyrkor med hjälp av ett ombyggt 
handelsfartyg – Aquarius – och ett team som 
huvudsakligen består av frivilligarbetare.
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Specialutgåva 

om 2016 års pris 

till
 det civila samhället



Avspark för Ditt Europa, din 
mening 2017
33 skolor från hela Europa kommer till Bryssel för att diskutera Europas 
framtid.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) har valt ut de skolor som kommer att delta 
i årets Ditt Europa, din mening, kommitténs flagg
skeppsevenemang för unga människor. Namnen 
valdes ut genom lottdragning bland över 680 ansök
ningar, i närvaro av Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice 
ordförande med ansvar för kommunikation, samt 
Katiana Vicens Guillén (Arbetstagargruppen–ES) 
och Indrė Vareikytė (Övriga intressegrupper–LT), 
medlemmar av EESK:s kommunikationsgrupp, den 
14 december 2016.

Trettiotre gymnasieskolor kommer att delta i detta 
initiativ, en från var och en av EU:s 28 medlemsstater 

och de fem kandidatländerna (Albanien, f.d. jugo
slaviska republiken Makedonien, Montenegro, Ser
bien och Turkiet).

60årsdagen av Romfördraget kommer under 2017 
att vara temat för kommitténs årliga ungdoms
evenemang Ditt Europa, din mening, som ger ung
domar från hela Europa möjlighet att dela med sig 
av sina idéer om gårdagens, dagens och morgonda
gens EU. Var och en av de utvalda skolorna sänder 
en delegation bestående av tre 16–17åriga elever 
och en lärare till Bryssel för att delta i en ungdoms-
plenarsession den 30-31 mars 2017 i anslutning 
till EESK:s egen plenarsession. I Bryssel kommer 

eleverna att arbeta tillsammans, diskutera och rösta 
om de politiska utmaningar som EU står inför i dessa 
svåra tider och föreslå egna lösningar.

Den första etappen inleds inom kort med att 
EESKledamöter besöker de utvalda skolorna i sina 
respektive hemländer för att förbereda eleverna 
för ungdomsplenarsessionen, ge dem en överblick 
över hur EESK fungerar samt förklara kommitténs 
roll i EU:s struktur.

Med detta initiativ vill EESK, som är det civila sam
hällets röst, se till att den yngre generationen får 
göra sina synpunkter, erfarenheter och idéer hörda 
i EU:s beslutsfattande.

Den fullständiga listan över de utvalda skolarna 
finns tillgänglig på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.eventsandactivitiesyoureuro
peyoursay2017selectedschools (ks)� l

Tillgång till mark – en stor 
utmaning för Europas jordbrukare

Den 7 december deltog EESK:s ledamöter i en 
konferens på temat “Tillgång till mark för jordbrukare 
i EU”, som anordnades av Europeiska gröna partiet 
i EESK:s och Europaparlamentets lokaler i Bryssel.

Brendan Burns, ordförande för EESK:s NATsektion, 
tog upp situationen i hans hemland, Skottland, där 
50 % av marken ägs av endast 500 personer som 
huvudsakligen är bosatta utanför Skottland, vilket 
leder till att byar förfaller, markområden överges 
och ekonomin försvagas.

Skottland har sedan 1999 försökt förändra denna 
situation, men står inför många hinder, t.ex. i sam
band med att samhällen vill köpa mark från ägare 
som är bosatta långt borta från Skottland. “Situatio-
nen i Skottland har förhindrat en hållbar landsbygds-
utveckling för stora delar av landet och samhället och 
bör fungera som ett varnande exempel för Europa”, 
sade Brendan Burns.

Sylvia Kay, från Amsterdambaserade Transnational 
Institute, har under många år undersökt situatio
nen för jordbruket och marktillgången i Europa och 
presenterade några oroväckande siffror vid kon
ferensen: i Europa kontrollerar 3 % av jordbruks
företagen 52 % av marken och 11 % av de större 
jordbruksföretagen (på över 100 ha) kontrollerar 
75 % av Europas jordbruksmark. I Bulgarien är situa
tionen ännu värre, med 83,5 % av jordbruksmarken 
i händerna på endast 2 % av jordbrukarna. I Finland 
har antalet stora jordbruksföretag ökat mer än fem
faldigt (5,5) och den mark som de kontrollerar har 
ökat sexfaldigt. I Nederländerna har antalet stora 
jordbruk tredubblats.

Samtidigt är de småskaliga jordbruken (upp till 
10  ha) på kraftig tillbakagång i  Europa: av de 
12 miljoner som var i drift 1995–2013 har endast 8 

miljoner överlevt, en nedgång med 33 %. I Estland 
har 62 % av de små jordbruksföretagen försvunnit 
på bara 10 år, mellan 2003 och 2013.

Den höga koncentrationen av ägarskap, både på 
leverantörs och kundsidan, och trenden mot färre 
men större gårdar vållar problem såväl uppströms 
som nedströms i ekonomin: arbetstillfällen försvin
ner och landsbygden urholkas.

EESK har arbetat på lösningar under lång tid och 
har efterlyst både stöd till småskaliga jordbrukare 
och en rättvisare och mer hållbar gemensam euro
peisk jordbrukspolitik. Kommittén är också särskilt 
oroad över vissa av följderna av den fria rörligheten 
för kapital inom EU, som är inskriven i fördragen, 
och har uppmanat Europaparlamentet och rådet 
att diskutera huruvida principen om fri rörlighet för 
kapital bör garanteras när det gäller avyttring och 
förvärv av jordbruksmark. (sma)� l

EESK:s polska delegation strävar efter 
ett närmare samarbete med viktiga 
institutioner i Polen

Den 16 december, strax efter EESK:s plenarsession, 
besökte EESK:s polska delegation några viktiga institu
tioner i Warszawa för att presentera EESK:s pågående 
arbete och diskutera möjliga samarbetsområden. Sär
skild uppmärksamhet ägnades åt de initiativyttranden 
av polska föredragande som antogs under det första 
året av EESK:s innevarande mandatperiod.

Diskussionerna med Marek Prawda, nyutnämnd chef 
för Europeiska kommissionens representationskontor 
i Polen, fokuserade på att stärka samarbetet mellan 
det civila samhället och kommissionens represen
tationskontor, inbegripet det stöd som kontoret 
tillhandahåller för att främja EESK:s arbete samt på 
centrala problem med anknytning till den europeiska 
integrationen.

Diskussionerna med Jacek Safuta, chef för Europa
parlamentets informationskontor i Polen, fokuserade 
på möjliga verktyg för att främja medborgarnas del
tagande i nästa val till Europaparlamentet och för 

att öka samarbetet mellan det civila samhället och 
Europaparlamentets informationskontor.

Det slutliga mötet, som ägde rum vid ministeriet för 
familjefrågor, sysselsättning och socialpolitik, gav 
tillfälle att presentera det viktiga arbete som utförs 
av EESK:s polska ledamöter och EESK som helhet 
för statssekreterarna Krzysztof Michałkiewicz och 
Stanisław Szwed. Under den livliga debatten, där 
även direktörer från fem centrala avdelningar inom 
ministeriet deltog, presenterades ett antal viktiga 
EESKyttranden. Särskild uppmärksamhet ägnades 
åt yttrandet om direktivet om utstationering av 
arbetstagare, som hade antagits bara två dagar tidi
gare. Företrädarna för ministeriet besvarade ett antal 
frågor, och förklarade den polska regeringens inställ
ning till kommissionens förslag. De erbjöd sig också 
att stå som värd för EESKevenemang, t.ex. seminarier 
och hearings, eftersom sådan verksamhet är ett bra 
verktyg för att främja EU:s värderingar i det polska 
samhället. (kp)� l

EESK och forumet för det civila samhället mellan EU och Ryssland tar upp situationen för 
det civila samhället och migrationspolitiken

Vid det 3:e gemensamma seminariet mellan 
EESK och forumet mellan EU och Ryssland den 
23 november 2016 diskuterade företrädare för både 
europeiska och ryska organisationer i det civila sam
hället situationen för det civila samhället i Ryssland 
och Europa och migrationen.

“Kontakterna mellan det civila samhället på båda 
sidor utgör en integrerad del av de ekonomiska och 
sociala förbindelserna mellan EU och Ryssland. Att se 
till att det civila samhället i EU och Ryssland fritt kan 
samverka och på så sätt bidra till att bygga upp ömsesi-
digt förtroende och förståelse är av yttersta vikt”, sade 
Dilyana Slavova (Övriga intressegrupper–BG), ord
förande för EESK:s facksektion för yttre förbindelser.

Jurij Dzjibladze, medlem av styrgruppen för forumet 
för det civila samhället mellan EU och Ryssland, sade: 
“Det civila samhället i Ryssland drabbas av allt större 
motgångar: nästan 150 icke-statliga organisationer 
har förts upp på listan över “utländska agenter” sedan 
denna lag trädde i kraft för fyra år sedan. Många har 
tvingats lägga ned, andra kämpar vidare och utsätts 
för starka politiska, rättsliga och finansiella påtryck
ningar och ibland fysiska attacker. Ironiskt nog håller 
situationen för det civila samhället på att försämras 
i vissa EU-medlemsstater, särskilt i Ungern och Polen. 
Det är mycket viktigt att problemet med att det civila 
samhällets frihet inskränks – både i Ryssland och i EU – 
förblir en högt prioriterad fråga i EU-medlemsstaternas 
och EU-institutionernas politik.”

EESK:s ledamöter och medlemmarna i  forumet 
för det civila samhället mellan EU och Ryssland 
uttryckte sin djupa oro över den försämrade situa
tionen för det civila samhällets organisationer och 
aktivister i Ryssland sedan juni 2015.

Rättsstaten och de grundläggande friheterna i Ryss
land var också en källa till djup oro för deltagarna. 
De underströk att ett åtagande för demokratiska 
förfaranden måste stå överst på dagordningen 
i  dialogen mellan EU och Ryssland, oberoende 
av politiska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade 
intressen. Deltagarna efterlyste ökat EUstöd för det 
civila samhället i Ryssland.

De politiska och samhälleliga följderna av att 
flyktingar och migranter kommer till EU:s med
lemsstater och Ryssland togs också upp, med en 
genomgång av de politiska åtgärder som vidtagits 
för att hantera den nya situationen på EUnivå, 
nationell nivå och i synnerhet lokal nivå. Företrä
darna framhöll vissa utvecklingstendenser i flyk
tingkrisen i Europa och att mänsklig värdighet och 
internationella åtaganden inte respekteras.

Slutligen tog man upp de socioekonomiska aspek
terna av integrationen av nyanlända i Ryssland och 
i EU på lokal nivå, liksom de största utmaningarna 
och exempel på god integrationspraxis. (cad)� l

Den polska delegationen vid ministeriet för 
familjefrågor, sysselsättning och sociala frågor

Den polska delegationen vid Europeiska 
kommissionens representationskontor i Polen

©
 M

RPiPS

©
 Europeiska kom

m
issionens representation i Polen

7

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools


Januari 2017 / 1  
 EESK info kommer ut nio gånger om året i samband med EESK:s plenarsessioner.

Tryckta versioner av EESK info på tyska, engelska och franska kan erhållas gratis från 
EESK:s presstjänst.
Dessutom är EESK info tillgänglig på tjugotre språk i pdf-format på kommitténs webbplats.
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESK info är inte att betrakta som en officiell sammanfattning av EESK:s arbete. För sådan 
information hänvisar vi till Europeiska unionens officiella tidning eller andra publikationer från 
kommittén.
Innehållet i EESK info får spridas under förutsättning att källan anges och att en kopia skickas till 
redaktören.
Upplaga: 6 500 exemplar.
Nästa nummer utkommer i februari 2017.
TRYCKT PÅ 100 % RETURPAPPER

Redaktör:
Alun Jones (chefredaktör)
Daniela Marangoni (dm)

Medverkande i detta nummer:
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Janine Borg (jb)
Jasmin Klotzing (jk)
Katerina Serifi (ks)
Krysztof Pater (kp)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)

Samordning:
Daniela Marangoni (dm)

Utgåvan färdigställd  
den 5 januari 2017

Adress:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Jacques Delors-byggnaden, Rue Belliard/
Belliardstraat 99, B-1040 Bryssel, Belgien

Tfn +32 25469476

Fax +32 25469764

E-post: eescinfo@eesc.europa.eu

Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Discover how the EESC has made a difference

EESK-videoklipp

EESK har släppt ett nytt tre minuter långt videoklipp för att presentera några av 
sina viktigaste resultat i arbetet med att utforma EU:s lagstiftning och politik så att 
de återspeglar EUmedborgarnas behov. Engagemang för brottsoffers rättigheter, 
konsumentskydd, fattigdomsbekämpning, stöd till företagens tillväxt och nya 
arbetstillfällen samt främjande av social delaktighet – det är bara några konkreta 
exempel hur kommittén har bidragit till att förbättra medborgarnas vardag. 

I videoklippet presenteras kommitténs organisation och det arbete som utförs 
av dess 350 ledamöter, som på grundval av sin praktiska erfarenhet ger råd till 
EUlagstiftarna och ser till att EUmedborgarna har möjlighet att göra sig hörda.

Titta på videoklippet här: europa.eu/!JG39PH� l

I KORTHET

Mindre är mer: Arbetsgivargruppen motsätter sig 
överreglering
av Arbetsgivargruppen

Ett övernitiskt införlivande av 
EU:s  lagstiftning på nationell nivå 
undergräver den inre marknaden, ökar 
kostnaderna och hämmar utvecklingen. 
Ett antal medlemsstater utnyttjar införli
vandet som en möjlighet att ta itu med 
inhemska politiska frågor, vilket leder till 
överreglering (s.k. goldplating). Denna 
ogynnsamma trend påverkar närings
livet negativt och bör undvikas så långt 
det är möjligt. Näringslivet förväntar sig 
god lagstiftning och ett konsekvent och 
stabilt regelverk på både nationell nivå 
och EUnivå. Detta var några av slutsat
serna från konferensen “Transposition 
of the European law – the key challenge 
to business activity” (införlivande av 
EU:s lagstiftning – en stor utmaning för 
företagens verksamhet), som ägde rum 
den 6 december 2016 i Zagreb, Kroatien.

Näringslivet välkomnar att kommis
sionen prioriterar bättre lagstiftning. 
För att fullt ut kunna dra nytta av bättre 
lagstiftning behövs ett liknande synsätt 
när EU:s direktiv införlivas i nationell 
lagstiftning. Arbetsgivarna står fast vid 
sin ståndpunkt att stabila, förutsägbara 
och enkla regelverk är en förutsättning 
för tillväxt. Goldplating har lett till över
reglering och skillnader i lagstiftningen 
mellan medlemsstaterna, snedvridit 
harmoniseringen och skadat den inre 
marknaden.

Deltagarna i  den första panelen gav 
en allmän översikt om bättre lagstift
ning, Refit och praxis för införlivande. 
I  den andra panelen presenterades 
specifika exempel på felaktig inför
livning och onödigt betungande 
EUbestämmelser med hänsyn till den 
europeiska ekonomins konkurrenskraft. 

Konferensen anordnades gemensamt av 
EESK:s arbetsgivargrupp och den kroa
tiska handels och hantverkskammaren, 
som också stod värd för evenemanget, 
med hjälp av den kroatiska arbets
givarorganisationen och den kroatiska 
handelskammaren. (lj)� l

Tredje världskriget är ett socialt 
krig

av Arbetstagargruppen

Arbetstagargruppen anordnade ett 
kulturevenemang för att presentera en 
bok med titeln La troisième guerre mon-
diale est sociale (Tredje världskriget är ett 
socialt krig), skriven av Bernard Thibault, 
f.d.  generalsekreterare för det franska 
fackförbundet CGT och medlem av ILO:s 
styrelse. Bernard Thibault presenterade 
personligen boken.

La troisième guerre mondiale est sociale 
är den avsiktligt provokativa titeln på 
Bernard Thibaults bok, utgiven på för
laget Éditions de l’Atelier. Som medlem 
i  styrelsen för Internationella arbets
organisationen (ILO) och f.d. general
sekreterare för det franska fackförbundet 
CGT kritiserar han principen om lägsta 
möjliga kostnad som innebär att arbets
tagare runtom i världen offras i konkur
rensens namn, och han föreslår bland 
annat att man ska stärka ILO:s roll mot 

bakgrund av dess historiska uppdrag: att 
främja social rättvisa som en förutsättning 
för fred i världen. I motsats till en allmänt 
spridd uppfattning är lösningen på tvis
ten inte inåtvändhet med nationalistiska 
förtecken, utan främjande av människors 
lika värde genom att man i länder över 
hela världen antar normer för att skydda 
både anständiga löner och arbetsvillkor.

Presentationen följdes av en debatt 
som leddes av arbetstagargruppens 
ordförande Gabriele  Bischoff med 
deltagande av flera fackföreningsledare, 
bl.a. Luca Visentini, generalsekreterare 
för Europeiska fackliga samorganisatio
nen, Susanna Camusso, generalsekre
terare för CGIL (Italien), Ignacio Toxo, 
generalsekreterare för CCOO (Spanien), 
Plamen  Dimitrov (Arbetstagargrup
pen–BG), ordförande för CITUB (Bulga
rien), och Rudy De Leeuw, ordförande 
för FGTB (Belgien). (mg)� l

Ordföranden för Övriga intressegrupper, Luca Jahier, 
öppnar forumet för det civila samhället i Central- och 
Östeuropa
av Övriga intressegrupper

Det andra forumet för det civila sam
hället i Central och Östeuropa ägde rum 
den 25 november 2016 i Bukarest. Fler 
än femtio talare från tolv europeiska 
länder hade bjudits in för att dela med 
sig av sina erfarenheter och insikter om 
demokrati. Syftet var att diskutera de 
största utmaningarna och de framtida 
tendenserna samt att undersöka hur det 
civila samhället skulle kunna ta ett större 
ansvar och spela en mer betydelsefull 
roll i den situation som vi nu befinner 
oss i.

Forumet bekräftade och upprätthöll tra
ditionen med gemensamma insatser och 
samarbeten mellan det civila samhällets 
organisationer i Central och Östeuropa, 
gav uppslag till nya idéer och samlade 
de civila samhällena i EU och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet bakom 
några gemensamma målsättningar. 
Vid inledningssessionen redogjorde 

tre personer för hur de såg på läget för 
demokratin i Europa – Violeta Alexandru, 
Rumäniens minister för offentligt sam
råd och medborgardialog, Yves Leterme, 
generalsekreterare för Internationella 
institutet för demokrati och fria val, 
och Luca Jahier, ordförande för Övriga 
intressegrupper, EESK. De viktigaste 
diskussionsfrågorna gällde beslutsfat
tarnas och det civila samhällets roll i ett 
Europa som präglas av ökad politisk och 

social oro mot bakgrund av den låga 
ekonomiska tillväxten och den fortsatta 
åtstramningspolitiken – en situation som 
förvärras av den pågående konflikten 
i Mellanöstern, migrant och flykting
strömmarna till Europa och geopolitiska 
utmaningar. Forumets mål under 2016 
var att bidra till att bevara demokratin 
och försvara de centrala värderingar som 
ligger till grund för den europeiska till
växten. (cl)� l
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