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Inleiding

Dit beginsel is dit jaar tijdens het Europees Jongerenevenement (EYE) luid en duidelijk naar voren gebracht. 
Maar wat brengen jongeren, afgezien van intentieverklaringen, op tafel in het moderne Europa en wat is onze 
visie op de toekomst?

Het valt niet te ontkennen dat de wereld de afgelopen jaren drastisch is veranderd. De erfenis van het Europese 
project is er een van vrede en veiligheid voor de burgers binnen zijn grenzen; het wordt echter duidelijk dat 
jongeren zonder gezamenlijke inspanning mogelijk binnen afzienbare tijd een veel instabieler Europa erven 
dan waarin zij opgroeiden. 

Maar er is reden tot optimisme. Fundamentele veranderingen in onze manier van leven en met elkaar 
omgaan, zullen in de toekomst waarschijnlijk van invloed zijn op de manier waarop we onszelf besturen. 
Jongeren worden er vaak van beschuldigd onverschillig en ongeïnteresseerd te zijn. Toch laat dit verslag zien 
dat jongeren goed zijn geïnformeerd, een redelijke instelling hebben ten opzichte van de politiek en ideeën 
hebben over hoe de toekomst op een eerlijkere en duurzamere manier gestalte kan krijgen.

Velen mogen dan verontrust zijn over de mogelijke gevolgen van een meer technologisch geavanceerde 
toekomst, hetzij over bedreigingen voor de werkgelegenheid of zelfs over bedreigingen voor de persoonlijke 
vrijheid, jongeren zijn reeds bezig om vorm te geven aan die veranderingen en doen voorstellen hoe we met 
de verwachte vijfde industriële revolutie kunnen omgaan. 

Een van de centrale ideeën die uit dit verslag naar voren komen, heeft betrekking op de Europese verkiezingen 
van volgend jaar en is tamelijk eenvoudig: jongeren bij het politieke proces betrekken. We moeten het wagen 
om jonge kandidaten te laten meewerken en te luisteren naar hun zorgen, ideeën en oplossingen. 

Als het om de toekomst gaat, moeten politici proberen zich te verplaatsen in het perspectief van de jongere 
generatie, terwijl jongeren ook vertrouwen moeten hebben in hun overtuigingen ten aanzien van tolerantie 
en optimistisch moeten zijn over de mogelijkheden die deze veranderingen ons bieden.

De vorige generaties hebben meer moeite gehad om een sociaal akkoord te sluiten ter bescherming van de 
belangen van de meerderheid. Nu zijn wij aan de beurt.

Dit verslag is inhoudelijk ambitieus. Hoewel sommige ideeën mogelijk meer idealistisch van aard zijn, zouden 
andere de wetgevers concrete stof tot nadenken moeten geven.  Dit verslag bevat brede voorstellen, zowel 
creatieve als concrete. Zij hebben betrekking op de meest uiteenlopende onderwerpen, van verbijsterende 
technologische mogelijkheden tot sterke, niet-discriminerende veiligheid; van het versterken van de politieke 
betrokkenheid tot het waarborgen dat mensen niet harder werken voor minder loon.

We roepen op tot kritische betrokkenheid van zowel politici als jongeren. Het gaat erom een gesprek op gang 
te brengen om een reeks gemeenschappelijke waarden en doelen te definiëren die we de komende decennia 
willen handhaven of bereiken. 

De denkbeeldige "toekomst" staat immers al snel voor de deur, en jongeren beginnen hun zegje te doen. 

Jongeren zijn niet  

de toekomst,  

ze zijn het hier en nu. 

Greg Bianchi & Julie Mahlerová 
Chief Editors
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Voorwoord

Antonio Tajani 
Voorzitter van het Europees Parlement

Voor de derde keer heeft het Europees Parlement zijn deuren geopend voor het Europees 
Jongerenevenement 2018, waaraan duizenden jongeren van over het hele continent 
deelnamen. Tijdens deze unieke bijeenkomst hebben meer dan 8 000 jonge burgers 
een open debat gevoerd over de toekomst van Europa, waarbij zij met hun ideeën een 
belangrijke inbreng hebben geleverd aan de werkzaamheden van onze instelling. 

Het was een ware inspiratie voor ons allemaal. Dit keer werden de rollen omgedraaid: 
jongeren leidden het gesprek, terwijl de leden van het Europees Parlement naar hen 
luisterden, in het besef dat de jeugd ons heden en onze toekomst is.

Tijdens het tweedaagse evenement werd een breed scala aan prikkelende discussies en 
debatten gevoerd. De kern van deze activiteiten was de sterke wens van jongeren om als 
drijvende kracht achter verandering te fungeren en actief deel te nemen aan de vormgeving 
van hun toekomst.

Dergelijke uitwisselingen zijn van cruciaal belang in een tijd waarin Europa voor veel 
uitdagingen staat:  de vluchtelingen- en migratiecrisis, de consolidatie van het herstel van 
de economische crisis en de alomtegenwoordige dreiging van terrorisme. Het antwoord 
op deze uitdagingen is om niet terug te vallen in de oude situatie met nationale grenzen. 
Integendeel, de oplossing is het bevorderen van samenwerking en vertrouwen, het 
versterken van solidariteit en onze Europese waarden, en het behartigen van de Europese 
belangen op het wereldtoneel, op basis van multilateralisme.  

Uit het EYE bleek duidelijk dat jongeren deze uitdagingen graag aangaan en zich willen 
inzetten voor een betere toekomst.  

Jongeren kunnen het verschil maken, en ik ben ervan overtuigd dat hun bijdrage zal leiden 
tot een steeds krachtigere Europese democratie. De Europese verkiezingen van 23-26 mei 
2019 bieden alle burgers een goede gelegenheid om de politieke koers van onze Unie te 
bepalen en ervoor te zorgen dat de welvaart, stabiliteit en vrede die we al meer dan zestig 
jaar hebben weten te waarborgen, gehandhaafd blijven. Het is in dit kader dat de Europese 
burgers hun vrijheden hebben kunnen uitoefenen. 

Als leden van het Europees Parlement zullen we deze belangrijke dialoog met u, de jongeren 
van Europa, voortzetten en ervoor zorgen dat uw toekomst in een betere en sterkere EU 
ligt.
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Klaus Welle 
Secretaris-generaal van het Europees Parlement

Jongeren, jonge Europeanen, zijn de toekomst van de Europese Unie. Hoewel ik nu iets 
ouder ben dan de leeftijdsgroep van het Europese Jongerenevenement, was ik aan het 
begin van mijn carrière een overtuigd jongerenactivist en ben ik tegenwoordig nog steeds 
een groot voorvechter van de jeugd. Daarom heb ik de politieke leiding van het Parlement 
voorgesteld om een Europees Jongerenevenement op te richten als centraal platform voor 
de ontwikkeling van een open, gestructureerde en permanente dialoog tussen leden van 
het Europees Parlement en jongeren.

Het eerste EYE in 2014 en de daaropvolgende edities waren enorm succesvol, niet in de 
laatste plaats omdat jongeren een belangrijke inbreng hadden in de vormgeving van het 
programma. Het EYE heeft inmiddels ingang gevonden als tweejaarlijks evenement dat 
jonge Europeanen de mogelijkheid biedt hun stem te laten horen en hun ideeën over een 
beter Europa uit te wisselen. Door meer dan 8 000 jongeren op een unieke plaats als 
het Europees Parlement bijeen te brengen, kan vorm worden gegeven aan een Europese 
identiteit. 

Het Europees Jongerenevenement is een gelegenheid voor jonge actieve burgers om hun 
stempel te drukken op de Europese politiek en zich uit te spreken over beleid dat mede 
bepalend zal zijn voor hun leven. 

Dit proces zet zich geruime tijd na het evenement voort. De meest innovatieve ideeën die 
tijdens het EYE 2018 zijn gepresenteerd, worden in dit verslag verzameld en aan de leden 
van het Europees Parlement gepresenteerd.

De auteurs, die werden geselecteerd met medewerking van de Europese Jongerenpers, 
hebben de indrukwekkende reeks ideeën onder woorden gebracht die door jonge EYE-
deelnemers op 1 en 2 juni 2018 in Straatsburg zijn geuit.

Het succes van het EYE berust op verschillende elementen: de politieke leiding van het 
Parlement, de diensten van het Parlement die verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen, 
de partners van de evenementen en de jongerengroepen die een bijdrage leveren aan het 
programma, het grote aantal vrijwilligers en natuurlijk vooral de deelnemers zelf, die zich 
voor, tijdens en na het evenement enthousiast hebben ingezet. 

Na het EYE is de dialoog tussen de leden en de jongeren nog niet ten einde; zij wordt 
voortgezet op basis van dit verslag en de komende hoorzittingen voor jongeren die aan het 
eind van dit jaar zullen worden gehouden in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 
2019. 
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Doe je zegje, Europa!
Lijst van 100 ideeën gerangschikt  
naar thema

1. JONG EN OUD: 
Gelijke tred houden met de digitale revolutie
 1  E-portfolio's: een vernieuwing van de personeelswerving

 2  Dierenartsen steunen en een duaal opleidingssysteem implementeren

 3  Speciale jongerenafdelingen in instellingen oprichten

 4  Overdraagbare regeling voor secundaire arbeidsvoorwaarden 

 5  De jongerengarantie hervormen

 6  Een intergenerationeel handvest voor personeel opstellen

 7  Europese regeling om de vaardighedenkloof te dichten

 8  Een europees bureau voor robotica oprichten en een conformiteitslabel 
voor robotica ontwikkelen

 9  Militair gebruik van kunstmatige intelligentie reguleren

 10  Een europees crowdfundingplatform

 11  Investeren in technologie voor cultuur en erfgoed

 12  Een europees onderzoek naar robots uitvoeren

 13  Pan-europese media tot stand brengen

 14  Ondernemersprogramma's en zachte vaardigheden

 15  Van Erasmus gebruikmaken om ontvolking tegen te gaan

 16  Lessen in levensvaardigheden

 17  Nieuwsgierigheid, zelfontplooiing en verantwoordelijkheid bevorderen

 18  Schoolvak "uitdagingen" ter bevordering van creativiteit

 19  Samenwerking tussen scholen bij projecten

 20  Hulpmiddelen tegen digitale uitsluiting en voor geestelijke gezondheid
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Doe je zegje, Europa! Lijst van 100 ideeën gerangschikt naar thema

2. RIJK EN ARM:  
De noodzaak van een eerlijke verdeling

 21  Een universeel basisinkomen nastreven om ongelijkheid aan te pakken

 22  Levenslang leren bevorderen

 23  Basisinkomen, maar dan niet universeel

 24  uniforme belasting- en arbeidsrechten binnen de EU

 25  Toegang tot gezondheidszorg voor transgenders

 26  Roze belasting stoppen

 27  Bevordering van de mensenrechten in de textielhandel

 28  Toegankelijke cursussen aanbieden in heel Europa 

 29  Een inclusiever EYE ondersteunen 

 30  Belasting heffen over robots

 31  Belastingontduiking voorkomen

 32  Glijke vertegenwoordiging in het Europees Parlement

 33  Ons gelukkiger maken door niet langer het BBP te hanteren als enige 
maatstaf voor vooruitgang

 34  Het platteland aantrekkelijker maken voor jongeren 

 35  Vluchtelingen mondiger maken en integreren door hen in het nationale 
onderwijsstelsel op te nemen

 36  Uitgebreide seksuele voorlichting

 37  Steun voor sociaal ondernemerschap en de deeleconomie

 38  Nationale beschermingsmechanismen voor journalisten in Europa 

 39  Gebarentaal bevorderen

 40  Tijdelijke huisvesting creëren
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3. APART EN SAMEN:  
Werken aan een sterker Europa

 41  Zorgen voor onderwijskansen in het VK na de Brexit

 42  Een europese vluchtelingendag instellen

 43  Investeren in buitenlandse hulp en diplomatie gebruiken om 
migratiestromen in te dammen

 44  Meer uitwisselingen tussen Europa en Turkije aanmoedigen

 45  Een vrijwillig systeem opzetten om migranten en europeanen met  
elkaar in contact te brengen

 46  Versterking van de buitengrenzen en uitwisseling van gegevens

 47  Jongeren aanmoedigen zich verkiesbaar te stellen

 48  Van sociale media gebruikmaken om jongeren voor te lichten over de 
deelname aan verkiezingen

 49  Een jaarlijkse vraag-en-antwoordsessie tussen de leiders van de EU en 
jongeren tot stand brengen

 50  Een uniforme leeftijd vaststellen waarop jongeren zich verkiesbaar 
kunnen stellen

 51  Elektronisch stemmen bevorderen om de opkomst te stimuleren

 52  Stemrecht vanaf 16 jaar invoeren voor de europese verkiezingen 

 53  Bedrijven en apps gebruiken om het stemmen te promoten

 54  Europa aan nationale platforms koppelen ter bevordering van de 
betrokkenheid

 55  Een europees burgerinitiatief ontwikkelen

 56  De klassieke talen en de europese geschiedenis bevorderen

 57  Een platform voor gekwalificeerde vluchtelingen creëren om een 
educatieve rol te vervullen

 58  Politiek introduceren in burgerklassen

 59  Een jongeren-ID financieren om kortingen voor culturele 
bezienswaardigheden mogelijk te maken

 60  Een initiatief voor mobiele schooldirecteuren in het leven roepen
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Doe je zegje, Europa! Lijst van 100 ideeën gerangschikt naar thema

4. VEILIG EN GEVAARLIJK:  
In leven blijven in turbulente tijden

 61  Het voortouw nemen door VNVR-resolutie 2250 voor jongeren uit te 
voeren 

 62  Prioriteit geven aan mensenrechten in handelsovereenkomsten

 63  Justitie naar een europese dimensie brengen

 64  Uitsluiting bestrijden om extremisme een halt toe te roepen

 65  Van sociale media een openbare dienstverlening maken

 66  Militaire samenwerking bevorderen

 67  Humanitaire corridors voor vluchtelingen

 68  Oprichting van een pan-europese transparantiedatabank

 69  Klokkenluiders beschermen

 70  Politie opleiden om onlinehaatdelicten aan te pakken

 71  Een fonds voor jonge kandidaten oprichten

 72  Onlinerechtenverklaring

 73  Verplichte ehbo-opleiding

 74  Transparantie in de sport waarborgen

 75  Cyberbeveiliging mainstreamen en op één lijn brengen

 75  Van cyberbeveiligingsonderwijs een standaardpraktijk maken

 77  EU-samenwerking inzake inlichtingen bevorderen

 78  Onderwijs op het gebied van moleculaire en cellulaire biologie 
bevorderen

 79  In gentechnologie investeren

 80  Een gratis antivirussoftware creëren voor EU-burgers
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5. LOKAAL EN GLOBAAL:   
Het beschermen van onze planeet

 81  Een europees programma voor groene daken opzetten

 82  Groene diplomatie gebruiken bij het onderhandelen met het klimaat in 
het achterhoofd

 83  Feminisme in de strijd tegen klimaatverandering

 84  Steun voor jonge landbouwers en nieuwe technologieën

 85  Minder vleessubsidies

 86  Biodiversiteit en strengere normen voor landbouwhuisdieren bevorderen

 87  Duurzame huishoudens ondersteunen om energie terug te verkopen 
aan het net

 88  Een tijdschema opstellen voor het beëindigen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen, en banenverlies beperken

 89  Een europese energiegemeenschap en -markt bevorderen

 90  Infrastructuren op europese schaal en een gemeenschappelijk 
vervoersbeleid versterken

 91  Slimme steden en openbaar vervoer

 92  Milieuvriendelijk ondernemerschap en projecten in stand houden

 93  Recycling van elektronische apparaten bevorderen

 94  Een plasticvrije benadering bevorderen

 95  De verwijdering van plastic uit de oceanen financieren

 96  Een nieuwe cultuur voor levensmiddelenwinkels en belastingen

 97  De vermindering van voedselverspilling wettelijk bindend en verplicht 
maken

 98  De procedure voor donaties van levensmiddelen vereenvoudigen

 99  Duurzaamheidsonderwijs op school

 100  Een systeem ontwikkelen voor het gebruik van regenwater voor sanitair



13

Samenvatting van de data van de vragenlijst1

1 943 respondenten uit 28 EU-lidstaten. Vragenlijst opgesteld tussen 12 maart en 19 april 2018. De vragenlijst werd verspreid onder de EYE-deelnemers en via het Europees Jeugdforum

Van de 943 respondenten 
die op onze vragenlijst hebben geantwoord

zijn er 

553 
lid van een 
jongeren- 

organisatie,

390 
niet.

-24

+24

80%

80%

20%

67%

De meerderheid van de respondenten 
die lid zijn van een jongerenorganisatie 

(80 %), is jonger dan 24 jaar.

67 % van de 
respondenten 

zegt dat werken, 
wonen en studeren 
in een land buiten 

hun eigen land 
hen "volledig" 

aanspreekt.

80 % van de respondenten denkt 
dat jongeren ofwel volledig ofwel 

grotendeels van de EU profiteren. De 
overigen hebben geen mening of zijn 

het ermee oneens.

ADVIESBUITENLAND

leeftijd
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2 Het betrof een open vraag, wat betekent dat het antwoord betrekking kan hebben op elk aspect van immigratie (bijv. of we genoeg doen om vluchtelingen te helpen, of we 
grenscontroles moeten versterken, enz.) en er niet noodzakelijkerwijs op duidt dat de respondent gekant is tegen immigratie

Respondenten in de hele EU 

29%2

18%

20%

maken zich de meeste zorgen over

en sociale kwesties

maar ook over

en 

immigratie 

ongelijkheid

het milieu

zorgen
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1. JONG EN OUD: 
 Gelijke tred houden met de digitale revolutie
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Vandaag de dag leven we in een wereld waarin jongeren het steeds 
moeilijker hebben. Natuurlijk is er veel verbeterd ten opzichte van 
het verleden: tijden van pan-Europese conflicten vervagen in het 
geheugen, de toegang tot onderwijs is wijdverbreid en jongeren 
in Europa hebben in het algemeen goede levensomstandigheden. 
Toch neemt de ongelijkheid tussen jonge en oudere generaties 
toe. Volgens Eurostat is de jeugdwerkloosheid in het algemeen 
veel hoger dan de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen 
en zijn er ook veel jongeren die noch naar school gaan noch werk 
hebben of stage lopen (NEET).3 Door de digitalisering verandert de 
arbeidswereld, waardoor nieuwe vaardigheden en perspectieven 
nodig zijn. Arbeidspraktijken worden steeds veranderlijker, wat 
flexibiliteit in de hand werkt maar ook het risico met zich meebrengt 
van een onzekere levensstijl en een beperkte toegang tot vormen 
van sociale bescherming.

Tegelijkertijd zetten de automatisering en de robotica op alle gebieden 
grote stappen vooruit. Hoewel machines ongetwijfeld veel aspecten 
van het menselijk leven verbeteren, zoals in de medische sector en de 
automobielsector, doen ze ook ethische en praktische vraagstukken rijzen 
en leiden zij tot bezorgdheid over de mogelijke vernietiging van banen. 
Sommigen waarschuwen voor sciencefictionscenario's waarin kunstmatige 
intelligentie (KI) het voortbestaan van de menselijke soort in gevaar zou 
kunnen brengen. Uit de vele mythen en angsten rond digitalisering blijkt dat 
er nog steeds ethische en normatieve vraagstukken zijn die moeten worden 
opgehelderd. In dit verband zijn de onderwijsstelsels niet goed toegerust om 
gelijke tred te houden met de snelle maatschappelijke en technologische 
veranderingen; Scholen en universiteiten beschikken vaak niet over de 
middelen, de voorbereiding en de instelling om hun leerlingen en studenten 
te helpen het juiste evenwicht te vinden tussen de harde en de zachte 
vaardigheden die nodig zijn om de nieuwe gedigitaliseerde arbeidsmarkt te 
betreden. Dit leidt er in veel gevallen toe dat de vaardigheden die zij aan te 
bieden hebben niet goed aansluiten op de vraag van de werkgevers. 

De sociale impact van al deze trends samen is uiterst complex en kan 
indirect een gevaar vormen. Jongeren studeren langer en hebben later 
toegang tot een vaste baan, waardoor hun financiële zelfstandigheid wordt 
uitgesteld. Jongeren dragen later en op een meer versnipperde wijze bij aan 
het pensioenstelsel en zijn dan ook pas op een latere leeftijd in staat meer 
bij te dragen aan sociale voorzieningen, waaronder de gezondheidszorg 
voor ouderen. De levensverwachting is gestegen, maar tegelijkertijd zijn 
de geboortecijfers gestaag gedaald, wat betekent dat er steeds minder 
middelen zijn om een vergrijzende bevolking een comfortabel leven te 
bieden. 

De armoede onder jongeren neemt toe – een element dat, in combinatie 
met werkloosheid, niet alleen een bedreiging vormt voor hun positie als 
belastingbetalers, maar ook voor hun geestelijk welzijn. Volgens een 
onderzoek van het McKinsey Global Institute uit 20164 is dit de eerste 
generatie jonge mensen in de geschiedenis die slechter af is dan die van hun 
ouders – een feit dat funeste gevolgen kan hebben voor het hele systeem 
waarin we leven. Jongeren moeten in alle sectoren en instellingen, van 
lokaal tot nationaal en Europees niveau, als prioriteit worden aangemerkt. 
Dit zou een goed begin zijn, maar welke maatregelen moeten worden 
genomen om de arbeidsmarkt, de technologische ontwikkeling en de 
onderwijsstelsels in heel Europa te verbeteren zodat jongeren ervan kunnen 
profiteren? In 2018 kwamen meer dan 8 000 jongeren bijeen om over 
deze onderwerpen te spreken. Jongeren zijn ongerust, maar ambitieus. Het 
wordt tijd dat beleidsmakers zich laten leiden door deze jeugdige geestdrift.

3 Eurostat, "Unemployment statistics", Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_developments (Geraadpleegd juli 2018)

4 Richard Dobbs e.a., "Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies", McKinsey Global Institute, juli 2016, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20
Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20perspective%20on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-
incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (Geraadpleegd juni 2018)
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Arbeid en werkloosheid

De nasleep van de financiële crisis van 2008 heeft bepaalde groepen mensen, waaronder 
jongeren, zwaarder getroffen dan andere delen van de bevolking. In 2017 bedroeg 
jeugdwerkloosheid in de EU-28 gemiddeld 16,8% (Eurostat), ongeveer hetzelfde 
percentage als tien jaar eerder (15,8%)5.

5 Eurostat News Release, "Unemployment in the EU regions in 2017", http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae 
(Accessed June 2018) Persbericht van Eurostat, "Unemployment in the EU regions in 2017", http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-
47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (Geraadpleegd juni 2018)

6 Eurostat, "Statistics on young people neither in employment nor in education or training" , Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_
young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (Geraadpleegd juni 2018).

7 Eurostat, "Young people - social inclusion", Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion (Geraadpleegd juni 2018)

8 Europese Commissie, "The Youth Guarantee", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 (Geraadpleegd juli 2018)

9 Europese Commissie, "Youth Employment Initiative", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 (Geraadpleegd juni 2018)

10 Caritas Europa, "Europe's youth. Between hope and despair" http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en- web.pdf  
(Geraadpleegd juni 2018)

Vooral jongeren werden zwaar getroffen door de financiële crisis. Hoewel er de laatste jaren sprake is van een verbetering, 
bereiken de werkgelegenheidscijfers nog maar net het niveau van voor de crisis en bedroeg de jeugdwerkloosheid op 
een zeker moment 23,9 % in het eerste kwartaal van 2013. De werkloosheidspercentages variëren van land tot land en 
variëren van 6 % in Duitsland tot 42 % in Griekenland, wat duidelijk aangeeft hoe jongeren in Zuid- en Oost-Europa 
worden geconfronteerd met grotere obstakels bij de toegang tot de arbeidsmarkt. Bovendien neemt het percentage 
niet werkende en niet studerende jongeren (NEET) toe: in 2017 waren er volgens Eurostat bijna 17 miljoen jongeren 
tussen 20 en 34 jaar die geen werk hadden en ook geen onderwijs of opleiding genoten, in totaal bijna een op de vijf 
jongeren (18,3 %)6. Bovendien wordt bij het onderscheid tussen werkenden en werklozen doorgaans geen rekening 
gehouden met personen die, zelfs als zij een baan hebben, te weinig werk hebben, zwart werken of onderbetaald 
zijn. Het onzekere karakter van het werk neemt toe en wordt verder versterkt door de zogenaamde kluseconomie die 
tijdelijke werkgelegenheid biedt; het concept flexizekerheid (flexibiliteit en zekerheid) is nog niet succesvol gebleken, 
en hoewel steeds meer jongeren werken, blijven zij arm (volgens Eurostat een op de drie jongeren in Europa)7. Nieuwe 
vormen van werk dwingen tot flexibiliteit, die maar al te vaak een gedwongen keuze is in plaats van een vrije keuze, wat 
leidt tot een nieuw, zorgwekkend fenomeen zoals de "SINKies" (Single Income, No Kids), waaronder jonge werkende 
paren worden verstaan met een gezamenlijk loon dat nauwelijks het niveau van één enkel "fatsoenlijk" inkomen bereikt. 
Dit alles is van invloed op het vermogen van jongeren om toegang te krijgen tot specifieke sociale rechten, zoals 
huisvesting, werk en onderwijs.

Om deze trends tegen te gaan, heeft de EU maatregelen genomen zoals de Jongerengarantie8 en het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief9. Hoewel deze worden beschouwd als krachtige maatregelen om de 
werkgelegenheidscrisis onder jongeren aan te pakken, worden volgens Caritas (2018) de beleidsreacties op Europees 
niveau gekenmerkt door een zekere obsessie met werkgelegenheid en inzetbaarheid, die eerder lijkt te zijn gericht op 
kwantiteit dan op de kwaliteit van het aanbod.10 Bovendien slagen zij er niet altijd in sterk gemarginaliseerde groepen 
te bereiken en passen zij de regeling niet aan met behulp van beschermingsmaatregelen. Onbetaalde stages zijn een 
klassiek voorbeeld van deze problemen. "Nu de economie meer en meer lijkt te worden aangezwengeld, is het tijd om 
dit te corrigeren door de kwaliteit van werk en het leerlingwezen te garanderen", aldus Caritas. En inderdaad, een van 
de dingen waar jongeren het meest om vragen is eerlijke arbeidsvoorwaarden – te beginnen met salarisverwachtingen.
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 3. SPECIALE JONGERENAFDELINGEN IN  
     INSTELLINGEN OPRICHTEN 

Ana

Ik denk dat het goed zou zijn als alle bedrijven, staats- en 
overheidsinstellingen, niet- gouvernementele en gouvernementele 
organisaties over een speciale afdeling voor jongeren zouden 
beschikken. Deze afdeling zou een programma moeten opzetten 
dat jongeren in staat stelt een functie uit te oefenen die bij hun 
profiel past. Dergelijke programma's zouden jongeren kunnen 
helpen een vlotte start te maken en hun beroepsontwikkeling door 
het doorgeven van ervaring kunnen bevorderen. 

De basis voor de toelating van jongeren tot dergelijke programma's 
moet motivatie, academische prestaties en persoonlijkheid zijn. 
Idealiter werken academische instellingen samen met bedrijven en 
andere organisaties om deze programma's tot stand te brengen 
teneinde theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen. 

Dit zou beide partijen ten goede komen: werkgevers krijgen het 
juiste personeel voor hun bedrijf/instelling terwijl ze hen tijdens 
de stage de nodige vaardigheden leren, en jongeren kunnen zich 
bewijzen en een baan verwerven. 

 1. E-PORTFOLIO'S: EEN VERNIEUWING VAN DE  
     PERSONEELSWERVING 

Imen & Simone

Als we zin hebben in ons werk, dan hebben we zin in ons leven. 
We moeten de personeelswerving in bedrijven veranderen en cv's 
eigentijdser maken. Een praktische manier om dit te bereiken zou 
zijn dat de EU het gebruik van e-portfolio's – een nieuwe vorm van 
cv's – aanmoedigt, die tot doel hebben een nieuwe benadering van 
identiteit tot stand te brengen in de EU.

Dit kan ertoe bijdragen: mensen en banen op een dynamischere 
manier met elkaar te verbinden; mensen in staat te stellen 
individuele vaardigheden en nieuwe leermiddelen (met name voor 
leraren) te laten zien; ESCO-platforms (Europese vaardigheden, 
competenties, kwalificaties en beroepen) te verbeteren en te 
verrijken bij het zoeken naar werk. Jongeren die een baan zoeken, 
kunnen zich met behulp van e-portfolio's voorstellen: "Dit is wat ik 
uw bedrijf kan bieden".

Een dergelijke oplossing zou jongeren aanmoedigen om actief 
en doelgericht na te denken over de baan die ze willen, en zou 
werkgevers motiveren. Het zou ook een toegevoegde waarde 
hebben als vaardigheden, competenties en kwalificaties meer 
interactief met elkaar zouden zijn verweven. Uiteindelijk betekent 
dit meer zichtbaarheid op de arbeidsmarkt en minder problemen 
bij het vinden van een baan of een werknemer.

De EU zou een voortrekkersrol kunnen spelen door het aanmaken 
van e-portfolio's te stimuleren en te streven naar de oprichting van 
een gecentraliseerde gegevensbank waarin werkzoekenden hun 
profiel regelmatig op basis van hun beroepsontwikkeling kunnen 
bijwerken en op een meer gestroomlijnde en doelgerichte wijze 
kunnen solliciteren naar werk.

 2. DIERENARTSEN  
     STEUNEN EN EEN DUAAL  
     OPLEIDINGSSYSTEEM  
     IMPLEMENTEREN 

Thomas 

Beroepsonderwijs en -opleiding worden 
steeds meer gezien als een manier om de 
kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
overbruggen. Dit zorgt voor een flexibelere 
houding ten aanzien van het verwerven 
van nieuwe vaardigheden en helpt werk en 
gezinsleven te combineren met een mogelijke 
verandering van loopbaan. Het houdt ook 
rekening met de geestelijke gezondheid van 
mensen door lange perioden van werkloosheid 
te vermijden. Potentiële problemen met 
betrekking tot beroepsonderwijs en 
-opleiding, zoals het ver weg zijn van scholen 
of de kosten van materiaal en vervoer, moeten 
worden aangepakt.

Een mogelijke aanpak zou kunnen bestaan 
in de invoering van een pan-Europees duaal 
opleidingssysteem, zoals dat in Duitsland. 
Duitse leerlingen combineren schoolbezoek 
met leren in de praktijk in het kader van 
een beroepsopleiding. Zij gaan in dienst bij 
bedrijven en leren op praktijkgerichte wijze 
een beroep, tegen betaling. 

Dit zou jongeren helpen en bovendien nuttig 
zijn voor bedrijven die er baat bij zouden 
hebben de werknemers waarin zij hebben 
geïnvesteerd, te behouden. 

JONG EN OUD: Gelijke tred houden met de digitale revolutie
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 6. EEN INTERGENERATIONEEL  
     HANDVEST VOOR PERSONEEL  
     OPSTELLEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

De EU zou een intergenerationeel handvest 
voor werknemers moeten opstellen om 
verschillende generatiegerelateerde vaardigheden 
te benutten en een harmonieuzere werkplek 
te creëren. Dit zou bijdragen tot het 
onderkennen van de verscheidenheid aan 
factoren waarmee verschillende generaties 
worden geconfronteerd, zoals de kloof tussen 
vaardigheden en opleidingen enerzijds en de 
vraag op de arbeidsmarkt anderzijds, en tot het 
gebruiken van hun gecombineerde talenten 
om gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden. Hoewel bijvoorbeeld vaak wordt 
aangenomen dat jongeren goed zijn in bepaalde 
technologische vaardigheden, kunnen oudere 
werknemers kennis overdragen van tientallen 
jaren werkervaring in het bedrijf, of oplossingen 
aandragen die voorheen werkten.

Het intergenerationeel EU-handvest voor 
werknemers zou hierbij fungeren als een vrijwillig 
richtsnoer voor de praktijk dat organisaties 
ertoe zou verplichten gebruik te maken van 
de gecombineerde vaardigheden van hun 
werknemers die tot verschillende generaties 
behoren, door praktijken aan te moedigen zoals 
intergenerationele mentoring of omgekeerde 
mentoring waarbij jongeren kennis delen met 
hun oudere collega's.

Voor het eerst in haar geschiedenis zal de 
beroepsbevolking van de EU binnenkort uit 
mensen bestaan die tot vijf verschillende 
generaties behoren12. Elke generatie is gevormd 
door verschillende ervaringen, heeft verschillende 
sterke en zwakke punten, en heeft haar eigen kijk 
op het beroepsleven. Deze groepen zullen in grote 
organisaties moeten samenwerken en kunnen 
uiteindelijk verschillende richtingen uitgaan.

Organisaties die het handvest ondertekenen, 
zouden zich er ook toe kunnen verbinden 
om een evenwichtiger personeelsbestand 
tussen de generaties tot stand te brengen door 
aanpassingen door te voeren waardoor oudere 
werknemers langer aan het werk kunnen blijven 
(bijv. door hun installaties te verbouwen of meer 
flexibiliteit te creëren), en door het voor jongere 
werknemers gemakkelijker te maken om een 
evenwicht te vinden tussen hun beroepsleven 
en andere verantwoordelijkheden, zoals de zorg 
voor kinderen en oudere familieleden.

Organisaties die het handvest ondertekenen, 
zouden erkenning gegeven kunnen worden en 
financieel geprikkeld kunnen worden. Ook zou 
de EU kunnen proberen bedrijven bij dit proces 
te betrekken en een netwerk op te zetten waarin 
wordt uitgelegd wat de beste praktijken zijn om 
solidariteit tussen generaties te garanderen.

 4. OVERDRAAGBARE REGELING VOOR  
     SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 

Daniel

Ik stel voor de nieuwe vormen van flexibel werk met economische 
zekerheid en sociale bescherming aan te passen. De EU moet een 
"overdraagbaar" systeem voor werknemersuitkeringen opzetten. 
Hoe gaat dit in zijn werk? Voor de regeling worden individuele 
accounts aangemaakt waarmee de werknemers gedurende hun 
hele loopbaan worden gevolgd en in staat worden gesteld om de 
aard, de structuur en de intensiteit van hun werk te veranderen, 
terwijl zij toegang behouden tot sociale uitkeringen. 

Naarmate de traditionele veronderstellingen – dat leren eindigt in 
de twintiger jaren, loopbaanontwikkeling eindigt in de veertiger 
jaren en werk eindigt in de zestiger jaren – minder relevant worden, 
wordt het concept "baan voor het leven" uitgehold. Het is dan 
ook van groot belang dat de voorwaarden worden geschapen voor 
flexibele, soepele en diverse arbeidsvormen. 

Alternatieve arbeidsvormen zorgen nu al voor meer flexibiliteit voor 
bedrijven die expertise kunnen aantrekken die buiten de organisatie 
aanwezig is, en voor werknemers die hun loopbaantraject kunnen 
aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren. Flexibele arbeid mag 
echter niet ten koste gaan van economische zekerheid. Dit voorstel 
helpt dit beginsel te waarborgen.

Opdat dit voorstel kans van slagen heeft, moet de EU optreden als 
bemiddelaar en belanghebbenden bijeenbrengen om de volgende 
vragen te beantwoorden: Wie draagt er financieel aan bij en 
hoeveel? Wie kan voor een dergelijke regeling instaan? En wat 
voor soort regelgeving is nodig om een dergelijk model mogelijk 
te maken?

 5. De jongerengarantie hervormen 

Tijdens het seminar gehoord idee

De EU moet een hervorming van de EU-jongerengarantie 
overwegen waarbij de nadruk meer komt te liggen op de kwaliteit 
van werk dan op kwantiteit. Alleen kansen die jongeren een zekere 
baan voor een periode van ten minste 18 maanden garanderen, 
mogen worden gesubsidieerd.

Professor Bjørn Hvinden, hoofd van het onderhandelingsproject 
van de EU, dat probeert de effecten van tijdelijk en onzeker werk op 
jonge werknemers te meten, heeft aangevoerd dat werkgevers in 
sommige EU-lidstaten financiële steun hebben ontvangen om banen 
van lage kwaliteit te creëren met weinig langetermijnvoordelen. 
Uit zijn onderzoek blijkt dat werkgelegenheid van lage kwaliteit 
niet alleen ten koste gaat van de levenskwaliteit en de geestelijke 
gezondheid van jongeren, maar jonge EU-burgers ook minder 
aantrekkelijk maakt voor werkgevers.11

Hervorming van de EU-jongerengarantie zou stress en de schadelijke 
effecten van onzeker werk helpen verminderen.

11 Teresa Küchel, "EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed", Nordic 
Labour Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 
(Geraadpleegd juni 2018)

12 Bentley University, "Multi-Generational Impacts on the Workplace", https://www.bentley.edu/
files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20Generational%20Impacts%20Research%20Report%20Fall%20
2017.pdf (Geraadpleegd juli 2018)
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 7. EUROPESE REGELING OM  
     DE VAARDIGHEDENKLOOF TE  
     DICHTEN 

Daniel

De EU moet voortbouwen op initiatieven en 
financieringsmechanismen van de EU die 
levenslang leren bevorderen (bijv. de nieuwe 
vaardighedenagenda voor Europa), door een 
Europese regeling in het leven te roepen om 
de kloof tussen vaardigheden en de vraag 
op de arbeidsmarkt te dichten. Dit zou een 
ecosysteem op EU-niveau kunnen omvatten 
(publiek-private dialoog) van deskundigen die 
verantwoordelijk zijn voor het monitoren en 
in kaart brengen per land, industrie en sector 
van de vaardigheden die in de toekomst nodig 
zijn en van de vaardighedenkloof. 

Door de technologische vooruitgang en de 
digitalisering zijn de banen en vaardigheden 
die op de arbeidsmarkt nodig zijn onderhevig 
aan snelle veranderingen, waardoor de 
bestaande arbeidsmarkten in de lidstaten 
onder druk komen te staan. Dit voorstel 
zou ertoe bijdragen deze ingrijpende 
veranderingen in goede banen te leiden, de 
kansen die zij bieden te benutten en te zorgen 
voor een eerlijkere verdeling in heel Europa, 
om in alle lidstaten mobiliteit aan te moedigen 
in plaats van ontvolking.

Voor deze regeling moet een proefproject 
worden gestart, waarbij duidelijke normen 
moeten worden vastgesteld, rechtszekerheid 
voor alle betrokkenen moet worden geboden 
en ervoor moet worden gezorgd dat de 
regeling universeel wordt toegepast, wat 
betekent dat deze de groei, de ontwikkeling en 
het verkeer van personen tussen organisaties, 
industrieën en landen ondersteunt.

De EU heeft specifieke strategieën ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid ontwikkeld. Werken ze?

De situatie met betrekking tot de jeugdwerkloosheid is verbeterd 
en de jongerengarantie heeft hieraan een positieve bijdrage 
geleverd. Maar wat voor banen worden er gecreëerd? Worden ze 
goed betaald? Genieten jonge werknemers sociale bescherming? 
Verdienen ze genoeg? Kunnen jongeren onafhankelijk worden? 
Misschien zijn we niet werkloos, maar werken we vaak in een 
niet-standaard dienstverband. Ons wordt verteld dat dit zelfs 
de toekomst van het werk zou kunnen zijn. We staan daarvoor 
open, maar er is een heel nieuw verhaal gevormd: dat we graag 
onvoorspelbaar, flexibel en vrij zijn. Maar als u kon kiezen welk 
type baan u wilt, wat zou u dan kiezen? 74 % van de jongeren 
die deel uitmaken van onze organisatie zegt dat hun eerste keuze 
een stabiel contract voor de lange termijn zou zijn. Slechts 4 % wil 
freelancer zijn. 50 % van de jongeren heeft allerlei baantjes gehad 
zonder het kwaliteitswerk te kunnen noemen. Dus kozen we dit 
als een levensstijl? Dat is absurd. Flexibiliteit wordt opgelegd, en 
die vrijheid is niet echt: Als ik me altijd zorgen maak over werk, 
ben ik niet vrij. We kunnen niet meer worden misbruikt door de 
arbeidsmarkt. We moeten het gaan hebben over banen van hoge 
kwaliteit. We moeten jongeren een keuze bieden.

Wat zijn de drie belangrijkste acties die moeten 
worden ondernomen om het systeem te 
veranderen?

Het eerste zou zijn om kwaliteitscriteria in te voeren: het salaris 
moet boven het leefbaar loon liggen, het moet gelijke kansen 
bieden voor iedereen en het mag niet meer dan acht uur werk 
kosten. We moeten ook rekening houden met het milieu, dus 
het creëren van hoogwaardige, duurzame en groene banen 
zou de belangrijkste oplossing in de toekomst zijn. Het tweede 
punt, concreet voor jongeren, is dat alle stages betaald moeten 
worden. De EU moet de lidstaten aanmoedigen hun wetgeving 
aan te passen, zodat alle stages volledig worden betaald. Het 
derde punt is dat we aandacht moeten besteden aan deze 
vierde digitale revolutie en deze moeten reguleren. Tot nu toe 
heeft de kluseconomie banen gecreëerd zonder enige sociale 
bescherming, dus naar mijn mening moeten sociale rechten en 
de rechten van werknemers worden beschermd in alle soorten 
banen. En vergeet niet om jongeren bij deze ontwikkeling te 
betrekken. Wij willen bijdragen aan de oplossingen.

Commissaris Thyssen zei dat de EU het budget 
voor Erasmus Plus heeft verdubbeld, u zegt dat 
we het moeten vertienvoudigen.  

Ik denk niet dat jeugd de prioriteit heeft, ondanks het feit dat 
veel EU-vertegenwoordigers zeggen dat dit wel het geval is. Als 
je naar de begrotingslijnen kijkt, is het duidelijk dat dit niet zo 
is. De prioriteit gaat uit naar andere sectoren, zoals landbouw 
of veiligheidssystemen. In Europa is men zich hier onvoldoende 
van bewust. Als we echt zouden inzien hoe belangrijk het is om 
ervoor te zorgen dat elke jongere een kans heeft, zou het geen 
probleem zijn om het budget te vertienvoudigen, aangezien we 
dan zouden weten dat dit zich uiteindelijk terugbetaald. 

Tea Jarc,  
voorzitter van de jongerenvakbond Mladi Plus in Slovenië

JONG EN OUD:  
Gelijke tred houden met de digitale revolutie
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13 Eurostat, "Archief: High-tech statistics", Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_
statistics&oldid=220664 (Geraadpleegd juni 2018)

14 James Manyika e.a., "Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation", McKinsey Global Institute, december 2017, https://www.
mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20
for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (Geraadpleegd juni 2018)

TECHNOLOGIE
De vooruitgang van de technologie vormt momenteel een uitdaging op alle gebieden 
van het menselijk leven. 

De EU erkent dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën, een doeltreffend gebruik ervan en de toepassing ervan in de 
handel van essentieel belang zijn in de mondiale wedloop om innovatie en winstgevendheid. Hoogtechnologische sectoren 
en ondernemingen worden beschouwd als de belangrijkste aanjagers van economische groei en zorgen in het algemeen voor 
goedbetaalde werkgelegenheid.

Volgens Eurostat waren in de EU in 2014 bijna 46 000 ondernemingen actief op het gebied van de hightechproductie (variërend 
van lucht- en ruimtevaart tot wapens, telecommunicatie tot wetenschappelijke instrumenten, enz.), terwijl de sector in 2015 goed 
was voor slechts 4 % van de totale werkgelegenheid op het continent. Ondanks het feit dat hightechproducten 17 % van de 
waarde van alle uitvoer uit de EU vertegenwoordigen, vertoont deze sector ook een handelstekort, met een invoer die alleen al in 
2015 ongeveer 22 miljard EUR hoger lag dan de uitvoer. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling op technologisch gebied 
nemen toe, maar Europa profileert zich nog lang niet als wereldleider op dit gebied.13

Hoewel duidelijk is dat de technologie zich steeds verder ontwikkelt en dat zij noodzakelijk is, staat men hier nog steeds 
wantrouwend tegenover. Een van de meest opvallende en alarmerende gevolgen is dat de opkomst van robotica en kunstmatige 
intelligentie steeds meer banen van mensen zal wegnemen – tot 800 miljoen werkplekken tegen 2030 volgens een onderzoek 
van het McKinsey Global Institute.14 Over dit onderwerp wordt gedebatteerd, maar optimisten zeggen dat waar oude banen 
verdwijnen er nieuwe banen zullen worden gecreëerd, en dat jongeren morgen waarschijnlijk werk zullen verrichten dat nog niet 
eens bestaat. 

Hoe de toekomst er ook uitziet, de trend is niet te stoppen, dus het is beter om de ontwikkelingen voor te zijn en een manier te 
vinden om technologische veranderingen te beheren. Er zijn veel vragen gesteld met betrekking tot de technologie: hoe kunstmatige 
intelligentie en de productie van robots kunnen worden gereguleerd en welke kwaliteits- en ethische normen moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat technologie het menselijk bestaan vergemakkelijkt in plaats van bedreigt. De bezorgdheid 
heeft ook betrekking op privacy- en veiligheidskwesties. Al deze kwesties vragen om een publiek debat en niet alleen een discussie 
in wetenschappelijke comités en technische werkgroepen.

 8. EEN EUROPEES BUREAU VOOR ROBOTICA  
     OPRICHTEN EN EEN CONFORMITEITSLABEL  
     VOOR ROBOTICA ONTWIKKELEN 

Francesca & Eduard

De EU moet regels voor het testen, certificeren, ontwerpen en standaardiseren 
van – specifieke klassen van – producten op het gebied van robotica en 
kunstmatige intelligentie (R&KI – Robotics & Artificial Intelligence), ontwikkelen, 
handhaven en voortdurend bijwerken. Dit kan worden geformaliseerd door 
middel van comités van deskundigen die zich bezighouden met ethische, 
technologische, juridische en economische vraagstukken, alsmede door middel 
van instrumenten voor bestuur in samenwerkingsverband. Bovendien zou een 
Europees conformiteitslabel voor robotica zorgen voor een uniforme norm.

Een van de grootste uitdagingen op technologisch gebied is de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijke strategie voor robotica op het hele continent. 
Wetgeving kan grenzen stellen aan innovatie, maar is ook nodig om technologie 
voor zoveel mogelijk mensen acceptabel te maken. Het is daarom van essentieel 
belang dat er een wettelijk kader wordt gecreëerd dat innovatie bevordert en 
ervoor zorgt dat innovatie gebaseerd is op de kernwaarden van de EU.

Deze aanpak zou ons kunnen helpen alle beschikbare mogelijkheden op het 
gebied van R&KI te benutten door technologische innovatie te reguleren door 
middel van strenge, op maat gemaakte, vooraf beoordeelde en voortdurend 
gecontroleerde regels, terwijl tegelijkertijd ethisch afgestemde ontwerpen 
worden bevorderd om al in de vroegste stadia van productontwikkeling te 
zorgen voor de acceptatie door de gebruiker. 

Bovendien gaat een conformiteitslabel voor robotica hand in hand met het 
stapsgewijze regelgevingsproces voor beleid inzake robotica ("Iterative Regulatory 
Process for Robot Governance"), aangezien dit proces het mogelijk zou maken 
om richtsnoeren op te stellen die kunnen dienen als tijdelijke benchmark voor 
het gebruik en de ontwikkeling van robots. De certificering kan van tijd tot tijd 
worden herzien om de maximale beschermingsnormen te garanderen.

 9. MILITAIR GEBRUIK VAN  
     KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE  
     REGULEREN 

Neven 

De Europese Unie zou ervoor moeten zorgen dat in de 
EU gevestigde bedrijven die handel drijven met andere 
(niet-EU-)landen gebonden zijn aan strenge regels met 
betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie 
bij oorlogsvoering.

We hebben veel gehoord over kunstmatige intelligentie 
en zelflerende machines, met de nieuwe voordelen 
ervan voor de gezondheidszorg en zelfrijdende auto's, 
maar een andere belangrijke impact die zelflerende 
machines vandaag de dag hebben, is eigenlijk op 
militaire technologie. Machines zijn nu al in staat om 
beslissingen te nemen die dodelijk kunnen zijn, en deze 
beslissingen zijn voornamelijk gebaseerd op modellen 
voor zelflerende machines. 

Veel van deze algoritmen zijn grotendeels ondoorzichtig 
en niemand is echt verantwoordelijk voor de beslissing 
over leven of dood.

Dit zou helpen om het gebruik van kunstmatige 
intelligentie en zelflerende machines te beperken tot 
vreedzaam gebruik. Greg Allen, een collega bij het 
Center for New American Security, zegt dat kunstmatige 
intelligentie in militaire toepassingen net zo invloedrijk 
zou kunnen zijn als de ontwikkeling van kernwapens.

De EU zou een verbod op kunstmatige intelligentie in 
militaire toepassingen kunnen afdwingen door wetten 
uit te vaardigen met betrekking tot de wapenproductie 
in de EU.
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INTERVIEW

Wat zijn tegenwoordig de grootste uitdagingen 
op het gebied van kunstmatige intelligentie?

Als we het hebben over robots en kunstmatige intelligentie, 
denk ik dat er drie sleutelwoorden in het spel zijn, en daaruit 
voortvloeiende vragen. Het eerste element is perceptie, dat 
wil zeggen hoe robots mensen moeten nabootsen. De vraag 
is hier hoe we ze zo kunnen bouwen dat ze het leven van 
mensen verbeteren. Daarna volgt het concept van diversiteit: 
tegenwoordig kan technologie verder gaan dan de menselijke 
natuur; sommige technologieën maken het bijvoorbeeld mogelijk 
om kleuren te "horen" die wij niet kunnen zien. De vraag is dan 
hoe we technologie stimuleren die mensen helpt, maar die nog 
steeds een gelijkenis vertoont met de menselijke natuur? Het 
derde sleutelwoord is bescherming, dat wil zeggen de vraag hoe 
we wetgeving tot stand kunnen brengen die mensen nog steeds 
beschermt.

Robotica en automatisering zijn een steeds 
grotere bron van zorg, vooral onder jongeren 
die bang zijn dat banen verdwijnen: is deze 
bezorgdheid terecht of niet?

Innovatie is er altijd geweest. Een boek van Nicholas Carr [The 
Glass Cage, red.] gaat over de veranderingen die de technologie 
in de loop der tijd heeft teweeggebracht. De ontwikkelingen 
waarmee we nu te maken hebben, kunnen een enorme 
impact hebben, ook als gevolg van globalisering, maar het 
zijn nog steeds ontwikkelingen zoals die zich ook eerder in de 
geschiedenis hebben voorgedaan. Dat betekent niet dat we geen 
aandacht aan de problemen moeten besteden, maar we moeten 
ook de kansen zien: er zullen andere banen worden gecreëerd 
en een deel van de banen die zullen verdwijnen, zullen banen 
zijn die niet nodig of inefficiënt zijn. Innovatie kan leiden tot 
economische groei waar iedereen van kan profiteren: sommige 
banen zullen veranderen en evolueren, waarbij digitalisering tot 
verandering zal leiden. We moeten bepalen hoe ver te gaan met 
die verandering. 

Francesca Episcopo,  
Onderzoeksmedewerker bij het DIRPOLIS-instituut

 10. EEN EUROPEES  
       CROWDFUNDINGPLATFORM 

Olga

Ik denk dat het zinvol zou zijn als de 
EU het systeem van crowdfunding 
binnen de bestaande instellingen voor 
overheidsfinanciering zou regelen en een 
officieel platform zou creëren waar alle 
voorgestelde projecten zouden worden 
geëvalueerd en doorgelicht door officiële 
deskundigen die voor de EU werken. Tot 
deze deskundigen zouden onder meer 
personen uit de cyberbeveiligingssector en 
fraudebestrijders kunnen behoren, zodat 
potentieel frauduleuze handelingen kunnen 
worden opgespoord.

Veel start-ups zijn afhankelijk van 
overheidsfinanciering, maar ook van 
crowdfundingplatforms. Helaas worden deze 
platforms door oplichters soms misbruikt als 
toevluchtsoord.  

Het zou de Europese burgers de mogelijkheid 
bieden om de projecten waarin zij zijn 
geïnteresseerd direct en veilig te financieren, 
maar ook aan start-ups om onmiddellijk 
klanten voor hun producten te vinden.

 11. INVESTEREN IN  
       TECHNOLOGIE VOOR  
       CULTUUR EN ERFGOED 

Adrià 

Ik ben van mening dat de EU meer zou 
moeten investeren in technologie die wordt 
toegepast in de culturele en artistieke sector, 
te beginnen met openbare musea, om de 
ervaring inclusiever te maken voor gebruikers. 
Het gebruik van nieuwe technologieën zou 
de wijze veranderen waarop we traditionele 
musea bezoeken, verkennen en hierin leren, 
waardoor mensen gepassioneerd raken door 
cultuur. 

In sommige musea wordt reeds gebruikgemaakt 
van robots om mensen, met name jongeren, 
op een leuke manier te begeleiden en hun 
iets te leren over kunst en geschiedenis. Dit 
kan verder worden ontwikkeld en naar een 
hoger niveau worden getild. Ik droom van een 
toekomst waarin kunstmatige intelligentie en 
virtuele realiteit bezoekers in musea direct in 
contact kunnen laten komen met historische 
personages of bijvoorbeeld een duik kunnen 
laten nemen in een schilderij. 

Om investeringen in deze technologieën 
te ondersteunen, zou een deel van de 
gebruikelijke toeristenbelasting, bijvoorbeeld 
van hotels, kunnen worden besteed aan de 
financiering van deze musea. 

JONG EN OUD:  
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15 E. Fosch-Villaronga, "Creation of a Care Robot Impact Assessment", International Journal of Humanities 
and Social Sciences Vol:9, No:6, 2015, https://waset.org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-
impact-assessment; (Geraadpleegd juni 2018).

D. Reisman e.a., "Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency 
accountability", AI Now Institute, April 2018, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (Geraadpleegd 
juni 2018)

 12. EEN EUROPEES ONDERZOEK NAAR ROBOTS  
       UITVOEREN 

Eduard

Ik stel voor om een Europese effectbeoordeling voor robots op 
te stellen die robotici kan helpen bij het identificeren, analyseren, 
beperken en elimineren van de risico's die voortvloeien uit de 
invoering van R&KI-technologie.

Er bestaan op dit moment geen robotspecifieke multidisciplinaire 
richtsnoeren om de risico's van R&KI-technologieën voor de 
maatschappij te identificeren en te beoordelen. Een robot kan 
gevolgen hebben voor de privacy, waardigheid, autonomie en 
veiligheid van mensen, zowel fysiek als psychologisch, wat ernstige 
ethische vragen oproept. 

Een effectbeoordeling is in overeenstemming met de 
risicogebaseerde benadering van de effectbeoordeling inzake 
privacy en surveillance in de Europese Unie, maar beoogt de 
reikwijdte ervan tot vele andere soorten risico's uit te breiden; 
met recente toepassingen op het gebied van robotica (Care 
Robot Impact Assessment, Fosch-Villaronga 2015) en algoritmen 
(Algorithm Impact Assessment, AI Now Institute 2018).15

Dit zou het nalevingsproces van robotontwikkelaars 
vergemakkelijken, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het 
identificeren en beoordelen van de verschillende risico's voor hun 
robot.

 13. PAN-EUROPESE MEDIA TOT  
       STAND BRENGEN 

Olga 

We hebben dringend behoefte aan pan-
Europese media, en dan heb ik het niet 
over media die zijn gericht op politieke 
gebeurtenissen, maar over media die nieuws, 
amusement en films brengen; media met 
dezelfde programmering in alle lidstaten. Er is 
niet genoeg communicatie en promotie van de 
EU via reguliere kanalen, te beginnen met TV 
en video on demand. 

In Europa, in elke lidstaat, consumeren 
we Amerikaanse bestsellers, Amerikaanse 
kaskrakers, tv-series en gadgets. Ik kan me 
niet vinden in het argument dat er een taal- of 
culturele barrière bestaat tussen verschillende 
lidstaten: Zweden is net zo verschillend van 
Italië als Texas van Californië. Cultuur en media 
vormen de gemeenschappelijke basis voor een 
Europese identiteit.

Het succes van bepaalde Europese tv-
programma's, veelal misdaadseries, in 
Engelstalige landen toont aan dat het publiek 
ook belangstelling heeft voor ondertitelde 
inhoud – zie diverse producties van de Deense 
omroep DR. 

De EU zou kunnen proberen een dialoog tot 
stand te brengen tussen verschillende omroepen 
om pan-Europese series te produceren die 
zijn ondertiteld en van belang zijn voor 
mensen in heel Europa. Dit kan gaan van 
grootschalige, historische projecten tot drama. 
In de programma's is reeds een internationale 
groep van actoren samengebracht; het tot 
stand brengen van meer samenwerking tussen 
Europese productiemaatschappijen en tv-
zenders zou een geweldig vooruitzicht zijn.
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ONDERWIJS

In een wereld waarin het werk steeds veranderlijker wordt, mensen meerdere banen hebben 
in de loop van hun loopbaan en langetermijncontracten onhaalbaar zijn, hebben mensen 
nieuwe, sectoroverschrijdende vaardigheden nodig om zich te kunnen ontwikkelen. 
Het nieuwe trefwoord "levenslang leren" geeft aan dat mensen hun hele leven nieuwe 
vaardigheden zullen moeten leren, zelfs nadat ze hun studie hebben voltooid.

De onderwijsstelsels zijn echter niet toegerust om jongeren klaar te maken voor de arbeidsmarkt, en het gebrek aan 
technische en digitale vaardigheden wordt algemeen erkend. 

Dit blijkt duidelijk uit de grote discrepantie tussen de vaardigheden die men op school leert en de functies en 
bekwaamheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd. Een deel van het probleem van de vaardighedenkloof is 
dat afgestudeerden in het tertiair onderwijs banen kunnen aannemen waarvoor zij overgekwalificeerd zijn. Er komen 
steeds meer stages en opleidingen, ook dankzij de jongerengarantie, maar de overgang tussen school en werk verloopt 
zelden soepel. Bovendien worden zachte vaardigheden zoals teamwerk, creativiteit en probleemoplossende of nuttige 
vaardigheden, zoals internet- en mediageletterdheid, nauwelijks op school of universiteiten aangeleerd. 

Zoals eerder vermeld, helpt beroepsonderwijs jongeren om in een vroeg stadium verantwoordelijkheid te nemen, hun 
inzetbaarheid te verbeteren en hen uit te rusten met de meest geavanceerde vaardigheden. Leerlingplaatsen en andere 
programma's die leerlingen toerusten met meer praktische kennis, knowhow, vaardigheden en/of competenties die 
voor een bepaald beroep zijn vereist, lijken de kans te vergroten dat pas afgestudeerden een baan kunnen vinden. 

 14. ONDERNEMERSPROGRAMMA'S EN ZACHTE  
       VAARDIGHEDEN 

Christian & tijdens het seminar gehoord idee 

Mijn idee voor een beter onderwijssysteem zou zijn om op 
ondernemerschap gerichte programma's op te nemen in het 
schoolonderwijs, jongeren te betrekken bij organisaties, zoals 
start-ups, en activiteiten op te nemen in het schoolcurriculum 
– geïnspireerd door voorbeelden als het trans-Atlantische 
leiderschapsprogramma.16

Scholen leren hun leerlingen onvoldoende zachte vaardigheden. 
Wanneer jongeren de arbeidsmarkt betreden, hebben ze het gevoel 
dat hun opleiding hen niet goed heeft voorbereid op verschillende 
uitdagingen.

De EU zou een projectplatform voor zachte vaardigheden kunnen 
ontwikkelen waarmee verschillende organisaties in de hele EU 
verschillende activiteiten met betrekking tot thema's als politiek, 
activisme of reizen zouden kunnen bundelen, zodat jongeren 
in staat worden gesteld om nieuwe dingen te leren, nieuwe 
vaardigheden te verwerven en samen projecten te ontwikkelen.

 15. VAN ERASMUS  
       GEBRUIKMAKEN OM  
       ONTVOLKING TEGEN TE  
       GAAN 

Tijdens het seminar gehoord idee  

Ervan uitgaand dat bekend is dat 
internationale ervaringen uiterst nuttig zijn 
om levensvaardigheden op te doen, is het de 
bedoeling dat dit soort ervaringen toegankelijker 
worden gemaakt voor jongeren. Bovendien 
zouden jongeren kunnen worden aangemoedigd 
om te wonen, werken en studeren in regio's 
waar ontvolking een probleem is. Een verblijf 
in het buitenland kan drie maanden duren, 
en studenten kunnen bij gastgezinnen wonen 
en studeren of stage lopen. Dit zou het leren 
over andere culturen en talen alsook het 
ruimdenkender worden, bevorderen. Na hun 
studie twijfelen veel studenten of het beter is om 
verder te studeren of aan het werk te gaan; in het 
buitenland opgedane ervaringen zouden kunnen 
helpen een duidelijker plan te ontwikkelen. 

Het Erasmusprogramma wordt steeds 
populairder onder jongeren, maar velen zijn, 
afgezien van vakanties, nog nooit naar een ander 
land gereisd om daar voor een langere periode te 
studeren of te werken.

Dit zou ook een bijdrage kunnen leveren aan de 
oplossing van een mobiliteitsprobleem: uit EU-
gegevens blijkt dat de helft van de jongeren in 
Europa die in hun land geen baan vinden, bereid 
zou zijn om voor een baan naar het buitenland 
te verhuizen17. Door jongeren te stimuleren om 
ten minste drie maanden naar een ander land te 
verhuizen, kunnen zij ervaring in het buitenland 
opdoen en lacunes op de arbeidsmarkt opvullen. 
Wat het financiële aspect betreft, zouden de 
instellingen van de EU de nodige middelen voor 
deze mobiliteitsprogramma's moeten vrijmaken.

16 Youth Proaktiv, "Transatlantic Leadership Program" http://youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-
program/ (Geraadpleegd juli 2018)

17 Europese Commissie, "Half of young Europeans ready to work abroad", http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (Geraadpleegd juni 2018)
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 16. LESSEN IN LEVENSVAARDIGHEDEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Een manier om jongeren beter voor te bereiden op het leven en 
hen te helpen de basisvaardigheden te verwerven die zij nodig 
hebben om hun dagelijkse activiteiten met succes uit te voeren, en 
om betere burgers te zijn die zijn geïntegreerd in en betrokken bij 
de samenleving, is de invoering van lessen in levensvaardigheden. 
Veel jongeren denken niet aan tal van levensvaardigheden, zoals 
het indienen van een belastingaangifte, recycling of het bereiden 
van eenvoudige maaltijden. Met de introductie van een onderwerp 
als dit kunnen jongeren al op jonge leeftijd kennismaken met dit 
belangrijke deel van het leven. 

In Finland is hiervoor een systeem ingevoerd dat net zo goed in 
de hele EU zou kunnen werken, waar leerlingen "Kotitalous" 
(huishoudkunde) en "Käsityö" (handwerk) worden onderwezen. Ze 
leren koken, schoonmaken, verantwoord omgaan met geld, wassen, 
recyclen en water en energie besparen; maar ook over kleinschalig 
huishoudelijk werk zoals breien, het repareren van kleding, het 
bouwen van een slee om plezier te hebben in de sneeuw of van een 
vogelhuisje voor in de tuin. 

Nog belangrijker is dat ze niet alleen digitale vaardigheden 
aangeleerd krijgen, zoals het identificeren van nepnieuws, de risico's 
van cyberpesten, maar ook meer praktische vaardigheden, zoals het 
installeren van antivirusprogramma's en het gebruik van een printer. 

 18. SCHOOLVAK "UITDAGINGEN" TER  
       BEVORDERING VAN CREATIVITEIT  

Aleksandra

De beoordelingscriteria moeten op alle onderwijsniveaus worden 
herzien zodat ze creativiteit en innovatie omvatten. Het traditionele 
systeem van kennisevaluatie is niet geschikt voor de beoordeling 
van moderne inhoud. Zo zou het beoordelingssysteem van 
projecten en individuele opdrachten kunnen worden gegroepeerd 
in verschillende categorieën, waarbij elke categorie zijn eigen 
beoordelingscriteria en -cijfers heeft, vergelijkbaar met universitaire 
beoordelingscriteria. Op deze manier is het gebied waar een 
leerling meer vaardigheden tekort komt zichtbaar en duidelijk, en 
zo weet men wat moet worden verbeterd en weet de leerkracht 
beter waar hij zich op moet richten. 

Een van de belangrijkste vereisten en behoeften in de huidige 
competitieve werkomgeving is creativiteit. Een andere manier om 
creatievere leerlingen te onderscheiden en te helpen is hen de 
mogelijkheid te bieden tot een eerlijke beoordeling. 

Dit zou kunnen worden bereikt door te werken aan het doorbreken 
van barrières en het bevorderen van verantwoordelijkheid door een 
nieuw schoolvak "Uitdagingen" in te voeren, zoals op sommige 
scholen in Berlijn. Dit vak houdt in dat leerlingen één uur per 
week besteden aan een uitdaging, zoals bijvoorbeeld: schaken 
met ouderen of een lokaal project voor jongeren opstarten. Dit 
bevordert zowel  het zelfbewustzijn, als de sociale interactie.

 17. NIEUWSGIERIGHEID,  
       ZELFONTPLOOIING EN  
       VERANTWOORDELIJKHEID  
       BEVORDEREN 

Laura & Jakob 

Leerlingen moeten worden aangemoedigd 
om zwakke punten te verbeteren, terwijl ze 
de vrijheid krijgen om te kiezen op welke 
activiteiten ze zich willen richten. Wij denken 
dat zo'n projectgericht systeem, waarbij 
jongeren hun eigen ideeën en sterktes 
kunnen ontwikkelen in plaats van kennis 
te moeten stampen, veel betere resultaten 
kan opleveren. Het zou nieuwsgierigheid 
en creativiteit aanmoedigen. Werken aan 
projecten betekent het oefenen van nieuwe 
vaardigheden en leren tijdens het proces, 
waarbij moet worden benadrukt dat falen een 
belangrijke les kan zijn.

Als democratische samenleving willen we 
dat jongeren vrij en gelijkwaardig zijn en 
in solidariteit leven, maar in feite is het 
schoolsysteem op geen enkele manier 
democratisch: een klas van verschillende 
leerlingen met verschillende sterktes en 
interesses wordt door hun leraar hetzelfde 
onderwezen. Gezien ieders individualiteit, 
moet elke leerling in staat worden gesteld 
om zijn eigen vaardigheden en passies te 
ontwikkelen. Door deze aanpak kunnen we 
het meeste uit alle leerlingen halen.

De PISA-studie erkent dat een op die 
beginselen gebaseerd systeem in Finland 
het meest succesvolle schoolsysteem ter 
wereld is. Voor jongere leerlingen tot 13 
jaar bestaan er geen standaardlessen, maar 
werken leerlingen en docenten samen. Het 
spel is binnen de school erg belangrijk en 
het doel van de leerkracht is om  leerlingen 
te motiveren. Zo zijn er geen klaslokalen, 
maar werken de leerlingen in leergroepen 
om hun diepgaande analyse te stimuleren en 
oplossingsvaardigheden of andere talenten te 
ontwikkelen. Dit bevordert de integratie en 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
Finse leerlingen mogen ook een onderwerp 
kiezen waarin ze zijn geïnteresseerd en dat 
ontwikkelen door in contact te treden met 
externe bronnen, zoals deskundigen of musea. 
Gebleken is dat dit "leren van fenomenen" 
leerlingen de juiste vaardigheden voor de 21e 
eeuw biedt, en we zouden dit in heel Europa 
moeten invoeren. 
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 19. SAMENWERKING TUSSEN  
       SCHOLEN BIJ PROJECTEN 

Gaétan

Het zou een idee kunnen zijn om de functies 
van netwerkfacilitators in het leven te roepen 
die op scholen actief zijn om verschillende 
groepen leerlingen te bereiken en zich door 
middel van een reeks bijeenkomsten bezig te 
houden met een specifiek thema (bijvoorbeeld 
Europese waarden, duurzame ontwikkeling, 
onderwijs en andere). Bijvoorbeeld door een 
groep leerlingen op te nemen die een project 
wil ontwikkelen rond duurzame ontwikkeling 
op hun school. 

Met steun van een leraar zouden zij kunnen 
nagaan of er in de Europese Unie andere 
instellingen aan hetzelfde thema werken. Op 
dat moment kunnen ze gebruikmaken van 
het netwerk van facilitators om hen in contact 
te brengen met het schoolnetwerk. Op deze 
manier kan deze school relaties opbouwen 
met andere scholen, hiermee in contact staan 
en samenwerken. 

Het netwerk zou kunnen samenwerken om 
een Europese conferentie over duurzame 
ontwikkeling te organiseren, waar leerlingen 
van middelbare scholen, net als bij het EYE, 
hun projecten kunnen delen en oplossingen 
en ideeën kunnen voorstellen. Deze 
netwerken zouden een hele reeks voordelen 
hebben: informatie en vaardigheden 
uitwisselen; uitwisselingen tussen Europese 
scholen over een bepaald thema bevorderen; 
samenwerkingsverbanden ontwikkelen; 
jonge generaties in staat stellen na te denken 
over een Europees thema; een gevoel van 
verbondenheid met de EU creëren; en nieuwe 
ideeën verzamelen en de betrokkenheid van 
jongeren verbeteren.

In Frankrijk bijvoorbeeld beschikt het Ministerie 
van Landbouw en Voedselvoorziening over 
een verscheidenheid van netwerken voor 
jongeren in het agrarisch onderwijs. Deze 
netwerken maken het mogelijk om de wensen 
en voorstellen van jongeren te herleiden naar 
het ministerie om gezamenlijk projecten op te 
zetten: het is een goede praktijk die naar de 
hele EU kan worden geëxporteerd.

JONG EN OUD:  
Gelijke tred houden met de digitale revolutie

INTERVIEW

Wanneer we het hebben over het welzijn van 
jongeren, hebben we de neiging om alleen in 
economische termen te denken, waarbij we het 
aspect van geestelijk welzijn en gezondheid 
vergeten. Veel jongeren kunnen vandaag de 
dag "vast komen te zitten".

Er is een boemeranggeneratie van jongeren die met hun ouders 
samenwonen en slechts voor korte tijd uit huis gaan, in zeer 
onstabiele omgevingen werken en geen contractzekerheid 
hebben, wat betekent dat zij hun onafhankelijkheid niet volledig 
kunnen ontwikkelen en soms weer bij hun ouders moeten 
gaan wonen. De openbare en sociale diensten onderkennen de 
specifieke behoeften van jongeren nog niet ten volle. De reden 
waarom veel jongeren geen beroep doen op de sociale diensten 
is dat deze als stigmatiserend worden ervaren. De jongeren zijn 
ofwel niet zelfverzekerd genoeg of weten gewoon niet dat deze 
diensten bestaan. Het is belangrijk om de arbeidsvoorwaarden 
voor starters op de arbeidsmarkt te verbeteren en te zorgen voor 
een betere ondersteuning van de geestelijke gezondheid, zodat 
jongeren zich tevreden kunnen voelen en productieve leden van 
de samenleving kunnen zijn. 

Er is ook een intergenerationele kwestie die 
het onderwerp bemoeilijkt.

Verscheidene deelnemers aan het EYE gaven aan dat zij van 
mening waren dat ouderen de problemen van jongeren in het 
algemeen niet erg serieus nemen. Ze horen dingen als: "Het is 
gewoon omdat je jong bent, je groeit er wel overheen. Toen ik 
jong was, was alles een stuk lastiger en toch heb ik het overleefd." 
Ik denk dat de tijden veranderen, dat ze veel onvoorspelbaarder 
worden. Toen onze ouders opgroeiden, maakten ze de school af, 
kregen ze vaste en stabiele banen, konden ze zich een woning 
veroorloven, enzovoort. Tegenwoordig is deze eenvoudige 
levensstructuur voor jonge mensen verdwenen. Het is nu veel 
veranderlijker. Dit geeft uiteraard aanleiding tot bezorgdheid en 
ongerustheid waar jongeren hulp bij nodig hebben, en ik denk 
niet dat de opmerking "wordt volwassen" het beste advies is dat 
ouderen kunnen geven.

Anna Ludwinek,  
onderzoeksmanager, eenheid sociaal beleid, Eurofound



Verslag EYE2018           26

 20. HULPMIDDELEN TEGEN  
       DIGITALE UITSLUITING EN  
       VOOR GEESTELIJKE  
       GEZONDHEID 

Larissa  

Ik denk dat de EU de toegang tot digitale 
instrumenten en hulpbronnen kan verbeteren, 
door ervoor te zorgen dat landen genoeg 
geld investeren in gelijke toegang tot 
technologieën in klaslokalen, dat wil zeggen 
in alle scholen, niet alleen topscholen in grote 
steden, maar ook beroepsscholen en scholen 
op het platteland. 

Een groot thema in scholen is op dit moment 
digitale uitsluiting. We gaan ervan uit dat 
iedereen toegang heeft tot digitale platforms, 
maar in werkelijkheid kan niet iedereen zich 
dezelfde technologie veroorloven. Wat wij 
(OBESSU) hebben gevraagd om dit op te 
lossen, is om laptops en tablets aan te bieden 
op scholen, zodat iedereen dezelfde toegang 
tot technologie heeft.

Wat sociale uitsluiting in het algemeen betreft, 
is het van essentieel belang dat het bewustzijn 
hiervoor wordt bevorderd en dat steun wordt 
verleend aan maatschappelijke organisaties 
zodat deze scholen kunnen bezoeken en 
workshops kunnen organiseren. De toegang 
tot financiering voor deze initiatieven is iets 
wat de EU zou kunnen verschaffen en op dit 
moment verschaft. Ik ben echter van mening 
dat dit op meer lokaal niveau moet gebeuren, 
zodat scholen nauwer kunnen samenwerken 
met het maatschappelijk middenveld aan 
deze lastige kwesties.
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OPMERKINGEN JEUGDFORUM  
 JONG EN OUD

De digitale revolutie roept veel vragen op en brengt veel uitdagingen, maar ook kansen met zich mee. Hoe 
kan Europa vooruitgang boeken door van de voordelen gebruik te maken, zonder dat dit ten koste gaat 
van onze levensstandaard? Om aan deze reis te beginnen, moet Europa de mensen, hun rechten en hun 
gemeenschappen centraal stellen in deze verschuiving naar een meer gedigitaliseerde wereld. Het Europees 
Jeugdforum streeft naar een digitale revolutie die goed is voor alle generaties.

De afgelopen decennia hebben technologische ontwikkelingen 
onze manier van leven en de manier waarop we ons leven 
organiseren veranderd. Van de opkomst van internet en platforms 
voor sociale media tot de snelle vooruitgang op het gebied van 
automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie in bredere zin, 
hebben deze ontwikkelingen zich in een zo hoog tempo voltrokken 
dat beoordelingen de impact ervan met moeite konden bijhouden. 
De huidige generatie jongeren is waarschijnlijk het zwaarst 
getroffen. Zij zijn opgegroeid in een tijd van grote doorbraken en 
technologische ontwikkelingen. Zij zijn dus zowel de eersten die 
ermee kunnen experimenteren en hun leven zien verbeteren door 
deze nieuwe technologieën, als degenen die het meest te lijden 
hebben van ons gebrek aan kennis en begrip van de negatieve 
effecten die zij op de lange termijn hebben op ons leven, de 
democratie, het milieu, de werkgelegenheid en arbeidsrechten, en 
onze gezondheid. Zij beleven deze technologische veranderingen 
ook te midden van welbekende sociaal-politieke en economische 
problemen, zoals hoge werkloosheid, een groter risico op armoede 
en sociale uitsluiting, grotere ongelijkheid en andere problemen bij 
het uitoefenen van hun rechten. 

Er zijn talloze voorbeelden van de impact die de digitale revolutie al 
op ons leven heeft gehad. Zo heeft deze enerzijds nieuwe manieren 
aangereikt om met anderen in contact te komen en anderzijds de 
wijze waarop we worden geïnformeerd en met de media omgaan 
volledig veranderd. Ook heeft zij geleid tot nieuwe vormen van 
gemeenschapsvorming en tot het ontstaan van nieuwe vormen 
van politiek activisme. Verder heeft zij geleid tot een wildgroei 
van media en nieuwsbronnen, nieuwe vormen van verslaggeving 
die voor iedereen toegankelijker zijn, en de opkomst van de 
burgerjournalist. Het nadeel van dit alles is een aanzienlijke toename 
van desinformatie op het internet, met inbegrip van nepnieuws, 
en dat haatpropaganda gemakkelijker te verspreiden is. Dat maakt 
het gemakkelijker om verkiezingen en andere democratische 
processen van buitenaf te manipuleren en chaos te veroorzaken. 
Ook de economie, de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt 
worden hierdoor geraakt. In de wereldwijde concurrentiestrijd om 
concurrentievermogen en om de ontwikkelingen voor te zijn, zijn 
investeringen in nieuwe technologieën en innovatie een belangrijke 
motor geweest voor economische groei en productiviteit. Het heeft 
geleid tot de opkomst van technologiegiganten, zoals Google, 
Facebook, Microsoft en Amazon om er maar een paar te noemen, 
tot een wildgroei van startende technologiebedrijven en, als gevolg 
daarvan, tot een enorme schepping van nieuwe banen in de 
hightech- en technologieproductiesectoren. Helaas is een van de 
gevolgen hiervan de gelijktijdige snelle groei van de zogenaamde 
kluseconomie geweest, waarbij steeds meer jongeren werken 

voor app-gedreven diensten als Deliveroo en 
Uber, en daarmee de overstap van vast en 
langdurig werk naar onzekere banen zonder 
basisrechten, sociale bescherming of vakantie. 
Big data en bijbehorende kunstmatige-
intelligentiesystemen worden bovendien 
steeds meer gebruikt in alle sectoren van 
de samenleving. Zij zijn in staat mensen te 
begeleiden en soms zelfs te vervangen bij het 
nemen van beslissingen en het vinden van 
oplossingen voor problemen. Door middel 
van zelflerende machines, kunstmatige 
intelligentie en algoritmen kunnen big data 
ons leven op vele manieren verbeteren. Zij 
kunnen ervoor zorgen dat middelen veel 
gerichter en kosten- en tijdbesparend worden 
toegewezen, en/of problemen en oplossingen 
veel sneller identificeren dan mensen ooit 
zouden kunnen. In de gezondheidszorg 
bijvoorbeeld kunnen gepersonaliseerde 
diagnoses en geneesmiddelen die aan de 
hand van kunstmatige-intelligentiesystemen 
worden geïdentificeerd, tot betere en 
toereikendere zorg leiden. De impact die dit 
zal hebben op onze samenlevingen en levens 
zal alleen maar verder toenemen met de 
ontwikkeling en komst van het internet van 
de dingen, en naarmate gegevensuitwisseling 
en technologie ingebed raken in het dagelijks 
leven via voertuigen, huishoudelijke apparaten 
en andere fysieke apparaten die zijn uitgerust 
met technologie voor gegevensgeneratie.

Sommigen zeggen dat we aan de vooravond 
staan van de vierde industriële revolutie, 
aangezien deze ontwikkelingen zich in 
ongekend hoog tempo voltrekken en 
bijna elke industrie en elke sector van de 
samenleving ontwrichten, wat leidt tot 
de transformatie van complete systemen 
voor productie, beheer en bestuur. 
Anderen waarschuwen voor de mogelijke 
ineenstorting van de westerse democratieën 
en de socialezekerheidsstelsels zoals wij die 
kennen. Wat de recente mondiale politieke 
gebeurtenissen ons hebben laten zien, is 
dat er nieuwe maatschappelijke problemen 
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worden veroorzaakt, ook op het gebied van privacy, nu het gebruik 
van persoonsgegevens een bedrijfsmodel wordt en een middel 
om politieke chaos te creëren. Zoals de recente schandalen rond 
Facebook-gegevens en Cambridge Analytica ons laat zien, moeten 
deze ontwikkelingen gepaard gaan met een bredere discussie over 
principes en ethiek, en over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat deze technologieën niet eerder een risico voor onze toekomst 
vormen dan de positieve kracht die ze zouden moeten zijn. Wet- en 
regelgeving kunnen volgens sommigen een beperking vormen voor 
innovatie, maar zijn nodig om ervoor te zorgen dat de technologie 
zo veel mogelijk mensen ten goede komt en voor hen toegankelijk 
is. In de EU is het van essentieel belang dat we een wettelijk kader 
ter bevordering van innovatie creëren, concurrerend blijven ten 
opzichte van China en de Verenigde Staten, en er tegelijkertijd voor 
zorgen dat deze innovatie wordt gestuurd en omkaderd door onze 
Europese kernwaarden. De EU heeft reeds het voortouw genomen 
op het gebied van de regulering van het verzamelen en verwerken 
van gegevens door de goedkeuring van de algemene verordening 
gegevensbescherming (GDPR), een juridisch kader dat richtsnoeren 
vaststelt voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 
Er is echter nog veel meer nodig om ervoor te zorgen dat met 
name jongeren worden ondersteund en beter zijn toegerust voor 
de komende veranderingen. Jongeren op het YO!Fest en het 
Europees Jongerenevenement 2018 hebben in Straatsburg een 
aantal ideeën voorgesteld waar Europese beleidsmakers goed 
rekening mee zouden moeten houden, waaronder: "De EU moet 
regels voor het testen, certificeren, ontwerpen en standaardiseren 
van producten op het gebied van robotica en kunstmatige 
intelligentie ontwikkelen, handhaven en voortdurend bijwerken. 
Dit kan worden geformaliseerd door middel van comités van 
deskundigen die zich bezighouden met ethische, technologische, 
juridische en economische vraagstukken, alsmede door middel van 
instrumenten voor bestuur in samenwerkingsverband." Een ander 
voorstel was om steun en financiering beschikbaar te stellen voor 
een ecosysteem van levenslang leren, waar een deskundigengroep 
zou monitoren en in kaart brengen welke vaardigheden in de 
toekomst per land, industrie en sector nodig zullen zijn.

Op het Europees Jeugdforum pleiten we 
voor EU-regelgeving die in de eerste plaats 
moet zijn gebaseerd op een op rechten 
gebaseerde benadering. Dit betekent dat 
beleidsoplossingen moeten zijn gebaseerd op 
internationale mensenrechtennormen, waarbij 
in de eerste plaats moet worden gekeken naar 
de gevolgen van technologische innovatie 
voor de toegang van jongeren tot fatsoenlijk 
werk en gezondheid, het recht om niet te 
worden gediscrimineerd en het recht om deel 
te nemen aan besluitvorming. Een groot deel 
van de hierboven geschetste problemen is 
het gevolg van overconcentratie aan rijkdom 
en middelen in handen van een handjevol 
technologische reuzen/conglomeraten. 
De EU moet het voortouw nemen bij het 
bespreken en vinden van oplossingen in 
de regelgeving voor deze nieuwe realiteit 
– oplossingen die leiden tot vermindering 
van de machtsonevenwichtigheden die zij 
creëert. Tot slot moet ons onderwijsstelsel 
worden heroverwogen, aangezien deze 
nieuwe realiteit vraagt om meer kritisch 
denken en digitale geletterdheid, zodat 
met name jongeren in staat zijn de digitale 
beleidsvorming te beïnvloeden en vorm te 
geven. Mark Zuckerberg heeft onlangs gezegd 
dat "het beschermen van onze gemeenschap 
belangrijker is dan het maximaliseren van 
onze winsten". Interessant genoeg zou dat 
een goede mantra kunnen zijn voor de EU om 
het voortouw te nemen bij het reguleren van 
de digitale revolutie.
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2. RIJK EN ARM:  
 De noodzaak van een eerlijke verdeling
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Voordat we een begin kunnen maken met het oplossen van 
ongelijkheid, moeten we het erover eens zijn dat ongelijkheid 
bestaat. Het thema Rijk en Arm is geformuleerd met de bedoeling 
om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor de groeiende 
ongelijkheid in Europa, maar ongelijkheid is een gecompliceerd 
verschijnsel, dat vele gedaanten kent die niet altijd even makkelijk 
kunnen worden onderkend en waarover niet altijd overeenstemming 
bestaat. Er is ongelijkheid op micro- en macroniveau, dus moeten 
op beide niveaus oplossingen worden gevonden. Als individu 
is het moeilijk om toe te geven dat wat we in het leven hebben 
evenzeer wordt voortgebracht door voorrechten als door onze eigen 
verworvenheden, maar we moeten eraan werken om alles eerlijker 
te maken.

Als krachtig supranationaal bondgenootschap in een geglobaliseerd tijdperk 
raakt de Europese Unie het leven van miljoenen niet-EU-burgers, waardoor 
onze verantwoordelijkheid om ongelijkheid te verminderen en het effect van 
onze oplossingen daarvoor zich uitstrekken tot buiten onze eigen grenzen.  

Hoewel ongelijkheid misschien zijn oorsprong vindt in rijkdom, wordt 
deze in ons dagelijks leven geproduceerd en gereproduceerd op manieren 
die veel verder gaan dan ons banksaldo. De inkomenskloof in Europa is 
een goed onderwerp; ongelijkheid is een veel gecompliceerder systeem, 
dat voortvloeit uit factoren als seksualiteit, geslacht, onderwijs, de kloof 
tussen stad en platteland, burgerschap, globalisering, fysieke capaciteiten, 
huidskleur, technologie en natuurlijk macht.

Europa onderscheidt zich door zijn sociale beleid, maar de steeds 
zichtbaardere resultaten van ongelijkheid hebben geleid tot discussies over 
nieuwe middelen om de inkomens van de rijkeren in de samenleving te 
herverdelen. 

Deze vragen worden vaak gesteld in verband met de verwachte 
herstructurering van de arbeidsmarkt en de opkomst van kunstmatige-
intelligentietechnologie in het dagelijks leven. Hoewel er tal van ideeën zijn 
geopperd, was het sleutelwoord met betrekking tot het thema Rijk en Arm 
ongetwijfeld "het universeel basisinkomen" – een basislevensvergoeding 
die aan alle burgers wordt betaald, ongeacht hun arbeidsstatus. Het gaat 
hierbij om een sociaal beleid waarover veel is gediscussieerd, maar jongeren 
zien het duidelijk als een mogelijke oplossing voor tal van politieke kwesties 
en zijn bereid de risico's ervan te nemen.

Ongelijkheid kent vele nuances en dat moeten we onderkennen als we de 
oorzaken ervan willen achterhalen en oplossingen willen aandragen. Als 
we serieus werk willen maken van ons doel om een einde te maken aan 
de ongelijkheid, moeten alle inspanningen inclusief zijn voor degenen die 
de gevolgen daarvan ondervinden. Hoewel het EYE een inclusief platform 
bood, werd door vele deelnemers aan de orde gesteld dat aan het bijwonen 
van het evenement aanzienlijke kosten waren verbonden, naast het feit 
dat een hoog minimumopleidingsniveau vereist was om aan de discussie 
deel te kunnen nemen. Dit is een potentiële barrière voor juist die mensen 
wier waardevolle inzichten in ongelijkheid moeten worden gehoord.  

Ongelijkheid wekt schaamtegevoelens op door bepaalde leden van de 
samenleving impliciet duidelijk te maken dat ze minder waard zijn. Als we 
ons als democratische unie willen inzetten om de ongelijkheden die we als 
burgers als beschamend ervaren, weg te nemen, en als we op dit moment 
willen terugkijken en trots willen zijn op wat we hebben bereikt, moeten 
we bereid zijn om samen te werken en die moeilijke beslissingen te nemen. 
Echte gelijkheid is inclusief. 
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ONGELIJKHEID: GEVEN EN DELEN 

In de kapitalistische samenlevingen die we zelf hebben opgebouwd, is geld synoniem 
voor macht; wanneer geld en macht te zeer zijn geconcentreerd in de handen van 
bepaalde groepen, vertaalt zich dat in een systeem dat er niet op is gericht het belang 
van allen te dienen. Terwijl de EU-lidstaten nationale socialezekerheidsstelsels opzetten 
om de effecten van deze onevenwichtigheid tot een minimum te beperken, hebben de 
gevolgen van machtsstructuren uit het verleden geleid tot systemische ongelijkheid 
die zichzelf blijft voortbrengen. 

Dit betekent dat mensen niet vrij zijn om hun eigen lot te bepalen op basis van verdienste, maar dat ze geboren zijn in 
een systeem dat buiten hun controle ligt en dat winnaars en verliezers voorselecteert, waarbij het de macht overneemt 
ten behoeve van de eerste groep ten koste van de tweede groep. De groeiende ongelijkheid tussen armen en rijken 
getuigt hiervan en laat zien dat het huidige welvaartsstelsel niet genoeg doet om deze kloof te dichten. 

Gelijkheid zou niet moeten gaan over wie harder werkt of wie meer verdient, gelijkheid gaat over iedereen dezelfde 
kans op succes geven. Iedereen verdient dezelfde uitgangspositie in het leven, maar totdat we manieren vinden om de 
middelen eerlijker te verdelen, zal de kloof tussen arm en rijk blijven toenemen. 

 21. EEN UNIVERSEEL BASISINKOMEN  
       NASTREVEN OM ONGELIJKHEID AAN TE  
       PAKKEN 

Joe 

Het universeel basisinkomen (UBI) is een onvoorwaardelijk inkomen 
dat losstaat van arbeid en door de staat aan al zijn burgers wordt 
betaald, ongeacht hun inkomen, en in het EYE van dit jaar was 
het een populaire oplossing voor sociale problemen die hun 
oorsprong vinden in ongelijkheid. Dit wordt in toenemende mate 
gezien als een oplossing, aangezien jongeren zich in een onzekere 
woonsituatie bevinden als gevolg van stijgende kosten van 
levensonderhoud, dalende lonen en toegenomen belemmeringen 
ten aanzien van werkgelegenheid.

Voorstanders van een UBI, zoals Aurelie Hampel van Unconditional 
Basic Income Europe, betogen dat het UBI armoede grotendeels 
zou uitbannen, aangezien burgers hun eigen behoeften het best 
kennen en het UBI hun de nodige autonomie geeft om in die 
behoeften te voorzien. Aangezien een groot aantal banen wordt 
bedreigd door automatisering, zou het UBI een nieuwe pijler van 
sociale bescherming bieden die de burgers in staat stelt de storm 
op een veranderende arbeidsmarkt te doorstaan. Volgens Aurelie 
moeten we ophouden het UBI te zien als "gratis geld". 

De econoom Harro Boven weerlegt de kritiek dat het UBI 
onbetaalbaar is en is van mening dat het overgrote deel van het 
UBI zou kunnen worden gefinancierd door bureaucratische kosten 
terug te dringen en de huidige sociale uitkeringen opnieuw toe te 
wijzen en het resterende deel te financieren door een bescheiden 
vermogensbelasting. 

Het UBI zou een deel van de financiële lasten verlichten die 
voortvloeien uit tertiair onderwijs, die momenteel een belemmering 
vormen voor gezinnen met lage inkomens en jongeren ontmoedigt 
om hun dromen waar te maken. Vertel ons dat we financiële 
zekerheid hebben. Vertel ons dat we kunnen durven dromen.

 22. LEVENSLANG LEREN  
       BEVORDEREN 

Matthaeus  

Ik zou graag zien dat de hogere winsten 
die multinationals behalen door efficiëntie 
werden herverdeeld onder hun werknemers 
via programma's voor levenslang leren.

Dankzij de opmars van kunstmatige 
intelligentie vordert de automatisering de 
afgelopen jaren in een ongekend tempo, en 
deskundigen voorspellen een dramatische 
herstructurering van onze arbeidsmarkt 
wanneer mensen niet langer onmisbare 
werknemers zijn. Deze grotere efficiëntie 
zal werkgevers veel geld besparen, maar 
mogelijk grote aantallen mensen werkloos 
maken en nieuwe banen creëren waarvoor de 
huidige beroepsbevolking niet over de nodige 
vaardigheden beschikt. 

Dit zou niet alleen het bedrijf ten goede 
komen, maar ook de werknemer voorzien 
van de nodige vaardigheden om door de 
veranderende omstandigheden van een 
arbeidsmarkt in beweging te navigeren door 
hun aantrekkelijkheid te vergroten. Dit vereiste 
zou echter de vorm moeten aannemen van 
een wettelijke verplichting. Aangezien het 
voor kleine ondernemingen onbetaalbaar 
kan blijken te zijn, zou het alleen verplicht 
moeten zijn voor grote multinationals. 
Hierdoor zou een bedrijfscultuur ontstaan 
waarin programma's voor levenslang leren 
een essentieel element zijn om werknemers 
aan te trekken.
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 25. TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG VOOR  
       TRANSGENDERS 

Frederieke 

Ik zou graag zien dat transgenders met open armen in de EU 
worden ontvangen. Dit moet ook het geval zijn in de geneeskunde, 
die een grote rol speelt als het erom gaat aan hun unieke behoeften 
te voldoen. Zowel de behandeling als de identiteit van transgenders 
moeten binnen de gezondheidszorg worden gelegitimeerd 
door gespecialiseerde opleiding van medisch personeel en de 
depathologisering van de transgenderidentiteit. Momenteel 
ontvangen transgenders in de EU verschillende behandelingen en 
rechten, een kwestie die op EU-niveau moet worden aangepakt.

Transgender Europa heeft vastgesteld dat transgenders als gevolg 
van de vooroordelen en marginalisering in onze samenleving lijden 
aan een slechtere mentale en fysieke gezondheid, met inbegrip 
van een verhoogd risico op hiv-infectie en zelfmoord. Deze 
ongelijkheid wordt verergerd doordat transgenders moeite hebben 
om toegang te krijgen tot behoorlijke gezondheidszorg als gevolg 
van hun stigmatisering door de medische gemeenschap, die zich 
manifesteert door gedrag zoals het verwijzen naar transgenders 
met hun naam en geslacht die hun bij de geboorte zijn toegewezen, 
waardoor het vertrouwen tussen medisch personeel en de patiënt 
wordt aangetast. 

Transgenders in Europa ondervinden ook moeilijkheden bij de 
toegang tot noodzakelijke hormoonbehandeling en operatieve 
geslachtsverandering als gevolg van financiële belemmeringen en 
stigmatisering, ondanks de uitspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens dat deze behandelingen "noodzakelijke 
behandelingen" vormen en de lidstaten verplicht zijn deze 
behandelingen als zodanig aan te merken in het kader van hun  
verzekeringsplannen te classificeren. Volgens een onderzoek van 
Transgender Europe uit 2008 kreeg een derde van de respondenten 
geen behandeling, omdat hun arts persoonlijk bezwaar maakte 
tegen de geslachtsverandering, betaalde de helft van degenen in 
de EU dergelijke operaties hebben ondergaan, de kosten daarvan 
zelf.18 19

 23. BASISINKOMEN, MAAR DAN NIET  
       UNIVERSEEL 

Anoosh 

We moeten het huidige socialezekerheidsstelsel, waarvan de 
belangrijkste structuren uit de twintigste eeuw dateren, hervormen.  

Het idee van een basisinkomen om systemische maatschappelijke 
ongelijkheden te verminderen zou kunnen werken, maar het heeft 
geen zin om een rijke bankmanager hetzelfde te betalen als een 
onderbetaalde verpleegkundige. 

De invoering van een voorwaardelijk basisinkomen als aanvulling 
op lagere lonen zou de verantwoordelijkheid voor eerlijke 
lonen verschuiven van particuliere bedrijven naar de staat en de 
afhankelijkheid van sommigen van lage lonen verminderen als 
bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om meer te betalen. 
Het zou ook zorgen voor het gebruik van beperkte staatsmiddelen 
in overeenstemming met de doelstellingen van de welvaartsstaat. 

 24. UNIFORME BELASTING- EN  
       ARBEIDSRECHTEN BINNEN  
       DE EU 

Anoosh & Quentin 

Wij stellen een standaardisering van de 
belasting- en arbeidswetgeving van de EU 
voor, gericht op het bevorderen van gelijkheid 
tussen alle burgers en tussen alle lidstaten.

Ondanks het streven naar gemeenschappelijke 
doelstellingen bestaan er binnen de grenzen 
van de EU nog steeds grote ongelijkheden. Dit 
betekent dat er steeds grotere verschillen in 
levensstandaard tussen EU-burgers bestaan, 
afhankelijk van de lidstaat waarin zij wonen. 

Wij zijn van mening dat alle mensen dezelfde 
kansen in het leven verdienen, maar de 
uiteenlopende belasting- en arbeidsrechten 
van de nationale regeringen staan hieraan 
in de weg.  Dit zou de invoering mogelijk 
maken van een standaard minimumloon, 
dat de koopkracht van de burgers met niet-
geprivatiseerde middelen zou verhogen. 

Door binnen de EU een uniform belasting- 
en arbeidsbeleid tot stand te brengen, 
kan mettertijd, naarmate de economieën 
dichter bij elkaar komen, in heel Europa een 
standaard minimumloon worden ingevoerd. 
Dit zou helpen de geografische verschillen in 
economische draagkracht binnen de EU een 
halt toe te roepen.

18 Europees Parlement, "Transgender Persons' Rights in the EU Member States", http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-20100601-PE425.621-Transgender-Persons-
Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (Geraadpleegd juni 2018)  

19 Transgender Europe, www.tgeu.org (Geraadpleegd juni 2018)
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 26. ROZE BELASTING STOPPEN 

Emily 

Ik zou graag zien dat de hogere kosten voor 
vrouwen worden geschrapt, zodat vrouwen 
niet worden blootgesteld aan hogere kosten 
van levensonderhoud op grond van hun 
geslacht. Deze onevenwichtigheid strekt zich 
uit tot het belastingstelsel, waar elementaire 
verzorgingsproducten die onmisbaar zijn voor de 
gezondheid van een vrouw, worden onderworpen 
aan een weeldebelasting, terwijl scheermesjes 
voor mannen worden beschouwd als een 
basisbehoefte.  

De PINK-belasting heeft betrekking op het 
verschijnsel dat voor vrouwen bestemde producten 
en diensten automatisch duurder zijn dan 
vergelijkbare producten en diensten voor mannen, 
wat leidt tot hogere kosten van levensonderhoud 
voor vrouwen. Het fenomeen binnen het 
belastingstelsel om verzorgingsproducten 
voor vrouwen in te delen als "niet-essentiële 
luxeproducten", wordt "tamponbelasting" 
genoemd, die een hogere belasting op die 
producten inhoudt die geen rekening houdt met 
het feit dat het om basisbenodigdheden gaat.

Sinds maart 2017 kunnen de EU-lidstaten 
beslissen welke producten zij toevoegen aan 
de lijst van producten met een verlaagde btw. 
Sanitaire artikelen mogen echter niet worden 
belast tegen een tarief dat lager is dan 5 %.20 Voor 
dakloze vrouwen, vrouwen in gezinnen met een 
laag inkomen en jonge vrouwen die hun eigen 
toiletartikelen kopen, vormt de "tamponbelasting" 
een onnodige belemmering als het erom gaat te 
voorzien in hun basisbehoeften op het gebied van 
gezondheidszorg. 

 27. BEVORDERING VAN DE  
       MENSENRECHTEN IN DE  
       TEXTIELHANDEL 

Davina

We moeten de toeleveringsketens voor textiel 
eerlijker maken door bindende wetgeving 
op te stellen inzake de naleving van de 
mensenrechten. De textielindustrie die binnen 
de EU produceert en/of verkoopt, moet 
aantonen dat zij de mensenrechten eerbiedigt 
en de internationale arbeidsnormen in acht 
neemt. 

Uiteindelijk moeten de institutionalisering 
van eerlijke handel en de invoering van 
gemeenschappelijke regelingen, alsook een 
open discussie over eerlijke handel en het 
bereiken van een breder publiek binnen de 
EU, worden bevorderd.

Dit zou kunnen worden bereikt door leden 
van het Europees Parlement campagnes 
en resoluties te laten steunen om in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk op te 
nemen over beleid voor eerlijke handel.

INTERVIEW

Hoe belangrijk is integriteit met betrekking tot 
mensenrechten?

Wat Europa betreft, moeten steeds meer vraagtekens worden 
gezet bij zijn integriteit en engagement op het gebied van de 
mensenrechten nu we toekijken hoe kwetsbare gezinnen en 
individuen aan onze kusten sterven. Hoe kunnen we jongeren 
vertellen dat ze trots kunnen zijn op Europa als we de fundamentele 
mensenrechten niet respecteren? Maar al te vaak wordt de indruk 
gewekt dat er te veel nadruk wordt gelegd op gemeenplaatsen 
van liefdadigheid en dat er een abstract gevoel van solidariteit 
heerst ten aanzien van migratie. Europa moet een zelfanalyse 
maken en de EU dient een aantal van haar handelspraktijken 
te heroverwegen om ervoor te zorgen dat de mensenrechten 
centraal blijven staan in haar handelsovereenkomsten.

Waarom onthouden mensen zich van stemmen?

Naar mijn mening wordt er door jongeren niet gestemd omdat ze 
zich niet verbonden voelen met het Europees Parlement, vooral 
niet-blanke Europeanen die nog steeds worden aangeduid als 
migranten van de tweede of derde generatie. Hoe kunnen we 
jongeren vragen om voor het Europees Parlement te stemmen 
als ze daar niet zijn vertegenwoordigd? Europa moet meer naar 
jongeren en hun behoeften luisteren en zich ervoor inzetten dat 
zij de vertegenwoordiging in het Europees Parlement krijgen die 
ze verdienen.

Amal Hussein,  
Somalische student die in Spanje studeert

20 Europese Commissie, "VAT rates", https://ec.europa.eu/taxation_customs/
business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (Geraadpleegd juli 2018)
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REVOLUTIE

De onrust en ontevredenheid in Europa nemen toe. We beginnen te onderkennen dat 
de huidige sociaaleconomische structuren niet zijn ontworpen in het belang van de 
mensen. De tegenstrijdigheid van de huidige economische situatie is dat het welslagen 
ervan afhangt van een eeuwigdurende en onuitputtelijke groei. Het in stand houden 
van deze groei gaat ten koste van de massa; het beloofde druppeleffect is nooit 
werkelijkheid geworden, en in plaats daarvan zijn de rijken rijker en de armen armer 
geworden.

Het is een onafwendbaar feit dat als de dingen blijven zoals ze zijn, ze alleen maar erger worden, en dus is verandering 
onze enige hoop. Als individuen die binnen een systeem functioneren, worden we gedwongen ons te onderwerpen aan de 
rigide en onvergeeflijke eisen van dat systeem. Als individuen die afzonderlijk handelen, zijn we machteloos, en het systeem 
onderhoudt zichzelf ten koste van ons. Als deze kosten zich vermenigvuldigen, wordt ons individuele leed getransformeerd 
in collectieve kosten.

Als we dingen willen verbeteren, moeten we deze collectieve kosten omzetten in een collectieve revolutie en de 
onderdrukkende structuren ontmantelen die het welzijn van de mensen ondermijnen. De leden van het Europees Parlement 
bevinden zich in een bevoorrechte positie om deze verandering te leiden, en wij, de jongeren van Europa, dringen er bij 
hen op aan de moedige en dappere beslissingen te nemen in het belang van de meest kwetsbaren. 

Zoals elke grote verandering zal het op controverse en weerstand stuiten, vooral bij degenen die profiteren van de huidige 
status quo. We hebben politici nodig met visie en integriteit om deze moeilijke beslissingen te nemen voor het algemeen 
belang en om weerstand te bieden aan de onvermijdelijke druk van het overheidsapparaat. 

Wij zijn jong en idealistisch en geloven dat verandering mogelijk is. Laat ons alstublieft niet in de steek. 

 28. TOEGANKELIJKE CURSUSSEN  
       AANBIEDEN IN HEEL EUROPA 

Tijdens het seminar gehoord idee

De EU moet de invoering bevorderen van 
gemakkelijk toegankelijke en kosteloze 
onderwijsmodules op YouTube en andere 
sociale mediaplatforms, in samenwerking met 
universiteiten. Dit kunnen zowel cursussen op 
het gebied van codering als taalcursussen zijn.

Veel jongeren studeren in de hele EU en hebben 
de kans om via het Erasmus-programma 
aan verschillende universiteiten te studeren, 
maar wanneer jongeren aan het werk gaan, 
verliezen ze de kans om voort te bouwen 
op de verschillende vaardigheden waaraan 
ze op de universiteit hebben gewerkt. Door 
deze cursussen aan te bieden, zou de EU een 
voelbaar verschil kunnen maken en mensen in 
de hele EU kunnen helpen hun vaardigheden 
uit te breiden. Het zou ook als bijkomend 
voordeel kunnen hebben dat mensen die niet 
naar de universiteit zijn gegaan, maar nieuwe 
vaardigheden willen aanleren, kansen krijgen 
om onderwijs te volgen.

Dit kan worden bereikt door partnerschappen 
met verschillende universiteiten in de EU, 
waarbij eventueel gebruik kan worden 
gemaakt van het bestaande Erasmus-netwerk.
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 30. BELASTING HEFFEN OVER  
       ROBOTS 

Tijdens het seminar gehoord idee

Ik zou graag zien dat de EU een robotbelasting 
invoert, die robots op dezelfde manier zou 
belasten als de belastingen die worden 
geheven op menselijke werknemers. Dit zou 
kunnen bijdragen tot het terugverdienen van 
verliezen uit gederfde inkomstenbelasting 
en de regering extra inkomsten kunnen 
verschaffen om zich te richten op de 
herstructurering van de arbeidsmarkt. 

Naar verwachting zullen robots 
middenbetaalde banen overnemen die 
middelhoge vaardigheden vereisen, omdat ze 
dankzij kunstmatige intelligentie harder, sneller 
en foutlozer kunnen werken dan mensen 
ooit zouden kunnen. Om te voorkomen dat 
de middenklasse in de problemen raakt, wat 
de ongelijkheid nog verder zou vergroten, 
moeten er maatregelen worden genomen om 
de toename van de door robots gegenereerde 
welvaart te herverdelen over de samenleving 
als geheel. Het Europees Parlement heeft 
eerder een voorstel verworpen om een 
robotbelasting in te voeren, maar ik denk dat 
dit een noodzakelijke stap is als regeringen 
de problemen willen aanpakken die worden 
veroorzaakt door een geherstructureerde 
arbeidsmarkt.21

Een automatiseringsbelasting zou de 
herverdeling van rijkdom via sociale 
zekerheidsstelsels, onderwijsprogramma's 
en overheidsdiensten mogelijk maken en 
investeringen in andere sectoren van de 
economie stimuleren. Van cruciaal belang is dat 
herverdeling in de vorm van een belasting de 
overdracht van macht en verantwoordelijkheid 
van particuliere ondernemingen aan de meer 
geschikte en democratisch gekozen regering 
waarborgt. 

 29. EEN INCLUSIEVER EYE ONDERSTEUNEN 

Roger 

Ik ben van mening dat het EYE vooraf middelen ter beschikking 
moet stellen aan jongerengroepen die een verscheidenheid aan 
gebruikers vertegenwoordigen, voor wie de financiële kosten van 
het bijwonen van het EYE te hoog zijn. Veel van de deelnemers 
van dit jaar waren hoogopgeleid en financieel onafhankelijk, 
zodat er geen sprake is van een goede vertegenwoordiging van 
de Europese jeugd. Ik zou graag zien dat bij toekomstige EYE-
evenementen bredere sociale insluiting centraal komt te staan bij 
alle beleidsbeslissingen om ervoor te zorgen dat personen met 
uiteenlopende achtergronden aanwezig zijn.

Het EYE biedt de jongeren van Europa een onschatbare kans om 
hun stem te laten horen. Het is echter van vitaal belang dat deze 
stemmen representatief zijn voor alle Europese jongeren en niet 
alleen voor een paar bevoorrechte groepen. De kosten van vervoer, 
logies en eten telt allemaal op, en voor degenen die van ver reizen, 
kunnen de kosten nog verder oplopen. Hoewel het EYE sommige 
jongerengroepen sponsort om deze kosten te dekken, is het 
noodzakelijk dat de deelnemers het geld al beschikbaar hebben, 
aangezien zij met terugwerkende kracht worden betaald.

In het EYE 2018 ontbrak de unieke kijk van degenen die met 
financiële problemen te kampen hebben, waardoor waardevolle 
ideeën ongehoord zullen blijven. Dit kan worden bereikt door de 
financiering op individuele personen te richten en de zichtbaarheid 
van het evenement bij de instellingen te vergroten. Een andere 
suggestie zou kunnen zijn om samen te werken met partners 
om mogelijkheden te bevorderen en het evenement vooraf te 
promoten in regio's met weinig deelnemers.

 31. BELASTINGONTDUIKING VOORKOMEN 

Jonathon 

Ik zou graag willen dat de EU de rijken verhindert hun voorrechten 
uit te buiten door een register van de uiteindelijk gerechtigden 
begunstigden van alle Europese activa in te voeren.

Alle cijfers wijzen op het onvermijdelijke feit dat de ongelijkheid 
toeneemt, en naarmate de rijken rijker worden, worden ze ook 
slimmer in het verbergen van hun geld. Dit leidt niet alleen tot het 
uitputten van vitale fondsen voor openbare diensten en het verder 
verlagen van de levensstandaard in de lagere sociale lagen, ook het 
falen van regeringen om de illegale praktijken van de superrijken 
aan te pakken, zorgt ervoor dat het vertrouwen van de bevolking 
in het democratische proces wordt geschaad.   

Door transparantie te introduceren, zou de werkelijke uiteindelijk 
gerechtigde van een vermogensbestanddeel identificeerbaar zijn. 
Dit zou voorkomen dat rijke bedrijven en individuen zich zouden 
verschuilen achter lege vennootschappen, zoals door de Panama 
Papers werd onthuld als een ongebreidelde praktijk.

Het Europees Parlement zou kunnen proberen samen te werken 
met andere Europese instellingen om een dergelijke lijst van 
uiteindelijk gerechtigden tot stand te brengen.

21 Europees Parlement, "Robots and Artificial Intelligence: MEPs call for EU-wide liability rules", http://
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-
call-for-eu-wide-liability-rules (Geraadpleegd juli 2018)
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INTERVIEW

Europa kampt met ongelijkheid qua geluk: het bewustzijn van 
mensen dat ze minder gelukkig en minder gelijk zijn, zorgt ervoor 
dat ze zich slechter voelen en betekent dat de ongelijkheid 
nog groter wordt. Het is daarom belangrijk om te focussen op 
geluksgelijkheid voor iedereen, en uiteindelijk is inkomen niet de 
belangrijkste drijfveer van geluksgevoel, dat is in feite gezondheid! 
Europese politici zouden moeten overwegen om het succes 
van beleid te meten aan de hand van maatstaven voor geluk 
in plaats van de huidige bbp-gerichte benadering. Geestelijke 
gezondheidskwesties zijn bijvoorbeeld een belangrijkere indicator 
voor ongeluk in plaats van werkgelegenheid – maar politici 
richten zich onverdroten op de werkgelegenheidscijfers als teken 
van succes.

Een andere politieke valkuil is het verkeerd interpreteren van 
wetenschappelijke bevindingen, in de overtuiging dat wat mensen 
gemiddeld gelukkig maakt, zal werken voor de maatschappij 
als geheel. Zodra je iemands persoonlijke vrijheid bij het maken 
van levenskeuzes elimineert, bijvoorbeeld door hem of haar te 
dwingen gezond gedrag te volgen, met de bedoeling zijn of haar 
geluk te verbeteren, zal dit alleen maar het tegenovergestelde 
effect hebben. Zo zal het dwingen van onwillige burgers om 
onderwijs te volgen (gemiddeld genomen een factor voor geluk), 
juist hun geluk verminderen. Een betere aanpak is om mensen uit 
te leggen waarom een bepaalde beslissing verstandig is, dan hen 
de vrijheid te geven om zelf te beslissen.

 

Isabelle Arendt,  
Happiness Research Institute

 32. GELIJKE  
       VERTEGENWOORDIGING IN  
       HET EUROPEES PARLEMENT 

Fatima & Amal

De bevolking van Europa is diverser 
en pluralistischer dan ooit, maar deze 
veranderingen zijn niet doorgedrongen tot 
het Europees Parlement, waar de gemiddelde 
afgevaardigde een blanke, heteroseksuele 
man is. Momenteel is slechts 37,4 % van de 
leden vrouw22, zijn slechts 17 van de 751 leden 
niet-blank23 en is minder dan 4 % momenteel 
jonger dan 35 jaar.24 Wij, de jongeren van 
Europa, hebben verschillende kleuren, seksuele 
geaardheden en geslachtsidentiteiten, en wij 
zijn valide, gehandicapt en intersectioneel.

We zouden graag zien dat onze levendigheid 
en pluraliteit werden weerspiegeld onder 
de leden van het Europees Parlement. Het 
is belangrijk dat de leden van het Europees 
Parlement kennis nemen van onze ervaringen, 
zodat ze de unieke reeks kwesties begrijpen 
waarmee we worden geconfronteerd en 
aan onze kant staan. Er moet meer worden 
gedaan om een houding van sociale integratie 
te creëren. Als we ons vertegenwoordigd 
willen voelen met het gevoel er binnen de EU 
bij te horen, is het belangrijk dat we onszelf 
gerepresenteerd zien onder de besluitvormers. 

22 European Parliament, "Women in the European Parliament", http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB%282017%290001_EN.pdf (Geraadpleegd juli 2018)

23 Politico, "When Britain exits the EU, its diversity departs too", https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-the-eu-brussels (juni 2018)

24 Cijfers van de administratieve diensten van het Europees Parlement
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 33. ONS GELUKKIGER MAKEN DOOR NIET  
       LANGER HET BBP TE HANTEREN ALS ENIGE  
       MAATSTAF VOOR VOORUITGANG 

Joshua  

Ik zou graag willen dat leden van het Europees Parlement het geluk 
van hun burgers prioriteit geven en wetenschappelijke maatstaven 
voor geluk gaan gebruiken bij het vormgeven van overheidsbeleid en 
het meten van de doeltreffendheid ervan. Dit betekent dat we verder 
moeten kijken dan de nationale geluksniveaus om patronen vast te 
stellen, en bronnen van geluksgevoel moeten identificeren die verder 
gaan dan de traditionele materiële kwantitatieve indicatoren zoals 
inkomen.

Zoals op alle gebieden van het leven strekken de ongelijkheden 
binnen de samenleving zich ook uit tot geluksniveaus. Geluk is niet 
slechts een abstract, wollig begrip, maar een harde wetenschap, 
en bij het meten van geluk maakt de Better Life Index van de OESO 
gebruik van tien verschillende categorieën, waaronder gezondheid, 
burgerbetrokkenheid, milieu en gemeenschap. Op dit moment wordt de 
gelukskloof groter en als Europese politici deze trend willen ombuigen, 
moeten ze met de burgers in gesprek gaan om te begrijpen waarom.

Hoewel inkomen belangrijk is, is gezondheid eigenlijk een van de 
primaire drijfveren van geluk, maar de twee worden vaak door elkaar 
heen gebruikt, aangezien rijkere mensen een betere toegang tot de 
gezondheidszorg hebben. Als de Europese politici het geluksniveau 
serieus willen verbeteren, moeten zij dit centraal stellen bij al hun 
beleidsbeslissingen. Zoals een deelnemer uit Bulgarije zei: "Geluk is 
geen uniform beleid".

25 Europese Commissie, "Statistics on rural areas in the EU",  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (Geraadpleegd juni 2018)

 34. HET PLATTELAND AANTREKKELIJKER  
       MAKEN VOOR JONGEREN 

Jannes

Ik zou graag zien dat de EU het platteland nieuw leven inblaast, met als 
doel de thans afnemende jongerengemeenschap in plattelandsgebieden 
in stand te houden, maar ook om een alternatieve levensoptie te bieden 
aan jonge mensen in steden die worstelen met de stijgende kosten van 
levensonderhoud.

28 % van de Europese bevolking woont in plattelandsgebieden, maar 
er wordt niet genoeg gedaan om de ongelijkheden aan te pakken 
waarmee zij worden geconfronteerd op het gebied van politieke 
vertegenwoordiging, mobiliteit en toegang tot kennis25. Ze missen 
de mogelijkheden en kansen om op dezelfde manier te verkennen, 
te experimenteren en te ontdekken zoals de stadsbevolking dat kan. 
Als gevolg daarvan zijn jongeren gedwongen zich elders te vestigen, 
waardoor een slinkende, vergrijzende gemeenschap achterblijft. 

Om het platteland aantrekkelijker te maken voor jongeren, is het van 
het grootste belang dat in al hun basisbehoeften kan worden voorzien. 
Er moet worden gezorgd voor een toereikende infrastructuur die hen 
in staat stelt tot persoonlijke, politieke en educatieve zelfontplooiing. 
Het uitbreiden van de beschikbaarheid van onderwijsdiensten tot 
afgelegen gebieden – zoals cursussen met niet-fysieke participatie 
– is van het grootste belang, met name de cursussen die zijn 
gericht op landbouwondernemerschap. Ik zou graag zien dat het 
overheidsbeleid zo wordt opgezet dat elke regio zijn eigen programma 
voor plattelandsontwikkeling kan invullen, en zo de vrijheid heeft om 
rekening te houden met de individuele behoeften van de regionale 
jonge bevolking. 
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BELANGRIJK

In de afgelopen eeuw hebben we grote stappen gezet om de ongelijkheid te 
verminderen, maar het is belangrijk dat we niet zelfgenoegzaam worden in deze 
missie, en dat we altijd alert zijn op pogingen om deze inspanningen te ondermijnen. 

Gelijkheid is niet per definitie permanent – zo is ze er, en zo is ze weer verdwenen. Zelfs het handhaven van de huidige 
gelijkheid die we hebben bereikt, is een voortdurende evenwichtsoefening. 

Gelijkheid is zeer persoonlijk en contextueel. Een waarheidsgetrouw begrip van gelijkheid is alomvattend, dus het is 
van vitaal belang dat onze missie met betrekking tot de gelijke behandeling van iedereen grenzeloos, pluralistisch en 
genereus is. Om al deze redenen is het belangrijk dat elk lid van de samenleving zich in staat voelt om zijn/haar stem te 
laten horen en tot uitdrukking te brengen wat gelijkheid voor hem/haar betekent en hoe hij/zij behandeld wil worden. 

Empowerment is vervlochten met het gevoel dat ik er toe doe: ik ben belangrijk, ik tel mee, en wanneer ik spreek, 
wordt er naar me geluisterd. Door hun de instrumenten te geven om zich uit te drukken en vooral door te luisteren naar 
wat ze te zeggen hebben, kunnen leden van het Europees Parlement jongeren in staat stellen voor een rechtvaardiger 
Europa te strijden. 

 35. VLUCHTELINGEN MONDIGER MAKEN EN  
       INTEGREREN DOOR HEN IN HET NATIONALE  
       ONDERWIJSSTELSEL OP TE NEMEN 

Tijdens het seminar gehoord idee  

Ik zou graag willen dat de EU haar lidstaten begeleidt in de richting 
van het opnemen van onderwijs als een noodzakelijk antwoord op 
noodsituaties met betrekking tot vluchtelingen.

Volgens een UNHCR-verslag gingen 3,5 miljoen 
vluchtelingenkinderen tussen 5 en 17 jaar in het schooljaar 2016 
niet naar school, wat wijst op een onderwijscrisis die tal van 
ontheemde jongeren treft.26 Het onderwijsstelsel biedt jonge 
vluchtelingen cruciale kansen om zich te integreren in de lokale 
gemeenschap, waardoor zij contacten kunnen leggen, vertrouwd 
kunnen raken met de lokale cultuur en de moedertaal kunnen 
leren. Bovendien voorziet het hen van de nodige vaardigheden om 
een instrumentele rol te spelen die bijdraagt tot de samenleving. 

De lidstaten dienen ernaar te streven vluchtelingen in hun nationale 
onderwijsstelsel op te nemen, teneinde hun de kennis en de 
vaardigheden te verschaffen om een zelfstandig leven te leiden en 
een beter inzicht te krijgen in de nieuwe wereld waarin zij zich 
bevinden. 

Ik zou graag zien dat de EU de nodige steun biedt om dit proces 
te begeleiden door waar nodig kennis, gegevens en financiële 
bijstand te verstrekken om een zo naadloos mogelijke overgang te 
waarborgen. Het potentieel dat jongerengroepen en -organisaties 
hebben om het integratieproces te vergemakkelijken, moet ook 
worden benut, met aanmoediging en financiële steun op EU- 
niveau.

 36. UITGEBREIDE SEKSUELE  
       VOORLICHTING 

Jiale  

Ik roep de EU op om de lidstaten te 
verplichten hun burgers als onderdeel van 
hun schoolopleiding een uitgebreide seksuele 
voorlichting te geven. Dit moet worden 
gebaseerd op traditionele cursussen seksuele 
voorlichting waarin onderwerpen als seksuele 
ontwikkeling en seksuele gezondheid 
worden behandeld, maar moet ook een 
onbevooroordeelde inleiding omvatten 
over onderwerpen als genderidentiteit, 
seksuele geaardheid, seksueel gedrag en 
genderdiversiteit.

Dankzij de dappere inspanningen van de 
LGBTQI+-beweging zijn genderclassificatie 
en seksuele geaardheid verschoven van 
eerdere normatieve beperkingen naar een 
toleranter en individualistischer begrip. De 
jongeren van tegenwoordig zijn zelfbewuster, 
beter geïnformeerd en in toenemende 
mate resistent tegen de maatschappelijke 
beperkingen die hen worden opgelegd, maar 
de huidige normen van seksuele opvoeding 
weerspiegelen dit niet. 

Dit zal een meer seks-positieve samenleving 
bevorderen, vooroordelen verminderen en 
jongeren leren voor zichzelf te zorgen in een 
niet-oordelende omgeving.

26 UNHCR, "UNHCR report highlights education crisis for refugee children"
http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (Geraadpleegd juni 2018).
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27 Free Press Unlimited, "Media organisations urge EU to take action on killing of journalists", https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-
urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (Geraadpleegd juni 2018)

28 Free Press Unlimited, "Media organisations urge EU to take action on killing of journalists", https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-
urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (Geraadpleegd juni 2018)

 37. STEUN VOOR SOCIAAL  
       ONDERNEMERSCHAP EN DE  
       DEELECONOMIE 

Ellie 

Ik zou graag zien dat de EU zich meer inspant om sociaal 
ondernemerschap te bevorderen en de economie te delen, met 
name onder jongeren. Daarnaast zou ik graag zien dat de EU 
de impact van sociale ondernemingen vergroot door ter plaatse 
contact met hen op te nemen om inzicht te krijgen in de wettelijke 
barrières die hun inspanningen ondermijnen, en vervolgens samen 
te werken om deze waar nodig te ontmantelen. 

Elke technologische sprong voorwaarts ging gepaard met 
waarschuwingen, en hoewel moderne apparaten zijn ontworpen 
om de connectiviteit te verbeteren, wordt soms precies het 
tegenovergestelde bereikt. In tijden als deze is het goed om aan 
de opmerking van Bill Gates te herinneren: "Technologie is slechts 
een hulpmiddel.

Een deeleconomie is een samensmelting van sociaaleconomische 
solidariteit en technologische communicatie, waarbij "gevers", 
"ontvangers" en "delers" op het wereldwijde web met elkaar 
worden verbonden. De verschuiving van de duizendjarige 
generatie van eigendom naar toegang, en van status naar delen, 
verklaart het daverende succes van deelapps zoals Uber, AirBnB 
en Crowdfunding. Naast commercieel gebruik is de deeleconomie 
ook een instrument voor sociale rechtvaardigheid, waardoor een 
circulaire economie wordt bevorderd waarin kennis, middelen en 
diensten worden herverdeeld om een sociaal effect te creëren in 
plaats van te verspillen. 

Een van die sociale ondernemingen is de app "Too Good To 
Go", waarmee producenten van levensmiddelen die overtollige 
producten gebruiken, worden gekoppeld aan consumenten die 
tegen een lagere prijs willen kopen. Vertegenwoordigster Rose 
Boursier-Wyler zegt dat de onderneming nog steeds te maken 
heeft met juridische hindernissen, zoals de op producten gedrukte 
houdbaarheidsdatum, wat hun vooruitgang vertraagt. Ze hoopt 
dat ze met de EU kan samenwerken om deze problemen te 
ondervangen en de voedselverspilling nog verder terug te dringen.

 38. NATIONALE BESCHERMINGS- 
       MECHANISMEN VOOR  
       JOURNALISTEN IN EUROPA 

Miranda  

Ik wil dat de EU zich opwerpt als beschermer 
van journalisten, samen met de lidstaten werkt 
aan nationale beschermingsmaatregelen voor 
journalisten die binnen Europa werken, en 
een einde maakt aan de huidige cultuur van 
straffeloosheid van de machthebbers. Dit 
zou kunnen worden bereikt door een pan-
Europese werkgroep of organisatie op te 
richten die zich bezighoudt met de toestand 
van de journalistieke vrijheid in heel Europa 
en hierover verslag uitbrengt aan de leden van 
het Europees Parlement en de lidstaten.

Democratische waarden stellen weinig voor 
zonder de gewaarborgde bescherming van de 
persvrijheid. De afgelopen maanden en jaren 
is de persvrijheid uitgehold, in een wereld 
waarin om de vijf dagen een journalist vrijwel 
ongestraft om het leven komt27.

Europa is niet onkwetsbaar voor de beknotting 
van de journalistieke vrijheid; de afgelopen 
maanden zijn de Maltese journalist Daphne 
Caruana Galizia, de Slowaakse journalist Jan 
Kuciak en de  Zweedse journalist Kim Wall 
om het leven gekomen. Volgens de regionale 
indicator voor 2018 van "Reporters Without 
Borders" zijn vijandige instelling ten opzichte 
van journalisten en de inmenging in hun 
activiteiten van de kant van de overheid in het 
grootste deel van Europa toegenomen, waarbij 
in het bijzonder in Malta, de Tsjechische 
Republiek, Servië (een kandidaat voor het EU-
lidmaatschap) en Slowakije sprake is van een 
slechte ontwikkeling.28
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 39. GEBARENTAAL BEVORDEREN  

Ferre 

Ik zou graag zien dat het wederzijds onderwijs 
van mensen met een handicap en valide 
mensen zodanig wordt vormgegeven dat 
de uitdaging van het naast elkaar bestaan 
zelf een toegevoegde waarde is voor de 
leerervaring. Valide mensen moeten worden 
aangemoedigd om gebarentaal te leren, 
hetgeen moet worden bevorderd door de 
beschikbaarheid van cursussen op scholen.

De huidige aanpak ten aanzien van 
gehandicapten binnen het onderwijsstelsel, 
waarbij zij soms worden gescheiden van 
valide mensen, leidt tot sociale uitsluiting 
en immobiliteit van gehandicapten. Zo is 
het percentage gehandicapte studenten dat 
aan Erasmus deelneemt, veel lager dan het 
percentage dat dit deel van de bevolking 
vertegenwoordigt.

De toegankelijkheid van onderwijs voor 
personen met een handicap en belemmeringen 
van die toegang is een onderwerp dat velen 
betreft. 14 % van de 15 tot 64-jarigen in de 
EU meldt moeilijkheden bij het uitoefenen 
van een basisactiviteit29. Bovendien is het 
percentage voortijdige schoolverlaters 
onder personen met een handicap veel 
hoger dan voor mensen zonder handicap, 
namelijk 31,5 % tegenover 12,3 %30.Deze 
uitsluitingstendensen strekken zich ook uit tot 
de werkgelegenheid, aangezien minder dan 
de helft van de mensen met moeilijkheden 
bij het uitoefenen van een basisactiviteit een 
baan heeft31. 

De zichtbaarheid van gehandicapten moet 
worden gebruikt en het onderwijsstelsel moet 
als middel dienen voor hun sociale integratie. 

Hiermee kan een begin worden gemaakt 
door een campagne te lanceren om een 
betere houding ten opzichte van personen 
met een handicap te bevorderen, bijvoorbeeld 
door gebarentaal te laten onderwijzen op 
scholen en op het werk, als een extra cruciale 
vaardigheid. De EU zou ook kunnen voorzien 
in gegarandeerde plaatsen voor gehandicapte 
studenten om deel te nemen aan Erasmus.
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29 Eurostat, "Disabilities among the working age population, http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_
Disability_statistics_final.png (Geraadpleegd juni 2018)

30 Europese Commissie, "Disability statistics - access to education and 
training", http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Disability_statistics_-_access_to_education_and_training (Geraadpleegd 
juni 2018)

31 Eurostat, "Disabilities among the working age population, http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_
Disability_statistics_final.png (Geraadpleegd juni 2018)

INTERVIEW

We moeten anders gaan denken over de manier waarop we 
de kloof tussen stad en platteland benaderen. De scheidslijnen 
zelf zijn niet noodzakelijkerwijs gepolariseerd, maar eerder een 
aansluitend geheel, aangezien elk plattelandsgebied anders is en 
wordt geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen die hun 
eigen unieke oplossingen vereisen in plaats van de traditionele 
agrarische rol eraan toe te schrijven. In plattelandsgebieden 
is men vaak van mening dat ze worden uitgesloten van de 
vooruitgang van de globalisering. 

Plattelandsgebieden moeten hun eigen niche vinden waar 
zij een concurrentievoordeel hebben en bij de ontwikkeling 
daarvan worden ondersteund. Uiteraard moet het beleid 
hiervoor stimulansen creëren door middel van infrastructuur en 
door innovatie en onderwijs te bevorderen. Dit betekent onder 
meer dat moet worden overgeschakeld van een op subsidies 
gebaseerde aanpak op een op mogelijkheden gebaseerde aanpak. 
Onafhankelijke gemeenten zouden ook partnerschappen moeten 
kunnen aangaan om samen in te spelen op het beleid.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
OESO
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 40. TIJDELIJKE HUISVESTING  
       CREËREN 

Tijdens het seminar gehoord idee  

Ik zou graag zien dat de EU maatregelen neemt 
om jongeren tijdens deze overgangsfase te 
helpen bij hun intrede op de huurmarkt. Dit 
vraagt om een andere aanpak, afhankelijk 
van de stedelijke of landelijke locaties. Op 
stedelijke locaties zijn vaak de huurprijzen het 
probleem in plaats van de beschikbaarheid van 
woningen, dus een oplossing zou een vorm 
van sociale woningbouw kunnen zijn waarbij 
voor een bepaalde periode een plafond wordt 
gesteld aan de huurprijs.

De jeugdwerkloosheid blijft hoog in bepaalde 
delen van Europa, terwijl degenen die tot de 
arbeidsmarkt toetreden een aanzienlijk lager 
inkomen hebben dan hun meerderen, omdat 
ze met pieken in de huurprijzen te kampen 
hebben. De verhuizing uit de gezinswoning 
is een belangrijke stap voor jongeren die hun 
eigen leven willen leiden en zelfstandig willen 
zijn, maar de woon- en huurmarkt is vrijwel 
onbetaalbaar. 

Op het platteland hebben jongeren te 
maken met het gebrek aan betaalbare kleine 
appartementen die passen bij de behoeften 
van jongeren. Ik zou graag zien dat er op 
het platteland overgangsappartementen 
worden gebouwd, die voorzien in efficiënte, 
kleinschalige huisvesting voor jongeren als 
alternatief voor een gezinswoning. 

Dit zou voor veel jongeren een echte 
verandering teweegbrengen en een van 
de meer blijvende problemen van de 
jeugdwerkloosheid oplossen.
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OPMERKINGEN VAN HET JEUGDFORUM  
 RIJK EN ARM

De economische en financiële crisis is achter de rug en de werkgelegenheid is terug, althans dat wordt 
beweerd. Jongeren lopen echter het risico slechter af te zijn dan hun ouders. De jeugdwerkloosheid is nog 
steeds tweemaal zo hoog als het EU-gemiddelde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een sociaal Europa 
voor alle jongeren, ook de meest kwetsbaren, niet een voornemen blijft, maar realiteit wordt? Het Europees 
Jeugdforum zet zich in voor kwaliteitsbanen, een verbod op onbetaalde stages en het waarborgen van 
socialezekerheidsstelsels voor iedereen.

Het is duidelijk dat jongeren, nu zij de groep met het grootste risico 
op armoede en sociale uitsluiting zijn geworden, het zwaarst te 
lijden hebben onder de toenemende ongelijkheid in de Europese 
Unie (EU). Terwijl de jeugdproblematiek op de Europese politieke 
agenda een steeds belangrijkere plaats inneemt, zijn de maatregelen 
maar al te vaak uitsluitend gericht op het terugdringen van de 
hoge jeugdwerkloosheid. Maar op YO!Fest en op het Europees 
Jongerenevenement (EYE) 2018 vormden economische rechten 
slechts één dimensie van het gesprek. Jongeren kwamen bij elkaar 
om, naast werk, te praten over kwesties van sociale inclusie, zoals 
toegang tot gezondheidszorg, huisvesting en inclusiviteit. Er werd 
erkend dat jongeren geen homogene groep vormen; zij hebben 
uiteenlopende behoeften, achtergronden en ervaringen die van 
invloed zijn op hun vermogen om hun sociale en economische 
rechten ten volle te genieten. 

De discussies die jongeren voerden in het YO!Fest en het EYE 
weerspiegelden de noodzaak om te investeren in een socialer 
Europa na jaren van aandacht voor de versterking van de 
economische en monetaire unie. Op 17 november 2017 kondigde 
de EU de Europese pijler van sociale rechten af; een reeks van 20 
essentiële beginselen en rechten voor rechtvaardige arbeidsmarkt- 
en socialezekerheidsstelsels in het hedendaagse Europa. De pijler 
omvat tal van beginselen die van invloed zijn op jongeren, zoals 
de toegang tot sociale bescherming, het recht op goed en inclusief 
onderwijs en adequate minimumlonen. 

De pijler is een stap in de goede richting, maar de EU moet zich 
richten op het volgende om ervoor te zorgen dat jongeren aan 
armoede en sociale uitsluiting kunnen ontsnappen: 

We hebben meer inclusieve onderwijssystemen nodig. In de 
Europese schoolsystemen worden jongeren met een kwetsbare 
achtergrond (bijv. Roma-jongeren) vaak niet geïntegreerd; 
gehandicapte jeugd; jonge vluchtelingen; enz.). Een sociaal Europa 
kan niet tot stand komen als we er niet voor zorgen dat iedereen, 
ongeacht zijn of haar achtergrond, toegang heeft tot gratis 
onderwijs waarin de leerling centraal staat, en dat jongeren in staat 
worden gesteld actieve burgers en rechthebbenden te zijn. Dit 
betekent ook meer investeringen in en een betere erkenning van 
niet-formeel onderwijs en aanbieders van niet-formeel onderwijs, 
zoals jongerenorganisaties, die bewezen hebben dat zij resultaten 
boeken die in het formeel onderwijs niet worden bereikt. 

We hebben meer opleidingsmogelijkheden 
van hoge kwaliteit nodig. Op nationaal 
niveau moeten meer inspanningen worden 
geleverd om wetgeving aan te nemen en toe 
te passen voor een betere reglementering van 
stages en leerlingplaatsen, overeenkomstig de 
beginselen van het Europees kwaliteitshandvest 
voor stages en leerlingplaatsen van het 
Europees Jeugdforum. Dit zou zorgen voor 
gelijke toegang tot opleidingsmogelijkheden 
die aan de kwaliteitsnormen voldoen, en dus 
de potentie hebben om zinvolle wegen naar 
werkgelegenheid te worden.

We moeten investeren in het vermogen 
van jongeren om onafhankelijk en 
autonoom te worden. Dit betekent dat 
toegankelijke huisvesting en vroegtijdige 
tussenkomst ter bestrijding van dakloosheid 
belangrijke beleidsprioriteiten moeten zijn; 
alsmede universele kosteloze toegang 
tot hoogwaardige gezondheidszorg, 
ongeacht de seksuele geaardheid, afkomst, 
opleidingsstatus, arbeidssituatie of 
verblijfsstatus.

We moeten ons beter aanpassen aan de 
veranderende aard van werk. Jongeren 
worden in toenemende mate tot atypische 
arbeidsverhoudingen gedwongen, zoals 
nulurencontracten, onvrijwillig tijdelijk werk 
of deeltijdwerk, en schijnzelfstandigheid. 
Dit is van invloed op hun mogelijkheden om 
toegang te krijgen tot fundamentele rechten 
van werknemers, zoals ziekteverlof of betaalde 
vakantie. Het arbeidsrecht moet up-to-date 
worden gehouden om het hoofd te kunnen 
bieden aan de nieuwe uitdagingen die de 
nieuwe arbeidsvormen met zich meebrengen. 

We moeten de toegang tot sociale 
bescherming verbeteren. Dit is van cruciaal 
belang om armoede onder jongeren terug te 
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dringen, aangezien de socialezekerheidsstelsels vaak geen recht 
doen aan de realiteit van de arbeidsmarkt voor jongeren en de 
toegang daartoe vaak is gekoppeld aan het arbeidsverleden of de 
arbeidssituatie. Sociale bescherming moet toegankelijk zijn voor 
jongeren door rekening te houden met het soort werk dat jongeren 
doen, zoals stages, leerlingplaatsen en onbetaald werk.

We moeten het beleid inzake het minimumloon voor jongeren 
afschaffen. Het minimumloon voor jongeren is discriminerend en in 
strijd met het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk. De EU moet 
een EU-aanbeveling over passende minimumlonen aannemen, 
waarin de lidstaten worden aangemoedigd het minimumloon voor 
jongeren af te schaffen. 

We moeten jongeren betrekken bij de bestrijding van 
economische en sociale uitsluiting. Jongerenorganisaties 
en door jongeren geleide structuren bevinden begrijpen de 
behoeften van jongeren beter dan wie dan ook en hebben 
ervaring met het bereiken van kwetsbare groepen. Investeringen 
in jongerenorganisaties en hun actieve betrokkenheid bij de 
ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en 
programma's die van invloed zijn op jongeren, zijn van essentieel 
belang voor een zo doeltreffend mogelijk beleid. 

Dit alles is niet haalbaar zonder de toewijzing van voldoende 
financiële middelen en passende beleidsvoorstellen op nationaal 
en EU-niveau. De volgende EU-begroting is een belangrijke 

gelegenheid om te bewijzen dat jongeren 
een prioriteit zijn op de politieke agenda en 
om naar behoren te investeren in beleid en 
programma's die erop zijn gericht jongeren uit 
de armoede en sociale uitsluiting te halen. De 
fondsen moeten worden gegarandeerd door 
een duidelijke strategie ter ondersteuning 
van de tenuitvoerlegging van de pijler van 
sociale rechten, en het is van vitaal belang 
dat jongeren in alle thematische prioriteiten 
worden geïntegreerd. 

Na jaren van bezuinigingen heeft de 
toenemende ongelijkheid aanzienlijke 
gevolgen gehad voor de EU. Het heeft onze 
sociale cohesie aangetast, het vertrouwen in 
politieke instellingen ondermijnd en ervoor 
gezorgd dat ontgoochelde mensen zich 
tot het populisme en extremisme hebben 
gewend. De Europese jeugd vraagt om een 
eerlijke verdeling. Het is tijd dat we sociaal 
Europa waarmaken en in de jeugd investeren. 
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3. APART EN SAMEN: 
 Streven naar een sterker Europa 
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Onze generatie is gevormd door de Europese Unie en al haar 
voordelen en uitdagingen. De meeste Europese jongeren 
kennen het leven vóór de EU nauwelijks. 

Toch zijn er veel jonge Europeanen die partijen en bewegingen 
steunen die de Europese integratie willen terugdraaien. Maar al 
te vaak vinden we het vanzelfsprekend wat de EU de afgelopen 
decennia heeft bereikt. Dit geldt voor alle generaties.

Veel jongeren weten echter niet wat het verschil is tussen een 
Europese samenleving en een niet-Europese samenleving, omdat ze 
niet beide  hebben kunnen ervaren. Bovendien fungeert de EU vaak 
als zondebok voor verschillende Europese nationale regeringen die 
controversiële en verdeeldheid zaaiende kwesties op de schouders van 
de EU proberen te leggen. Door dit voortdurende zwartepietenspel 
wordt door de lidstaten deels een negatief beeld gevormd van de 
EU zelf. 

Het gebrek aan zelfpromotie en zelfverdediging dat de EU en haar 
lidstaten aan de dag hebben gelegd, heeft aangetoond dat het blok 
moeite heeft gehad om proactief een oplossing te vinden voor de 
problemen en situaties die het Europese project de afgelopen jaren 
hebben getroffen. 

We moeten erkennen dat de EU een aantal gebreken heeft. De EU 
heeft geen sociale zekerheidsunie voor alle Europese burgers en 
heeft moeite voor gelijkheid te zorgen tussen burgers, ongeacht 
hun nationaliteit. Toch kunnen we de voordelen van de EU niet 
ontkennen: vrede, wederzijds begrip, rijkdom en de mogelijkheid om 
het Europese continent en zijn verschillende culturen te ontdekken.  

Uiteindelijk heeft de EU zoveel opgeleverd voor de Europeanen dat 
het verontrustend is om zich de schade voor te stellen die zou worden 
veroorzaakt als zij niet zou standhouden. We moeten mensen over 
grenzen en leeftijdsgroepen heen bij elkaar brengen en een groter 
gevoel van saamhorigheid in plaats van verdeeldheid bevorderen.
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TOEKOMST VAN EUROPA 

Brexit has emerged as one of the most controversial issues, not only at the EYE, but in 
the European Union as a whole. There are differing opinions on the issue: while some 
believe that it will strengthen the EU, others fear that it will destroy it. 

De brexit is inmiddels een van de meest controversiële kwesties, niet alleen in het EYE, maar in de Europese Unie als geheel. 
Over deze kwestie lopen de meningen uiteen: terwijl sommigen geloven dat het vertrek van het VK de EU zal versterken, 
vrezen anderen dat het de EU zal vernietigen. 

De brexit heeft andere lidstaten laten zien dat er een reëel gevaar bestaat dat het populisme door verkiezingen zegeviert. 
Deze realiteit zou de ogen van de mensen moeten openen, hen bewust moeten maken van de bedreigingen van het 
populisme en hen moeten aanmoedigen om daartegen te strijden. De omgekeerde conclusie zou zijn dat de brexit andere 
'exit'-bewegingen kan stimuleren. Het mogelijke succes van het Verenigd Koninkrijk en zijn vluchtelingenbeleid zou kunnen 
leiden tot een grotere steun voor dit standpunt, wat ernstige negatieve gevolgen zou hebben voor de EU – en mogelijk zou 
kunnen leiden tot een structureel verval. 

De toekomst van Europa draait echter niet alleen om vertrekkende lidstaten. Ook de betrekkingen met Turkije en andere 
nieuwe toetredingen tot de EU doen belangrijke vragen rijzen. Lopende onderhandelingen met landen die zich niet houden 
aan fundamentele mensenrechtenbeginselen leiden tot een gebrek aan geloofwaardigheid en vertrouwen. 

De afgelopen jaren heeft de EU, als gevolg van de verschillende externe problemen die Europa teisteren, de noodzaak 
onderkend om bondgenoot te zijn van en banden op te bouwen met verschillende landen die niet altijd dezelfde beginselen 
respecteren.

Er moeten nieuwe en rechtvaardigere verdragen worden opgesteld; de relatie met het Verenigd Koninkrijk na de brexit 
moet voor beide partijen zo rendabel mogelijk zijn en de relatie met Turkije moet worden versterkt om buiten Europa 
nieuwe sterke banden te leggen.

De toekomst van Europa staat inderdaad op het spel en jongeren hebben duidelijk gemaakt wat zij zich onder een sterkere, 
meer principiële en rechtvaardigere Unie voorstellen.

 41. ZORGEN VOOR ONDERWIJSKANSEN  
       IN HET VK NA DE BREXIT 

Sorana & Ian

De EU en het Verenigd Koninkrijk zouden moeten 
instemmen met een voortgezette samenwerking 
binnen het onderwijsstelsel en de voortzetting van het 
Erasmusprogramma mogelijk moeten maken. Dit zou 
Britse studenten in staat stellen in Europa te blijven 
studeren en omgekeerd. Daarnaast moeten academici 
in het Verenigd Koninkrijk de kans krijgen om werk te 
vinden en met collega's in de EU samen te werken.

Een grote angst voor jongeren is dat de brexit ertoe 
kan leiden dat studenten de kans verliezen om in het 
Verenigd Koninkrijk te studeren als gevolg van hogere 
inschrijvingsgelden en visumkwesties. Jongeren vinden 
dat deze kwestie serieus moet worden genomen, omdat 
we het risico lopen een systeem te creëren dat voor geen 
van beide partijen gunstig is.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich er al toe verbonden 
om tot 2020 – nadat het uit de EU is vertrokken – aan 
het Erasmusprogramma deel te blijven nemen, maar er 
moet nog meer worden gedaan om ervoor te zorgen 
dat dit een regeling voor de lange termijn is. Jongeren 
zijn bezorgd over de gevolgen van de brexit, en dit soort 
acties kan hen geruststellen.

 42. EEN EUROPESE  
       VLUCHTELINGENDAG  
       INSTELLEN 

Sérgio 

Het instellen van een Europese dag van de vluchtelingen 
zou een belangrijk signaal zijn om bij te dragen aan een 
meer open en eerlijke discussie over wat er gebeurt met 
asielzoekers in Europa, en met migratie in het algemeen. 
We moeten van perspectief veranderen: dit zou een 
krachtige verklaring kunnen zijn over wat er is gebeurd 
vóór de oprichting van de Unie, waar Europeanen 
oorlogsgebieden ontvluchtten.

Recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat 
xenofobe en racistische argumenten in sommige gevallen 
meer aandacht krijgen van de media en de kiezers. 
Daarom moet de EU iets positiefs doen om deze retoriek 
die de toon zet in de publieke discussie, aan te pakken.

Het zou kunnen fungeren als een "dag van Europa", 
waarbij de EU-instellingen het evenement in alle lidstaten 
promoten en het bewustzijn vergroten door middel van 
evenementen en gesprekken, in samenwerking met de 
lokale media. Met een netwerk van vertegenwoordigers 
in de lidstaten en contacten in de non-profitsector zou 
de EU een ware stap kunnen zetten in de richting van 
betrokkenheid bij de vluchtelingengemeenschap om  in 
heel Europa een dialoog op gang te brengen over en 
inzicht te krijgen in hoe het is om een vluchteling te 
zijn en hoe wij als samenleving kunnen omgaan met 
migratiestromen.
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 45. EEN VRIJWILLIG SYSTEEM OPZETTEN OM  
       MIGRANTEN EN EUROPEANEN MET ELKAAR  
       IN CONTACT TE BRENGEN 

Joao

Mijn voorstel is om een systeem op te zetten waarin Europeanen 
een vrijwillig kunnen aangaan met een migrant om deze te 
helpen zich in de EU te integreren. Het kan soms moeilijk zijn om 
op een nieuwe plaats aan te komen; een vriendelijk gezicht zou 
nieuwkomers helpen bureaucratische hindernissen te nemen in 
plaats van te moeten aankloppen bij een overwerkte sociale dienst. 

De toekomst van Europa is afhankelijk van nieuwkomers, gezien de 
trend in onze eigen demografie: een vergrijzende bevolking en lage 
geboortecijfers. Helpen om mensen zich welkom te laten voelen 
en deel uit te maken van onze samenleving is hier een cruciaal 
onderdeel van.

Er zou kunnen worden overwogen om verschillende stimulansen 
te overwegen om dit te bevorderen, maar het zou ook een 
vlaggenschipprogramma van het Europees Solidariteitskorps 
kunnen worden om de zichtbaarheid en het gebruik van het 
programma te vergroten.

 46. DE BUITENGRENZEN EN DE  
       UITWISSELING VAN  
       GEGEVENS VERSTERKEN 

Anssi

We hebben de plicht om steun te geven aan de 
migranten die naar Europa proberen te komen 
en die onze hulp nodig hebben, maar we 
moeten ook overwegen om een functionerend 
systeem op te zetten dat deze hulp coördineert 
en voor buitengrenzen te zorgen om orde te 
scheppen in de situatie. 

Een van de belangrijkste beginselen van de EU 
is solidariteit tussen haar lidstaten. Dit zou het 
mogelijk maken om migranten daar te vestigen 
waar sommige van hun gezinsleden zich al 
bevinden, en het zou een einde maken aan de 
onrechtvaardige situatie waarin bepaalde landen 
een groter aantal vluchtelingen opvangen 
dan andere. Deze aanpak zou ook een betere 
integratie van migranten in de samenleving 
mogelijk maken, waardoor zij mogelijk relevant 
onderwijs kunnen volgen en aan het werk 
kunnen.

Het huidige systeem van vrijwillige toelating 
van migranten door sommige lidstaten werkt 
duidelijk niet. Er is meer Europese solidariteit en 
cohesie nodig om migratiekwesties op te lossen 
op een manier die de mensenrechten eerbiedigt.

 43. INVESTEREN IN BUITENLANDSE  
       HULP EN DIPLOMATIE GEBRUIKEN OM  
       MIGRATIESTROMEN IN TE DAMMEN 

Ruben

Jongeren zijn niet blind voor de druk die migratie naar de EU 
veroorzaakt. Mensenrechten en respect voor vluchtelingen zijn van 
cruciaal belang om deze aanhoudende crisis te helpen oplossen. Ik 
stel een tweeledige oplossing voor, waarbij we humanitaire hulp 
bieden aan kampen in en rond de EU en buitenlandse hulp sturen 
om organisaties in landen van herkomst te helpen.

We bevinden ons op dit moment in een situatie waarin 
vluchtelingen worden gedwongen burgeroorlogen en andere 
vormen van onrust, zoals droogten en uitbraken van ziekten, te 
ontvluchten en naar de EU komen om onderdak te zoeken. Maar 
zelfs in vluchtelingenkampen zijn ze niet altijd veilig. Daarom 
moeten we financiële middelen aanwenden om ervoor te zorgen 
dat vluchtelingen veilige en bewoonbare huisvesting krijgen 
wanneer ze zich in de EU bevinden.

Het simpelweg vertrouwen hierop betekent echter niet dat het 
probleem is opgelost. We moeten ook overwegen fondsen 
beschikbaar te stellen om vluchtelingenkampen in de periferie van 
Europa te helpen beveiligen, en diplomatieke en buitenlandse hulp 
te zoeken om de factoren aan te pakken die deze illegale migratie 
in de eerste plaats hebben veroorzaakt.

 44. MEER UITWISSELINGEN  
       TUSSEN EUROPA EN TURKIJE  
       AANMOEDIGEN 

Malgorzata & Timon 

Ervaringen zoals de Europese Vrijwilligersdienst 
(EVS) en het Europees Solidariteitskorps 
kunnen de ogen openen. Jongeren in Turkije 
zijn geïnteresseerd in Europa, en als de EU 
daarop inspeelt door hun kansen te bieden 
zoals deze programma's, komt dit op de lange 
termijn mogelijk iedereen ten goede.  Ik stel 
voor om meer uitwisselingen tussen Europa 
en Turkije aan te moedigen.

De politieke betrekkingen tussen de Europese 
Unie en Turkije bevinden zich momenteel in 
een moeilijke fase. Het dagelijks leven van de 
burgers is echter niet zo verschillend. Jonge 
Europeanen moeten de kans krijgen om 
met onze naaste buren in gesprek te gaan 
om elkaar te begrijpen, negatieve gevoelens 
tegen te gaan en een gebrek aan informatie 
over elkaars cultuur te bestrijden, wat het tij 
zou kunnen helpen keren.

In Turkije bestaan al Erasmusprogramma's, 
maar de betrekkingen zouden verder kunnen 
worden versterkt door studenten speciale 
uitwisselingsprogramma's aan te bieden, 
naar het voorbeeld van het Turks-Duitse 
jongerenuitwisselingsprogramma.32

32 Uitwisselingsprogramma tussen een Duitse en Turkse school, https://www.bosch-stiftung.de/en/project/
german-turkish-school-exchange-program (Geraadpleegd juli 2018)
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INTERVIEW

Denkt u dat Europa steeds verder uit elkaar of 
dichter bij elkaar komt te liggen?

Deze vraag kan moeilijk met ja of nee worden beantwoord. 
De brexit heeft de mythe ontzenuwd dat Europa een steeds 
verenigder front aan het worden is en heeft de EU gedwongen 
te overwegen dat de ontwikkeling zowel achteruit als vooruit 
kan gaan. Hoewel de brexit een versnippering betekent, kan het 
vertrek van het VK in zekere zin ook een verenigende kracht zijn 
voor de Europese projecten en ons doen nadenken over hoe we 
nu kunnen werken om mensen bij elkaar te brengen. De dreiging 
van het uiteenvallen van de Unie is reëel, en ik denk dat dit 
misschien helpt om duidelijkheid te scheppen.

"Vóór het referendum gingen veel mensen ervan uit dat Groot-
Brittannië deel uitmaakte van de EU, zelfs mensen die zeer 
sceptisch tegenover de EU stonden. Hoewel de brexit geen goede 
zaak is, was een interessant en potentieel positief resultaat dat het 
pro-Europeanen dwong om hun zaak binnen Groot-Brittannië te 
bepleiten en pro-Europeanen samenbracht om hen te dwingen te 
verwoorden wat het betekent om Europeaan te zijn.

Olivia Elder,  
promovendus, Universiteit van Cambridge
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33 Statista, "Voter turnout in the European Parliament Elections in the 
European Union (EU) from 1979 to 2014", https://www.statista.com/
statistics/300427/eu-parlament-turnout-for-the-european-elections/ 
(Geraadpleegd juni 2018)

34 Reuters Institute Oxford University, "Digital News Report 2017", https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20
Report%202017%20web_0.pdf p.10 (Geraadpleegd juli 2018)

35 BBC, "Social media 'outstrips TV' as news source for young people", 
https://www.bbc.com/news/uk-36528256 (Geraadpleegd juni 2018)

EUROPESE VERKIEZINGEN 2019: JONGERENOPKOMST EN -STEMMING

De Europese verkiezingen in 2019 zullen een beslissend moment zijn in de recente 
geschiedenis van de EU. Als we naar de cijfers kijken, is de opkomst bij de verkiezingen 
sterk gedaald.33

Deze trend moet worden gekeerd. Door niet te stemmen geeft men blijk van een gebrek aan belangstelling voor de 
Europese politiek, waardoor het democratisch gezag van het project als geheel wordt ondermijnd. Vooral jongeren gaan 
er steeds meer van uit dat hun stem er niet toe doet. 

Het is niet gemakkelijk om het aantal stemmen voor jongeren te verhogen: jongeren moeten het gevoel hebben dat hun 
stem belangrijk is en wordt gewaardeerd. We moeten de mensen ervan overtuigen dat ze de beslissing moeten nemen om 
op de verkiezingsdag te gaan stemmen, en daarom moeten we het stemmen gemakkelijker en toegankelijker maken. De 
EU moet haar gebrek aan promotie onder ogen zien en tegengaan. 

 47. JONGEREN AANMOEDIGEN ZICH  
       VERKIESBAAR TE STELLEN 

Tristan

Waarom zouden we jongeren niet aanmoedigen zich verkiesbaar te 
stellen om de EU jonger en levendiger te maken?

Een lage opkomst is vaak eerder een symptoom dan een oorzaak. 
Sommige leden van het Europees Parlement hopen terug te keren 
voor hun zesde mandaat, wat het beeld geeft van een gedateerde, 
wereldvreemde EU die niet volledig representatief is voor de 
samenleving die haar kiest, met name voor jongeren. 

Dit zou kunnen worden tegengegaan door fracties aan te moedigen 
een quotum voor jongere kandidaten in het leven te roepen. 
Bovendien zou het Europees Parlement een speciale commissie 
kunnen oprichten die zich richt op jonge burgers en de toekomst 
van de EU. Jongeren eisen een EU die laat zien dat zij om hen geeft.

Dit idee werd ook naar voren gebracht tijdens het EYE in 2016, wat 
suggereert dat jongeren dit nog steeds zien als een oplossing die 
naar behoren in overweging moet worden genomen.

 49. EEN JAARLIJKSE VRAAG-EN- 
       ANTWOORDSESSIE TUSSEN DE LEIDERS  
       VAN DE EU EN JONGEREN TOT STAND  
       BRENGEN 

Valerie

Mijn idee om een grotere betrokkenheid tussen jongeren en 
de politiek te bevorderen, zou zijn om een jaarlijkse vraag- en 
antwoordsessie tot stand te brengen tussen de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Commissie en de Raad, die in livestream 
zou kunnen worden uitgezonden op verschillende sociale media, 
zoals Facebook Live. Er kunnen vragen worden voorgelegd door 
jongeren uit heel Europa, en een selecte groep jongeren kan de 
leiders van de EU de vragen stellen.

De recente hoorzitting met Mark Zuckerberg heeft veel aandacht 
getrokken voor het Europees Parlement als instelling. Als deze 
evenementen goed zouden worden gepromoot via sociale media, 
zou een nieuw publiek kunnen worden bereikt. Jongeren zijn niet 
per definitie ongeïnteresseerd, we willen slechts de kans krijgen om 
onze mening te uiten!

Dit zou de instellingen van de EU helpen promoten, de 
toegankelijkheid vergroten en laten zien dat de EU zich bekommert 
om wat jongeren te zeggen hebben. Dit evenement zou zelfs 
in samenwerking met jongerenorganisaties kunnen worden 
georganiseerd om te zorgen voor een van top tot teen op jeugd 
gericht evenement.

 48. VAN SOCIALE MEDIA  
       GEBRUIKMAKEN OM  
       JONGEREN VOOR TE  
       LICHTEN OVER DE  
       DEELNAME AAN  
       VERKIEZINGEN 

Giulia 

Mijn idee zou zijn om socialemediaplatforms 
te gebruiken om jongeren te informeren 
waarom het belangrijk is om te stemmen, hoe 
ze zich kunnen registreren en waar ze kunnen 
stemmen.

Traditionele vormen van reclame, zoals 
reclameborden, tv- en radioreclame, 
bereiken jongeren niet meer. Het Reuters 
Institute for the Study of Journalism stelt 
dat 51 % van de mensen met toegang tot 
internet gebruikmaakt van sociale media als 
nieuwsbron34, die vaak als klankbord voor 
één bepaalde visie fungeren. Voor iemand 
die politiek bedrijft, is de kans groter dat hij 
of zij politieke oproepen om actie via zijn 
socialemediakanalen ziet35.

Een manier om dit ter discussie te 
stellen, is het opzetten van incidentele 
socialemediacampagnes op Facebook, 
Twitter, Instagram en Snapchat. Dit kan 
worden bereikt door verschillende fracties 
te overtuigen hun netwerken te gebruiken 
en een gemeenschappelijke boodschap te 
delen waarin het belang van stemmen onder 
jongere generaties wordt benadrukt.
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36 Raad van Europa, "Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in Estonia", 
https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/CoE_Studies/FinalReportCOE_
EvotingEstonia2005_en.asp (Geraadpleegd juli 2018)

37 What Scotland Thinks, "So how many 16 and 17 year olds voted?", http://blog.whatscotlandthinks.
org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/ (Geraadpleegd juli 2018)

 52. STEMRECHT VANAF 16 JAAR INVOEREN  
       VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN 

Ella

We moeten overwegen om de kiesgerechtigde leeftijd voor de 
Europese verkiezingen te verlagen tot 16 jaar. Daarnaast zou 
kunnen worden gezorgd voor een intensievere politieke vorming 
op scholen. Als jongeren het belang van stemmen zouden leren 
kennen en kort daarna de kans zouden krijgen om dat recht uit te 
oefenen, zou dat tot een hogere opkomst kunnen leiden.

Er bestaan precedenten van deze aanpak. In het Schotse 
onafhankelijkheidsreferendum in 2014 werd het stemrecht 
eenmalig uitgebreid tot 16-jarigen, aangezien de stemming 
waarschijnlijk de rest van hun leven zou beïnvloeden. 

De jonge kiezers stelden niet teleur, met studies die suggereren 
dat 75 % van de 16- en 17-jarigen bleek te stemmen, hoger dan 
kiezers met een leeftijd tussen 18-24 en 25-34.37

 50. EEN UNIFORME LEEFTIJD VASTSTELLEN  
       WAAROP JONGEREN ZICH VERKIESBAAR  
       KUNNEN STELLEN

Sam

De EU moet een uniforme leeftijd vaststellen waarop jongeren 
in heel Europa zich kandidaat kunnen stellen voor de Europese 
verkiezingen. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de 
nationale verkiezingen, waar de veranderingen uiteindelijk kunnen 
beginnen door te dringen.

Jongeren houden zich helaas niet bezig met politiek, deels omdat 
ze zelden zien dat hun collega's, of politici van vergelijkbare 
leeftijd, als vertegenwoordigers worden gekozen. Een van de 
problemen is dat er in de EU geen gemeenschappelijke leeftijd voor 
kandidaatstelling is. Terwijl het in sommige landen mogelijk is om 
op 18-jarige leeftijd voor het Parlement te stemmen, is de leeftijd in 
andere landen maar liefst 24 jaar.

De leden van het Europees Parlement en de EU-instellingen zouden 
de lidstaten moeten aanmoedigen de nodige veranderingen door 
te voeren om jongeren meer bevoegdheden te geven.

 51. ELEKTRONISCH STEMMEN  
       BEVORDEREN OM DE  
       OPKOMST TE STIMULEREN 

Richard 

We moeten in de hele EU elektronisch 
stemmen invoeren om ervoor te zorgen dat 
stemmen bij de Europese verkiezingen zo 
gemakkelijk en toegankelijk mogelijk is.

Het hoge percentage kiezers dat zich van 
stemming onthoudt, duidt vaak op een 
toenemende ontgoocheling van de kiezers 
over de politiek. Drukke of moeilijk bereikbare 
stembureaus werken mogelijk afschrikkend 
voor kiezers die er eerder voor kiezen zich van 
stemming te onthouden dan in lange rijen te 
wachten of lange afstanden af te leggen.

We kunnen een voorbeeld nemen aan 
Estland, een toonaangevend land als het gaat 
om het gebruik van IT-technologieën en het 
internet in de particuliere en publieke sector. 
Estland is het enige land in Europa waar 
toegang tot het internet als sociaal recht is 
geregeld. Meer dan 54 % van de bevolking is 
internetgebruiker, 34 % van de huishoudens 
heeft een computer thuis en 82 % van de 
computers van huishoudens is op het internet 
aangesloten.36

In Estland is bij een aantal verkiezingen 
gebruikgemaakt van elektronisch stemmen, 
waardoor de opkomst licht is gestegen. 
Ondanks eventuele juridische belemmeringen 
zou deze aanpak kunnen worden gevolgd 
om kwesties in verband met de opkomst 
van jongeren op pan-Europese schaal aan te 
pakken.

Net als het bieden van meer mogelijkheden 
aan jongeren om zich verkiesbaar te stellen, 
was ook elektronisch stemmen in 2016 een 
veelbesproken onderwerp, wat suggereert dat 
jongeren dit zien als een belangrijke oplossing 
die meer aandacht verdient.
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INTERVIEW

Wat kunnen politieke leiders doen om 
jongeren aan te moedigen betrokken te zijn bij 
verkiezingen?

Wat de verkiezingen voor het Europees Parlement betreft, denk 
ik dat die verkiezingen door de jongeren zelf moeten worden 
georganiseerd, met name omdat de opkomst bij die verkiezingen 
lager is. Veel jongeren zijn er momenteel van overtuigd dat hun 
wens in Brussel niet wordt ingewilligd. Ik heb in mijn eigen land 
[Ierland] na enkele referendumuitslagen gezien dat er geweldige 
netwerken zijn ontstaan die samenwerken, elkaar steunen en 
een verschil maken. Heel veel Ieren zijn nu geregistreerd om in 
grotere aantallen te stemmen dan voorheen, niet omdat ze dat 
van hun ouders te horen kregen, maar omdat ze dat van hun 
leeftijdsgenoten te horen kregen. 

Ik heb vijf kinderen en een van mijn dochters hielp mijn jongste 
dochter om zich te laten registreren, en bracht haar zelfs naar 
het lokale politiebureau om de postzegel te halen. Het was dus 
niet ik die dat deed, maar de jongeren die de jongeren hielpen. 
Maar wat regeringen uiteraard kunnen doen, is het bewustzijn 
van de verkiezingen voor het Europees Parlement vergroten en 
benadrukken hoe belangrijk deze zijn. Jaren geleden deden ze 
dat niet en gingen mensen alleen maar naar de stembureaus om 
hun eigen regering ervan langs te geven; het kon ze niet schelen. 
Maar het EP is de afgelopen jaren veel machtiger geworden: het 
voert met de lidstaten wetgeving in en kiest de voorzitter van 
de Europese Commissie. Het Parlement is samengesteld uit links, 
rechts, centrumlinks en centrumrechts, en dat is precies waar de 
toekomst van Europa om draait. Dat moet worden overgedragen, 
of het nu van de regeringen zelf komt of van spelers uit het 
maatschappelijk middenveld, maar ik denk dat het krachtiger is 
als jonge mensen dit zelf doen en samenwerken.

Emily O’Reilly,  
Europese ombudsman
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 53. BEDRIJVEN EN APPS  
       GEBRUIKEN OM HET  
       STEMMEN TE PROMOTEN 

Kenny

De EU moet campagnes coördineren 
met particuliere bedrijven om de politiek 
aantrekkelijker te maken. Tijdens de 
verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk in 
2017 werden via Uber bijvoorbeeld berichten 
verstuurd met de boodschap: "Wees geen 
passagier in wat er in je leven gebeurt. Stem 
nu."38

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de 
stemprocedures of kiezen ervoor zich volledig 
afzijdig te houden van de politiek. Het 
ontvangen van eenvoudige herinneringen van 
een favoriete app op een bepaalde dag kan 
het verschil maken bij het uitbrengen van de 
stem.

Het Europees Parlement bevindt zich in een 
unieke positie om zijn reputatie te gebruiken 
om met organisaties in discussie te gaan over 
de bevordering van verkiezingen. Door een 
gezamenlijke aanpak van verkiezingen aan 
te moedigen, wordt het stemmen een echt 
maatschappelijke activiteit in plaats van een 
activiteit die op zichzelf staat.

38 Birmingham Live, "Local elections 2018: Uber offering free rides to ensure wheelchair users can vote"
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-2018-uber-offering-14604401 
https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-election-day-promo-code (Geraadpleegd juni 2018°
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BETROKKENHEID EN BURGERSCHAP

Waarden zijn een van de belangrijkste pijlers van de Europese Unie en vormen het 
cement dat alle Europese burgers op het continent bij elkaar houdt. We moeten 
rekening houden met het feit dat de vele leden van de EU verschillende culturele 
achtergronden hebben, verschillende talen spreken en historische gebeurtenissen 
zoals de Tweede Wereldoorlog op verschillende manieren hebben meegemaakt. Nu 
vormen zij als geheel de Europese samenleving. De EU onderstreept zes punten in 
het Handvest van de grondrechten die door alle lidstaten moeten worden nageleefd 
en toegepast: respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, 
burgerrechten en rechtvaardigheid. 

Deze waarden maken deel uit van het Europese karakter en van wat het betekent om Europeaan te zijn. Als we ze 
negeren, zou dat betekenen dat we ons afkeren van de Europese grondbeginselen. 

Met de komst van de vluchtelingencrisis is integratie een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving 
geworden. Het onderwerp werd zeer controversieel en verdeelde de burgers in heel Europa; velen waren voorstander 
van de integratie van vluchtelingen, terwijl anderen voorstander waren van gesloten grenzen.

Europees burger zijn, vereist betrokkenheid. Het is misschien moeilijk te omschrijven wat Europees is, maar het 
hooghouden van de waarden van Europa is de eerste cruciale stap.

 54. EUROPA AAN NATIONALE PLATFORMS  
       KOPPELEN TER BEVORDERING VAN DE  
       BETROKKENHEID 

Jan 

De fracties in het Europees Parlement zouden nauwer moeten 
samenwerken met hun nationale collega's en ideeën moeten 
synchroniseren – dit zou ook voor mensen uit verschillende 
gemeenschappen moeten gelden om vanuit de bevolking een 
benadering van de Europese politiek te creëren. Politici moeten 
evenementen organiseren in hun kiesdistrict en de band tussen de 
EU en de Europese burgers versterken.

De Europese Unie moet de mensen duidelijk maken dat zij voor 
iedereen van belang is. Alleen door blijk te geven van relevantie, 
zullen mensen de Unie en haar instellingen serieus nemen en zich 
ervoor interesseren. Op dit moment lijkt de EU ver van de burgers 
af te staan, met als gevolg dat veel mensen het gevoel hebben dat 
zij niet aan hun zorgen tegemoetkomt. 

We hebben gedecentraliseerde, lokale partijen nodig die de 
nationale zorgen doorgeven aan de politieke partijen op Europees 
niveau, zodat ze een echt pan-Europees beleid kunnen ontwikkelen 
dat deze verscheidenheid aan meningen respecteert.

 55. EEN EUROPEES  
       BURGERINITIATIEF  
       ONTWIKKELEN 

Andreas  

Mensen hebben vaak het gevoel dat hun 
stem er niet echt toe doet. Dit is een van de 
belangrijkste redenen waarom ook jongeren 
de EU-verkiezingen de rug toekeren. 

We moeten daarom mechanismen voor 
directe democratie instellen om dit 
democratisch tekort aan te pakken. Meer in 
het bijzonder moeten we uitgaan van een 
bestaand mechanisme, zoals het Europees 
burgerinitiatief, en het verbeteren door het 
juridisch bindend te maken binnen de EU. 
Het Zwitserse referendummechanisme, dat 
een soortgelijk proces volgt, zou een goed 
model zijn. Het Europees Hof van Justitie 
moet rechterlijke bevoegdheid hebben om de 
wettigheid van de procedure te waarborgen. 
In fundamentele kwesties die de EU aangaan, 
moet er een manier zijn om een Europees 
referendum te houden, via het proces van het 
Europees burgerinitiatief.

De werkelijke betekenis van democratie ligt 
in de wil van het volk (demos). Daarom ben 
ik van mening dat als we de wil van het volk 
respecteren, mensen de politieke unie zullen 
respecteren. Alleen onder deze voorwaarden 
zullen de burgers van de Europese Unie echt 
betrokken raken bij de gemeenschappelijke 
aangelegenheden van Europa.
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INTERVIEW

Wat is uw ervaring met het EYE?

CHRISTIANA: De samenwerking met het EYE en het optreden 
in het Parlement hebben de leerlingen, die veel hebben geleerd 
door zich open te stellen en nieuwe mensen uit heel Europa 
te ontmoeten, meer vertrouwen gegeven. Ze werkten als een 
team dat uitvoerde wat het maandenlang had voorbereid. De 
leerlingen wilden de boodschap van eenheid delen, aangezien 
we onze problemen alleen kunnen overwinnen door verenigd te 
zijn. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen is 16-17 jaar. Ze 
deelden hun energie met de mensen die hun prestaties in het 
EYE observeerden.

SIMONA: We maakten deel uit van iets wat Europa doet, en dat 
is heel belangrijk. Mijn favoriete deel was het betreden van de 
hemicyclus, het ontmoeten van mensen uit verschillende landen 
en het zien van verschillende culturen. Deze ervaring heeft een 
diepe impact op mij gehad en heeft mijn bewustzijn van Europa 
vergroot.

MARY: Iedereen in het EYE heeft een geweldige energie. Ik zal 
deze ervaring met mijn vrienden thuis delen en hen aanmoedigen 
om aan het volgende EYE deel te nemen. Hier heb ik geleerd dat 
we iets heel moois kunnen maken als we eensgezind zijn. 

MARINOS: Het bijwonen van het EYE was mijn eerste reis buiten 
Cyprus, en ik genoot van elk moment. Straatsburg is een prachtige 
plek en ik heb echt genoten van de ervaring, al vanaf het moment 
dat ik in het vliegtuig stapte. Ik zou mijn vrienden willen vertellen 
dat het leuk is om deel uit te maken van Europa, omdat er zoveel 
verschillende culturen zijn met verschillende keukens, talen en 
verschillende manieren van leven. Deze verscheidenheid toont 
aan dat er nog steeds hoop is voor Europa.

 
Christiana Petraki,  

docente aan het Lyceum and Technical School van Polis 
Chrysochous, Cyprus en haar leerlingen (Simona Bortea, Mary 

Fournidou en Marinos) 

 56. DE KLASSIEKE TALEN EN  
       DE EUROPESE GESCHIEDENIS  
       BEVORDEREN  

Andrea

Mijn idee zou zijn om het onderwijs in 
klassieke talen en geschiedenis, zoals Grieks 
en Latijn, te bevorderen als een manier om 
meer aansluiting te vinden bij het verhaal van 
Europa. 

We horen veel over wat ons als Europeanen 
verenigt en hoe we een Europese identiteit 
moeten creëren, maar deze klassieke talen, 
die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de waarden die we vandaag de dag in 
Europa respecteren, worden vaak als "dode 
talen" bestempeld.

De EU zou kunnen proberen het onderwijs 
van dergelijke talen en het onderwijs in 
geschiedenis te ondersteunen door middel 
van buitenschoolse jongerengroepen, en 
eventueel door publieke evenementen over 
deze onderwerpen te sponsoren die de 
belangstelling van jongeren in heel Europa 
kunnen wekken.

 57. EEN PLATFORM  
       VOOR GEKWALIFICEERDE  
       VLUCHTELINGEN CREËREN  
       OM EEN EDUCATIEVE ROL TE  
       VERVULLEN 

Guillemette 

De EU dient zich in te spannen om 
vluchtelingen met beroepskwalificaties in 
contact te brengen met de onderwijssector, 
zodat zij gekwalificeerde personen kunnen 
leveren aan organisaties die vluchtelingen 
opvangen.

Op dit moment biedt de Science4refugees 
de mogelijkheid om vluchtelingen met een 
wetenschappelijke achtergrond samen te 
brengen met organisaties die nieuw personeel 
nodig hebben. Dit gebeurt via het EURAXEES-
portaal, dat informatie en ondersteunende 
diensten verleent aan onderzoekers die hun 
loopbaan in Europa willen voortzetten.

Deze aanpak kan worden uitgebreid 
tot de hele onderwijssector, waarbij 
lacunes in verschillende onderwijs- en 
onderzoeksfuncties, waaronder scholen, 
universiteiten en zelfs bedrijven, kunnen 
worden opgevuld.

APART EN SAMEN: Streven naar een sterker Europa
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 59. EEN JONGEREN- 
       ID FINANCIEREN OM  
       KORTINGEN  
       VOOR CULTURELE  
       BEZIENSWAARDIGHEDEN  
       MOGELIJK TE MAKEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

De EU zou steun moeten verlenen aan een 
programma om jongeren onder de 25 jaar 
een kaart te geven waarmee ze met korting 
toegang krijgen tot bepaalde culturele 
attracties, zoals musea, bibliotheken en 
theaters.

Een recent besluit om een gratis Interrail-pas in 
te voeren voor een aantal jonge Europeanen, 
werd positief onthaald, maar initiatieven als 
deze moeten verder worden ontwikkeld. 
Jongeren willen tijdens het reizen vaak de 
bezienswaardigheden zien van de steden die 
ze bezoeken, maar exorbitante prijzen kunnen 
een belemmering vormen.

Door een kaart te financieren die recht geeft 
op korting, zou de EU een tastbaar voordeel 
kunnen bieden aan jongeren die meer willen 
reizen en meer willen ervaren van wat Europa 
te bieden heeft.

 58. POLITIEK INTRODUCEREN IN  
       BURGERKLASSEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Mijn idee is om op alle scholen in de hele EU politiek onderwijs in 
te voeren. Hoewel onderwijs geen bevoegdheid van de Europese 
Unie is, moet de EU druk uitoefenen op de lidstaten om de politieke 
vorming te verbeteren. Er zou een nieuw vak aan de leerplannen 
kunnen worden toegevoegd dat aandacht besteedt aan de politiek, 
de geschiedenis en de inspanningen van de Europese Unie.

Er is een groot gebrek aan politieke vorming op scholen; jongeren 
wordt beperkte politieke kennis bijgebracht en het onderwijssysteem 
moet dit oplossen, zodat leerlingen begrijpen hoe complex de 
Europese Unie is en hoe zij hun leven heeft verbeterd. 

Dit kan in samenwerking met kranten of andere journalistieke 
kanalen. Bijvoorbeeld door scholen die politieke lessen aanbieden, 
kosteloos toegang te geven tot een onlinekrant.

 60. EEN INITIATIEF VOOR MOBIELE  
       SCHOOLDIRECTEUREN IN HET LEVEN  
       ROEPEN 

John  

De EU zou kunnen overwegen om een initiatief voor mobiele 
schooldirecteuren te bevorderen en te coördineren, waarbij 
schooldirecteuren samenwerken met overheden, scholen en 
lokale belanghebbenden in de hele EU. Dit initiatief zou nieuwe 
ideeën van nieuwe stemmen opleveren, aangezien de workshops 
en rondetafelgesprekken door de schooldirecteuren zouden 
worden georganiseerd. De workshops zouden zijn gewijd aan een 
diepgaande reflectie over de toekomst van Europa tussen jonge 
leiders, leerlingen, managers en ondernemers. Deze discussies 
zouden kunnen worden geleid door leden van het Europees 
Parlement, deskundigen of opinieleiders uit Europa en daarbuiten.

De mobiele schooldirecteuren zouden projecten die door de 
deelnemers aan het initiatief zijn aangewezen, kunnen gebruiken 
om de politieke betrokkenheid te verbeteren, wat de formulering 
van twintig concrete projecten zou kunnen omvatten. De jongeren 
die aan deze workshops deelnemen, kunnen dan een jaar 
vrijwilligerswerk doen om aan de welbepaalde projecten te werken. 
Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van actief 
burgerschap en betrokkenheid bij Europese aangelegenheden.
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OPMERKINGEN VAN HET JEUGDFORUM  
 AFZONDERLIJK EN SAMEN

Het debat over de toekomst van Europa is in alle discussies aan de orde en roept de jongeren meestal op 
om wat de belangen van onze leiders betreft centraal te staan. Zijn dit holle verklaringen of een echte 
verbintenis om met de jeugd samen te werken aan de toekomst van onze Unie? Om een meer verenigd, 
welvarend, democratisch en duurzaam Europa op te bouwen, met de mensenrechten en de rechtsstaat als 
basis, moeten jongeren en hun organisaties deel uitmaken van de dialoog en de beslissingen. Het Europees 
Jeugdforum zorgt ervoor dat de stem van miljoenen jongeren wordt gehoord om het Europa van vandaag 
en morgen vorm te geven.

De toekomst van de Europese Unie wordt momenteel bepaald door 
twee processen, namelijk de uittreding van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU en de discussie over de toekomst van Europa. Hoewel veel 
van de gevolgen van de processen nog onbekend zijn, werden beide 
processen en hun onderdelen in het kader van het YO!Fest en het 
Europees Jongerenevenement 2018 beschouwd als ingrijpend.

Wat beide met elkaar gemeen hebben, is de essentiële rol die 
jongeren moeten spelen en de inspraak die hun moet worden 
gegeven. De langlopende campagne van het Europees Jeugdforum 
naar #YouthUp Europe, waarin wordt opgeroepen tot een meer 
op jongeren gericht beleid, benadrukt het belang van de stem van 
jongeren in beide onderhandelingen.

In discussies over de brexit waren en zijn jongeren de meest proactieve 
generaties in de EU. Ze zijn verre van apathisch in het uiten van hun 
standpunten, aangezien ze deelnemen aan directe politieke actie, aan 
de leiding staan en in groten getale kwamen opdraven voor deze 
specifieke kwestie. Het is dan ook duidelijk dat de jongeren uit het 
Verenigd Koninkrijk tijdens de onderhandelingen hun stem moeten 
laten horen. Jongeren zijn met politiek begaan en geïnteresseerd – 
ze verwerpen gewoon structuren waarvan zij vinden dat die niets 
hebben opgeleverd. Daarom moeten we bij de beoordeling van de 
participatie van jongeren verder kijken dan alleen de opkomst bij 
verkiezingen: er bestaat een probleem van politieke participatie van 
jongeren, maar het heeft strikt te maken met institutionele politiek. 

Jongeren hebben goed door dat hun stem aan de onderhandelingstafel 
moet worden gehoord, zoals is uiteengezet door de Britse Jeugdraad 
en het Europees Jeugdforum. De gevolgen van de brexit op politiek, 
sociaal, economisch en milieugebied zullen mogelijk meer schade 
toebrengen aan jongeren dan aan oudere generaties. Zoals opgemerkt 
in de resolutie van het Europees Jeugdforum over "Jongeren en 
brexit" en door de deelnemers aan het YO!Fest en het EYE 2018, 
moeten prioriteiten zoals de bescherming van rechten en de toegang 
van jongeren tot kansen die de EU hun biedt, zoals Erasmus, worden 
voortgezet. Om ervoor te zorgen dat dit een feit wordt, is de rol van 
jongeren bij de onderhandelingen van cruciaal belang. 

Deelnemers aan het YO!Fest en het EYE 2018 benadrukten ook 
de bescherming en vooruitgang van de mensenrechten als een 
centraal aandachtspunt bij de brexit-onderhandelingen. Afhankelijk 
van de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, 
blijft het wellicht geen ondertekenaar meer van het Europees 
Handvest van de grondrechten. Het Verenigd Koninkrijk zal echter 

een ondertekenaar blijven van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens, en de deelname daaraan moet worden 
beschermd en mogelijk worden uitgebreid om 
de bescherming van de rechten van jongeren 
verder te verbeteren, zoals uiteengezet in de 
beleidsnota over gelijkheid en non-discriminatie 
van het Europees Jeugdforum, en werd sterk 
benadrukt door de deelnemers aan het YO!Fest 
en het EYE 2018. Dit is een tweede centraal 
aandachtspunt dat voor jongeren een prioriteit 
zal zijn bij de brexit-onderhandelingen.

Het tweede proces is uiteraard de discussie over 
de toekomst van Europa. Hoewel de stem van 
jongeren centraal staat in de discussies over de 
brexit, is de essentie van wat democratische 
participatie is en hoe de Europese Unie nieuwe 
vormen in haar architectuur moet integreren, 
nauw verbonden met de discussie over de 
toekomst van Europa. 

Centraal in die discussie staat het thema 
democratie. Democratie kan natuurlijk niet 
bestaan zonder aanzienlijke deelname van 
alle sectoren van de samenleving. Vooral 
in de huidige tijd zien jongeren politieke 
participatie als meer dan alleen stemmen, 
met vele alternatieve vormen van participatie, 
zoals protesten en enquêtes: veranderende 
vormen van democratie. Dit geldt met 
name voor de huidige generatie jongeren: 
als we hun veranderende methoden en 
overtuigingen niet herkennen en ons er niet 
aan aanpassen, lopen de Europese politieke 
instellingen het risico steeds verder af te 
komen staan en anachronistischer te worden. 
In reactie hierop moet in de discussie over 
de toekomst van Europa worden nagegaan 
hoe de kloof tussen jongeren en politieke 
instellingen kan worden gedicht, zodat hun 
creativiteit en potentieel kunnen bijdragen aan 
besluitvormingsprocessen. 
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Veel van de ideeën die op het YO!Fest en het EYE 2018 werden 
voorgesteld, getuigen hiervan. De deelnemers stelden voor om 
de kiesgerechtigde leeftijd terug te brengen tot 16 jaar, zoals het 
Europees Jeugdforum voorstelde in 2006. Het verlagen van de 
kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar heeft een duidelijk positief 
effect op de betrokkenheid van jongeren en de politieke kennis 
van jongeren. Veel landen, zoals Oostenrijk, Malta en Estland, zijn 
deze weg al ingeslagen. Het Europees Parlement heeft dit verzoek 
in 2015 herhaald en opgeroepen om de kiesgerechtigde leeftijd in 
de lidstaten te verlagen tot 16 jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren hun hele leven meer betrokken 
zijn bij het democratische en civiele leven als ze eerder gaan 
stemmen. Als aanvulling op dit idee pleiten zowel het Europees 
Jeugdforum als de deelnemers aan het YO!Fest en het EYE 2018 
voor burgerschapsvorming op alle scholen, zodat jonge kiezers in 
staat zijn om kennis te vergaren wanneer ze hun stem uitbrengen. 
In combinatie met een brede burgerschapsvorming maakt een 
lagere kiesgerechtigde leeftijd het veel gemakkelijker om een 
gewoonte aan te leren om te stemmen wanneer jongeren nog 
naar school gaan en vaak thuis wonen, waardoor de participatie 
gedurende het hele leven toeneemt. Zonder deze vorming zouden 
zestien- en zeventienjarigen bij de volgende lokale, nationale of 

Europese verkiezingen zonder voorkennis van 
het systeem en de manier waarop het werkt, 
in het diepe worden gegooid. Daarom moeten 
het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd 
naar 16 jaar en burgerschapsvorming hand in 
hand gaan om de democratie te bevorderen. 

Deze suggesties over de manier waarop de 
democratische kloof en het effect daarvan 
op jongeren via de brexit- en het Future of 
Europe-proces kan worden aangepakt, zijn 
niet uitputtend, maar de debatten van het 
YO!Fest en het EYE 2018 en de bredere 
#JouthUp-campagne stellen concrete, 
ingrijpende veranderingen voor die jongeren 
kunnen helpen terug te keren naar de 
verkiezingspolitiek; zij moeten centraal staan 
in de discussies tijdens de campagne voor de 
Europese verkiezingen van volgend jaar. Het is 
de taak van de besluitvormers en de politieke 
leiders om te luisteren naar en zich in te zetten 
voor grotere, bredere veranderingen en deze 
te verwelkomen. 
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4. VEILIG EN GEVAARLIJK:  
 Overleven in turbulente tijden
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In Europa hebben vrede en veiligheid historische connotaties 
van wapenwedlopen en conflicten; vrede door angst; stabiliteit 
door macht. In een hedendaagse context worden vrede en 
veiligheid bereikt door middel van diplomatie, eerbiediging van 
de internationale rechtsorde en naleving van een handvest van de 
mensenrechten. Maar past de huidige gemeenschappelijke opvatting 
over veiligheid zich aan nieuwe gevaren die zich aandienen aan? Zijn 
onze benaderingen van veiligheid voldoende om de huidige gevaren 
het hoofd te bieden?

Om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid doeltreffend is als antwoord 
op technologische en sociologische vooruitgang, moet een dwarsdoorsnede 
van de samenleving en deskundigheid de ruimte krijgen om op zinvolle wijze 
discussies aan te gaan. Jongeren, die in de toekomst de belangrijkste actoren 
zullen zijn en te maken zullen krijgen met demografische belemmeringen 
voor de toegang tot het politieke proces, moeten worden ondersteund 
om toegang te krijgen tot een platform voor deze essentiële discussies. 
Het EYE2018 markeert een startpunt. Jongeren verlangen naar vrede en 
veiligheid.

Hoewel deze stemmen niet noodzakelijk unaniem waren, waren er wel 
gemeenschappelijke thema's: deelnemers waren gefrustreerd over de 
beperkte toegang van jongeren tot het politieke proces en riepen op tot 
hervormingen, vrede en veiligheid. Deze frustratie wordt ingegeven door 
de kwetsbaarheid en de frequente uitbuiting van jongeren, met wereldwijd 
meer dan 600 000 000 mensen die in gewapende conflictgebieden en 
kwetsbare gebieden leven.

Aan deze stemmen lag een krachtige oproep ten grondslag om jongeren als 
democratische actoren in staat te stellen zich in te zetten voor vrede en het 
voorkomen van marginalisering, extremisme en conflicten.

Met deelnemers met verschillende achtergronden kwamen verschillende 
standpunten met betrekking tot veiligheid en gevaar naar voren 
uit het evenement. Ondanks tegenstrijdige standpunten bestaan er 
gemeenschappelijke punten van zorg en hebben de besprekingen vaak 
geleid tot voorstellen tot gemeenschappelijke, praktische oplossingen. Deze 
standpunten en ideeën vormen de basis voor onze volgende stappen in deze 
turbulente tijden.

Bij dit onderwerp is het echter van bijzonder belang de standpunten in 
aanmerking te nemen die tijdens het EYE niet konden worden gehoord, 
en het voorrecht van relatieve veiligheid te erkennen dat de deelnemers in 
staat heeft gesteld aan dit evenement deel te nemen en in het verslag te 
worden opgenomen.  Helaas waren de regionale en mondiale standpunten 
buiten de EU ondervertegenwoordigd. De weg naar vrede en veiligheid 
moet er echter een zijn waarbij actoren van alle continenten zijn betrokken, 
met verschillende ervaringen, aangezien veiligheid een mondiaal punt 
van zorg is. Daarom is het onderwerp sterk gericht op de inspanningen 
van supranationale en internationale organisaties voor internationale 
samenwerking op het gebied van vrede en veiligheid, en in het bijzonder op 
de rol van de EU in deze processen.
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MENSENRECHTEN EN DE RECHTSSTAAT

Als waarborg voor een vreedzame en veilige samenleving staan mensenrechtenverdragen 
en -wetten voor de veiligheid en ontwikkeling van mensen overal ter wereld. Bij de 
inspanningen voor vrede en veiligheid moet worden erkend dat het van prioritair 
belang is deze rechten te blijven eerbiedigen door zich te houden aan de huidige 
handvesten waarin ze worden verdedigd.

Een manier om dit te bereiken, is om bedreigingen voor de veiligheid en beveiliging te bekijken vanuit het oogpunt 
van het recht dat ze schenden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat tekortkomingen van de staat aan het licht worden 
gebracht, en spoort besluitvormers aan om de hoogste prioriteit te geven aan veiligheidsrechten. Veiligheid en beveiliging 
mogen niet los worden gezien van het begrip mensenrechten; een op rechten gebaseerde aanpak zorgt ervoor dat de 
veiligheid in de praktijk wordt gebracht en op mensenrechten is gebaseerd.

Deze gesprekken zijn verankerd in de wettelijke verplichtingen ten aanzien van degenen wier veiligheid en beveiliging in 
het geding is. Daartoe zal dit subthema kritiek leveren op de rechtsstaat en het huidige veiligheidsbeleid onder de loep 
nemen. Met de ideeën worden ook oplossingen aangereikt voor de vraag hoe de rechtsstaat een instrument kan zijn 
om een vreedzame en veilige samenleving tot stand te brengen.

 61. HET VOORTOUW NEMEN  
       DOOR VNVR-RESOLUTIE  
       2250 VOOR JONGEREN UIT  
       TE VOEREN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Resolutie 2250 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties (UNSCR 2250) is de eerste resolutie 
die de rol van jongeren in de samenleving omarmt 
en jongeren en door jongeren geleide organisaties 
als belangrijke partners steunt om conflicten en 
gewelddadig extremisme aan te pakken. De richtlijn 
is de eerste waarin het verband tussen jeugd, vrede 
en veiligheid wordt erkend en geeft een impuls 
aan door jongeren geleide inspanningen voor 
conflictoplossing en vredesopbouw. We moeten 
ervoor zorgen dat deze resolutie niet struikelt in 
de uitvoeringsfase. Jongeren dringen er dan ook 
op aan dat de Europese Unie een belangrijke 
voortrekkersrol speelt bij de uitvoering van resolutie 
2250 van de VN-Veiligheidsraad.

Voor een doeltreffende integratie van dit kader 
moeten nationale uitvoeringsplannen worden 
opgesteld, die vervolgens in samenwerking 
met de belanghebbenden op alle niveaus 
moeten worden verankerd. De EU-landen 
moeten een gemeenschappelijk kader vormen 
voor het toezicht op en de evaluatie van de 
uitvoering van deze resolutie, met interne EU-
indicatoren voor verslaglegging, naast interne 
toezichtsmechanismen. Bovendien zou deze 
resolutie dezelfde mate van samenwerking moeten 
zien als de landen van de Raad van Europa hebben 
bewezen.

Er moet worden gezorgd voor een 
interdepartementale benadering van de uitvoering 
van deze resolutie, en samenwerking op regionaal 
en nationaal niveau moet worden aangemoedigd. 
De benadering moet gezamenlijke inspanningen 
van maatschappelijke organisaties en de staat 
mogelijk maken, waarbij een zinvolle betrokkenheid 
van het maatschappelijk middenveld moet worden 
gewaarborgd. Om gelijkwaardige partners in dit 
proces te zijn en hun specifieke deskundigheid in dit 
proces in te brengen, hebben jongerenorganisaties 
financiering en steun van de Europese Unie nodig 
om in dit kader actief te kunnen zijn.

 62. PRIORITEIT GEVEN AAN MENSENRECHTEN  
       IN HANDELSOVEREENKOMSTEN 

Joanna 

De EU moet de mensenrechten op de voorgrond plaatsen bij internationale 
investeringen en handelsovereenkomsten.

Volgens het internationaal recht is de staat de belangrijkste speler 
die verantwoordelijk is voor de bescherming van de mensenrechten. 
In democratische samenlevingen is elke uitoefening van openbaar 
gezag gebonden aan de fundamentele burgerrechten. De reacties op 
mensenrechtenschendingen zijn echter niet zo effectief als ze zouden 
kunnen zijn. Dit blijkt met name heel duidelijk in het geval van juridische 
mechanismen die worden gevormd voor overheidsinvesteerders. 

Europa reageert op de druk van het maatschappelijk middenveld en beweegt 
zich in de richting van een multilateraal stelsel van investeringsgerechten. 
De vragen die bij dit nieuwe systeem nog moeten worden beantwoord, 
zijn of het investeerders alleen zal toestaan om vorderingen tegen staten 
in te stellen en tegelijkertijd derden zal hinderen om vorderingen tegen 
investeerders in te stellen. Zal het ook bedrijven dwingen tot naleving van 
de mensenrechten en de milieuverplichtingen?

We willen ervoor zorgen dat het multilaterale stelsel van investeringsgerechten 
investeerders er niet van weerhoudt zich tot de EU te wenden. In die zin 
moet de EU neutraal en rechtvaardig zijn, maar zij moet ook opkomen voor 
de mensenrechten bij onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten.

De EU moet de mensenrechten op de voorgrond plaatsen bij internationale 
investeringen en handelsovereenkomsten.

Volgens het internationaal recht is de staat de belangrijkste speler die 
verantwoordelijk is voor de bescherming van de mensenrechten. In 
democratische samenlevingen is elke uitoefening van openbaar gezag 
gebonden aan de fundamentele burgerrechten. Om uiteenlopende redenen 
zijn de nationale rechtbanken echter soms ondoeltreffend, onvoorspelbaar 
en fragiel in hun reactie op schendingen van de mensenrechten. Dit blijkt 
met name heel duidelijk in het geval van juridische mechanismen die worden 
gevormd door en voor overheidsinvesteerders. Europa heeft gereageerd op 
de druk van het maatschappelijk middenveld en beweegt zich in de richting 
van een multilateraal stelsel van investeringsgerechten. De EU moet ervoor 
zorgen dat dit nieuwe gerecht de eigendomsrechten van investeerders op 
doeltreffende en neutrale wijze zal beschermen. Er zijn echter vragen: Zal 
het investeerders alleen toestaan om vorderingen tegen staten in te stellen 
en tegelijkertijd derden hinderen om vorderingen tegen investeerders in te 
stellen?  Zal het ook bedrijven dwingen tot naleving van de mensenrechten 
en de milieuverplichtingen?

We willen ervoor zorgen dat dit gerecht investeerders er niet van weerhoudt 
zich tot de EU te wenden. In die zin moet de EU neutraal en rechtvaardig 
zijn, maar zich ook laten leiden door de wet, die is bedoeld om zowel 
investeerders als openbare belangen te beschermen.
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 65. VAN SOCIALE MEDIA EEN OPENBARE  
       DIENSTVERLENING MAKEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Een effectieve oplossing om inbreuken op de privacy, misbruik van 
gegevens en ondermijning van het democratische proces tegen te 
gaan, zou zijn om nutsbedrijven, zoals sociale media, uit handen 
te nemen van particuliere organisaties met winstoogmerk en in de 
objectieve en verantwoordelijke handen van de gemeenschap te 
leggen.

Voor jongeren is het vandaag de dag moeilijk om te bestaan zonder 
een vorm van aanwezigheid op sociale media, gezien de sociale, 
professionele en praktische voordelen. Andere vitale diensten, zoals 
elektriciteit, gas en internet, worden gereguleerd vanwege hun 
cruciale rol in de samenleving. Daarom moeten socialemediasites 
onder de loep worden genomen en gereguleerd als openbare 
diensten, net als elektrische goederen en telefoons.

Bedrijven achter socialemediaplatforms blijken niet bereid zich aan 
te passen en zijn niet bereid tot zelfregulering. Hoewel sociale media 
niet zo essentieel zijn om te overleven als traditionele openbare 
nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en aardgas, leven we in 
een wereld waarin alles steeds nauwer met elkaar verbonden is en 
het leven van jongeren vaak sterk afhankelijk is van deze platforms.

 66. MILITAIRE SAMENWERKING  
       BEVORDEREN 

Michel

De EU zou moeten overwegen een "Europese 
Veiligheidsraad" op te richten, die zou moeten 
bestaan uit Europese ministers van Defensie 
en die het gebruik van pan-Europees militaire 
middelen zou kunnen toestaan.

Met de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) beschikt de EU over een instelling 
voor diplomatieke diensten die haar in 
staat stelt de hoge vertegenwoordiger 
van de EU voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid te helpen. Er bestaat echter 
geen gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid.

Een veiligheidsraad zou niet alleen het 
buitenlands beleid van de EU coördineren, 
maar zou ook de dialoog tussen de EU en 
andere wereldmachten verbeteren, aangezien 
het de interactie vereenvoudigt. Dit zou de 
EU versterken als een eendrachtige speler op 
dit gebied, dat tot nu toe is verwaarloosd, 
aangezien zij behoefte heeft aan een betere 
formele coördinatie.

 63. JUSTITIE NAAR EEN EUROPESE DIMENSIE  
       BRENGEN 

Nikolaus

Er moet een nieuw Verdrag worden overwogen dat de bevoegdheid 
van de EU uitbreidt om ervoor te zorgen dat nationale grenzen 
geen belemmering vormen voor de bestrijding van criminaliteit. Een 
eerste stap zou de integratie van de rechtsstelsels van alle lidstaten 
zijn met het oog op een overkoepelende jurisdictie op EU-niveau. 
De recente hervorming van de rol van de Europese aanklager is een 
begin, maar er kan nog meer worden gedaan.

Bij dit nieuwe Verdrag zouden de Europese Dienst voor extern 
optreden ook meer bevoegdheden kunnen worden verleend om 
de besluiten die de dienst neemt kracht bij te zetten. Momenteel is 
de EDEO zowel de diplomatieke dienst van de EU als het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU. Als de EDEO meer 
bevoegdheden heeft en de samenwerking tussen de diensten 
voor buitenlandse zaken van alle landen voortzet, zou de EU een 
legitiemere speler op het internationale toneel kunnen worden.

 64. UITSLUITING BESTRIJDEN  
       OM EXTREMISME EEN HALT  
       TOE TE ROEPEN 

Tijdens het seminar gehoord idee 

De EU moet maatregelen nemen om uitsluiting 
te voorkomen en integratie te bevorderen, 
teneinde te voorkomen dat mensen zich gaan 
richten op extremistische idealen. Extremisme 
treft verschillende gemeenschappen, waarvan 
immigranten er slechts één zijn, en vindt 
vaak een voedingsbodem in elke vorm 
van uitsluiting die extremistische groepen 
uitbuiten.

Door financiële steun te verlenen aan 
sociale groepen die leden uit verschillende 
gemeenschappen bijeenbrengen en door 
kosteloos onderwijs aan te bieden, zoals 
taalcursussen, kunnen personen die zich anders 
vaak buitengesloten voelen van de rest van 
de samenleving, in plaats daarvan beginnen 
te communiceren met anderen. Dit helpt bij 
het kweken van begrip en het opbouwen van 
respect voor verschillende standpunten en een 
groter saamhorigheidsgevoel.

Wij vinden het van cruciaal belang ervoor te 
zorgen dat de integratie van immigranten een 
prioriteit blijft in een tijd waarin de budgetten 
onder druk staan, omdat de voordelen op de 
lange termijn te belangrijk zijn om te negeren.
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 67. HUMANITAIRE CORRIDORS  
       VOOR VLUCHTELINGEN 

Hannah

Inclusie en integratie zijn van cruciaal belang 
voor het creëren van een maatschappelijk 
middenveld. Deze termen zijn de afgelopen 
jaren nog belangrijker geworden na de komst 
van een groot aantal asielzoekers in Europese 
landen. Een belangrijk onderdeel van deze 
discussie is de vraag hoe programma's en 
steun aan binnenkomende vluchtelingen 
moeten worden gefinancierd.

Humanitaire corridors kunnen worden 
gecoördineerd door het maatschappelijk 
middenveld en een door de staat gesteunde 
gemeenschap, op basis van een netwerk 
ter ondersteuning van de integratie van 
migranten die de EU binnenkomen. Dit zou 
kunnen betekenen dat ngo's samenwerken 
met lokale liefdadigheidsinstellingen en 
gemeenschapsgroepen om kwetsbare 
vluchtelingen te screenen. Deze groepen 
zouden vervolgens asielzoekers en kwetsbare 
vluchtelingen helpen integreren in lokale 
gemeenschappen.

Dit project kan met de nodige aanpassingen 
worden overgenomen door andere Europese 
landen, aangezien het een partnerschap 
is tussen particuliere maatschappelijke 
organisaties en de regeringen van de 
lidstaten. De EU zou een rol kunnen spelen 
bij het identificeren van maatschappelijke 
organisaties in heel Europa die zijn 
geïnteresseerd in deelname, en de lidstaten 
kunnen aanmoedigen om deze corridors na 
te bootsen en beste praktijken uit te wisselen.

INTERVIEW

De jongeren in de Europese Unie 
hebben geen extreme conflicten en 
mensenrechtenschendingen meegemaakt. Wat 
is uw boodschap aan de jongeren in Europa 
die een sterke democratie hebben en deze als 
vanzelfsprekend beschouwen?

Ze hebben geluk dat ze niet hoeven door te maken wat mensen 
in mijn land moeten meemaken. Mensenrechten en democratie 
zijn van vitaal belang en jongeren moeten hun best doen om 
deze te verbeteren. En dat geldt niet exclusief voor de Europese 
problematiek. Het geldt ook voor de hele wereld. Jongeren kunnen 
gemakkelijk voor de gek worden gehouden door extremisme, wat 
het grootste gevaar vormt voor onze toekomst. In plaats van deel 
uit te maken van geweld zouden ze zich moeten bekommeren 
om mensenrechten en activisme. Door middel van onderwijs 
moet het bewustzijn over mensenrechten en democratie onder 
jongeren worden verspreid. Soms is de familieachtergrond niet 
voldoende om het belang van een vrije stem en individuele en 
collectieve mensenrechten over te brengen op de jongeren. 
Daarom moeten krachtigere inspanningen worden geleverd op 
het gebied van onderwijs. De democratie moet zegevieren, en het 
zijn juist de jongeren die haar in aanmerking moeten nemen en 
moeten voorkomen dat ze verloren gaat.

Lamiya Aji Bashar,  
winnaar van de Sacharovprijs
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RUIMTE CREËREN VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Een onafhankelijk maatschappelijk middenveld is van cruciaal belang voor de Europese 
veiligheid; een ruimte waar gemeenschappen beleid kunnen uitstippelen zonder 
invloed van commercieel gewin of overheidsgezag. Om het onrechtvaardige karakter 
van de onveiligheid te helpen bestrijden, moet het maatschappelijk middenveld in 
staat worden gesteld om samen te werken met overheden en beleidsmakers op lokaal, 
nationaal en mondiaal niveau.

Zonder een bloeiend maatschappelijk middenveld op alle niveaus zal de democratie struikelen en zullen de stemmen 
van degenen die de grootste belemmeringen voor de besluitvorming ondervinden, ongehoord blijven en zullen 
minderheden in een kwetsbare positie terechtkomen. Daarom riepen de jongeren in het EYE op tot de bescherming van 
een gediversifieerd, sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld, aangezien dit van essentieel belang is voor de 
veiligheid en de vredesopbouw.

Helaas neemt het verschijnsel van inperking van maatschappelijke ruimten toe. Nadat in de afgelopen jaren in versneld 
tempo beperkende maatregelen zijn genomen, hebben meer dan honderd landen over de hele wereld wetten aangenomen 
om het aantal maatschappelijke organisaties te beperken.

Deze beperkingen zijn een autoritaire reactie op democratische idealen en deze mondiale trend moet in het belang van de 
democratie worden gestopt en gekeerd om alle burgers een veilige omgeving te bieden.

Regeringen worden openlijker en schaamtelozer bij aanvallen op het maatschappelijk middenveld, als gevolg van een 
zwakke internationale reactie op vroegtijdige beperkingen. De EU moet nu het voortouw nemen bij het stimuleren van 
groei en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.

 68. EEN PAN-EUROPESE  
       TRANSPARANTIEDATABANK OPRICHTEN 

Florin

De Europese Unie moet zich inspannen om transparantie te 
bevorderen en de verantwoordingsplicht van overheids- en 
supranationale actoren tegenover individuen te vergroten. Een 
manier om dit te doen is het opzetten van een pan-Europese 
transparantiedatabank, die kwaliteitsjournalistiek en een krachtig 
civiel toezicht bevordert. Dit kan ook een wet omvatten die zich tot 
alle lidstaten uitstrekt en voorschrijft dat gegevens over grondbezit 
en bedrijfseigendom kosteloos toegankelijk zijn. Dat zou de strijd 
tegen corruptie en populisme ten goede komen.

Transparantie moet de kern vormen van het EU-beleid. In sommige 
landen, zoals Roemenië, vormt het ontvangen van een lijst van 
in de staat geregistreerde bedrijven een aanzienlijke financiële 
belemmering. Dit zou een enorme belemmering vormen voor 
velen, onder wie onderzoeksjournalisten die corruptie aan het 
licht proberen te brengen, aangezien zij alleen per geval kunnen 
werken. Zonder transparantie heeft de verantwoordingsplicht 
eronder te lijden en neemt corruptie toe. Een databank met de 
naam ProZorro, die toezicht houdt op overheidsopdrachten in 
Oekraïne en die een prijs heeft gekregen in het kader van het Open 
Government Partnership, zou als model kunnen dienen voor een 
dergelijke pan-Europese databank.

 69. KLOKKENLUIDERS  
       BESCHERMEN 

Coralie 

De EU moet de lidstaten aanmoedigen om op 
nationaal niveau wetgeving in te voeren die 
klokkenluiders beschermt tegen onrechtmatige 
sancties. Om zich tegen corruptie te kunnen 
uitspreken, moeten mensen het vertrouwen 
hebben dat ze informatie naar buiten kunnen 
brengen die door wettelijke waarborgen 
wordt gewaarborgd. Het Europees Parlement 
moet stappen zetten in de richting van een 
dergelijke bevoegdheid.

De corruptieperceptie-index, een jaarlijkse 
ranglijst van landen opgesteld door 
Transparency International, laat zien dat 
wetgeving alleen niet voldoende is om 
corruptie te bestrijden. Om samenlevingen 
in staat te stellen de corruptie te bestrijden, 
moeten we een gunstig klimaat scheppen, 
met persvrijheid en ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld.

De EU moet de procedure vereenvoudigen 
voor mensen die verdenkingen van corruptie 
melden, klokkenluiders beschermen tegen 
represailles en maatregelen bevorderen 
via wetshandhavingsinstanties die 
geloofwaardige informatie verstrekken. De EU 
zou daarbij de belangrijke rol erkennen die een 
onbelemmerde media en het maatschappelijk 
middenveld hebben gespeeld bij effectief 
toezicht en onderzoek.
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 70. POLITIE OPLEIDEN OM  
       ONLINEHAATDELICTEN AAN TE PAKKEN 

Kelly-Ann

De politie moet worden opgeleid voor een grotere digitale 
geletterdheid, teneinde misbruik online in een vroeg stadium te 
herkennen. Dit zou moeten worden gevolgd door de uitvoering 
van preventieve strategieën, zoals het toevoegen van misbruik en 
criminaliteit online aan juridische documenten in de hele EU.

Misbruik online van en haatzaaiende taal tegen vrouwen, met 
name op sociale media en andere onlineplatforms, is een probleem 
dat met onze wereld van toenemende digitalisering gepaard gaat.

Vrouwen hebben vaker dan mannen te maken met misbruik 
online. De EU moet in actie komen, het initiatief nemen en de 
discussie over de manier waarop dit kan worden tegengegaan, 
bevorderen. Digitale geletterdheid moet ook worden opgenomen 
in de leerplannen van scholen, aangezien onderwijsplatforms een 
belangrijke rol spelen bij de bewustmaking en de verspreiding van 
preventiemethoden.

De wetgeving zou van de afzonderlijke lidstaten moeten komen, 
maar er zou een motie kunnen worden opgesteld die door de 
EU-lidstaten zou kunnen worden ondertekend, naar analogie van 
het Verdrag van Istanbul: het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld.

 72. VERKLARING VAN ONLINERECHTEN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Net als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou 
een verklaring van onlinerechten een leidraad kunnen worden voor 
een veiliger en inclusiever internet.

Op dit moment vormt het internet een grijs gebied voor de 
autoriteiten, waarbij de gebruikelijke regels voor traditionelere 
vormen van media minder gewicht in de schaal leggen. De EU moet 
haar positie als wereldwijd bastion van liberale, democratische 
rechten gebruiken om aan te dringen op een betrouwbaar en veilig 
internet. Door een verklaring van onlinerechten op te stellen, zou 
de EU stappen kunnen ondernemen om bondgenoten op één lijn te 
brengen en te beginnen met de strijd tegen digitale oorlogvoering, 
door deze uit te breiden tot burgers om hun rechten te geven 
wanneer zij online zijn.

Praktisch gezien zou dit kunnen inhouden dat er een 
"stoplichtsysteem" wordt gecreëerd waarmee onafhankelijke 
analisten de betrouwbaarheid van bronnen kunnen beoordelen, 
zodat het gemakkelijker wordt om onnauwkeurige of werkelijk 
valse informatie te identificeren.

Het internet is een krachtig instrument, maar wel een instrument 
dat zowel positieve als negatieve effecten op de samenleving kan 
hebben. De EU moet opkomen voor de eerbiediging van de rechten 
van het individu.

 71. EEN FONDS VOOR JONGE  
       KANDIDATEN OPRICHTEN 

Hannah 

De EU moet de financiële belemmeringen 
voor formele democratische participatie, 
waarmee veel jongeren in het begin van hun 
politieke loopbaan worden geconfronteerd, 
terugdringen. Er moet een fonds voor jonge 
kandidaten worden opgericht om jonge 
kandidaten te ondersteunen.

Er zijn te weinig jongeren die zich kandidaat 
stellen voor lokale of landelijke verkiezingen. 
We hebben meer rolmodellen nodig om 
posities in te nemen op alle bestuursniveaus, 
met verschillende achtergronden, verschillende 
belangen, capaciteiten en identiteiten. Zo 
niet, dan lijkt de politiek niet toegankelijk te 
zijn voor de hele samenleving. 

Sommige partijen in Europa hebben 
vertegenwoordigers van achter in de twintig 
en begin dertig; zij zien het potentieel bij 
jongeren. Toch zijn er veel lidstaten waar dit 
niet gebeurt en waar het politieke landschap 
wordt gevormd door oudere mannen. De 
politieke partijen en de EU moeten de jonge 
steun binnen elke Europese partij erkennen 
en financiële steun verlenen aan de jonge 
vertegenwoordigers die zich kandidaat willen 
stellen voor de Europese verkiezingen.
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 73. VERPLICHTE EHBO- 
       OPLEIDING 

Christian 

Ik ben van mening dat de EU een verplichte 
gestandaardiseerde EU-cursus voor eerste 
hulp moet instellen, misschien als tweede fase 
van een rijbewijs.

In mijn beroep als ambulancechauffeur zie ik 
veel gevallen waarin mensen om iemand heen 
staan die eerste hulp nodig heeft, en niet in 
staat zijn te helpen. De redenen zijn talrijk, 
maar de toepassing van kennis van eerste hulp 
totdat het medisch personeel arriveert, kan de 
ernst van het geval verminderen of zelfs levens 
redden. Als iedereen bij een ongeval eerste 
hulp zou kunnen bieden, zouden er minder 
slachtoffers in het verkeer of in situaties van 
ons dagelijks leven vallen.

Dit zou kunnen worden bereikt door een pan-
Europese beweging in het leven te roepen ter 
ondersteuning van het onderwijs in eerste 
hulp op scholen. Het EP zou de Europese 
leiders kunnen oproepen om dergelijke 
lessen in hun leerplannen op te nemen, en 
een Europese norm voor eerste hulp kunnen 
voorstellen.

 74. TRANSPARANTIE IN DE  
       SPORT WAARBORGEN 

Tijdens het seminar gehoord idee 

De EU moet streven naar meer transparantie 
in de sport om schandalen te voorkomen. Zij 
zou dit kunnen doen door als gastheer op te 
treden tijdens debatten over dit onderwerp 
en door strengere regels te steunen voor het 
testen van atleten, met name als zij deelnemen 
aan competities binnen Europa.

Sport verheft in wezen onze geest, bevordert 
kameraadschap, concurrentiekracht en 
saamhorigheid, en brengt ons eveneens 
waarden en ethiek bij. Er moet ook een open 
discussie op gang worden gebracht om de 
maatschappelijke gevolgen van corruptie in 
de sport aan het licht te brengen en na te 
gaan hoe daarop moet worden gereageerd. 

Er zou een reeks Europese regels voor alle 
sportclubs kunnen worden ingevoerd alsook 
een platform dat fans in staat stelt corruptie 
te melden, zodat officiële instanties of 
journalisten verder onderzoek kunnen doen. 
De EU zou moeten overwegen een volledig 
onafhankelijke organisatie op te richten, 
bestaande uit advocaten, politieagenten 
en civiele deskundigen, die zich zou 
moeten specialiseren in de bestrijding van 
sportcorruptie en het weer waardig en 
transparant maken van sport. 

VEILIG EN GEVAARLIJK: Overleven in turbulente tijden

INTERVIEW

Hoe belangrijk is een EU die de waarden van 
democratie en mensenrechten in de praktijk 
brengt, en hoe belangrijk is dit in de rest van 
de wereld? Kunt u dit merken in uw werk?

Ik denk dat ik op dit moment in mijn dagelijkse werk kan zeggen 
dat we zeer belangrijke projecten hebben binnen de Europese 
Unie. Ik kan u twee voorbeelden geven. We werken samen met 
de EU om kinderen en vrouwen uit de mijnen te halen waar ze als 
seksslaaf of meer in het algemeen als slaaf leven. Op deze manier 
werken we samen met de EU aan de bescherming van kinderen 
en vrouwen. We kunnen de vrouwen een nieuwe status geven, 
die hen in staat zal stellen zich te integreren in de maatschappij 
en de kinderen naar school te laten gaan of van een normale 
maaltijd te genieten. Vandaag ben ik erg blij, want deze kinderen 
behoren nu tot de beste leerlingen in hun regio. We zagen dat 
deze kinderen geen leven hadden en de EU hielp hen een nieuw 
leven op te bouwen. 

Het tweede project waar wij samen met de EU aan werken, is een 
project met betrekking tot de slachtoffers van seksueel misbruik. 
Het doel van dit project is om te benadrukken dat seksueel 
misbruik niet alleen moet worden beschouwd als een fysieke 
kwelling, maar ook als een schending van de mensenrechten. 
Wij willen ook dat de vrouwen die het slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik, zich opnieuw in de samenleving integreren 
en productief en onafhankelijk zijn. We willen dit nieuwe project 
niet alleen in ons medisch centrum, maar ook in andere medische 
centra waar het eveneens zou moeten worden geïmplementeerd. 

Dit zijn twee zeer goede voorbeelden die laten zien dat de EU op 
een praktische manier de basis kan leggen voor het verdedigen 
van de mensenrechten en de rechten van de kwetsbaren.

Europa staat momenteel voor beslissingen over 
zijn toekomst. Wat zou uw boodschap zijn voor 
jongeren die een sterke democratie genieten, 
maar niet stemmen?

Als we anderen onze problemen laten oplossen zonder deel te 
nemen, zal het probleem van het populisme toenemen, omdat 
een deel van de bevolking zich niet kan uitdrukken. 

We moeten vandaag de dag opletten! Democratie moet elke dag 
springlevend zijn. We moeten haar elke dag beschermen en in de 
praktijk brengen. Zo niet, dan zal zij sterven.

 
Denis Mukwege,  

Sacharov-prijswinnaar van 2014 en oprichter van de Panzi-
stichting, Democratische Republiek Congo
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TECHNOLOGISCHE VOORDELEN

Het internet is een motor voor groei en de digitale revolutie heeft de EU enorme 
economische voordelen opgeleverd in de vorm van hogere productiviteit, innovatie en 
de levering van e-diensten en e-handel. Maar naast al deze voordelen van economische 
kansen omvat het internet ook toenemende bedreigingen van onze manier van leven.

Gevaren die ooit werden beschouwd als sciencefictionverhalen, zijn nu schrikbarend reëel, maar veel van deze gevaren 
worstelen nog steeds om een plek binnen de maatschappelijke dialoog. Cyberbedreigingen krijgen onvoldoende respons 
van beleidsmakers, waardoor onze samenleving in een kwetsbare positie geraakt. Tijdens het EYE werd duidelijk dat veel 
jongeren meer onderwijs op dit gebied eisen, waardoor we de samenleving in staat stellen weloverwogen beslissingen 
te nemen over oplossingen voor de gevaren van technologische vooruitgang.

Een goed begrip van de nieuwe onlinebedreigingen waarmee we te maken hebben, is essentieel voor het ontwikkelen 
van een antwoord hierop. De EU moet sterk de nadruk leggen op IT-geletterdheid en tegelijkertijd de afhankelijkheid 
en kwetsbaarheid van de internetinfrastructuur in de hele EU in kaart brengen en onder de aandacht brengen. 
Cyberbeveiliging moet worden gemainstreamd, zodat we de bredere en systemische cyberrisico's begrijpen en de meest 
kritieke diensten, middelen en infrastructuren kunnen identificeren die de EU moet beschermen. Ons doel moet zijn 
om een effectieve strategie voor het beheer van cyberrisico's te ontwikkelen en de samenwerking tussen EU-landen 
te versnellen om gezamenlijke capaciteiten te gebruiken en normen voor technologische ontwikkeling vast te stellen.

 75. CYBERBEVEILIGING MAINSTREAMEN EN OP  
       ÉÉN LIJN BRENGEN 

Francesca 

De EU moet het cyberbeveiligingsbeleid op één lijn brengen 
met haar uitvoerstrategie en haar buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid (PESCO), op een niveau dat vergelijkbaar is met dat 
van de handels- en ontwikkelingsdoelstellingen. Cyberbeveiliging 
is dus niet alleen een technisch probleem, waarvan de EU ook 
de bredere systeemrisico's voor de veiligheid erkent. Een van de 
manieren om dit probleem aan te pakken, is het identificeren 
van de meest kritieke diensten en middelen die om bescherming 
vragen. Voor een volgende stap moeten de EU-lidstaten nauw 
samenwerken en een netwerk van gezamenlijke capaciteiten 
opzetten. In deze context kunnen standaarden voor IT-producten 
gemakkelijk en efficiënt worden opgesteld.

Daarom moeten we de economische agenda (de strategie voor 
de eengemaakte markt van de EU) afstemmen op de agenda 
voor cyberveiligheid. We moeten cyberbeveiliging niet als één 
enkele kwestie behandelen. In plaats daarvan moet het grote 
publiek begrijpen dat de bescherming van het internet zowel een 
economische als een nationale veiligheidseis is. Het is belangrijk 
om in het achterhoofd te houden dat cyberrisico's alle industrieën 
en sectoren treffen: van de Fortune 500-bedrijven en kleinere 
organisaties met beperkte middelen tot regeringen van de EU, 
internationale instellingen en ten slotte tot de burgers van de EU.

 76. VAN CYBER- 
       BEVEILIGINGSONDERWIJS  
       EEN STANDAARDPRAKTIJK  
       MAKEN 

Tijdens het seminar gehoord idee  

De EU-lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om programma's voor 
cyberbeveiligingsonderwijs op te zetten, van de 
basisschool tot de universiteit, en te investeren 
in onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van cyberbeveiliging (na Horizon 2020). 
Het is van belang een gemeenschappelijke 
woordenschat, loopbaantrajecten en 
steun voor jongeren op dit gebied vast te 
stellen. Bovendien zou het opzetten van 
een bredere bewustmakingscampagne over 
cyberbeveiliging voor het publiek, na de 
"Europese maand van de cyberbeveiliging", 
dit een aantrekkelijk en toegankelijk 
programma voor Europese burgers maken.

De kloof tussen de vraag naar 
cyberbeveiligingstalent en het aanbod 
van professionele arbeidskrachten wordt 
steeds groter. Geschat wordt dat er in 2020 
wereldwijd twee miljoen extra banen op het 
gebied van cyberbeveiliging nodig zullen 
zijn. Om hierop vooruit te lopen, moet de 
EU onderwijs en opleiding op het gebied van 
cyberveiligheid bevorderen.

Bovendien moeten meer vrouwen en 
minderheden worden aangemoedigd om een 
loopbaan in cyberbeveiliging na te streven, wat 
even belangrijk is voor de toegankelijkheid.
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 77. EU-SAMENWERKING INZAKE INLICHTINGEN  
       BEVORDEREN 

Tijdens het seminar gehoord idee

De EU moet overwegen een eigen versie van de FBI op te zetten 
om de bestaande Europol-organisatie te verbeteren, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande structuur met verbeterde 
capaciteit om informatie uit te wisselen. Dit omvat ook een 
nalevingsbeleid.

Op dit moment is een groot deel van de samenwerking op het 
gebied van veiligheid afhankelijk van de uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten, en zoals tragisch genoeg is gebleken, is het 
mogelijk dat er geen actie wordt ondernomen naar aanleiding 
van deze informatie. Door meer samenwerking op het gebied 
van inlichtingen en een samenhangend Europees orgaan tot 
stand te brengen, zou de EU concrete stappen kunnen nemen om 
inlichtingen te verzamelen en te beveiligen. Dit zou de burgers ten 
goede komen en een klimaat van grotere veiligheid scheppen.

 79. IN GENTECHNOLOGIE INVESTEREN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Als u de ontwikkelingen voor bent, kunt u deze vormgeven. De 
Europese Unie zou aanzienlijk moeten investeren in technologieën 
voor genetische manipulatie om een braindrain naar andere landen 
zoals de VS of China te voorkomen.

Europa is uitermate goed in het vormen van excellente 
onderzoekskringen, meestal via openbare instellingen, die door 
de lidstaten worden gefinancierd. Bovendien zijn passende 
financiële investeringen in onderzoek en industrie nodig om op 
dit zich snel ontwikkelende vakgebied leider te blijven, en zou de 
EU haar onderhandelingspositie kunnen behouden bij het nemen 
van besluiten over de wijze waarop deze technologie zal worden 
gebruikt en aan de burgers zal worden geleverd.

De EU moet ernaar streven middelen toe te wijzen en universiteiten 
te steunen die onderzoek doen naar deze technologie en dit soort 
innovatie binnen de EU ondersteunen.

 78. ONDERWIJS OP HET  
       GEBIED VAN MOLECULAIRE  
       EN CELLULAIRE BIOLOGIE  
       BEVORDEREN 

Tijdens het seminar gehoord idee 

Om de DNA-revolutie zo goed mogelijk 
voor te bereiden en een redelijk ethisch 
debat te voeren, moet de bevolking worden 
voorbereid. Aangezien dit een zeer gevoelig 
onderwerp is en er veel subjectieve informatie 
circuleert, moeten burgers op de middelbare 
of hogeschool goed onderwijs krijgen in 
moleculaire en cellulaire biologie alsook in 
genetica. Al deze wetenschappen zijn vrij 
nieuw en ontwikkelen zich snel, en moeten 
overeenkomstig een bijgewerkt leerplan 
worden onderwezen.

Het manipuleren van genen biedt ongelofelijke 
mogelijkheden voor de geneeskunde, de 
landbouw en het milieu, maar wekt ook angst 
op voor mogelijke gevaren. Deze nieuwe 
technologie moet worden uitgewerkt in 
formele discussies en ethische evaluaties. In 
Europa is genetische manipulatie een zeer 
gevoelig onderwerp en mensen halen vaak 
verschillende concepten door elkaar, wat op 
de lange duur negatieve effecten kan hebben.

In lijn met het vorige idee zouden 
onderzoekers of onderzoeksinstellingen 
moeten worden verplicht om via de reguliere 
media te communiceren om uitleg te geven 
over wat ze doen en hoe hun werk van 
invloed zal zijn op de moderne wetenschap, 
teneinde te voorkomen dat de bevolking zich 
tegen hun werk gaat verzetten. De EU kan het 
belang van dit onderwerp in de leerplannen 
bevorderen en initiatieven nemen om kennis 
te verspreiden.

VEILIG EN GEVAARLIJK: Overleven in turbulente tijden
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 80. EEN GRATIS  
       ANTIVIRUSSOFTWARE  
       CREËREN VOOR EU-BURGERS 

Nikolaos

De EU zou een overheidsonderneming 
moeten financieren die wetenschappers, 
programmeurs en softwareontwerpers in dienst 
neemt om een kosteloze antivirussoftware 
te ontwikkelen en deze kosteloos onder de 
burgers van Europa te verspreiden. Producten 
met een open broncode hebben het voordeel 
dat ze collaboratief zijn en ervoor zorgen 
dat systemen robuust zijn en aan nieuwe 
bedreigingen kunnen worden aangepast. 
Door de allerbesten in dienst te nemen, kan 
Europa zijn burgers een belangrijke openbare 
dienst verlenen. Bovendien kan het aankopen 
van antivirussoftware duur zijn, wat betekent 
dat sommige bedrijven en individuen ervoor 
kunnen kiezen om te werken en te leven 
zonder belangrijke antivirussoftware, en hun 
systemen en personeel kwetsbaar te maken 
voor nieuwe bedreigingen.

Een belangrijke stap voor de meeste 
internetgebruikers is het downloaden van 
een antivirussoftware op hun apparaat. Door 
de onlinescams en het gebrek aan informatie 
voelen veel burgers zich overweldigd bij het 
kiezen van betrouwbare en kwaliteitsvolle 
software die hen zal beschermen.

Door de ondersteuning en oprichting 
van een overheidsorganisatie zou een 
beschikbaar, democratisch verantwoordelijk 
en burgergericht antivirussysteem worden 
gewaarborgd, dat onmiddellijke, tastbare 
voordelen voor de veiligheid van de Europese 
burgers zou opleveren.

INTERVIEW

Wat kan de EU precies doen om onlinemisbruik 
van vrouwen aan te pakken?

Mijn enige idee zou zijn dat onlinemisbruik formeel wordt erkend 
als een vorm van misbruik van geweld waarmee vrouwen en 
meisjes worden geconfronteerd. Er zijn gebeurtenissen zoals de 
Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen in november 
en de Dag van de mensenrechten in december. Natuurlijk is al 
het geweld tegen vrouwen verkeerd, maar ik denk dat het 
geweldig zou zijn als alle politieke partijen, alle lidstaten en de 
EU-instellingen zouden erkennen dat onlinemisbruik een vorm 
van geweld tegen vrouwen en meisjes is." 
 
"Ik denk dat het tweede wat de EU zou kunnen doen, absoluut 
gericht is op transnationaal partnerschap. Uit mijn persoonlijke 
ervaring met onlinemisbruik is gebleken dat veel misbruikers 
zich in Amerika of Oostenrijk bevonden, maar dat er binnen 
Interpol geen middelen waren om hieraan te werken, en ik weet 
zeker dat die lidstaten informatie hebben over trollen in het 
Verenigd Koninkrijk of elders, dus hoe delen we informatie over 
onlinecriminaliteit?

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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OPMERKINGEN VAN HET JEUGDFORUM  
 VEILIG EN GEVAARLIJK

Veiligheid is voor veel burgers een belangrijk punt van zorg. Hoe kunnen we deze discussies positief 
benaderen? Jongeren en jongerenorganisaties worden wereldwijd erkend als organisaties die bijdragen 
tot een vreedzamere en veerkrachtigere samenleving. Europa, al tientallen jaren een continent van vrede, 
kan jongeren bij het zoeken naar een oplossing centraal stellen. Het Europees Jeugdforum staat voor jeugd, 
vrede en veiligheid in Europa en de wereld.

De besprekingen tijdens het YO!Fest en het Europees 
Jongerenevenement 2018 spitsten zich toe op kwesties in verband 
met vrede en veiligheid in het kader van een politieke crisis rond het 
externe beleid van de Europese Unie (EU). 

Het bestaande politieke kader, zoals de mondiale strategie voor 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, ondersteunt het 
idee van maatschappelijke veerkracht door de werkzaamheden op 
het gebied van onderwijs, cultuur en jeugd te verdiepen teneinde 
pluralisme, coëxistentie en respect te bevorderen, maar zonder de 
jeugd als actoren en niet alleen als ontvangers te mainstreamen. 

De Europese consensus inzake ontwikkeling biedt een kader 
waarin jongeren actoren van verandering en ontwikkeling zijn 
en als zodanig bijdragen aan de agenda van 2030, die niet meer 
die is van discoursen waarin jongeren worden afgeschilderd als 
slachtoffers van de contexten. 

Terwijl de politieke ontevredenheid rond het asielbeleid en het 
beheer van de buitengrenzen voortduurt en de publieke opinie 
angst blijft inboezemen, richt het recente voorstel van de Europese 
Commissie over het volgende meerjarig financieel kader voor externe 
kwesties zich in beperkte mate, en met name gezien door de bril 
van Erasmus, op jongeren. De meest recente beleidsontwikkeling 
op het gebied van jeugd, vrede en -veiligheid is echter positief, 
zoals de conclusies van de Raad die de lidstaten richtsnoeren geven 
voor de uitvoering van de in 2015 aangenomen resolutie van de 
VN-Veiligheidsraad over jeugd, vrede en veiligheid, en die jongeren 
de ruimte bieden om bij te dragen aan conflictpreventie en 
-oplossing. Het is van essentieel belang dat de lidstaten dergelijke 
conclusies ten uitvoer leggen om een veilige, samenhangende en 
harmonieuze samenleving op te bouwen, waarin jongeren centraal 
staan in een vreedzaam Europa.

Discussies op het YO!Fest en het EYE 2018 boden jongeren een 
veilige ruimte om hun ervaringen op het gebied van vredesopbouw 
en conflictpreventie te organiseren en uit te bouwen. Jongeren 
stelden problemen aan de orde die verband houden met de huidige 
crises, de zogenaamde "migratiecrisis", evenals obstakels die een 
volledige integratie van jongeren in de samenleving belemmeren, 
zoals onzekere arbeidsomstandigheden, sociaaleconomische 
ongelijkheden, onderwijsstructuren en toegang tot rechten. Om 
meer inclusieve samenlevingen op te bouwen waar iedereen 

welkom is, is het van cruciaal belang dat 
we het migratiedebat loskoppelen van 
veiligheidskwesties. 

De activiteiten op het YO!Fest en het EYE 
2018 hebben stereotypen aangevochten en 
de interculturele dialoog bevorderd om de 
noodzaak te benadrukken van de opbouw 
van veerkrachtige samenlevingen, waarin elke 
jongere zijn potentieel kan ontplooien en zijn 
grondrechten ten volle kan uitoefenen, en van 
de noodzaak om de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te vergroten en jongeren en jonge 
vrouwen mondiger te maken met het oog op 
het bereiken van hun diversiteit. 

Voortbouwend op de ideeën die tijdens het 
YO!Fest en het EYE 2018 werden gedeeld, 
moeten de Europese instellingen en de 
lidstaten samenwerken bij de ontwikkeling 
van nationale strategieën om de resolutie van 
de VN-Veiligheidsraad over jeugd, vrede en 
veiligheid op participatieve wijze uit te voeren, 
waarbij jongeren en jongerenorganisaties 
worden betrokken bij het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie ervan. 

Het is voor de Europese instellingen van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat 
jongeren met uiteenlopende achtergronden 
worden erkend en voldoende steun krijgen 
om te werken aan activiteiten die gewelddadig 
gedrag en discoursen voorkomen. Dit zou 
deel moeten uitmaken van de financiering 
van het Erasmus+-programma en de opvolger 
daarvan.
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5. LOKAAL EN GLOBAAL:   
 Bescherming van onze planeet
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Wat kan de Europese Unie doen om onze planeet te 
beschermen? De klimaatverandering moet dringend worden 
aangepakt, maar veel mensen zien dat nog steeds niet als 
een prioriteit. Uit de laatste Eurobarometer is gebleken 
dat klimaatverandering naar de mening van de EU-burgers 
slechts het op zeven na belangrijkste probleem is waarmee 
de EU momenteel wordt geconfronteerd, terwijl milieu en 
energievoorziening de tiende en elfde plaats innemen39. Het 
gevaar is echter reëel en we moeten nu in actie komen als we 
de vernietiging van ons ecosysteem en het in gevaar brengen 
van het menselijk bestaan zelf willen voorkomen. Dit omvat 
niet alleen de strijd tegen klimaatverandering, maar ook een 
weg naar een duurzamere, gezondere en eerlijkere levensstijl 
voor iedereen, overeenkomstig de doelstellingen van de VN 
inzake duurzame ontwikkeling voor 2030.

In de agenda voor het EYE 2018 werd een beeld geschetst van 
deze doelstellingen, van mondiaal tot lokaal, van aarde tot ruimte 
en alles wat daartussen ligt. Er werd duidelijk gemaakt dat voor 
de oplossing van deze problemen alle actoren moeten worden 
betrokken: mondiale organisaties, Europese instellingen, nationale 
staten, regio's en gemeenten, bedrijven, landbouwbedrijven, 
onderzoeksinstellingen, scholen, ngo's en particulieren. Jonge 
deelnemers nemen klimaatverandering en milieu ter harte; velen 
hebben al een duurzamere levensstijl dan hun ouders of zijn bereid 
de overstap te maken voor zichzelf en hun toekomstige generaties.
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39 Europese Commissie, "Standard Eurobarometer 89, March 2018", http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180 
(Geraadpleegd juni 2018)
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KLIMAATVERANDERING EN LANDBOUWERS  

De oplossingen voor de klimaatverandering zijn even divers als de uitdagingen zelf. 
Bewustmaking van het probleem is de allereerste stap, maar dan moeten er concrete 
acties volgen. Een keerpunt leek te zijn bereikt toen 195 landen op de COP21 in Parijs op 
12 december 2015 het Akkoord van Parijs aannamen. De overeenkomst is minder dan 
een jaar later in werking getreden. De landen die partij zijn bij de overeenkomst, hebben 
zich ertoe verbonden de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ver onder de 
twee graden Celsius, en gezien de ernstige risico's in de nabije toekomst te streven 
naar 1,5 graden Celsius. Het bestrijden van de klimaatverandering wordt nog urgenter 
in tijden van uitgesproken ontkenners. Het EYE heeft aangetoond dat jongeren hun 
stem willen laten horen: klimaatverandering is een mondiale uitdaging die zich niet aan 
nationale grenzen houdt. Emissies en andere gevolgen treffen mensen overal.

De druk op politieke instellingen neemt toe met elke centimeter die we verliezen van de ijskappen in de poolstreken. 
In dit deel worden 20 ideeën gepresenteerd die leringen uit de ruimte, nieuwe diplomatieke acties en de impact van 
vrouwen in deze strijd omvatten. Het bespreekt de landbouw in de 21e eeuw en nieuwe wetten die kunnen helpen om 
ontbossing van het regenwoud in niet-Europese landen te voorkomen. De EU is er sinds 1990 in geslaagd de uitstoot 
van broeikasgassen met bijna een kwart te verminderen40. Door recente technische innovaties wordt minder energie 
verbruikt en is het gebruik van koolstofintensieve brandstoffen afgenomen. Maar er moet nog meer worden gedaan. 
Jongeren moeten hun stem verheffen, concrete acties eisen en met creatieve benaderingen komen om te laten zien dat 
we nu moeten handelen, voordat het te laat is.

 81. EEN EUROPEES  
       PROGRAMMA VOOR  
       GROENE DAKEN OPZETTEN 

Tijdens het panel gehoord idee 

Mijn idee zou zijn dat de EU een campagne 
start om het gebruik van groene daken in 
steden te bevorderen. Dit kan inhouden dat 
bestaande daken worden omgevormd tot 
openbare tuinen, dat ze kunnen worden 
gebruikt voor stadslandbouw, of dat 
ontwikkelaars worden aangemoedigd om 
ruimte te creëren op nieuwe gebouwen om 
de ruimte op het dak te maximaliseren.

Europa heeft steden van verschillende grootte 
en een groot deel van de dakruimte is 
onbenut. Een studie in Bologna wees uit dat 
daktuinen driekwart van de groenten die er 
worden geconsumeerd, kunnen produceren 
als alle geschikte platte daken worden 
gebruikt voor stadslandbouw41.

Naast agrarisch gebruik zouden daken ook 
gemeenschappelijke tuinen kunnen bieden 
aan bewoners en kantoormedewerkers om de 
levenskwaliteit te verbeteren. Dit zou kunnen 
worden bereikt door steun te verlenen aan een 
campagne en regelgeving om meer dakruimte 
op gebouwen voor groene doeleinden te 
bestemmen.

 82. GROENE DIPLOMATIE GEBRUIKEN BIJ HET  
       ONDERHANDELEN MET HET KLIMAAT IN  
       HET ACHTERHOOFD 

Tijdens het panel gehoord idee  

Een ander idee zou zijn om klimaatdiplomatie te bevorderen. Dit is 
een vorm van gericht buitenlands beleid, om regeringen van derde 
landen en niet-gouvernementele actoren wereldwijd te betrekken 
bij een collectieve wil om minder emissies te produceren en 
klimaatbestendige ontwikkeling te ondersteunen, en zo de strijd tegen 
de klimaatverandering op te voeren. Deze aanpak is erop gericht de 
belangen van de staten te harmoniseren en tegelijkertijd het belang 
van het menselijk welzijn, de toestand van het milieu en het behoud 
van de aarde te benadrukken. Klimaatdiplomatie moet worden 
opgenomen in de duurzaamheidsagenda teneinde het bewustzijn op 
politiek niveau te vergroten en de noodzaak te benadrukken om op 
elk mogelijk platform te reageren op klimaatverandering42.

Wanneer we nadenken over oplossingen voor klimaatverandering, 
beperken we ons meestal tot de werkzaamheden van ngo's en activisten. 
Het Akkoord van Parijs is echter een duidelijk voorbeeld van een gebied 
waarop politici belangrijke stappen kunnen zetten in de richting van 
een milieubewuste politieke sfeer. Desondanks denken jongeren nog 
steeds dat er meer moet worden gedaan. Aan de ene kant vragen we 
meer van onze besluitvormers, en aan de andere kant vragen we meer 
jonge mensen om meer betrokken te raken en het bewustzijn binnen 
gemeenschappen en activistische groepen te vergroten.

Zoals Jayathma Vickramanayake, Gezant voor Jeugdzaken voor 
de Secretaris-Generaal van de VN, zei: "Als alle diplomatieke 
uitwisselingen ook het doel hadden om milieuvriendelijker te zijn, 
stelt u zich dan eens voor welke gevolgen dit zou hebben voor de 
klimaatverandering.

40 Het Europees Milieuagentschap, "EU reports lowest greenhouse gas emissions on record", https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-
inventory-report-press-release (Geraadpleegd juni 2018)

41 Europese Commissie, "Rooftop gardens could grow three quarters of city's vegetables", http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf (Geraadpleegd juli 2018)

42 Gezamenlijke AFET/ENVI-bijeenkomst – Climate Diplomacy http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html (Geraadpleegd juni 2018)
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 83. FEMINISME IN DE STRIJD TEGEN  
       KLIMAATVERANDERING 

Kristy 

De EU moet zowel extern als intern maatregelen bevorderen die 
vrouwen meer macht geven wanneer zich milieucrises voordoen, 
zoals het helpen van ontwikkelingslanden waar de landbouw een 
overheersende positie inneemt om minder afhankelijk te worden 
van een vrouwelijke beroepsbevolking.43 Intern kan de EU er ook 
voor zorgen dat vrouwen naar behoren zijn vertegenwoordigd en 
gelijke aandacht krijgen in deze zaak, bijvoorbeeld door ervoor te 
zorgen dat 50 % van de belangrijkste kandidaten van Europese 
politieke partijen vrouw is.

Op basis van een verslag van de VN weten we dat klimaatverandering 
niet alleen een milieucrisis is; het versterkt de ongelijkheid nog 
verder. Jongeren zien de strijd tegen klimaatverandering als 
een strijd die ook feminisme omvat, en niet zonder reden: er 
zijn aanwijzingen dat vrouwen een grotere kans lopen door de 
klimaatverandering te worden getroffen. Uit studies van de VN is 
gebleken dat ongeveer 80 % van de door de klimaatverandering 
ontheemde personen vrouw is44. Dit verschijnsel voltrekt zich op 
wereldschaal en het gevolg is dat het voor vrouwen uiteindelijk 
moeilijker wordt om te herstellen van rampen die infrastructuur, 
leef- en werkruimten kapot maken.

We zien ook een intergenerationele aanpak; vrouwen zorgen 
voor hun kinderen, ouders en ouderen, en dat komt tot uiting 
in hun uitgaven. Als we ons richten op de verbanden tussen 
klimaatrechtvaardigheid en genderrechtvaardigheid, zou dit een 
van de eerste effectieve manieren kunnen zijn om een houdbare, 
duurzame oplossing te vinden die vrouwen dezelfde economische 
macht geeft als mannen. Als mondiale politieke instelling is 
de EU machtig genoeg om hiertegen op te treden en mondiale 
rechtvaardigheid tot stand te brengen.

Feminisme is ongetwijfeld een belangrijk instrument om de 
mondiale ongelijkheid aan te pakken en moet worden gebruikt om 
de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. 

 84. STEUN VOOR JONGE  
       LANDBOUWERS EN NIEUWE  
       TECHNOLOGIEËN 

Tijdens het panel gehoord idee 

Om het probleem van voedselschaarste aan 
te pakken, kan de EU in drie stappen actie 
ondernemen. 

In de eerste plaats moeten landbouwbedrijven 
de infrastructuur worden geboden om 
nieuwe technologieën te gebruiken, zodat 
ze voldoende voedsel voor Europa kunnen 
produceren. In plattelandsgebieden moeten 
basisvoorzieningen worden geïnstalleerd, zoals 
breedband en GPS voor het planten, telen en 
oogsten van gewassen. 

Ten tweede zou de Europese Unie burgers 
kunnen stimuleren om boer te worden, 
bijvoorbeeld door middel van startfondsen of 
een betaling aan jonge boeren die een eigen 
landbouwbedrijf willen starten. Dit zou helpen 
om nieuwe technologieën betaalbaar te maken 
voor grote en kleinschalige landbouwbedrijven. 

Ten derde moeten nieuwe technologieën 
worden opgenomen in de curricula van 
instellingen voor agrarisch onderwijs. Dit zou 
het bewustzijn over efficiënte alternatieven ten 
goede komen en jonge landbouwers de nodige 
kennis bijbrengen om de meest geschikte 
technologie te gebruiken. 

Over het geheel genomen is het Europese 
model voor landbouw en veeteelt zeer efficiënt 
en divers. Europa is in staat om op een relatief 
klein gebied een grote hoeveelheid voedsel 
te produceren. Daarom kan Europa een 
voorbeeld zijn voor andere regio's in de wereld. 
Bovendien zien jongeren de boerderij van de 
toekomst vaak als technologisch, maar ook 
zeer divers, rekening houdend met biologische 
productie, duurzaamheid en dierenwelzijn. 

43 World Farmers Organisation, "The Role of Rural Women in Agriculture", http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-of-rural-women-in-agriculture.html (Geraadpleegd 
juli 2018)

44 BBC, "Climate change impacts women more than men", https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (Geraadpleegd juli 2018); VN, "Women, Gender Equality and Climate 
Change", http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf (juni 2018)
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INTERVIEW

Wat zijn de milieuproblemen 
die u hebt gezien tijdens uw 
bezoeken aan EU-projecten?

Ik zag veel boeren. In Zimbabwe bijvoorbeeld 
is de economie gebaseerd op de landbouw en 
vernietigt de klimaatverandering de gewassen. 
Boeren krijgen nieuwe landbouwmethoden 
aangeleerd omdat ze traditionele methoden 
volgen en niet weten hoe ze moeten planten; 
ze doen het op een willekeurige wijze. De 
klimaatverandering heeft gevolgen voor 
de boeren, omdat ze het zich niet kunnen 
veroorloven om gewassen te verkopen, 
hun opbrengst is net genoeg voor hunzelf 
en hun gezinnen. Als het gewas onder de 
klimatologische omstandigheden volledig 
wordt vernietigd, is er geen voedsel voor hen. 
Veel EU-projecten proberen hen te leren hoe 
ze dergelijke gevallen kunnen voorkomen 
of zich aan het weer kunnen aanpassen. Op 
Mauritius heb ik ook een project gezien met de 
naam "Eco-school", waar ze jonge kinderen in 
staat stelden om plastic te ontwijken en voor 
het milieu te zorgen.  Als kinderen er nu niet 
voor beginnen te zorgen, zijn we over tien jaar 
allemaal met plastic bedekt!

Ellie Tomassi,  
Faces2Hearts-blogger in oostelijk en zuidelijk 

Afrika

 85. MINDER VLEESSUBSIDIES 

Noémie & Emily 

Europa zou het voortouw moeten nemen bij het bevorderen van 
plantaardig voedsel, door landbouwsubsidies over te hevelen van 
intensieve veehouderij naar groente- en/of fruitproductie. Deze 
stap kan worden ondersteund door het verhogen van de EU-
financiering voor onderzoek naar de ecologische productie van 
plantenrijke opties en door het opleggen van strengere limieten 
voor lucht-, bodem- en waterverontreiniging, dierenwelzijn en het 
gebruik van antibiotica.

Een groot probleem is de overconsumptie van vlees, die in veel 
opzichten onhoudbaar is. De landbouw veroorzaakt 10 % van de 
totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en een groot deel van 
onze inspanningen gaat naar de vleesproductie45. Land wordt in 
toenemende mate gebruikt voor de productie van voedergewassen 
voor dieren in plaats van groenten voor de mens om te eten. Door de 
gewassen rechtstreeks te consumeren in plaats van ze te gebruiken 
om dieren te voeden, zou de hoeveelheid broeikasgasemissies in de 
atmosfeer afnemen en zou land voor andere doeleinden vrijkomen. 
Naast de gassen die in de fabriek in de lucht worden uitgestoten, 
wordt dierlijk afval door de grote hoeveelheid te veel voor het 
land om te absorberen, waardoor onomkeerbare schade aan de 
bodem ontstaat. Vermindering van de vleesconsumptie is een van 
de oplossingen om de impact van de veeteelt op ons milieu te 
minimaliseren, en om meer voedsel te produceren en tegelijkertijd 
een meer gediversifieerd ecosysteem te garanderen.

Deze trend doet zich niet alleen voor in Europa, maar ook 
daarbuiten. Regenwouden en andere ecosystemen met een grote 
biodiversiteit worden ondermijnd door de gevolgen van diëten 
op basis van vlees, zuivel en soja, die ons vee voeden. De meeste 
ontbossing ten behoeve van het houden van vee vindt plaats in 
tropische gebieden. In het Amazonegebied bijvoorbeeld is 80 % 
van het ontboste land omgebouwd tot weiland voor graasdieren46. 
Het spreekt voor zich dat het regenwoud, een van de belangrijkste 
ecosystemen op deze planeet, onze groene long die moet worden 
beschermd, wordt vernietigd.

 86. BIODIVERSITEIT EN STRENGERE NORMEN  
       VOOR LANDBOUWHUISDIEREN  
       BEVORDEREN 

Marlene

De EU zou regels voor een grotere biodiversiteit moeten vaststellen 
om boeren ervan te weerhouden monoculturen te creëren. 

De huidige structuur van ons platteland vormt een ernstig probleem. 
Enorme monoculturen bieden weinig habitats voor in het wild 
levende dieren en brengen de biodiversiteit in gevaar. Diversificatie 
op het platteland heeft veel voordelen: het beschermt onze bodem 
tegen erosie, brengt de biodiversiteit terug en garandeert de 
duurzaamheid ervan, om er maar een paar te noemen.

De EU moet nauwere samenwerking met lokale natuurbeschermers 
en meer biologische landbouw bevorderen om een duurzamer 
milieu en een duurzamere manier van leven te creëren. Dergelijke 
bedrijven moeten ook strengere normen voor dierenwelzijn 
garanderen, zoals ruimten voor dieren in de openlucht.

Dit zou een belangrijke stap zijn in de richting van duurzame 
landbouw en de bescherming van dierenwelzijn, biodiversiteit en 
flora en fauna.

45 Eurostat, "Agriculture - greenhouse gas emission statistics", http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_greenhouse_gas_
emission_statistics&oldid=367927 (Geraadpleegd juli 2018

46 Yale, "Cattle Ranching in the Amazon Region" https://globalforestatlas.yale.
edu/amazon/land-use/cattle-ranching (Geraadpleegd juli 2018
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HERNIEUWBARE ENERGIE, SLIMME STEDEN EN DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP

Moet de Europese Unie een supermacht voor groene energie worden? De energiekosten 
eisen hun tol van de Europese industrie en huishoudens. Hoe kunnen we dan een 
duurzame overgang in de energiesector realiseren? We moeten stoppen met het 
verbruik van vervuilende fossiele brandstoffen en broeikasgassen, en streven naar de 
ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen. 

De EU wil dat in 2030 32 % van haar energieverbruik afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, een nieuw streefcijfer 
dat is opgenomen in de richtlijn inzake hernieuwbare energie, als onderdeel van haar pakket maatregelen voor schone 
energie47. Een goede overgang zou ook nieuwe banen moeten creëren, om de banen te compenseren die verloren zijn 
gegaan in in verval geraakte industrieën. Het probleem is dat hernieuwbare energie nog steeds duur is en dat de huidige 
technologieën nog niet garanderen dat volledig in de wereldwijde energiebehoeften wordt voorzien. Sommige slimme 
steden en stedelijke gebieden die gegevens gebruiken om de efficiëntie en het beheer van hulpbronnen te verbeteren, 
geven echter al het goede voorbeeld en helpen ons een ander leven voor te stellen. Daarom kent de Europese Commissie 
sinds 2010 aan sommige steden de titel "Europese Groene Hoofdstad" toe.

Tijdens het EYE 2018 is echter gebleken dat de sleutel tot succes het winstgevend maken van "groene" technologieën 
voor de industrie is. We moeten een botsing tussen milieu en industrie voorkomen. Het vinden van ecologisch duurzame 
oplossingen betekent niet het vernietigen van de industrie, maar het opbouwen van een duurzame industrie. Jongeren 
kunnen en willen de verandering leiden, maar ze moeten daartoe wel in staat worden gesteld.

47 Europese Commissie, "Europe leads the global clean energy transition", http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm (Geraadpleegd juni 2018)
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 87. DUURZAME HUISHOUDENS  
       ONDERSTEUNEN OM ENERGIE  
       TERUG TE VERKOPEN AAN HET NET 

Claire & gehoord tijdens een paneldiscussie

De EU moet schone energie, zoals wind- en zonne-
energie of het gebruik van elektrische auto's, steunen. 
Zonnepanelen zouden bijvoorbeeld steeds gebruikelijker 
moeten worden binnen de Europese huishoudens. 
Iedereen kan energie produceren voor zijn eigen huis en 
als er een overschot is, kan het worden terugverkocht 
aan de energiebedrijven. In sommige lidstaten van de 
EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, gebeurt dit al. 

De EU zou in het volgende meerjarig financieel kader 
subsidies kunnen toekennen voor soortgelijke praktijken 
of de belastingen kunnen verlagen om het gebruik van 
zonnepanelen te belonen. Er zouden subsidies kunnen 
komen voor elektrische auto's, die op grotere schaal op 
de markt moeten worden gebracht en betaalbaarder 
moeten worden dan ze nu zijn.

 89. EEN EUROPESE  
       ENERGIEGEMEENSCHAP EN -MARKT  
       BEVORDEREN 

Tijdens het seminar gehoord idee

Zodra er voldoende schone energie is geproduceerd, moet 
deze tussen de lidstaten kunnen circuleren. De EU moet 
meer verbindingen tussen de lidstaten bevorderen in de 
vorm van een schoon energienet. Een teveel aan schone 
energie die in een lidstaat wordt geproduceerd, zoals wind- 
of zonne-energie, kan worden geëxporteerd naar een 
andere lidstaat, in een ware Europese energiemarkt. 

Hiervoor is meer cohesie en een hechtere unie nodig, met 
inbegrip van de energiesector. De voordelen zouden de 
totstandbrenging van een efficiëntere energiemarkt op 
Europees niveau en een verlaging van de energiekosten 
voor bedrijven en huishoudens van EU-burgers zijn. De 
mogelijkheid om energie efficiënt op te slaan, moet deel 
uitmaken van deze markt.

Netwerken zijn een belangrijke manier om mensen van 
energiezekerheid te voorzien en bieden ook een kader om 
duurzamere energie na te streven en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te verminderen.

 88. EEN TIJDSCHEMA OPSTELLEN VOOR  
       HET BEËINDIGEN VAN HET GEBRUIK  
       VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, EN  
       BANENVERLIES BEPERKEN 

Tijdens het seminar gehoord idee 

De EU moet een plan opstellen met vastgestelde data 
om een einde te maken aan het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de steenkoolwinning. Sommige acties 
zouden bijvoorbeeld een geleidelijke beëindiging van 
het gebruik van fossiele brandstoffen omvatten; sancties 
voor bedrijven die zich niet aan de regels houden; een 
koolstofbelasting (zoals in sommige landen al het geval 
is); en een belasting op de aankoop van dieselauto's. 

Het is noodzakelijk om ons energieverbruik te veranderen: 
in plaats van fossiele brandstoffen te verbruiken, zouden 
we hernieuwbare energie moeten gebruiken. De 
afhankelijkheid van de EU van gas en fossiele brandstoffen 
is op lange termijn niet houdbaar. De vraag is niet of het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen de juiste 
weg is, maar wanneer dat zal gebeuren. Deze structurele 
verandering zou ons naar een nieuwe industriële revolutie 
kunnen leiden. 

De EU moet ook helpen bij het scheppen van nieuwe 
banen. In de overgang van de kolenindustrie naar nieuwe, 
groene banen worden degenen die hun baan verliezen, 
vaak niet noodzakelijkerwijs opnieuw aan het werk 
gezet. De EU en de lidstaten hebben de sociale plicht 
om deze overgang mogelijk te maken en tegelijkertijd de 
werknemers te beschermen; een tijdschema in die richting 
zou een georganiseerde, gestructureerde verandering 
vergemakkelijken.

 90. INFRASTRUCTUREN OP  
       EUROPESE SCHAAL EN EEN  
       GEMEENSCHAPPELIJK  
       VERVOERSBELEID  
       VERSTERKEN 

Tijdens het panel gehoord idee 

Een belangrijke bron van door verkeer veroorzaakte 
vervuiling is het grote gebruik van particuliere 
vervoermiddelen en korteafstandsvluchten48. Een manier 
om het probleem terug te dringen, is om de Europese 
infrastructuur, zoals hogesnelheidstreinen als betaalbare 
vervangers of een betere coördinatie van het particuliere 
goederenvervoer in heel Europa, te stimuleren.

In dit opzicht is het noodzakelijk het verkeer door de 
lucht, per spoor of over de weg te reguleren en te 
coördineren. Een dergelijke harmonisatie zou bijdragen 
tot een vermindering van de kooldioxide-uitstoot. Het zou 
bijvoorbeeld een stimulans kunnen zijn voor coördinatie 
tussen vervoersondernemingen om het volume in 
vrachtwagens optimaal te gebruiken om brandstof te 
besparen. Het zou ook Europese gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen opleveren.

Hiervoor zijn natuurlijk financiële middelen en politieke 
cohesie nodig, maar het zou de burgers van de EU ook 
schoner en efficiënter vervoer verschaffen.

48  The European Union Explained: Transport, publicatie van de Europese Commissie, 
2014: "Het wegvervoer heeft het grootste aandeel in het totale vervoer en is 
verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling: volgens de meest recente 
cijfers ongeveer 71 % van alle CO2-emissies in de vervoerssector (waarvan twee derde 
door personenauto's wordt veroorzaakt). Andere vervoerssectoren veroorzaken duidelijk 
minder vervuiling.. Het luchtverkeer is goed voor 13 %. Het vervoer per spoor is met een 
aandeel van 1 % de minst vervuilende vorm van vervoer."
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INTERVIEW

Wat kunnen jongeren doen om het milieu te 
beschermen en klimaatverandering tegen te 
gaan?

Ik zie drie categorieën van klimaatacties: Ten eerste denk ik dat 
het antwoord op de klimaatverandering enerzijds voortkomt 
uit belangrijke beleidsvorming, en anderzijds uit het gedrag 
van de mensen die hun levensstijl op een duurzame en 
milieuvriendelijke manier veranderen. Om de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs te bereiken, voert de VN een campagne met de naam 
"Little x Little"50, die zal helpen onze wereld te behoeden voor 
klimaatverandering. Het gaat om het gebruik van minder plastic, 
het nemen van kortere douches en het rijden met de fietsen naar 
het werk in plaats van met de auto. 

Het tweede soort actie is hoe wij, als jongeren, onze krachten 
kunnen bundelen en platforms kunnen creëren die onze collega's, 
nationale leiders, gemeenten, burgemeesters en mensen in onze 
gemeenschappen bewuster maken. Ten slotte betreft de derde 
actie het ter verantwoording roepen van regeringen en grote 
ondernemingen. We zouden bijvoorbeeld meer verzoekschriften 
over klimaatverandering moeten opstellen. Misschien moeten 
we een beweging in het leven roepen die mensen over de hele 
wereld mobiliseert.

Jayathma Vickramanayake, 
Gezant voor Jeugdzaken voor de Secretaris-Generaal van de 

Verenigde Naties

Spreker op het panel "Working towards a better world: Young 
people and sustainable development".

 91. SLIMME STEDEN EN  
       OPENBAAR VERVOER 

Tijdens het seminar gehoord idee

Om echt duurzame steden tot stand te brengen, 
moet de EU gemeenten ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een nieuw soort aanpak die 
tegemoetkomt aan de behoeften van alle 
generaties, van kinderen en adolescenten tot 
volwassenen en ouderen, met behulp van een 
slim en efficiënt openbaar vervoer gebaseerd 
op emissieloze oplossingen, en het delen van 
bijvoorbeeld aangedreven fietsen en het delen 
van auto's.

Bovendien zouden voordelen of subsidies 
kunnen worden gebruikt voor de aanleg van 
grote voetgangerszones en meer fietspaden, 
waaronder betere infrastructuur voor het veilig 
stallen van fietsen en het creëren van meer 
verkeersvrije zones. Ten derde moet de prijs van 
het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar 
zijn. De EU zou bijvoorbeeld steun kunnen 
verlenen aan een uniform ticketsysteem voor 
het openbaar vervoer in de grote steden, met 
apps die realtimedienstregelingen en flexibele 
routes op aanvraag bieden.

Vandaag de dag woont volgens de Europese 
Commissie meer dan twee derde van de 
Europeanen in steden49. De problemen 
binnen deze steden hebben te maken met 
ruimtegebrek, verkeer, vervuiling en gebrek aan 
groen. Bovengenoemde voorstellen hebben 
tot doel het openbaar vervoer aantrekkelijker 
te maken. 49 Europese Commissie, "Urban development", http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/urban-

development/ (Geraadpleegd juli 2018)

50 VN, "Little x Little" - a Gen Z-Led campaign in support of the Sustainable Development Goals https://www.
un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-support-sustainable-development-
goals/ (Geraadpleegd juli 2018)
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 92. MILIEUVRIENDELIJK ONDERNEMERSCHAP  
       EN PROJECTEN IN STAND HOUDEN 

Henriette  

Mijn idee is dat de EU meer geld moet uittrekken voor milieuvriendelijk 
ondernemerschap. Deze financieringsmogelijkheden moeten ook 
duidelijker bekend worden gemaakt. Het zou effectiever kunnen 
zijn om kleinere bedragen EU-geld uit te geven aan velen dan een 
hoog bedrag aan weinigen, om een nieuwe milieuvriendelijke 
cultuur in heel Europa te verspreiden.

Het is bekend dat een onderneming in de opstartfase altijd de 
meeste steun nodig heeft. In het geval van milieuvriendelijk 
ondernemen hebben bedrijven het moeilijk om zich buiten de 
traditionele paradigma's van het ondernemerschap te vestigen. 
De EU zou groene start-ups kunnen steunen met subsidies.

Er moeten ook programma's worden gefinancierd voor 
verenigingen, ngo's of gewoon groepen mensen die zich met 
milieukwesties bezighouden. Om de aandacht te trekken, moet 
het proces voor het aanvragen van financiering duidelijk en 
gemakkelijk af te ronden zijn, aangezien er al ingewikkeldere 
versies bestaan.

Dit idee zou jonge generaties, zowel ondernemers als activisten, 
in staat stellen om over de instrumenten te beschikken die 
ze nodig hebben om invloed uit te oefenen op hun eigen 
gemeenschappen.

Tot slot zouden deze EU-programma's een element van 
capaciteitsopbouw en mentorschap kunnen omvatten om advies 
over beste praktijken uit te wisselen met aankomende start-ups. 

 93. RECYCLING VAN  
       ELEKTRONISCHE APPARATEN  
       BEVORDEREN 

Frauke

De EU zou kunnen helpen natuurlijke 
hulpbronnen te besparen door bedrijven te 
dwingen hun elektronische apparaten en 
huishoudelijke apparaten op modulaire wijze 
te ontwerpen. Als er iets kapot is, hoeft alleen 
de speciale module te worden vervangen en 
wordt repareren makkelijker. 

In het geval van telefoons zou de EU 
bijvoorbeeld een rechtshandeling kunnen 
voorstellen om grote bedrijven te verplichten 
het gedeelte te vervangen dat niet meer 
werkt, in plaats van een geheel nieuw toestel 
te kopen. Deze aanpak zou een duurzamere 
oplossing zijn voor elektronisch afval.

Dit zou kunnen worden bereikt door 
gecoördineerde politieke inspanningen ter 
ondersteuning van regelgeving die zou leiden 
tot een duurzamere en ethischere benadering 
van elektronisch afval.
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VOEDSELAFVAL, GEEN PLASTIC, SCHOON WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN: 
VERANDERENDE CONSUMPTIEGEWOONTEN

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat 
jaarlijks bijna een derde van alle geproduceerde levensmiddelen verloren of wordt 
verspild51. In de EU wordt jaarlijks ongeveer 88 miljoen ton voedsel verspild, waarvan 
de kosten op 143 miljard EUR worden geraamd52.  In de EU zijn huishoudens de grootste 
producenten van voedselverspilling, terwijl de landbouw de tweede plaats inneemt. 
Voedselverspilling is niet alleen onethisch, maar heeft ook negatieve gevolgen voor 
het milieu en de economie, omdat water en energie al werden verspild bij de productie 
van het voedsel, dat vervolgens wordt weggegooid. De meeste voedselverspilling is 
onnodig en wordt veroorzaakt door slechte opslagmethoden, verergerd door een 
gebrek aan kwaliteitsonderwijs over voedselverspilling. 

Tegelijkertijd produceren de Europeanen jaarlijks 25 megaton kunststofafval53. Plastic vervuilt onze rivieren, oceanen 
en bodems. De VN voert een campagne voor schone zeeën en de Europese Unie heeft dit jaar een Europese strategie 
voor kunststoffen in een circulaire economie gelanceerd, met als doel de manier waarop plastic producten worden 
geproduceerd, gebruikt en gerecycled, te veranderen en belangrijke bronnen van zwerfvuil op zee te elimineren. 
Bovendien is de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht, en de risico's die zijn verbonden 
aan het tekort aan water variëren van uitdijende woestijnen tot dodelijke ziekten en conflicten. 

Jongeren vragen om een mentaliteitsverandering, te beginnen met specifiek onderwijs over duurzaamheid op school en 
nieuwe regels om onze levensstijl vorm te geven en het milieu te sparen.

 94. EEN PLASTICVRIJE BENADERING  
       BEVORDEREN 

Tijdens het panel gehoord idee

De EU moet onderzoek naar alternatieve materialen voor de 
vervaardiging van plastic proberen te financieren. Er is bijvoorbeeld 
een soort plastic gemaakt van paddenstoelen, terwijl bamboe 
ook kan worden gebruikt voor het maken van herbruikbare 
gebruiksvoorwerpen, wat het huidige gebruik van plastic op grote 
schaal zou helpen ontmoedigen.

De kern van de kwestie, het bestrijden van vervuiling door plastic, 
omvat de productie en het gebruik van minder plastic tot het punt 
dat een plasticvrije levensstijl wordt bereikt. Hoewel de volledige 
en onmiddellijke verwijdering van plastic misschien onmogelijk 
lijkt, is het haalbaar om ons gebruik te verminderen, te recycleren 
en alternatieve milieuvriendelijke bronnen te vinden om het te 
produceren. 

Ook zou de EU het wettelijk verplicht kunnen stellen dat producten 
moeten worden geëtiketteerd, waarbij moet worden vermeld of 
een product plastic bevat, in welke hoeveelheid en welk soort 
plastic – bijvoorbeeld als het plastic wordt hergebruikt of als het is 
geproduceerd uit minder vervuilende bronnen. Een andere manier 
om plasticvrije producten te promoten is om winkels te voorzien 
van plasticvrije gadgets om weg te geven, voor het dagelijks leven.

 95. DE VERWIJDERING VAN  
       PLASTIC UIT DE OCEANEN  
       FINANCIEREN 

Tijdens het debat gehoord idee  

De hoeveelheid plastic in de wereldzee wordt 
geschat op 150 megaton. Dat is ruwweg een vijfde 
van het gewicht van alle vis in onze oceanen54. 
Maar hoe kunnen we iets schoonmaken dat zo 
groot is als een oceaan? In gesprek met Marcella 
Hansch, de architect en oprichter van Pacific 
Waste Screening, is het de bedoeling een niet-
vervuilend platform te ontwikkelen dat in rivieren 
en oceanen kan worden geïnstalleerd om hieruit 
plastic te filteren. 

In de oceanen verlaagt zo'n platform de snelheid 
van stromen die door een kanaalsysteem stromen, 
waardoor de plastic voorwerpen, die lichter zijn, 
langzaam aan de oppervlakte komen.  Er zouden 
geen netten worden gebruikt, zodat vis zonder 
gevaar het platform kan passeren. 

De EU moet gezamenlijke teams en projecten 
van ingenieurs, architecten en wetenschappers 
financieren om nieuwe oplossingen te 
ontwikkelen voor het schoonmaken van onze 
zeeën en inspiratie op te doen voor dergelijke 
projecten.

51 Voedsel-en Landbouworganisatie van de VN, "Key facts on food loss and waste you should know!", http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ (Geraadpleegd juni 2018)

52 Europese Commissie, "Food Waste", https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en (Geraadpleegd juli 2018)

53 Europese Commissie, "Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries", http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm 
(Geraadpleegd juli 2018)

54 Pacific Garbage Screening, "Plastic in the oceans", https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (Geraadpleegd juni 2018)
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55 The Guardian, "French law forbids food waste by supermarkets", https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-
supermarkets (Geraadpleegd juli 2018)

 96. EEN NIEUWE CULTUUR VOOR  
       LEVENSMIDDELENWINKELS EN  
       BELASTINGEN  

Valeria 

De EU moet plasticvrije winkels stimuleren waar alle verkochte 
artikelen plasticvrij zijn, en tegelijkertijd maatregelen nemen ter 
ondersteuning van winkels die een beleid voeren om minder plastic 
te gebruiken. Zo zou de EU supermarkten kunnen oproepen om 
gangpaden van plasticvrije producten te maken en plastic zakken 
te verbieden, en in plaats daarvan alleen katoen of papieren zakken 
aan klanten te leveren. Het zou plastic dan duurder kunnen maken. 
Het zou supermarkten bijvoorbeeld kunnen aanmoedigen om geld 
terug te geven aan klanten die het plastic terugbrengen naar de 
winkel om te worden gerecycled of hergebruikt. Dit beleid is reeds 
van kracht in delen van Scandinavië, waar een fles in wezen wordt 
"gehuurd" met terugbetaling van het statiegeld bij teruggave van 
de lege plastic fles.  

Levensmiddelenwinkels en supermarkten zijn van vitaal belang 
voor het vormgeven van de gewoonten van consumenten. 
Bovendien zijn veel van de producten die we in de supermarkt 
kopen, waaronder groenten en fruit, verpakt in plastic. In sommige 
gevallen zijn er nog plastic zakken beschikbaar voor eenmalig 
gebruik. 

Een ander belangrijk idee betreft de belastingheffing: belastingen 
zouden hoger moeten zijn voor supermarkten en bedrijven die 
meer plastic gebruiken, en lager als zij minder plastic gebruiken. 
Bovendien zouden bedrijven die nog steeds kunststoffen gebruiken 
of dit als een cruciaal onderdeel van hun bedrijfsmodel beschouwen, 
kunnen worden gestimuleerd om projecten te steunen die proberen 
de oceanen schoon te maken. 

Voor degenen die het goede voorbeeld geven, zou er een 
andere vorm van beloning kunnen worden aangeboden, zoals 
een kwaliteitscertificaat of een sterrenclassificatiesysteem 
voor duurzame bedrijven, samen met gratis training voor 
personeel om nog milieuvriendelijker te worden. Zo worden 
levensmiddelenwinkels, supermarkten en bedrijven rolmodellen, 
nemen ze hun deel van de verantwoordelijkheid en helpen ze 
mensen op te voeden.

 97. DE VERMINDERING VAN  
       VOEDSELVERSPILLING  
       WETTELIJK BINDEND EN  
       VERPLICHT MAKENS 

Tijdens het panel gehoord idee  

De EU moet supermarkten wettelijk verplichten 
manieren te vinden om voedselverspilling 
terug te dringen.

Voedsel dat bijna zijn vervaldatum heeft 
bereikt, wordt vaak weggegooid in 
supermarkten. In veel gevallen komt de 
houdbaarheidsdatum echter niet overeen met 
de werkelijke datum waarop het levensmiddel 
oneetbaar wordt. Bovendien verschilt de 
wetgeving in de lidstaten van de EU; De EU 
moet deze regels harmoniseren. 

De wetgeving moet er ook voor zorgen 
dat levensmiddelen die bijna verlopen 
zijn, zichtbaar in de rekken worden 
gelegd, tegen een gereduceerde prijs 
worden aangeboden of kosteloos worden 
weggegeven. Zo bestaat er in Frankrijk al 
een wet die grote winkels regels oplegt voor 
het doneren van onverkocht voedsel aan 
liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken 
waarvan de houdbaarheidsdatum nadert55. 
De ideale situatie is om voedselverspilling 
volledig te vermijden en verlopen voedsel 
kosteloos beschikbaar te stellen voor mensen 
en goede doelen. Op die manier kan niet 
alleen voedselverspilling worden bestreden, 
maar ook honger en armoede.
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 98. DE PROCEDURE VOOR DONATIES VAN  
       LEVENSMIDDELEN VEREENVOUDIGEN 

Tijdens het panel gehoord idee 

De EU zou nieuwe manieren kunnen aanmoedigen om voedsel te 
delen. Naarmate het concept van een "deeleconomie" algemener 
ingang vindt, is het duidelijk dat de financiële voordelen van dit 
verschijnsel gewoonlijk beperkt blijven tot degenen die beschikken 
over eigendommen of auto's. Om een echt "gedeelde" economie 
tot stand te brengen, moet de EU ernaar streven alledaagse zaken 
"deelbaar" te maken.

Zo is er bijvoorbeeld de app Too Good to Go, die nu in acht landen 
actief is en die overgebleven voedsel redt door middel van een 
platform tussen degenen die een voedseloverschot hebben en 
degenen die op zoek zijn naar goed voedsel voor een goede prijs. 

De EU moet deze initiatieven van buitenaf steunen en een digitale 
markt voor voedselverspilling creëren, die boeren, restaurants, 
levensmiddelenwinkels en consumenten met elkaar verbindt, waar 
iedereen met voedseloverschotten zich kan inschrijven om iemand 
die dat nodig heeft, te laten profiteren van hun "overschot".

 99. DUURZAAMHEIDSONDERWIJS  
       OP SCHOOL 

Dina & Giusy 

Duurzaamheid is een belangrijk concept 
voor de toekomst, en onderwijs is van 
groot belang, omdat goede praktijken 
op jongere leeftijd gemakkelijker kunnen 
worden geïnternaliseerd. Dit geldt ook 
voor voorlichting over het voorkomen van 
voedselverspilling en plastic. De EU zou 
kunnen helpen ervoor te zorgen dat dergelijke 
onderwerpen op school worden besproken. 
Scholen zouden lessen kunnen geven waarin 
kinderen samen koken en schoonmaken, leren 
over de waarde van voedsel, de negatieve 
gevolgen van het niet geven om het milieu, 
het accepteren van gezonde levensstijlen 
en het verbeteren van vaardigheden op het 
gebied van voedselbeheer.

Sponsors zouden kunnen worden betrokken 
om dergelijke educatieve initiatieven te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door herbruikbare 
flessen te verstrekken op scholen. In het 
kader van dit onderwijs zou de EU synergieën 
tussen scholen en nationale parken kunnen 
bevorderen, in de vorm van vakantiekampen 
om het milieu te ontdekken. 

Dergelijke initiatieven zouden kinderen op 
natuurlijke wijze respect voor de natuur en de 
bescherming van dieren bijbrengen, wat hen 
tot op latere leeftijd bij zal blijven.
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 100. EEN SYSTEEM  
         ONTWIKKELEN VOOR HET  
         GEBRUIK VAN  
         REGENWATER VOOR  
         SANITAIR 

Tijdens het panel gehoord idee  

De EU zou steun kunnen verlenen aan een 
regeling om regenwater op te vangen voor 
gebruik in toiletten of voor het besproeien 
van tuinplanten op huishoudelijk niveau. Dit 
zou onder meer het stimuleren van mensen 
kunnen inhouden om waterreservoirs voor de 
opvang van regenwater in hun huishoudens 
te gebruiken.

Water moet een gemeenschappelijk goed zijn 
dat voor iedereen gemakkelijk en onder eerlijke 
voorwaarden toegankelijk is. In 2010 heeft 
de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties het mensenrecht op water en sanitaire 
voorzieningen expliciet erkend, en erkend dat 
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen 
essentieel zijn voor de verwezenlijking van alle 
mensenrechten. Op dit moment nemen de 
waterbronnen af en kan de waterprijs hoog 
oplopen. Dit idee zou de onnodige verspilling 
van schoon drinkwater helpen verminderen.

INTERVIEW

Hoe kan onderzoek vanuit de ruimte ons helpen 
onze planeet te beschermen?

Onderzoek vanuit de ruimte kan ons helpen om onze planeet 
beter te begrijpen en te beschermen. Ook zie je geen grenzen 
vanuit de ruimte. Je ziet een volle entiteit, geen naties. Je ziet een 
planeet in evenwicht, alleen beschermd door de kleine lijn van 
de dampkring. Je ziet ook de verwoesting die wij op onze aarde 
aanrichten. Maar de aarde zal niet sterven, ze zal zich redden. Wij 
zijn het die zullen verdwijnen als we zo doorgaan.

Paolo Nespoli, 
Astronaut, Europees Ruimteagentschap (ESA) en NASA

Spreker op het panel "A spacewalker's life"
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OPMERKINGEN OP HET JEUGDFORUM  
 LOCAL AND GLOBAL

We weten allemaal dat er geen planeet B is. Maar dit mag niet beperkt blijven tot wat onze planeet fysiek 
aankan. We moeten naar het grotere geheel kijken en ons dagelijks leven en onze acties richten op duurzame 
ontwikkeling. Er bestaat geen planeet B met een hoge jeugdwerkloosheid, met toenemende ongelijkheid 
en met uitsluiting van jongeren van de besluitvorming. Europa moet het voortouw nemen in veranderende 
praktijken en situaties die bijdragen aan ongelijkheid en die onze planeet in gevaar brengen. Het Europees 
Jeugdforum wil planeet A transformeren en onze systemen in de richting van duurzame ontwikkeling sturen.

"Er zijn geen banen op een dode planeet." Dat was de slogan 
van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) 
voor de Top van Parijs over klimaatverandering in december 2015. 
Voor het IVVV toont deze slogan aan dat de klimaatverandering 
dringend moet worden aangepakt en dat moet worden gewerkt 
aan vraagstukken op het gebied van milieuduurzaamheid. Voor 
het Europees Jeugdforum vloeit deze noodzaak om de planeet te 
beschermen niet alleen voort uit vragen over jeugdwerkloosheid, 
maar ook uit de zorg voor de rechten en het welzijn van deze en 
toekomstige generaties jongeren. Er is geen jongerenparticipatie, 
geen democratie en ook geen Europa op een dode planeet. 

Tijdens het YO!Fest en het Europees Jongerenevenement 2018 
werd erkend dat de bescherming van onze planeet een dringende 
en vitale noodzaak is om onze toekomst en die van de komende 
generaties te beschermen. Duurzame ontwikkeling vraagt om een 
herijking van onze relatie met de natuur. De besprekingen spitsten 
zich toe op de aanpak van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, 
verontreiniging, niet-duurzame consumptie en het overmatig 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Uit de besprekingen is ook 
gebleken dat de aanpak van milieuvraagstukken niet los kan worden 
gezien van het economisch en sociaal beleid. Enerzijds vereist een 
rechtvaardige overgang naar een economie die niet op fossiele 
brandstoffen is gebaseerd dat sociale en economische kwesties 
hand in hand gaan met milieuoverwegingen, om ervoor te zorgen 
dat de kansen van mensen op werk en welzijn worden beschermd; 
anderzijds mogen de milieueffecten van het economisch en sociaal 
beleid niet worden uitbesteed of in de weg worden gestaan voor 
toekomstige generaties, om ervoor te zorgen dat de planeet niet het 
slachtoffer wordt van onze zoektocht naar vooruitgang en kansen. 
Verscheidene evenementen en sessies binnen dit thema waren 
gericht op de internationaal overeengekomen doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling, waarbij werd erkend dat de bescherming 
van onze planeet een integraal onderdeel uitmaakt van een bredere 
beweging om de wereld op een duurzamere weg te zetten en 
vrede, welvaart en welzijn voor iedereen te bewerkstelligen. 

De Europese Unie moet ambitieus zijn bij het opvoeren van de 
maatregelen ter bescherming van onze planeet als onderdeel 
van de inspanningen om te werken aan een werkelijk duurzame 
ontwikkeling. Daarom moet de EU zich richten op het volgende:

De EU heeft een leidende rol gespeeld in de onderhandelingen over de 
in 2015 aangenomen universele agenda voor duurzame ontwikkeling 
voor 2030 en de daarin opgenomen doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling. Sindsdien heeft zij geen leidende 
rol meer gespeeld bij de uitvoering van de 
agenda binnen de EU op een alomvattende 
en ambitieuze manier. Als de agenda voor 
duurzame ontwikkeling van 2030 op Europees 
niveau wordt uitgevoerd, zou de EU de kans 
krijgen om de uitdagingen waarmee Europa 
wordt geconfronteerd, op geïntegreerde wijze 
aan te pakken. Er is een benadering voor 
systeemdenken nodig om beleidsmakers aan 
te moedigen naar onderliggende patronen te 
kijken en de diepere oorzaken van problemen 
aan te pakken. De EU moet rekening houden 
met de onderlinge verbanden tussen de 
verschillende beleidsterreinen en de sociale, 
ecologische en economische dimensies van 
duurzame ontwikkeling om van het welzijn 
van de mens en de planeet het uiteindelijke 
doel van de economische en sociale stelsels 
te maken. Om dit te bereiken, moet de EU 
een alomvattende en ambitieuze strategie 
voor duurzame ontwikkeling ontwikkelen. 
Het is ook noodzakelijk om verbanden te 
onderkennen om meervoudige en elkaar 
kruisende vormen van discriminatie aan te 
pakken, bijvoorbeeld door het verband tussen 
de gevolgen van klimaatverandering en 
vrouwenrechten te onderkennen. Duurzame 
ontwikkeling kan alleen worden bereikt door 
een op rechten gebaseerde aanpak en door 
ervoor te zorgen dat alle doelstellingen op het 
gebied van duurzame ontwikkeling voor alle 
groepen in de samenleving worden gehaald.

Verschuiving weg van niet-duurzame 
praktijken

De huidige en vorige generaties hebben de 
toekomst van jongeren in gevaar gebracht 
door onhoudbare economische en financiële 
praktijken die weinig rekening houden met 
de toekomstige gevolgen. Niet-duurzame 
consumptie-, productie-, handels- en 
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investeringspatronen brengen de toekomst van mensen en de 
planeet in gevaar. In onze huidige consumptiecultuur is het niet voor 
iedereen gemakkelijk om een duurzame levensstijl te hebben. De EU 
heeft de bijzondere plicht om deze aan te pakken en dringend actie 
te ondernemen om te komen tot een gelijke toegang tot en een gelijk 
gebruik van hulpbronnen, binnen de draagkracht van de planeet. De 
discussies op het YO!Fest en het EYE spitsten zich toe op de aanpak 
van voedselverspilling en niet-duurzame voedselconsumptie, plastic 
afval, minder subsidies voor vlees en een vast tijdschema voor het 
beëindigen van de winning van fossiele brandstoffen.

Bevordering en prioritering van duurzamere 
praktijken

Bij het nemen van maatregelen om een einde te maken aan niet-
duurzame praktijken op het gebied van winning, productie en 
consumptie, moet de EU ook prioriteit geven aan de bevordering 
en ondersteuning van duurzamere praktijken. Jongeren en 
hun organisaties hebben een belangrijke rol te vervullen bij de 
invoering en bevordering van duurzamere en milieuvriendelijkere 
praktijken, onder meer door te communiceren over de intrinsieke 
waarde van de natuur en de voordelen van toereikendheid. Ook 
de EU en de Europese regeringen moeten daadkrachtig optreden. 
De EU moet steun verlenen aan onderwijs op het gebied van 
duurzame ontwikkeling in het formele en niet-formele onderwijs, 
en daarbij het werk erkennen dat jongerenorganisaties al doen 
om een duurzamere levensstijl te bevorderen. Instellingen en 
overheden moeten er ook voor zorgen dat iedereen toegang 
heeft tot duurzame praktijken zoals milieuvriendelijk vervoer, door 
bijvoorbeeld duurzame en betaalbare openbaarvervoersystemen te 
ondersteunen en te bevorderen.

Lokale en wereldwijde reacties 
aanmoedigen

Duurzame ontwikkeling vereist actie op alle 
niveaus, van lokaal tot mondiaal, alsmede 
de erkenning dat acties op één niveau een 
effect zullen hebben op acties op andere 
niveaus. Op lokaal niveau nemen jongeren 
vaak het voortouw in veranderingen 
die de wereld op een duurzamer pad 
helpen. Jongerenorganisaties versterken 
hun stem om collectief aan te dringen op 
duurzame ontwikkeling op lokaal, nationaal, 
regionaal en mondiaal niveau. Steun voor 
deze veranderingen en ruimte voor deze 
stemmen om te worden gehoord, zijn van 
cruciaal belang op de weg naar duurzame 
ontwikkeling. 

Het is duidelijk dat het huidige economische, 
sociale en politieke systeem niet werkt voor 
onze planeet of voor mensen, met name jonge 
mensen. Het is nog nooit zo noodzakelijk 
geweest om te werken aan verandering, aan 
een systeem dat de behoeften van de planeet 
en de rechten van mensen centraal stelt, in 
plaats van louter economische belangen.
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Europese jeugdpers(EYP), een koepelorganisatie met 60.000 leden, 
die journalisten en media makers bijeenbrengt in Europa, organiseert 
talloze evenementen voor jonge journalisten, stimuleert de rol van 
jeugdmedia en persvrijheid in Europa en neemt deel aan discussies 
over journalistieke onderwijs standaarden en media beleid in de 
hele Europese Unie. De EYP heeft een team samengebracht van 10 
EYE reporters om een volledig verslag te maken over EYE. Onder 
leiding van 2 hoofdredacteuren, werd een team gevormd van 8 
generalistische en specialistische reporters uit heel Europa, om de 
belangrijkste ideeën en gedachten van EYE te verzamelen, uit te 
werken en te beschrijven. Dit verslag bevat de 100 beste ideeën. Het 
Europees jeugdforum droeg bij door een commentaar van 2 pagina's 
bij elk van de 5 thema's.
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