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Úvodník
„Európa, ktorá nadchne“
Milé čitateľky, milí čitatelia,
počas dvoch dní, 21. a 22. marca, zapĺňalo 102 žiakov vo veku 16 až 18 rokov
z 28 členských štátov a piatich kandidátskych krajín na vstup do EÚ chodby a
zasadacie miestnosti budovy Jacques Delors svojím smiechom a úsmevmi.
Niekedy nesmelí, ale najmä zvedaví mladí ľudia si kládli otázky: „Na čo slúži
tento pobyt?“, „Budeme schopní odpovedať na otázky, na ktoré dospelí
neúspešne hľadajú odpovede, napríklad na otázku ako motivovať ľudí, aby
išli voliť v európskych voľbách?“.
Zrazu pochopia, že ich odpovede budú príspevkom do diskusie o budúcnosti Európy v
kritickom momente, len niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu 26.
mája.
Trávim s nimi hodiny. Veľmi ma prekvapuje, čo počujem. „Ak chceme zmeniť svet, musíme začať tým, že zistíme čo nefunguje.“
Zároveň vyslovujú svoje požiadavky: chcú byť informovaní, porozumieť, veriť projektu, stotožniť sa s ním, aby sa v ňom mohli
angažovať, podporiť ho a šíriť jeho posolstvo.
No treba urobiť niečo viac. To nám pripomína mladý Poliak Mateusz Tyszka, hovorí zanietene a vyzýva ostatných mladých ľudí,
„aby sa nikdy nevzdali svojich snov“. Treba sa spojiť, odvážiť sa vyjadriť svoj názor. A tak sa z mladých ľudí stávajú vizionári.
Náš projekt „Vaša Európa, váš názor“ im poskytuje príležitosť spoznať participatívnu demokraciu, ktorú EHSV tak podporuje,
naučiť sa diskutovať, počúvať a robiť kompromisy.
Projekt „Vaša Európa, váš názor“ existuje už desať rokov. S vynikajúcim nápadom pozvať mladých ľudí do EHSV prišla v roku
2009 podpredsedníčka pre komunikáciu Irini Pari a oddelenie pre návštevy a publikácie prevzalo štafetu. Ak chceme budovať
Európu spolu s mladými ľuďmi, musíme sa im prihovárať, nechať ich hovoriť a počúvať ich. Každý rok mal tento projekt inú
tému: bola tu už téma kultúry, mieru, demokracie (2018), 60. výročia podpísania Rímskej zmluvy (2017) aj téma migrácie
(2016).
K akému záveru dospeli mladí ľudia v roku 2019? Z desiatich odporúčaní, ktoré navrhla a odhlasovala stovka mladých
účastníkov, boli vybrané štyri (z toho dve získali rovnaký počet hlasov) a jeden návrh sa umiestnil na prvom mieste: „Budúcnosť
je teraz: pedagogický program“.
Sama som učiteľkou a uvedomujem si, akú úlohu zohráva škola v živote mladých. A áno, plne podporujem návrh povinných
školských osnov s cieľom spoznať Európu a 60 rokov jej budovania.
Jedna účastníčka zo Spojeného kráľovstva nám povedala, že hneď po referende o vystúpení z EÚ sa obyvatelia jej krajiny pustili
do vyhľadávania na Googli, aby konečne pochopili, čo je Európska únia. Ako povedala, škoda, že na to, aby ľudia zistili čo je
Európska únia, bolo potrebné toto hlasovanie.
Projekt sa rozrástol. Každý rok sa mladým ľuďom umožňuje, aby sa stretli a osvojili si vášeň pre Európu. Nemusia byť iba
zanietenými podporovateľmi. Mali by si najmä určovať svoje vlastné priority týkajúce sa EÚ a začleniť svoju budúcnosť do tohto
jedinečného projektu.
Milí priatelia, teším sa na ďalší ročník projektu „Vaša Európa, váš názor“ v roku 2020 a na nové dobrodružstvá!
Isabel Caño
podpredsedníčka zodpovedná za komunikáciu

V skratke
Zapojenie členov
Osobitné poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí navštívili školy, za ich angažovanosť pri
príprave študentov na diskusiu v Bruseli: Martina Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba
Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa,
Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Jakob Krištof Počivavšek, Arno Metzler, Bo Jansson,
Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Gonçalo Lobo Xavier, Cristian Pîvulescu,
Andreas Pavlikkas, Piroska Kallay, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuț Sibian,
Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Seamus Boland, Daiva
Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

Podujatie „Vaša Európa, váš názor“ v médiách
Rakúsko – ORF.at: Študenti tvoria politiku EÚ
Chorvátsko – Jutarnji List: ZÁHREBSKÍ STREDOŠKOLÁCI V BRUSELI: Lara, Nikola a Patrik sa
venovali téme volieb do Európskeho parlamentu a spôsobu, ako podporiť mladých ľudí, aby
išli voliť
Fínsko – HAAPAVESI LEHTI: Študenti stredných škôl zastupujú Fínsko v Bruseli
Francúzsko – Ouest France: Saint-Brieuc. Pre týchto stredoškolákov zo Saint-Charles „my
sme budúcnosť Európy“
Taliansko – Servizio Informazione Religiosa: Mládež: Brusel, 102 študentov z celej Európy
sa zúčastňuje na ročníku 2019 podujatia „Vaša Európa, váš názor“
Malta – Malta Today: Návrh maltskej mládeže na povinné učebné osnovy o európskej politike, ktorý sa má predložiť poslancom
Európskeho parlamentu
Čierna Hora – Grad Kulture: „VAŠA EURÓPA, VÁŠ NÁZOR“: Nikšićké stredoškoláčky úspešne prezentovali Čiernu Horu na konferencii
„Vaša Európa, váš názor“ v Bruseli
Portugalsko – ROSTOS: Tri študentky zo strednej školy Minerva do Barreiro sú v Bruseli: zastupujú Portugalsko na fóre „Vaša Európa,
váš názor“
Rumunsko – Cuvantul Libertatii: Traja študenti a jeden profesor z Bailesti reprezentujú Rumunsko v Bruseli
Spojené kráľovstvo – Government Europa: Politické mládežnícke podujatie sa venuje politike a vzdelávaniu

Nové publikácie
História YEYS v digitálnej podobe
História podujatia Vaša Európa, váš názor v digitálnej podobe
Hlavné podujatie EHSV venované mládeži Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa
prvýkrát konalo 15. až 17. apríla 2010. Digitálna publikácia rekapituluje desať
rokov angažovaného úsilia YEYS zapájať mladých ľudí z celej Európy do
vytvárania politiky EÚ, vyzdvihuje otázky, ktorými sa účastníci podujatia
zaoberali, návrhy, ktoré vzišli z ich diskusií, a výsledky, ktoré sa tým dosiahli,
pričom poukazuje na prínos príspevku mladých ľudí k formovaniu Európy.
Publikácia ponúka bohatý multimediálny obsah, najmä videofilmy, a je určená širokej
verejnosti i konkrétnym zainteresovaným stranám, ako sú mládežnícke organizácie, školy,
združenia učiteľov a rodičov, médiá atď. Jej cieľom je okrem iného podporovať medzi
účastníkmi YEYS pocit spolupatričnosti a zachovať ich posolstvo.
Publikácia sa bude dať čítať na mobilných zariadeniach (tabletoch a smartfónoch) a bude k
dispozícii vo všetkých jazykoch na internetovej stránke výboru. (ks)

Aktuality EHSV
Mladí Európania chcú, aby vzdelávanie a sociálne médiá posilnili demokraciu a
účasť občanov v EÚ

Návrh na povinné učebné osnovy o európskej politike s cieľom rozšíriť vedomosti občanov o EÚ pred tým, ako
odovzdajú svoj hlas vo voľbách, získal najviac hlasov v tohtoročnom kole
podujatia pre mladých Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré usporiadal Európsky
hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 21. – 22. marca 2019. Táto iniciatíva bude
spolu s troma ďalšími návrhmi zameranými na využitie nových technológií a
sociálnych médií na zvýšenie účasti na európskych voľbách predložená na
zváženie Európskemu parlamentu.
Po dvoch dňoch živých diskusií a debát predložilo 99 študentov stredných škôl vo veku 16 –
17 rokov, ktorí boli vybraní, aby sa zúčastnili na podujatí YEYS 2019, na záverečnom
plenárnom zasadnutí 10 odporúčaní. V centre pozornosti boli vzdelávanie a sociálne médiá a
viacero projektov navrhlo využívať online platformy a osobné stretnutia na (opätovné)
prepojenie občianskej spoločnosti a tvorcov politiky. Najviac hlasov získali tieto štyri návrhy:
1. #Future is now, návrh povinných osnov pre školy v celej EÚ, ktoré by tvorili tri zložky: praktická časť (spojená s návštevou
inštitúcií EÚ), teoretická časť (zahŕňajúca testy a prezentácie), a interaktívna platforma s kvízmi a videami.
2. EU&U.EU, webové sídlo so súhrnom informácií o EÚ a európskych voľbách s cieľom zvýšiť transparentnosť a osvetu
prostredníctvom intenzívneho využívania sociálnych médií a multimediálneho obsahu.
3. (ex aequo) Europe E-VOTE, návrh stanoviť deň európskych volieb za štátny sviatok a propagovať elektronické hlasovanie, a From
You to EU, iniciatíva na prepojenie sociálnych hnutí s politikmi, aby spoločne hľadali riešenia.
Ďalšie projekty, ktoré študenti navrhli:
#Insta (nt) vote, návrh na zlepšenie dosahu účtov EÚ na sociálnych médiách tým, že sa pridá kvalitný obsah zameraný špeciálne na
mladých ľudí, napríklad krátke videá a komentáre influencerov, čo by mohlo pomôcť zvýšiť informovanosť a účasť.
Network of Young Europeans , projekt zameraný na informovanie o činnosti EÚ a hraniciach jej možností, na prepojenie rôznych
ľudí z celej Európy a podnietenie diskusie prostredníctvom internetovej platformy na organizovanie projektov a uverejňovanie ich
výsledkov.
Find(ing) your voice, projekt, ktorý by zahŕňal samit, ktorý by sa konal trikrát do roka, s osobným dialógom, a aktivity so zapojením
mladých Európanov a politikov, ako aj webové sídlo, kde bude dostupný interaktívny obsah a informácie.
Shape your future – express yourself , webového sídlo, na ktorom by sa mohli uverejňovať názory na viaceré témy zamerané na
mladých ľudí do 26 rokov. Používatelia by mohli vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s týmito názormi a najpopulárnejšie z nich by sa
predložili Európskemu parlamentu.
SharEU, aplikácia, ktorá by umožnila prepojiť sociálne hnutia s inštitúciami EÚ, pričom špecializovaní moderátori by Európskemu
parlamentu predkladali každý mesiac správu o navrhnutých iniciatívach, čím by sa vytvorilo užšie prepojenie s ľuďmi.
Voices worth being heard , platforma, na ktorej by sa mohli propagovať iniciatívy a príhovory s cieľom podporiť voličov, aby sa
zapojili a bojovali za svoje vlastné myšlienky. Publikum by zvolilo iniciatívy, ktoré by sa mali predložiť Európskemu parlamentu.
Študentov privítal Luca Jahier, predseda EHSV, ktorý povedal: "„Musíme nasledovať príklad Grety Thunberg, ktorá bola schopná
priamymi slovami v krátkom čase zmobilizovať obrovské masy ľudí. Zapojte sa do tohto boja, provokujte, veď nebojujete len o svoju,
ale aj o našu budúcnosť.“" Podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño ukončila podujatie týmito slovami:"„Sme radi, že sme
vaše nápady, sny, nadšenie a riešenia mohli spoznať v inštitúcii, akou je EHSV, kde sa všetci učíme, že rokovanie je cestou na
dosiahnutie konsenzu.“" (dgf)

Po desiatich rokoch je iniciatíva „Vaša Európa, váš názor“ relevantnejšie než
kedykoľvek predtým, tvrdí jej iniciátorka
V tomto roku oslavuje iniciatíva „Vaša Európa, váš názor“ (YEYS) desať rokov a
redakcia EHSV Info sa stretla s bývalou podpredsedníčkou Irinou Pari, ktorá v
roku 2010 prišla s myšlienkou na toto podujatie, aby si zaspomínala na začiatky
YEYS a upriamila pohľad na budúcnosť Európy.
EHSV Info: Pani Pari, mohli by ste nám opísať, ako táto iniciatíva vznikla? Čo ju
podnietilo?

mladých ľudí a aj sa mi to podarilo!

Irini Pari: Ako podpredsedníčka pre komunikáciu som chcela zaujať mladých ľudí. Chcela
som dať týmto „nezvyčajným podozrivým“ príležitosť zažiť, chápať a podeliť sa o Európu z
prvej ruky, ďaleko od stereotypov a povzbudiť ich k tomu, aby sa angažovali a aktívne
zapájali do diania v spoločnosti. Chcela som vidieť žiariť hviezdy Európy v očiach týchto

Ste spokojná so spôsobom, akým sa YEYS vyvíjal v priebehu rokov?
Áno! Je požehnaním vidieť rozvíjať sa a rásť niečo, čo ste vytvorili. Je to obrovská odmena vedieť, že ste sa dotkli tisícky mladých sŕdc
v celej Európe. Využívam túto príležitosť a chcem sa srdečne poďakovať všetkým podpredsedom pre komunikáciu, ktorí prebrali
štafetu, najmä Isabele, ako aj celému tímu YEYS za to, že toto podujatie prijal s takým veľkým nadšením a elánom a celé roky
vykonáva dobrú prácu.
Akú úlohu by mali zohrávať mladí ľudia pri budovaní Európy teraz a v budúcnosti? Pevne verím v mladých ľudí a ich
dynamiku. Mladí ľudia dnes vyrastajú v ťažkých a náročných časoch, ale každá výzva predstavuje tiež úžasnú
príležitosť! Pozrite sa na mileniánov, už nachádzajú riešenia, skúmajú nové možnosti prostredníctvom hospodárstva a
platforiem spoločného využívania zdrojov, rozvíjajú podnikanie, dávajú svojmu pracovnému životu zmysel a hodnoty,
pričom ich prioritou je prinášať byť prínosom pre spoločnosť a bojovať proti zmene klímy. Vďaka rozhodnej činnosti
mladých ľudí v oblasti klímy, ktorej sme dnes svedkami, by som povedala, že iniciatíva YEYS je relevantnejšia než
kedykoľvek predtým – mladí ľudia sa chcú ujať slova a my im proaktívne poskytujeme priestor!
Ako by ste zhodnotili YEYS 2019?

Ako každý rok som ohromená výsledkami! V tomto roku tínedžeri z celej Európy diskutovali na tému Hlasujte za
budúcnosť. Požadovali ďalšie vzdelávanie, viac informácií a väčšiu transparentnosť s využitím všetkých dostupných
prostriedkov – interaktívnych webových stránok, prednášok, kontaktov, aktivít, stretnutí – a zapojením všetkých –
seniorov, mládeže, politikov, sociálnych hnutí, odborníkov a médií.
Ako by mala podľa Vás mala vyzerať ideálna Európa?
Snívam o skutočne demokratickej Európe, v ktorej sa rešpektujú voľby, rozdelenie právomocí, základné práva a právny štát. O Európe,
kde je prosperujúca, dynamická, nezávislá a participatívna demokracia založená na dialógu. Veľmi dobre vieme, že v živote nie je len
jedna pravda! Je dôležité pochopiť názory iných ľudí, budovať mosty, nájsť zmysel jednotlivých vecí a povýšiť spoločné dobro nad
individuálne záujmy. Som hrdá na to, že som členkou tohto výboru, pretože presne to tu robíme. Áno, Európa je pomerne veľkou
výzvou. Áno, Európa je zložitá. Áno, Európa je nedokonalá, ale v tom spočíva jej krása. Budovanie Európy je dlhá a náročná cesta, ale
stojí za to, vydajme sa na ňu spoločne!

YEYS očami bývalých účastníkov: zážitok, ktorý ťa zmení
Prvý ročník podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa uskutočnil v roku 2010, keď sa
začínala zničujúca finančná kríza, na čele inštitúcií EÚ stáli iní predsedovia než dnes a brexit
bol ešte neznámy pojem. Bolo to v čase, keď Instagram neexistoval, WhatsApp práve uzrel
svetlo sveta a Twitter mal len 100 miliónov používateľov, čo je nič v porovnaní s 1,5 mld.
používateľov registrovaných v roku 2019. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo, ale nadšenie a
energia mladých ľudí sú stále rovnaké. EHSV na 10. výročie YEYS pozval troch bývalých
účastníkov, aby sa zapojili do diskusií a podelili o svoje skúsenosti.
Carlos Acituno zo Španielska bol jedným z účastníkov prvého ročníka YEYS v roku 2010. V
tom roku výbuch sopky na Islande zablokoval leteckú dopravu v Európe, takže niekoľko
delegácií sa do Bruselu vôbec nedostalo a španielski a portugalskí učitelia museli svojich
študentov dopraviť domov spoločne prenajatým mikrobusom. Carlos si však na YEYS
spomína z mnohých iných dôvodov: „Bola to dobrá príležitosť oboznámiť sa s prácou inštitúcií EÚ a vytvoriť si osobnejší vzťah k EÚ.“
Carlos, ktorý má teraz 25 rokov, pracuje s dospievajúcou mládežou ako učiteľ matematiky, ale zaujíma ho aj politika: „Chcem získať
skúsenosti s vyučovaním a v budúcnosti sa zapojiť do vzdelávacích iniciatív pre osoby so zdravotným postihnutím alebo si dokonca
vytvoriť vlastnú konzultačnú spoločnosť v tejto oblasti.“ Carlos má veľmi jasnú predstavu o vplyve YEYS na jeho profesionálnu dráhu:
„Nemôžem tvrdiť, že účasť na YEYS bola určujúca pre moje rozhodnutia, pretože v tom čase som už vedel, že sa chcem stať učiteľom,
ale určite mi pomohla pochopiť prepojenie medzi vzdelávaním a politickou činnosťou.“
Ani nie tak dávno, pred siedmimi rokmi, v roku 2012, pricestovala do Bruselu aj Evita Nedzvecka z Lotyšska, aby sa zúčastnila na
treťom ročníku YEYS. Teraz je najmladšou diplomatkou vo svojej krajine a pracuje pre lotyšské veľvyslanectvo v Osle. Skvelá kariéra,
ktorú možno prepojiť aj s jej skúsenosťou s YEYS: „Som si istá, že vďaka účasti na YEYS sa vo mne zrodilo rozhodnutie študovať
medzinárodné záležitosti, čo nakoniec viedlo k tomu, že som sa stala diplomatkou. Takisto mi to pomohlo pochopiť, ako inštitúcie
prijímajú rozhodnutia a ako ich ľudia môžu ovplyvniť.“ Ale skúsenosti boli pozitívne aj z osobného hľadiska, keďže niektorí účastníci
ostali v kontakte prostredníctvom sociálnych médií. Evita si z YEYS veľa odniesla: „Takisto mi to pomohlo získať skúsenosti a
sebadôveru: po tejto skúsenosti som vedela, že dokážem urobiť, čokoľvek chcem.“
Giovanni Arcari z Talianska zažil podujatie YEYS v roku 2014 a pripája sa k názorom ostatných dvoch bývalých účastníkov:
„Odjakživa som sa zaujímal o politiku, ale nie o politické strany, a vďaka YEYS som objavil úlohu EHSV a občianskej spoločnosti. Ja
osobne budem ďalej šíriť informácie o poslaní a činnosti EHSV a o tom, aké je to skvelé zúčastniť sa na YEYS.“ Giovanni má teraz 22
rokov a študuje strojárstvo v Nemecku. Takisto zdôrazňuje prínos YEYS, pokiaľ ide o sebadôveru: „Bolo to pre mňa prvýkrát, čo som
musel prehovoriť pred toľkými ľuďmi a navyše po anglicky. Skutočne mi to pomohlo odbúrať niektoré psychické zábrany a zistil som,
že som schopný komunikovať s ľuďmi z iných krajín a s rôznym zázemím.“
Úlohou týchto „veteránov“ bolo zúčastniť na diskusiách a využiť svoje skúsenosti na pomoc účastníkom tohto ročníka, aby presnejšie
koncipovali svoje návrhy. Všetci traja poukázali na energiu a entuziazmus študentov a žasli nad ich dobrými vedomosťami, ktoré
získali najmä intenzívnym využívaním sociálnych médií a online zdrojov. Takisto súhlasili s tým, že metodika YEYS sa podstatne
zlepšila. „Myslím si, že nový formát je oveľa tvorivejší, umožňuje účastníkom slobodne sa vyjadrovať,“ tvrdí Carlos. Giovanni s jeho
názorom súhlasí, ale navrhuje, aby boli diskusie „o niečo štruktúrovanejšie“, aby sa zabránilo rozptyľovaniu pozornosti. Evita zhrnula
diskusiu jednoduchou pravdou: „Talent je talent, nezáleží na tom, odkiaľ pochádza alebo akú metodiku používate.“ A to je skutočne
podstatou YEYS. (dgf)

Komunikácia je výzvou, sociálne médiá sú odpoveďou
Účastníci podujatia Vaša Európa, váš názor sú síce tínedžeri, ale ich názory na záležitosti
týkajúce sa EÚ sa veľmi neodlišujú od názorov dospelých: rovnako ako ich rodičia aj oni sa
zaujímajú o nárast populizmu, hrozby pre demokraciu a najnovší vývoj, ktorý by mohol
ohroziť projekt EÚ, ako je napríklad brexit. Takisto pochopili, že EÚ musí opätovne získať
dôveru občanov prostredníctvom lepšej komunikácie a dokonca našli možné riešenie v
podobe sociálnych médií ako kľúčového nástroja na zvýšenie transparentnosti,
informovanosti a účasti na dianí v EÚ.

„V mojej krajine je nedostatok informácií o nadchádzajúcich európskych voľbách. Osobne
som predtým, než som prišiel do Bruselu, nevedel nič,“ uviedol jeden z rakúskych študentov
a dodal: „Keď politici vedú diskusie, hovoria jazykom, ktorému mladí ľudia nerozumejú.“
Otázku komunikácie spomenuli aj iní účastníci, ktorí sa rozhodli prejaviť dôveru najmä
sociálnym médiám s cieľom dostať sa k mladým voličom: „Interakcia medzi sociálnymi médiami EÚ a ich priaznivcami sotva existuje,
obsah je totiž veľmi nudný!,“ konštatoval jeden z nemeckých študentov.
Predmetom diskusií bola aj skutočnosť, že táto nedostatočná komunikácia môže vyústiť v nárast rôznych druhov populizmu a ohroziť
demokraciu a hodnoty EÚ. „Tí, ktorí chodia spať v demokracii, sa jedného dňa môžu prebudiť do diktatúry,“ vyhlásil jeden z členov
skupiny. Viacerí ďalší účastníci označili hodnoty EÚ za hlavné prvky, ktoré spájajú mladých ľudí zo všetkých členských štátov.
„Pochádzame z rozličných krajín, všetci sa však spolu zasadzujeme za rovnaké hodnoty,“ zdôraznila jedna z mladých účastníčok,
ktorej slová hneď podporil jej kolega tvrdiac, že „podstatou Európy je jednota v rozmanitosti a snaha zachovať mier a demokraciu“.

Všetky tieto obavy sa odrážajú v desiatich návrhoch študentov, ktoré obsahujú potrebu jasnosti a transparentnosti v rámci
komunikačnej politiky EÚ. Podľa týchto mladých ľudí je riešenie doslova v našich rukách v podobe mobilných telefónov: sociálne
médiá sú odpoveďou, pretože umožňujú priame prepojenie medzi politikmi a občanmi. „Politici si myslia, že mladí ľudia sa
nezaujímajú o politiku, ale to nie je pravda. Ak však chcú, aby sa mládež zapojila, musia sa naučiť múdro používať sociálna médiá!“
uzavrel jeden z účastníkov. (dgf)

Vaša Európa, váš názor – fakty a čísla
Do 10. ročníka podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa prihlásil rekordný
počet 1039 záujemcov. Z členských štátov EÚ prišlo 972 prihlášok a z
kandidátskych krajín 67 prihlášok, pričom najviac ich bolo z Rumunska (221) a
najmenej z Malty a Čiernej Hory (štyri prihlášky z každej krajiny).
V elektronickom žrebovaní bolo vybraných 33 stredných škôl, ktoré sa na podujatí
zúčastnili – každý z 28 členských štátov EÚ zastupovala jedna škola a rovnaké zastúpenie
malo aj päť kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a
Turecko). Po prvý raz od spustenia tejto iniciatívy sa do diskusie zapojila aj jedna z
bruselských európskych škôl, v ktorých sa deti zamestnancov inštitúcií EÚ vzdelávajú v
rodnom jazyku rodičov, a teda študujú bok po boku a niekedy aj spoločne vo viacjazyčnom a
multikultúrnom prostredí.
Do Bruselu prišlo 20. a 21. marca 2019 dovedna 102 študentov (traja z každej vybranej školy), aby sa zapojili do veľkej diskusie.
Najmladší mali 15 a najstarší 20 rokov, pričom väčšina z nich patrila do vekovej skupiny 16 až 18 rokov . Na rozdiel od
predchádzajúcich ročníkov mali tentoraz prevahu dievčatá (60:42).
Pred podujatím sa účastníci pripravovali na diskusiu pod vedením učiteľa, ktorý ich sprevádzal. Navštívil ich aj člen EHSV, ktorý im
pomohol rozvinúť diskusiu zameranú na niekoľko hlavných otázok:
Ako môžeme v budúcnosti posilniť participatívnu demokraciu?
Aké ďalšie spôsoby politickej angažovanosti existujú okrem volieb do Európskeho parlamentu a ako by ste sa do nich zapojili?
Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby sa zvýšila účasť voličov na voľbách do EP?
Študenti počas podujatia pracovali pod vedením skúsených moderátorov so zámerom pripraviť 10 odporúčaní pre tvorcov politiky
EÚ. Potom sa na základe hlasovania vybrali tri najzaujímavejšie návrhy.

Vaša Európa, váš názor Podujatie YEYS organizuje EHSV, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné
podujatie zamerané na mladých ľudí. EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ
zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.
Podrobnejšie informácie o YEYS 2019 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia. (dm & ks)
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