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Ledare
Ett Europa som engagerar
Kära läsare!
Under två dagar, den 21–22 mars, fyllde 102 elever mellan 16 och 18 år från
EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna korridorerna och
salarna i Jacques Delors-byggnaden med sina skratt och leenden.
Ungdomarna var ibland blyga, men framför allt nyfikna, och frågade saker
såsom ”Varför är vi här?” och ”Klarar jag att hitta en lösning på frågor som
vuxna har gått bet på, såsom ”Hur uppmuntrar vi människor att gå och rösta
i valet till Europaparlamentet?”.
De insåg plötsligt att deras svar skulle ge näring åt debatten om Europas framtid vid en
central tidpunkt, endast några veckor innan valet till Europaparlamentet den 26 maj.
Jag tillbringade flera timmar med dem, och jag blev mycket förvånad när jag lyssnade
till dem. ”Om man vill förändra världen måste man att börja med att fråga sig vad som inte fungerar”. Och de ställer krav: först
på att bli informerade, sedan på att förstå, tro på projektet, identifiera sig med det för att slutligen engagera sig och främja det
och föra budskapet vidare.
Men det krävs också något annat. Den unge polacken Mateusz Tyszka antyder det för oss, när han talar om engagemang och
uppmanar de andra ungdomarna att ”aldrig ge upp sina drömmar”. Dessutom måste vi gå samman och våga ha en vision. Det
är såhär eleverna tar sig an rollen som visionärer.
Vårt projekt ”Ditt Europa, din mening” ger dem tillfälle att upptäcka och lära sig hur deltagandedemokratin, som ligger EESK
varmt om hjärtat, fungerar, och lära sig dialog, att lyssna och att kompromissa.
”Ditt Europa, din mening” har funnits i 10 år. Det var Irini Pari, vice ordförande med ansvar för kommunikation, som 2009 kom
på denna fantastiska idé att bjuda in ungdomar till EESK, och sedan tog Enheten för besök och publikationer på sig uppgiften.
Om vi vill bygga upp Europa tillsammans med ungdomarna måste vi vända oss till dem, låta dem tala och lyssna på dem. Varje
år föreslås ett nytt tema: kultur, fred, demokrati (2018), Romfördragets 60-årsdag (2017), migration (2016).
Vilken slutsats kom ungdomarna fram till 2019? Bland de tio rekommendationer som lades fram av de omkring 100 deltagarna
och som de röstade om valdes en lista med fyra ut (varav en av platserna delades mellan två förslag), och ett förslag,
”Framtiden är nu: en obligatorisk kurs i skolans läroplan” hamnade på första plats.
Jag är själv lärare, så jag vet vilken viktig roll skolan spelar i ungdomars liv. Därför jag ställer mig helhjärtat bakom idén om att
det i skolans läroplan ska ingå en obligatorisk kurs för lära sig mer om Europa och de 60 åren av europeisk integration.
En av deltagarna från Förenade kungariket sade att medborgarna i hennes land precis efter folkomröstningen snabbt började
söka på Google för att ta reda på vad EU står för. Synd att det krävdes en omröstning för att äntligen upptäcka... Europa! sade
hon.
Projektet har vuxit. År efter år ger det möjlighet att samla ungdomar och få dem att engagera sig för Europa. De kan vara inte
bara hängivna entusiaster, utan även och framför allt fastställa sina egna prioriteringar för EU och bli en del av detta unika
projekts framtid.
Kära vänner, nästa år väntar oss 2020 års upplaga av ”Ditt Europa, din mening” och nya äventyr!
Isabel Caño
Vice ordförande med ansvar för kommunikation

I korthet
Ledamöternas engagemang
Ett särskilt tack till alla ledamöter som besökte skolorna och för deras engagemang för att
förbereda eleverna inför debatten i Bryssel: Martina Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba
Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa,
Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Jacob Krištof Počivavšek, Arno Metzler, Bo Jansson,
Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Xavier Gonçalo Lobo, Cristian Pîvulescu,
Andreas Pavlikkas, Piroska Kállay, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuț Sibian,
Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Séamus Boland, Daiva
Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos och Krzysztof Pater. (ks)

Ditt Europa, din mening i medierna
Österrike – ORF.at: Elever utarbetar EU-politik
Kroatien – Jutarnji List: Unga Zagrebbor i Bryssel: Lara, Nikola och Patrick diskuterade valet
till Europaparlamentet och hur man ska uppmuntra unga människor att gå och rösta
Finland – Haapavesi lehti: Gymnasieungdomar representerar Finland i Bryssel
Frankrike – Ouest France: Saint-Brieuc. Gymnasieungdomar från Saint-Charles säger ”det
är vi som är Europas framtid”
Italien – Servizio Informazione Religiosa: Ungdomar i Bryssel: 102 elever från hela EU
deltar i 2019 års upplaga av ”Ditt Europa, din mening"
Malta – Malta Today: Maltesiska ungdomars förslag om en obligatorisk EU-kurs i skolans läroplan kommer att läggas fram för
Europaparlamentets ledamöter
Montenegro – Grad Kulture: "Ditt Europa, din mening": Elever från gymnasieskolen i Niksic representerade framgångsrikt
Montenegro vid konferensen ”Ditt Europa, din mening” i Bryssel
Portugal – Rostos: Tre elever från gymnasieskolan i Minerva do Barreiro befinner sig i Bryssel: de representerar Portugal i forumet
”Ditt Europa, din mening
Rumänien – Cuvantul Libertatii: Tre elever och en lärare från Bailesti representerar Rumänien i Bryssel
Förenade kungariket – Government Europa: Ungdomspolitiskt evenemang undersöker politik och utbildning

Nya publikationer
En digital historik över ”Ditt Europa, din mening”
En digital historik över ”Ditt Europa, din mening”
EESK:s flaggskeppsevenemang för ungdomar ”Ditt Europa, din mening”
anordnades första gången den 15–17 april 2010. I en digital publikation görs nu
en tillbakablick över tio år av engagemang inom ramen för ”Ditt Europa, din
mening” för att involvera ungdomar från hela Europa i EU:s beslutsfattande, med
fokus på de frågor som tagits upp, de förslag som debatterna gett upphov till och
resultaten av dessa, allt i syfte att visa värdet av ungdomars bidrag till att forma
Europa.
Publikationen innehåller en stor mängd multimediamaterial, särskilt videor, och är avsedd
för både allmänheten och särskilda berörda parter, t.ex. ungdomsorganisationer, skolor,
lärare, och föräldraorganisationer, media osv. Avsikten är också att främja en känsla av
gemenskap bland tidigare deltagare i ”Ditt Europa, din mening” och lyfta fram det arbete
som de gjort.
Den är anpassad för att läsas på mobila enheter (surfplattor och smarttelefoner) och kommer att finnas på alla språk påkommitténs
webbplats. (ks)

EESK-nyheter
Unga européer vill att demokratin och medborgardeltagandet i EU ska främjas i
undervisningen och sociala medier

Att utbildning om EU-politik ska ingå som en obligatorisk kurs i skolans läroplan
för att öka medborgarnas kunskaper om EU innan de röstar var det förslag som
vann flest röster i årets upplaga av ”Ditt Europa, din mening”, det
ungdomsevenemang som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (EESK) den 21–22 mars 2019. Tillsammans med tre andra förslag
inriktade på användning av ny teknik och sociala medier för att öka
valdeltagandet kommer det att översändas till Europaparlamentet för
övervägande.
Efter två dagar av livliga diskussioner och debatter presenterade de 99 gymnasieelever i
åldrarna 16–17 år som valts ut att delta i ”Ditt Europa, din mening” 2019 tio
rekommendationer vid en slutlig plenarsession. Fokus låg på utbildning och sociala medier,
och i ett antal projekt kombinerades onlineplattformar med fysiska möten i syfte att koppla samman det civila samhället med politiska
beslutsfattare. Följande fyra förslag vann flest röster:
1. #Framtiden är nu – ett projekt om en obligatorisk kurs i läroplanen för skolor i hela Europa bestående av tre delar: en praktisk,
med besök vid EU-institutionerna, en teoretisk, med prov och presentationer samt en interaktiv plattform med frågesporter och
videomaterial.
2. EU&U.EU – en webbplats som sammanfattar information om EU och valet till Europaparlamentet i syfte att öka öppenheten och
medvetenheten genom en intensiv användning av sociala medier och multimedieinnehåll.
3. (på delad andraplats) Europe E-VOTE, ett förslag om att göra valdagen till en nationell helgdag och främja elektronisk röstning,
och Från dig till EU, ett initiativ för att knyta samman sociala rörelser och politiker, så att de kan samarbeta för att hitta lösningar.
Övriga förslag som eleverna lade fram var följande:
#Insta (nt) vote: för att stärka EU:s aktivitet på sociala medier genom att inkludera högkvalitativt innehåll som särskilt riktar sig till
ungdomar, t.ex. korta videor och kommentarer från influencers som ett sätt att öka medvetenheten och deltagandet.
Nätverket av unga européer , ett projekt som syftar till att informera om EU:s åtgärder och begränsningar, koppla samman
människor över hela Europa och inspirera till debatt via en internetplattform där projekt kan organiseras och deras resultat
offentliggöras.
Hitta din röst, ett projekt som inbegriper ett toppmöte som skulle äga rum tre gånger per år med direkta dialoger och aktiviteter
med deltagande av unga européer och politiker, och en webbplats med interaktivt innehåll och information.
Forma din framtid – säg din mening , en webbplats som skulle göra det möjligt att yttra sig om flera ämnen med inriktning på
ungdomar under 26. Användarna skulle kunna gilla eller ogilla yttrandena och de populäraste yttrandena skulle presenteras i
Europaparlamentet.
SharEU, en app som skulle kunna användas för att koppla samman sociala rörelser och EU-institutionerna, med specialiserade
moderatorer som skulle lägga fram en månatlig rapport för Europaparlamentet om de initiativ som föreslås, vilket skulle skapa en
närmare koppling till allmänheten.
Röster som förtjänar att höras , en plattform där initiativ och tal skulle kunna främjas för att uppmuntra väljarna att engagera sig
och kämpa för sina egna idéer. Deltagarna skulle välja ut de initiativ som ska läggas fram för Europaparlamentet.
Eleverna välkomnades av Luca Jahier, EESK:s ordförande, som framhöll att "”vi måste följa Greta Thunbergs exempel – hon har
kunnat mobilisera ett stort antal människor på kort tid genom att använda ett rakt språk. Delta i kampen och var provocerande,
eftersom ni kämpar inte bara för er egen framtid, utan också för vår”.". Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för
kommunikation, avslutade evenemanget med följande kommentarer:"”Vi är stolta över att kunna dela era idéer, era drömmar, er
entusiasm och era lösningar i en institution som EESK, där vi alla lär oss att förhandla som ett sätt att nå samförstånd”.". (dgf)

”Ditt Europa, din mening” fyller tio år och är nu mer relevant än någonsin, säger
initiativtagaren.
Med anledning av att ”Ditt Europa, din mening” fyller tio år i år träffade EESK
info Irini Pari, som var den som kom på idén till evenemanget 2010, för att se
tillbaka på hur ”Ditt Europa, din mening” började och för att blicka framåt inför
Europas framtid.
EESK info: Irini Pari, kan du berätta om hur initiativet kom till? Vad inspirerade
det?

ögon och det gjorde jag!

Irini Pari: I min egenskap av vice ordförande med ansvar för kommunikation ville jag nå ut
till unga EU-medborgare. Jag ville ge denna ”bortglömda” grupp möjlighet att med egna
ögon uppleva, förstå och ta del av Europa bortom stereotyperna, och uppmuntra dem att
engagera sig och bli aktiva i samhället. Jag ville se EU:s stjärnor lysa i dessa ungdomars

Är du nöjd med hur Ditt Europa, din mening har utvecklats under åren?
Ja! Det är en välsignelse att få se något som man skapat utvecklas och växa. Det är enormt givande att känna att du har berört
tusentals unga hjärtan runtom i Europa. Jag vill ta detta tillfälle i akt att rikta ett varmt tack till alla vice ordförande med ansvar för
kommunikation som har hållit evenemanget vid liv, särskilt Isabel, och hela arbetsgruppen för ”Ditt Europa, din mening” för att de
välkomnat detta evenemang med så mycket entusiasm och engagemang och för allt det goda arbete som de har lagt ned under åren.
Hur ser på du ungdomarnas roll i uppbyggnaden av Europa, nu och i framtiden? Jag tror starkt på unga människor och
deras handlingskraft. Dagens ungdomar växer upp i en tid som är både svår och utmanande, men varje utmaning
innebär en ypperlig möjlighet! Se på millenniegenerationen – de kommer redan med svar och utforskar nya vägar
genom delningsekonomin och plattformar, utvecklar entreprenörskap, bidrar med mening och värde i sina arbetsliv.
Att bidra till samhället och bekämpa klimatförändringarna är en prioritering för dem. Med tanke på de kraftfulla
ungdomsaktioner för klimatet som vi bevittnar i dag skulle jag säga att ”Ditt Europa, din mening” har visat sig mer
relevant än någonsin – ungdomar vill ta till orda och vi har proaktivt uppmuntrat dem att göra det!

Hur skulle du betygsätta ”Ditt Europa, din mening 2019”?
Liksom varje år imponeras jag av resultaten! I år debatterade tonåringar från hela Europa ämnet Rösta för framtiden.
De efterlyste mer undervisning och information samt ökad insyn med hjälp av alla tillgängliga medel – interaktiva
webbplatser, lektioner, kontakter, aktiviteter, möten – som alla kan ta del av – äldre medborgare, ungdomar, politiker,
sociala rörelser, sakkunniga samt media.
Hur ser ditt ideala Europa ut?
Jag drömmer om ett djupt demokratiskt Europa där val, befogenhetsfördelning, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen
respekteras. Ett Europa med en blomstrande, dynamisk, oberoende och deltagandebaserad demokrati som bygger på dialog. Vi vet
mycket väl att det inte finns endast en sanning i livet! Det är viktigt att förstå andra människors åsikter, bygga broar, finna mening
och låta enskilda intressen träda tillbaka för det allmänna bästa. Jag är stolt över att vara ledamot i denna kommitté eftersom det är
just precis det vi gör här. Ja, Europa är en verklig utmaning. Ja, Europa är komplicerat. Ja, Europa är inte perfekt, men däri ligger dess
skönhet. Vägen mot att bygga Europa är lång och svår, men den är mödan värd, så låt oss slå följe!

”Ditt Europa, din mening” ur tidigare deltagares perspektiv: en omvälvande
upplevelse
Den första upplagan av ”Ditt Europa, din mening” anordnades 2010, när den förödande
finanskrisen precis hade börjat, samtliga EU-institutioner hade en annan ordförande och
brexit var ett okänt ord. En tid då Instagram inte fanns, WhatsApp just hade lanserats och
Twitter bara hade 100 miljoner användare, vilket inte är någonting jämfört med de 1,5
miljarder registrerade användare som finns i dag. Många saker har förändrats sedan dess,
men unga människors entusiasm och energi är fortfarande densamma, och inför 10årsjubileet av ”Ditt Europa, din mening” bjöd EESK in tre tidigare deltagare för att delta i
debatterna och dela med sig av sina erfarenheter.
Carlos Aceituno, från Spanien, var en av deltagarna i den första upplagan av ”Ditt Europa,
din mening” 2010. Det året stoppade en isländsk vulkan flygtrafiken i Europa, vilket ledde
till att flera delegationer inte kunde komma till Bryssel, och de spanska och portugisiska
lärarna fick köra hem sina elever i en minibuss som man hyrt tillsammans. Men Carlos minns ”Ditt Europa, din mening” av många
andra skäl: ”Det var ett bra tillfälle att lära sig mer om EU-institutionernas arbete och skapa en personlig relation till EU-projektet.”
Carlos, som nu har fyllt 25, arbetar som matematiklärare för tonåringar men är också intresserad av politik: ”Jag vill skaffa mig mer
erfarenhet som lärare och sedan, i framtiden, engagera mig i utbildningsinitiativ för personer med funktionsnedsättning eller till och
med starta ett eget konsultföretag på området.” Carlos har en mycket tydlig uppfattning av hur ”Ditt Europa, din mening” har
påverkat hans yrkesval: ”Jag skulle inte säga att mitt deltagande i ”Ditt Europa, din mening” var avgörande för mitt val, för jag visste
redan då att jag ville bli lärare, men det hjälpte mig definitivt att förstå kopplingen mellan utbildning och politisk verksamhet.”
För bara sju år sedan, 2012, kom Evita Nedzvecka från Lettland för att delta i den tredje upplagan av ”Ditt Europa, din mening”. Nu
är hon landets yngsta diplomat och arbetar för den lettiska ambassaden i Oslo. En lysande karriär som också kan kopplas till hennes
erfarenheter i samband med ”Ditt Europa, din mening”: ”Jag är säker på att mitt deltagande i ”Ditt Europa, din mening” var
anledningen till att jag bestämde mig för att studera internationella relationer, och det ledde senare till att jag blev diplomat. Det
hjälpte mig också att förstå hur institutionerna fattar beslut och hur människor kan påverka dem.” Det var också en positiv erfarenhet
på det personliga planet, eftersom vissa av deltagarna fortfarande håller kontakt på sociala medier och, som Evita säger, ”det gav
mig också mer erfarenhet och självförtroende, och efteråt visste jag att jag kunde göra vad jag vill.”
Giovanni Arcari, från Italien, deltog i ”Ditt Europa, din mening” 2014 och instämmer i det mesta av det som de två andra tidigare
deltagarna sagt: ”Jag har alltid varit intresserad av politik, men inte av politiska partier, och tack vare ”Ditt Europa, din mening”
upptäckte jag EESK:s och det civila samhällets roll. Personligen kommer jag att fortsätta att sprida kunskap om vad EESK är och hur
givande det är att delta i ”Ditt Europa, din mening”.” Giovanni, som nu är 22, studerar för närvarande maskinteknik i Tyskland. Han
betonar också hur ”Ditt Europa, din mening” kan bidra till bättre självförtroende: ”Det var första gången jag var tvungen att tala inför
publik, och dessutom på engelska. Det hjälpte mig verkligen att övervinna mentala hinder, och jag upptäckte att jag kunde
kommunicera med människor från andra länder och med en annan bakgrund.”
Dessa ”veteraners” uppgift var att delta i debatterna och utnyttja sin erfarenhet för att hjälpa årets deltagare att utforma sina förslag
på ett bättre sätt. Alla tre lyfte fram elevernas energi och entusiasm och var imponerade av deras gedigna kunskaper som de framför
allt tillägnat sig genom en omfattande användning av sociala medier och internet. De var också överens om att metoderna som
används vid ”Ditt Europa, din mening” har förbättrats avsevärt: ”Det nya formatet är mycket mer kreativt och ger deltagarna
möjlighet att uttrycka sig fritt” menade Carlos. Giovanni instämde i detta, men ansåg att debatterna skulle kunna vara ”lite mer
strukturerade” för att undvika att man kommer ifrån ämnet. Evita sammanfattade diskussionen med en enkel sanning: ”Talang är
talang, det spelar ingen roll var den kommer ifrån eller vilka metoder man använder” , och detta är precis vad ”Ditt Europa, din
mening” handlar om. (dgf)

Kommunikation är utmaningen, sociala medier är svaret
Deltagarna i ”Ditt Europa, din mening” må vara tonåringar, men deras åsikter i EU-frågor
skiljer sig inte mycket från vuxnas: de oroar sig lika mycket som sina föräldrar för den
växande populismen, hoten mot demokratin och den senaste tidens utveckling som kan
komma att äventyra EU-projektet, såsom brexit. De har också förstått att EU måste
återvinna medborgarnas förtroende genom att kommunicera bättre, och de har till och med
funnit en potentiell lösning i form av sociala medier som ett nyckelverktyg för att öka
öppenheten, medvetenheten och engagemanget i EU-frågor.

”I mitt hemland saknas det information om det kommande valet till Europaparlamentet.
Själv visste jag ingenting innan jag kom till Bryssel” sade en österrikisk elev, och tillade:
”När politikerna debatterar använder de ett språk som ungdomar inte förstår”.
Kommunikationsfrågan togs också upp av andra deltagare, som främst förlitade sig på
sociala medier som ett sätt att nå unga väljare: ”Det finns knappt någon interaktion mellan EU:s sociala medier och deras följare och
faktum är att innehållet är jättetråkigt! sade en tysk elev.

Risken för att denna brist på kommunikation kan leda till växande populism av olika slag och hota demokratin och EU:s värden lyftes
också fram under debatten: ”De som somnar i en demokrati kan komma att vakna upp i en diktatur en dag” sa en deltagare i
gruppen. Många andra deltagare menade att EU:s värden var den viktigaste kopplingen mellan ungdomar från alla medlemsstater: ”
Vi kommer från olika länder, men vi kämpar tillsammans för samma värden” sade en ung flicka som genast fick medhåll av en annan
deltagare som förklarade att ”Europa handlar om att vara förenade i mångfalden och om att bevara freden och demokratin”.
Alla dessa farhågor återspeglades i de tio förslag som eleverna utarbetade och som alla efterlyste klarhet och öppenhet i EU:s
kommunikationspolicy. Dessa ungdomar ansåg att vi bokstavligen har lösningen i våra händer i form av mobiltelefoner: sociala
medier är svaret, eftersom de möjliggör direktkontakt mellan politikerna och medborgarna. Som en av eleverna sade: ”Politikerna tror
att ungdomar inte bryr sig om politik, men det stämmer inte. Men om de vill att ungdomar ska delta måste de lära sig att använda
sociala medier på rätt sätt!” (dgf)

Ditt Europa, din mening – fakta
Rekordmånga ansökningar, 1 039 stycken, mottogs inför detta det tionde ”Ditt
Europa, din mening” – 972 från EU-länderna och 67 från de fem kandidatländerna.
Flest (221) kom från Rumänien och det minsta antalet från Malta och Montenegro
(4 var).
33 gymnasieskolor – en från var och en av EU:s 28 medlemsstater och fem kandidatländer
(Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) – valdes ut att delta med
hjälp av en elektronisk namnväljare. För första gången i evenemangets historia deltog en av
Bryssels Europaskolor i debatten. I dessa skolor där EU-tjänstemännens barn utbildas
främst på föräldrarnas modersmål studerar elever som talar olika språk och kommer från
olika kulturer sida vid sida och har vissa gemensamma lektioner.
Den 20–21 mars 2019 kom 102 elever – tre från var och en av de deltagande skolorna – till Bryssel för att delta i den stora debatten.
Den yngsta var 15 år och den äldsta 20, och flertalet mellan 16 och . I motsats till i andra församlingar var kvinnorna i majoritet
(60 mot 42).
Inför evenemanget förberedde sig deltagarna för debatten under ledning av en medföljande lärare. De besöktes också av en EESKledamot som hjälpte till att sätta igång debatten med inriktning på ett antal huvudfrågor:
Hur kan vi stärka den representativa demokratin i framtiden?
Vilken typ av politiskt engagemang finns det vid sidan av valet till Europaparlamentet, och hur kan du delta?
Vad tycker du behöver göras för att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet?
Under evenemanget arbetade eleverna under ledning av sakkunniga diskussionsledare för att utarbeta 10 rekommendationer till
EU:s beslutsfattare. Sedan valdes de tre mest attraktiva förslagen ut genom omröstning.

Ditt Europa, din mening! anordnas av EESK, som företräder det civila samhället på EU-nivå, och är kommitténs
flaggskeppsevenemang för ungdomar . Med detta initiativ vill EESK se till att den yngre generationens synpunkter, erfarenheter
och idéer beaktas i EU:s beslutsfattande.
Ytterligare upplysningar om ”Ditt Europa, din mening 2019” finns på evenemangets officiella webbplats. (dm & ks)
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