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Πρόλογος από τους Άννυ Ποδηματά 
και Othmar Karas,
Αντιπροέδρους της 7ης κοινοβουλευτικής 
περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αρμόδιους για την επικοινωνία

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας, γνωστή ως EYE 2014, υπήρξε χωρίς προηγούμενο. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) άνοιξε τις πύλες του σε χιλιάδες νέους από όλα τα 
μήκη και πλάτη της ηπείρου και τους ζήτησε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για την Ευρώπη και το 
μέλλον της. Μ' ένα μοναδικό τρόπο, οι ρόλοι αντιστράφηκαν κατά το EYE 2014: Οι Ευρωβουλευτές 
άκουγαν και οι νέοι ηγούνταν του πολιτικού παιχνιδιού. 

Το αποτέλεσμα του τριήμερου γεγονότος ήταν μια μεγάλη ποικιλία από ενδιαφέρουσες συνεισφο-
ρές που έχουν την επιθυμία για αλλαγή και καινοτομία στο επίκεντρό τους. Είμαστε βέβαιοι πως 
αυτές οι ιδέες μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλα τα προσφάτως εκλεγέντα και επα-
νεκλεγέντα Μέλη του ΕΚ. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή ενός γόνιμου διαλόγου και 
ότι αυτό ήταν μόνο το πρώτο ΕΥΕ που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - εναπόκειται στα 
καινούργια Μέλη τώρα να ηγηθούν της προσπάθειας και να συνεχίσουν το διάλογο με τους νέους 
της Ευρώπης. 

Πρόλογος από τον Klaus Welle, 
Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το EYE 2014 υπήρξε μια σημαντική επιτυχία. Οι συγγραφείς αυτής της έκθεσης, οι οποίοι προέρχο-
νται από τον Ευρωπαϊκό Τύπο Νεολαίας, έχουν συνοψίσει εντυπωσιακά την πλούσια γκάμα ιδεών που 
παρουσίασαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του ΕΥΕ οι νεαροί συμμετέχοντες σ' αυτό απ' όλη 
την Ευρώπη. 

Η επιτυχία του ΕΥΕ οφείλει πολλά στην πολιτική ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 
ανέπτυξε αυτή την πρωτοβουλία, στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που διασφάλισαν την πραγματο-
ποίησή της, στους εταίρους μας, στο μεγάλο αριθμό εθελοντών και, φυσικά πάνω απ' όλα, στους ίδιους 
τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος με ενθουσιασμό για το περιεχόμενο του ΕΥΕ. 

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων που ερωτήθηκαν προσωπικά ή διαδικτυακά ανέφεραν 
ότι το ΕΥΕ πρέπει να καταστεί τακτικό γεγονός. Η ηγεσία του Κοινοβουλίου άκουσε αυτή την έκκληση 
και αποφάσισε να καθιερώσει το ΕΥΕ ως ένα τακτικό στοιχείο μιας ανοικτής και συνεχόμενης αμφί-
δρομης επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωβουλευτών και των νέων και ως μια πλατφόρμα για τους νέους 
Ευρωπαίους. 

Πρόλογοι
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Ιδέες για μια καλύτερη Ευρώπη:  
Η Έκθεση για το EYE2014

Καλύτερη Ευρώπη; Έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου και πλέον οι ευρωπαϊκές χώρες δεν δρουν μόνο ως φιλήσυχοι και 
ειρηνικοί γείτονες, αλλά έχουν οικοδομήσει ένα κοινό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχουν 
ενσωματώσει στις δικές τους κοινωνίες. Το θεωρούμε όμως δεδομένο; Ποιες είναι οι 
ιδέες που έχει η σημερινή γενιά νέων ευρωπαίων για τα επόμενα στάδια του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος; 

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία 
(European Youth Event - EYE), η οποία διοργα-
νώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), 
σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας (ΕΦΝ) και εννέα άλλους εταίρους, 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 9 
έως τις 11 Μαΐου 2014. Συγκέντρωσε πάνω από 
5 500 νέους ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών από 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτών, για 
να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά, να ανταλ-
λάξουν ιδέες και να συζητήσουν τα οράματά 
τους για μια καλύτερη Ευρώπη. Η διοργάνωση 
προσέφερε περισσότερες από 200 δραστηρι-
ότητες σε διάφορες μορφές, με τη συμμετοχή 
περίπου 500 ομιλητών, συντονιστών και μεσολα-
βητών, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δραστηριότητες 
εστιάσθηκαν σε πέντε κύρια θέματα: την Ανεργία 
των νέων, την Ψηφιακή Επανάσταση, το Μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βιωσιμότητα και τις 
Ευρωπαϊκές Αξίες.

Η ποικιλία των τρόπων συμμετοχής εξασφά-
λισε τη δυνατότητα των συμμετεχόντων, των 
ομιλητών και των βουλευτών του ΕΚ να αλλη-
λεπιδρούν ελεύθερα και δημιουργικά· υπήρχαν 
ακροάσεις, συζητήσεις, ενότητες ερωταπα-
ντήσεων, εργαστήρια και διάφορα παιχνίδια 
εναλλαγής ρόλων, που έδωσαν στους συμμετέ-
χοντες τη δυνατότητα να βιώσουν τις διεργασίες 
της ΕΕ αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στη διάρκεια μιας ειδικής εκδοχής του προ-
γράμματος Euroscola, πάνω από 600 μαθητές 
ευρωπαϊκών σχολείων βίωσαν μια ημέρα ως 
ευρωβουλευτές, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με 
τις ανησυχίες τους για το μέλλον της Ευρώπης, 
εργαζόμενοι σε επιτροπές, αναπτύσσοντας 
προτάσεις που κάλυπταν όλους τους τομείς, από 
την ενεργό συμμετοχή του πολίτη έως τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανεργία των 
νέων, και ψηφίζοντας όχι μόνο για ευαίσθητα 
ζητήματα, από τις γλώσσες που πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στο Κοινοβούλιο έως την εισαγωγή 
του ευρώ, αλλά και για τις δικές τους προτάσεις. 

Με καινοτόμες μορφές όπως οι Σύντομες 
Παρουσιάσεις Ιδεών και τα Εργαστήρια Ιδεών 
αντιστράφηκε η κλασική διανομή ρόλων από το 
στερεότυπο του πολιτικού που αγορεύει ενώπιον 
ακροατηρίου μετατράπηκε σε αρμόδιους για 
λήψη πολιτικών αποφάσεων που ακούν τους 
νέους συμμετέχοντες ως «εμπνευστές ιδεών». Η 
συμβολή τους ήταν επομένως πολύτιμη, δίνοντας 

Εισαγωγή Έκθεσης
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στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν αποτε-
λεσματικά με τις ιδέες τους.

Από τους νέους, για τους νέους

Δεδομένου ότι ήταν μια διοργάνωση της 
νεολαίας, ήταν ζωτικής σημασίας οι νέοι και οι 
οργανώσεις τους να βρίσκονται στο επίκεντρο 
του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της ΕΥΕ. 
Εξαρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνερ-
γάστηκε με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, 
την πλατφόρμα οργανώσεων νεολαίας στην 
Ευρώπη, για να εξασφαλίσει ότι οι νέοι θα είναι 
στο επίκεντρο της διοργάνωσης.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας έφερε το επι-
τυχημένο «YO!Fest» στην ΕΥΕ. Με τα αρχικά του 
να σημαίνουν «Youth Opinion» (η γνώμη της 
νεολαίας), το YO!Fest είναι το ετήσιο ανοικτό 
πολιτικό φεστιβάλ του Φόρουμ Νεολαίας, το 
οποίο συνδυάζει πολιτικές συζητήσεις, εργαστή-
ρια και δραστηριότητες με δωρεάν συναυλίες 
και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Ως αναπόσπαστο στοιχείο της EYE, το YO!Village 
έλαβε χώρα μπροστά από το Κοινοβούλιο και 
απέδειξε ότι μια διαφορετική προσέγγιση της 
ενεργού συμμετοχής στην πολιτική είναι δυνατή. 
Οργανώσεις νεολαίας από όλη την ήπειρο, καθώς 
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
εκπρόσωποι εταιρειών συνέβαλαν στο YO!Fest 
με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και διαδρα-
στικών περιπτέρων, δημιουργώντας μια ζωντανή 
ατμόσφαιρα στο YO!Village. Ζωντανή μουσική, 
θέατρο και παραστάσεις τσίρκου διεξήχθησαν 
παράλληλα με ζωηρές θεματικές συζητήσεις για 
μια σειρά θεμάτων, από την ιδέα της μείωσης 
του ορίου ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγειν 
στα 16 έτη έως τις πολλαπλές δυσμενείς διακρί-
σεις και τον αντίκτυπο της εργασίας των νέων και 
των συνεταιρισμών της νεολαίας. Σε κάθε γωνιά 
του YO!Village πραγματοποιήθηκαν ανεπίσημες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσκαλώντας 
τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες να 
ενημερωθούν για τις ευρωπαϊκές διεργασίες και 
εκστρατείες και να αλληλεπιδράσουν με πάνω 
από 50 οργανώσεις που εκπροσωπήθηκαν στην 
EYE. 

Επιπλέον, πολλές ομάδες νέων που συμμετείχαν 
στην EYE είχαν την ευκαιρία να στήσουν το δικό 
τους εργαστήρι ή ακόμα και το καλλιτεχνικό 
δρώμενό τους στη διάρκεια της διοργάνωσης. Τα 
εν λόγω εργαστήρια και καλλιτεχνικά δρώμενα 
της νεολαίας (χοροί, μουσικές παραστάσεις 
και συναυλίες, θεατρικά έργα κ.λπ.), καθώς και 
αρκετά πιο ανάλαφρα στοιχεία του προγράμμα-
τος στη διάρκεια της EYE2014 (όπως οι ψηφιακές 
δραστηριότητες παιχνιδιών iDance ή τα ομαδικά 
επιτραπέζια παιχνίδια Eurocracy και EuroCulture) 
προσέφεραν μια λιγότερο επίσημη και δημιουρ-
γική δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
νέων συμμετεχόντων στη διάρκεια της EYE. 

Μια ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς 
διοργάνωση

Η απήχηση της διοργάνωσης στο κοινό πέραν 
των επισήμως εγγεγραμμένων μελών της ΕΥΕ 
ήταν ένας σημαντικός στόχος της ΕΥΕ 2014, για 
να καταστεί δυνατή η ένταξη και συμμετοχή ενός 
όσο το δυνατόν πιο διαφοροποιημένου κοινού 
στη διάρκεια της διοργάνωσης. 

Με τις δημόσιες συναυλίες YO!Fest που διεξή-
χθησαν στο δήμο του Στρασβούργου και το 
Wacken, η EYE συγκέντρωσε πάνω από 5 500 
συμμετέχοντες, προσελκύοντας επιπλέον 4 
500 άτομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Φόρουμ Νεολαίας. Οι συναυλίες λειτούργησαν 
ως πόλος έλξης για τον τοπικό πληθυσμό του 
Στρασβούργου και για τους λιγότερο ενεργούς 
νέους, και κινητοποίησαν αρκετούς άλλους να 
συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες του 

Εισαγωγή Έκθεσης
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YO!Fest. Ομοίως, οι δραστηριότητες και οι παρα-
στάσεις της EYE που ήταν υπό την αιγίδα του 
Δήμου του Στρασβούργου, επίσημου συνεργάτη 
της EYE, συνετέλεσαν στο να έρθει πιο κοντά η 
διοργάνωση στον τοπικό πληθυσμό. 

Οι νέοι που δεν είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν το EYE2014 αυτοπροσώπως είχαν 
τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να 
συμμετάσχουν στη διοργάνωση διαδικτυακά. Η 
εικονική παρουσία της ΕΥΕ ήταν έντονη· πολλές 
από τις συζητήσεις πάνελ μεταδόθηκαν μέσω 
του διαδικτύου ή διέθεταν τοίχους με tweet, εξα-
σφαλίζοντας ένα εναλλακτικό μέσο συμμετοχής 
του κοινού και παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
όσους ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν, αλλά 
δεν ήταν παρόντες, να διατυπώσουν ερωτήματα 
και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τα ενεργά 
κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
άφηναν το περιθώριο για περαιτέρω συζητήσεις 
και μετά το πέρας των συνεδριών αλλά και της 
ίδιας της διοργάνωσης. Οι ιστότοποι και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν πριν, 
στη διάρκεια, και μετά την EYE ως δίαυλοι για 
την κοινοποίηση των ανησυχιών των νέων και 
την ανάδειξη της πολιτικής τους δέσμευσης, εξα-
σφαλίζοντας ότι οι φωνές τους εισακούγονται και 
διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση - όχι μόνο 
μεταξύ των ομολόγων τους αλλά και με ευρω-
παίους ηγέτες. Στη διάρκεια των τριών ημερών, 
πάνω από 12.000 tweet αναρτήθηκαν με τα 
hashtag #EYE2014 και #YOFest. 

Οι νέοι δεσμεύονται για την ανάπτυξη μιας 
πιο ευημερούσας Ευρώπης 

Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για 
τη Νεολαία ήταν να αποδείξει ότι οι νέοι είναι 
πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός 
καλύτερου μέλλοντος για μια πιο ευημερούσα, 
χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμο και βιώσιμη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το ότι αποτελούν 
ανεκτίμητη πηγή ιδεών για το πώς μπορεί αυτό 
να επιτευχθεί. Στη διάρκεια της ΕΥΕ, υπήρξε 
πραγματικός ενθουσιασμός για την ανταλλαγή 
ιδεών και πολλοί από τους συμμετέχοντες 
εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ. Όπως σχολίασε ο Peter Matjašič, Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας: 

Σήμερα, προσάπτεται συχνά τους νέους ότι δεν 
έχουν ούτε ενδιαφέρον για την πολιτική ούτε 
κίνητρο να ψηφίσουν. Ωστόσο, αυτό που είδαμε 
αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν νέοι άνθρωποι από 
όλο το πολιτικό φάσμα ή και χωρίς πολιτική χροιά 
να συνενώνονται γεμάτοι ενδιαφέρον, ενθουσια-
σμό και λαμπρές ιδέες [...] Κοινός παρονομαστής 
ήταν η επιθυμία των νέων που συμμετείχαν να 
ακουστεί η φωνή τους δυνατά και καθαρά από 
τους ευρωπαίους ηγέτες.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί κοινή προσπάθεια 
των Ευρωπαίων Νέων Δημοσιογράφων και του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας να συγκεντρώ-
σουν τις ιδέες των νέων και να τις καταγράψουν 
για να μη χαθούν. Βασίζεται στα όσα κατέγρα-
ψαν οι ανταποκριτές της ΕΥΕ, οι οποίοι κάλυψαν 
τις διάφορες δραστηριότητες στη διάρκεια της 
διοργάνωσης.

Μπαλόνια με τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού  
Φόρουμ Νεολαίας προς του Ευρωβουλευτές
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Η Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την Εκπαίδευση,  
τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, συζητώντας για το νέο πρόγραμμα Erasmus+
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Ανεργία Νέων

Ανεργία των νέων:  
Νέες προοπτικές για μια αποκλεισμένη γενιά 

Όλοι όσοι σήκωσαν τα χέρια τους και η ιστορία 
που κουβαλά ο καθένας, αντανακλούν το φλέγον 
πρόβλημα της ανεργίας των νέων στη ζώνη 
του ευρώ, όπου, σύμφωνα με την Eurostat, το 
ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε σε 22,9% τον 
Φεβρουάριο 2014. Έχοντας υπόψη τα στοιχεία 
αυτά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι 
διαφορές ως προς την έκταση και τους λόγους 
στους οποίους οφείλεται η ανεργία των νέων 
μεταξύ των κρατών μελών είναι τόσο μεγάλες 
ώστε να μην είναι πιθανή η εύρεση μιας «ευρω-
παϊκής απάντησης» - μια άποψη που ήταν κοινή 
σε πολλές συζητήσεις στην EYE. Με την ανεργία 
των νέων να ανέρχεται στο 56% στην Ελλάδα, 
στο 49% στην Κροατία αλλά μόνο στο 7,8% στη 
Γερμανία (το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων 
των κρατών της ΕΕ), η στρατιά των ανέργων δεν 
εκπροσωπείται ισότιμα σε όλη την Ευρώπη.

Ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρ’ όλα αυτά, ο αντίκτυπος που έχει η ανεργία 
των νέων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι 
σημαντικός, όπως καταδεικνύουν παραδείγματα 
από τη Γερμανία και την Ισπανία. Η Ισπανία, της 
οποίας η κατάσταση συζητήθηκε εκτενώς στην 
EYE, βιώνει μια τεράστια αλλαγή στον πληθυσμό 
της, διότι οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα για να 
αναζητήσουν αλλού εργασία. Ο Eric Labuske, 

ομιλητής σε πάνελ και ακτιβιστής της Juventud 
Sin Futuro, μιας οργάνωσης για την ανάπτυξη της 
νεολαίας στην Ισπανία, έχει δει τον αντίκτυπο της 
μαζικής αυτής μετανάστευσης: 

Όλοι εγκαταλείπουν την Ισπανία για να αναζητή-
σουν μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Μίλησε 
εξ ιδίας πείρας, δεδομένου ότι ξεκίνησε τη δική 
του επιχείρηση στη Γαλλία και όχι στην Ισπανία· 
Στη Γαλλία το κόστος είναι σχετικά χαμηλό, αλλά 
στην Ισπανία είναι αδύνατο για τους νέους να 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός εάν είναι 
πλούσιοι, όπως είπε. 

Άλλος δημοφιλής προορισμός των νέων Ισπανών 
είναι η Γερμανία, η χώρα με το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας, μια ακμάζουσα οικονομία και 
την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για πολλούς. 
Προς το παρόν, όμως, η Γερμανία έχει περατώσει 
ένα από τα προγράμματα εργασίας που υλοποι-
ούσε, τα οποία βοηθούν ανθρώπους όπως τον 
Eric Labuske να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. 
Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, νέοι από τις δοκι-
μαζόμενες οικονομίες της ΕΕ είναι εγκλωβισμέ-
νοι στη Γερμανία, δεδομένου ότι η κυβέρνηση 
σταμάτησε αθόρυβα να δέχεται αιτήσεις για ένα 
πρόγραμμα που ονομάζεται «The Job of My Life», 
το οποίο υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μέχρι το 
2018. Έχοντας ξεμείνει από κεφάλαια και λόγω 

Στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία δεν ήταν καθόλου δύσκολο να βρει κανείς 
ανθρώπους που είναι νέοι, έχουν προσόντα και είναι άνεργοι. «Πόσοι από εσάς είναι επί 
του παρόντος άνεργοι ή υποαπασχολούνται;» ρώτησε ο Nazan Gödkemir από το ARTE, 
συντονιστής του «Beat Box Europe - The art of staying». Πέρασαν δευτερόλεπτα για την 
ανάταση των πρώτων χεριών. Πολλοί από τους παρευρισκομένους είναι κάτοχοι πτυχίων 
από καλά πανεπιστήμια, έχουν περάσει εξάμηνα στο εξωτερικό, έχουν κάνει πρακτικές, 
έχουν εργαστεί αμισθί, μιλούν αρκετές γλώσσες και είναι πρόθυμοι να εργαστούν σε χώρα 
διαφορετική από τη δική τους. Ωστόσο, κατά προσέγγιση το ένα τρίτο των παρευρισκομέ-
νων στην αίθουσα σήκωσαν τα χέρια τους, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν αγωνιστεί για να 
βρουν μια θέση εργασίας το τελευταίο έτος ή είναι σήμερα άνεργοι.
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του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων από 
όλη την Ευρώπη, η αποτυχία της πρωτοβουλίας 
αυτής δείχνει ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί 
πραγματική λύση για την ανεργία των νέων· είναι 
προτιμότερο τα προβλήματα αυτά να αντιμετω-
πιστούν από κάθε κράτος μέλος.

Αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων

Ένα από τα υπάρχοντα προβλήματα είναι το 
γεγονός ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα 
δεν προσφέρουν κατάρτιση στις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αγορά εργασίας, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο, λόγω 
της χρόνιας έλλειψης δεξιοτήτων. Οι ειδικοί που 
παρευρέθηκαν στην EYE προειδοποίησαν ότι η 
εν λόγω αυξανόμενη «αναντιστοιχία δεξιοτή-
των» αποκόπτει τους νέους από το μέλλον τους. 
Η Anna Ludwinek, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας (Eurofound), δήλωσε ότι οι νέοι 
άνθρωποι διψούν για καθοδήγηση όσον αφορά 
τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αγορά 
εργασίας: 

Στην πραγματικότητα, οι νέοι και η βιομηχανία 
συμβαδίζουν όσον αφορά την ανάδειξη των 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, σημείωσε. 
Εντούτοις, οι εταίροι της εκπαίδευσης είναι 
αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται πραγματικά το 
πρόβλημα αυτό.

Οι Boryana Stancheva και Eva Parvanova, από 
το Βουλγαρορουμανικό Διαπανεπιστημιακό 
Κέντρο της Ευρώπης (ΒRΙΕ), έθιξαν δυναμικά το 
πρόβλημα στο εργαστήριο που διοργάνωσαν. 
Θέλουν να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς για κοινές δεξιότητες απασχολησι-
μότητας (European Framework of Reference for 
Common Employability Skills)– εν συντομία το 
FORCES. Η Boryana Stancheva πιστεύει ότι το 
αποτέλεσμα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
φοιτητές σε όλη την Ευρώπη: 

Στόχος είναι να καταρτιστεί ένα λεπτομερές 
σχέδιο για τη ρύθμιση των απασχολήσιμων δεξι-
οτήτων· ούτως ώστε να μην παραμείνει αόριστη 
η περιγραφή τους, η οποία διαφέρει για κάθε 
εργοδότη και ούτως ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν 

τις δεξιότητες που αποτελούν στόχο των προσπα-
θειών που καταβάλλουν. Πιστεύουμε ότι σε έναν 
ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται ακόμη 
και στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

Άλλοι πιστεύουν ότι η λύση στο πρόβλημα των 
δεξιοτήτων είναι η θέσπιση κοινών εκπαιδευ-
τικών στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ, μια άποψη 
την οποία υποστήριξε και η γαλλίδα σοσιαλί-
στρια βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Catherine Trautmann, η οποία δήλωσε ότι:

Αυτό που προέχει είναι να δώσουμε προτε-
ραιότητα σε μια σειρά κοινών εκπαιδευτικών 
στόχων σε όλη την Ένωση, με βάση τις ανάγκες 
που πρέπει να καλυφθούν για την είσοδο των 
ανθρώπων στην απασχόληση. 

Ωστόσο, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, 
καθώς και οι ακτιβιστές για τη νεολαία διχάζο-
νται όσον αφορά τον σωστό τρόπο γεφύρωσης 
του χάσματος των δεξιοτήτων, ενώ οι σκεπτικι-
στές προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει να ενα-
ποτεθούν παράλογες προσδοκίες στην ΕΕ όσον 
αφορά τις πολιτικές για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Ο Mikkel Barslund, ερευνητής του 
Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), 
ανέφερε ότι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία επι-
μερισμού εξουσιών όσον αφορά την εκπαιδευ-
τική πολιτική με τις Βρυξέλλες: 

Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν υπερβολική εμπι-
στοσύνη στις δυνατότητες της ΕΕ στο προκεί-
μενο ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι τα κράτη μέλη είναι 
τόσο πρόθυμα να συνεργαστούν από κοινού για 
τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ανεργία Νέων

Νέος δημοσιογράφος του ΕΥΜD παρακολουθώντας ένα πάνελ
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Προγράμματα για την απόκτηση μεγαλύτε-
ρης πείρας

Οι νέοι, ευρισκόμενοι εν μέσω μιας κατάστασης 
όπου ο αντίκτυπος της ΕΕ στην εκπαίδευση είναι 
πολύ περιορισμένος και τα κράτη μέλη είναι 
απρόθυμα να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή, 
αρχίζουν να γίνονται πιο ενεργοί για να βρουν οι 
ίδιοι λύσεις για τους εαυτούς τους. 

Η Ομάδα Νέων Αγρού της Κύπρου, η οποία 
συντόνισε ένα διαδραστικό εργαστήριο στο 
πλαίσιο της ΕΥΕ, προσδιόρισε τρεις βασικούς 
τομείς στους οποίους οι νέοι μπορούν να συμμε-
τέχουν με σκοπό να αυξήσουν έτσι τις πιθανότη-
τες εύρεσης εργασίας: ευρωπαϊκά προγράμματα, 
εθελοντισμός και διά βίου μάθηση.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό όπλο, 
αλλά η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο δεν 
συνεπάγεται πάντα την εύρεση εργασίας. Πλέον, 
όλοι σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο και για αυτό 
καθίσταται πολύ ανταγωνιστικό. Αντ’ αυτού, 
θα πρέπει κανείς να κάνει έρευνα σε κάτι που 
αγαπάει, δεν διαθέτουμε όμως αρκετή εκπαί-
δευση για αναζητήσουμε τον σωστό τρόπο για να 
το επιτύχουμε, για να βρούμε μια θέση εργασίας, 
είπε ο Alexis Orias από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολλά εργαστήρια και εργαστήρια ιδεών που 
διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της ΕΥΕ ήσαν υπέρ 
μιας προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω, 
σύμφωνα με την οποία οι νέοι εκφράζουν την 
άποψή τους για τον σχεδιασμό και το περιεχό-
μενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και απα-
σχόλησης. Ο Sebastiaan Rood, εκπρόσωπος του 
Nationale Jeugdraad, πιστεύει ότι το πρόβλημα 
μπορεί να λυθεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή 
των νέων. 

Αυτό που έχει σημασία, μεταξύ άλλων, είναι όχι 
μόνο να μιλάμε στους νέους αλλά και να έχουμε 
νέους στα διοικητικά συμβούλια των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, διότι επί του παρόντος δεν έχουν 
τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη δομή των προ-
γραμμάτων.

Ένταξη: ένα σημαντικό μέρος των προ-
γραμμάτων της ΕΕ

Ενώ ισχύει πράγματι ότι οι προτάσεις αυτές θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιτυχία, πρέπει 

επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι πολιτικές αυτές 
σε πολλές περιπτώσεις συμβάλλουν επίσης στην 
κοινωνική διαστρωμάτωση. Μολονότι ο εθελο-
ντισμός συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη 
και παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης, πολλοί 
νέοι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνα-
τότητα να κάνουν μια τέτοια επένδυση από 
άποψη χρόνου και πόρων. Το ίδιο ισχύει και 
για τις ευκαιρίες του προγράμματος Erasmus+, 
δεδομένου ότι η επιχορήγηση δεν καλύπτει 
συχνά όλα τα έξοδα που συνδέονται με τις 
σπουδές ή τον εθελοντισμό στο εξωτερικό· ως εκ 
τούτου, οι συμμετέχοντες αναγκάζονται συχνά 
να εξαρτώνται από τους πόρους της οικογένειάς 
τους. Η εκπαίδευση συνεπιφέρει πάντα σχετικές 
δαπάνες και σήμερα, σε μια περίοδο υψηλής 
ανεργίας και μισθολογικών περικοπών, πολλές 
οικογένειες αγωνίζονται να στηρίξουν την εκπαί-
δευση των παιδιών τους. Σύμφωνα με την Jana 
Sikorska, μέλος της ομάδας εργασίας OBESSU 
από τη Σλοβακία, το κόστος των σχολικών 
εκδρομών, των έργων και του εκπαιδευτικού 
υλικού μπορεί συχνά να υπερβαίνει τα 1000 
ευρώ ετησίως. Όπως τόνισε η Radka Pudilova: 

Είναι ζωτικής σημασίας να αναλογιστούμε πώς 
μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι τα προγράμ-
ματα και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όσο το δυνατόν χωρίς 
αποκλεισμούς· διαφορετικά, οι νέοι θα πρέπει 
να επαφίενται απλώς στην τύχη και στις καλές 
διασυνδέσεις, για να αποκτήσουν μια θέση απα-
σχόλησης.

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς εγείρει ένα ακόμη 
ερώτημα σχετικά με τις ικανότητες: τι πρέπει να 
κάνουμε για τους ανθρώπους που δεν είναι σε 
θέση να αποκτήσουν όλες τις προαναφερθείσες 
δεξιότητες, οι οποίοι δεν μπορούν επομένως να 
συμβαδίσουν με το τρέχον ταχύτερο και συν-
θετότερο περιβάλλον εργασίας; Σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
υπάρξουν σχεδόν ένα εκατομμύριο κενές θέσεις 
εργασίας στην Ευρώπη έως το 2015, καθώς οι 
εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό 
με ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με τον πίνακα 
επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου της 
Επιτροπής, ο αριθμός των «ψηφιακών» θέσεων 
εργασίας αυξάνεται κατά περισσότερο από 100 
000 ανά έτος, αλλά ο αριθμός των πτυχιούχων 
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ΤΠ και των ειδικευμένων εργατών ΤΠ υστερεί 
σε σχέση με τον ρυθμό προσφοράς. Οι άνεργοι 
νέοι με προσόντα ανώτερα από τα απαιτούμενα 
αποτελούν μόνο μια πτυχή αυτού του φαινομέ-
νου, το οποίο μπορεί να είναι και προσωρινό, και 
να εκλείψει με τον καιρό. Ένα ζήτημα που έχει 
παραμεληθεί και ενέχει δυνητικά μεγάλο κίνδυνο 
είναι οι ημιειδικευμένοι χειρονακτικοί εργάτες· 
οι άνθρωποι για τους οποίους δεν προσφέρο-
νται πλέον ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας της Ευρώπης.

Η σημασία της κατανόησης των κοινωνικών 
ανισοτήτων

Στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για 
τη Νεολαία, διάφοροι βουλευτές του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέλειψαν να κάνουν 
το κήρυγμά τους για τους κινδύνους των εξτρε-
μιστικών κομμάτων και τη σημασία της ψήφου, 
ξεχνώντας ότι μεγάλο μέρος της ομάδας στην 
οποία απευθύνονταν δεν ήταν το κατάλληλοι 
κοινό. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε 
τέτοιου είδους διοργανώσεις για την πολιτική 
είναι γενικά πιο μεγάλο από εκείνο του μέσου 
ευρωπαίου πολίτη. Πολλοί συμμετέχοντες 
εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απελ-
πιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ενώ 
η Mercedesz Oszlanczi, συμμετέχουσα από την 
Ουγγαρία, δήλωσε ότι: 

Μολονότι υπάρχουν κάποιες λύσεις, όπως 
είναι η Εγγύηση για τους Νέους και υπηρεσίες 
για τους φοιτητές με βάση το πανεπιστήμιο, 
προσωπικά δεν διαβλέπω το τέλος αυτής της 
κατάστασης· παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες 
στην ΕΥΕ εξακολουθούν να είναι οι προνομιού-
χοι.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει 
μια σειρά από προγράμματα για φοιτητές, 
νέους εργαζόμενους και επιχειρηματίες, είναι 
σημαντικό να μην ξεχνάμε εκείνους που είναι πιο 
δεκτικοί στα απλά συνθήματα των εξτρεμιστι-
κών κομμάτων καθώς η οικονομική κρίση συνε-
χίζεται. Επομένως, για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων απαιτείται η κατανόηση των 
αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων εντός και 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών και όχι 

τόσο η εστίαση σε τυχόν ελλείψεις δεξιοτήτων σε 
ατομικό επίπεδο.

Παρότι η αύξηση της ανεργίας οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ύφεση του 2008, η ανεργία 
συνεχίζει να σημειώνει αύξηση ακόμη και αφού 
η οικονομική θύελλα έχει κάπως κοπάσει. Προ-
κειμένου όχι μόνο να βρεθούν λύσεις αλλά και να 
προληφθεί η ανεργία των νέων στο μέλλον, απαι-
τείται καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Η Agne Paksyle από τη Λιθουανία πιστεύει ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη συνερ-
γασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των εκπαι-
δευτικών συστημάτων, των εργοδοτών και της 
νεολαίας. Συγκεκριμένα είπε: 

Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των εκπαι-
δευτών και των εργοδοτών, το οποίο προκαλεί 
αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουν 
ήδη οι νέοι και των ικανοτήτων που οι εργοδότες 
απαιτούν από αυτούς να έχουν. Τα σχολεία και 
τα πανεπιστήμια παρέχουν στους φοιτητές ακα-
δημαϊκή γνώση και αποκλείουν την πρακτική 
εμπειρία. Αυτό που προτείνω είναι η δημιουρ-
γία ενός εύκολα προσβάσιμου και κατανοητού 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, 
το οποίο να παρέχει στους νέους όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες: προοπτικές σταδιο-
δρομίας, προβλέψεις για θέσεις απασχόλησης, 
ζήτηση στην αγορά εργασίας, ικανοποίηση των 
εργοδοτών με πτυχιούχους από διάφορα προ-
γράμματα. 

Ανεργία Νέων

Παραστάσεις τσίρκου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Επαγγελματικών Σχολών Τσίρκου
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Διαφορετική προσέγγιση στην ανεργία των νέων
Μερικά παραδείγματα από ιδέες που συζητήθηκαν μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στο ΕΥΕ

Νέο σχέδιο Μάρσαλ για 

την Ευρώπη:

σχέδιο ανάκαμψης έως 

και 2% του ΑΕΠ της ΕΕ 

προσανατολισμένου στη 

στήριξη των νέων και τη 

δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.

Επιχορηγήσεις εκπαίδευ-σης:πρόσβαση σε δωρεάν και 
ποιοτική τυπική και μη 

τυπική εκπαίδευση για όλους· 
ολοκληρωμένες επιχορηγή-
σεις εκπαίδευσης, ειδικά για 
τα παιδιά που προέρχονται 
από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Δημόσιες επενδύσεις:
τήριξη της ΕΕ για 
την έρευνα και τη 

δημιουργία θέσεων 
εργασίας στον τομέα της 

πράσινης οικονομίας.

Βασικό εισόδημα:λήψη ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος εφ’ όρου ζωής. Εισαγωγή συγκρίσιμων κατώτατων μισθών σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εκπαιδευτικά συστήματα:
εναρμόνιση των εκπαιδευτι-κών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη, ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών στόχων σε όλη την ΕΕ και θέσπιση διττών εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη που δημιουρ-γούν ουσιαστικότερες συνδέσεις μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Κινητικότητα:

αύξηση της κινητικότητας της 

νέας γενιάς με περισσότερη και 

καλύτερη γλωσσική εκπαίδευση, 

υποχρεωτικό έτος ανταλλαγής 

για κάθε ευρωπαίο στο λύκειο, 

εκτεταμένη χρηματοδότηση των 

ανταλλαγών φοιτητών, καλύτερη 

αναγνώριση των πτυχίων και των 

πιστοποιητικών, καθώς και ενθάρ-

ρυνση των διεταιρικών ανταλλα-

γών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για να παρέχονται στους 

νέους ευρωπαίους οι διαπολιτισμι-

κές και γλωσσικές δεξιότητες που 

χρειάζονται για να είναι ανταγωνι-

στικοί σε μια παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία.

Δημόσιες επενδύσεις:
καλύτερη στήριξη για νέους επιχειρηματίες και νέους συνεταιρισμούς, π.χ. φορο-λογικές μειώσεις ή παροχή συμβουλών στρατηγικής.

Οικονομικά κίνητρα:

οικονομικές ανταμοιβές για 

επιχειρήσεις που απασχο-

λούν άτομα κάτω των 25 

ετών, μείωση του φόρου 

για μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις.

Ισότητα:

επιβολή κυρώσεων για 

κάθε μορφής διάκριση 

(βάσει φυλής, φύλου, 

ηλικίας κ.λπ.) που 

εισάγουν οι εργοδότες

Βάση δεδομένων  

πρακτικής άσκησης:

κεντρική ευρωπαϊκή βάση 

δεδομένων για πρακτική 

άσκηση (με σχόλια και δυνατό-

τητα βαθμολόγησης, ώστε να 

κοινοποιείται και να συγκρίνε-

ται η ποιότητα των ευκαιριών 

πρακτικής άσκησης).
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Ανεργία Νέων

Ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους: 
– ένα σχόλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Τον Φεβρουάριο 2014 περίπου 5,4 εκατομμύρια 
νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, ήτοι 
το 22,9% των νέων1. Η κρίση της ανεργίας των 
νέων έχει επηρεάσει εις βάθος τους νέους και τις 
κοινωνίες στις οποίες ζουν. Οι νέοι αντιμετωπί-
ζουν αυξημένα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να 
απασχοληθούν σε θέσεις χαμηλής ποιότητας και 
επισφαλούς εργασίας. Το 42% των νέων εργαζο-
μένων στην Ευρώπη έχουν συνάψει συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 11% των ενηλίκων εργαζομένων2. Επιπλέον, 
οι νέοι πέφτουν συχνά θύματα προκατάλη-
ψης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ οι νέοι δεν έχουν το 
ίδιο δικαίωμα σε ελάχιστο μισθό και κοινωνική 
προστασία με τους γηραιότερους. 

Η αντιμετώπιση της κρίσης της ανεργίας των 
νέων δεν θα πρέπει να βασιστεί στην προσέγ-
γιση «δουλειά να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι». Το δικαίωμα 
στην αξιοπρεπή εργασία και την προστασία κατά 
της ανεργίας αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα και το να μπορούν να εξεύρουν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τους νέους, για να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην 
κοινωνία και να εξασφαλίζουν την αυτονομία 
τους.

Η ανεργία των νέων στο πλαίσιο της ΕΥΕ 

Η ανεργία των νέων ήταν αναμφίβολα το ζήτημα 
με την πιο περίοπτη θέση στο θεματολόγιο της 
EYE. Η πραγματικότητα με την οποία έρχονται 
αντιμέτωποι οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας είναι κάθε άλλο παρά αξιοζήλευτη. Στη 
διάρκεια της EYE οι νέοι διατύπωσαν μια σειρά 
από ιδέες για την αντιμετώπιση της κρίσης της 
ανεργίας των νέων. Οι ιδέες κυμαίνονταν από 
ένα «νέο Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη» για τη 
δημιουργία έξι εκατομμυρίων θέσεων εργασίας 

για τους νέους, μέχρι την επίσημη αναγνώριση 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και την εγγυημένη 
κοινωνική προστασία για τους επιχειρηματίες. 
Έμφαση δόθηκε επίσης στα ψηφιακά εργαλεία 
ως μέσο για την αύξηση της κινητικότητας σε 
συνδυασμό με την προσιτή παιδική μέριμνα για 
τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και ανεργία 
των νέων 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας τάσσεται 
υπέρ της ανάληψης δράσης από την ΕΕ επί των 
ακόλουθων σημείων, για να καταβληθεί προσπά-
θεια αντιστροφής της τάσης που χαρακτηρίζει 
την ανεργία των νέων

• Επενδύσεις σε δημιουργία θέσεων 
εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας υποστηρί-
ζει ιδέες που θα αναστρέψουν την τάση από 
την επιβολή λιτότητας στη λήψη μέτρων σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας 
μια ανάπτυξη πλούσια σε θέσεις εργασίας, με 
βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Τα πρόσφατα μέτρα λιτότητας όχι μόνο έχουν 
αποτύχει να επιλύσουν το πρόβλημα της 
ανεργίας των νέων, αλλά, όπως προκύπτει από 
μελέτες, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και 
θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης 
γενιάς.

• Ποιοτικές θέσεις εργασίας

Οι νέοι στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα σε 
ποιοτική και σταθερή απασχόληση. Μια ποιοτική 
θέση εργασίας συνεπάγεται το δικαίωμα στην 
κοινωνική προστασία, στην προστασία της απα-
σχόλησης, σε κατώτατο μισθό χωρίς διακρίσεις 
και καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ένα 
πρώτο βήμα για μια ποιοτική θέση εργασίας 
θα μπορούσε να είναι μια ποιοτική πρακτική 
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άσκηση· στο ζήτημα της πρακτικής άσκησης, τα 
κράτη μέλη έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες των 
νέων, εγκρίνοντας μια ανεπαρκή σύσταση που 
αφήνει περιθώρια για κατάχρηση του καθεστώ-
τος πρακτικής άσκησης.

• Εγγύηση για τη Νεολαία

Το Φόρουμ Νεολαίας αναγνωρίζει ότι η Εγγύηση 
για τη Νεολαία μπορεί να προσφέρει μια 
σημαντική ευκαιρία προκειμένου οι οργανώ-
σεις νεολαίας, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ευρωπα-
ϊκοί, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς χάραξης 
πολιτικής να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
των νέων. Ωστόσο, για την πλήρη εφαρμογή της, 
πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικές επεν-
δύσεις και τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν 
προγραμματιστεί δεν επαρκούν3.

• Επιχειρηματικότητα των νέων

Το Φόρουμ Νεολαίας επιβεβαιώνει την 
πεποίθησή του ότι αξίζει να δοθεί στους νέους 
η ευκαιρία να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία, 
καθώς και να δημιουργήσουν ένα σταθερό 
μέλλον για τους ίδιους μέσω της επιχειρηματι-
κότητας. Ωστόσο, οι νέοι βρίσκονται συχνά σε 
μειονεκτική θέση και δεν μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν οικονομικά με τις χαμηλές αποδοχές και τις 
ακανόνιστες ώρες εργασίας που συνεπάγεται η 
δημιουργία μιας πολύ μικρής επιχείρησης κατά 
τα πρώτα στάδιά της. Θα πρέπει να διατίθενται 
πόροι και στήριξη σε νέους επιχειρηματίες.

• Αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης

Τέλος, σύμφωνα με το Φόρουμ Νεολαίας, η μη 
τυπική εκπαίδευση πρόκειται επίσης να διαδρα-
ματίσει ζωτικό ρόλο στην προετοιμασία των 
νέων για την αγορά εργασίας. Η συμμετοχή σε 
οργανώσεις νεολαίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη 

για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και 
τη δημιουργία νέων επαγγελματικών διαδρομών, 
ειδικά για τους ΕΑΕΚ (εκτός εκπαίδευσης, απα-
σχόλησης ή κατάρτισης), αυτούς που εγκαταλεί-
πουν πρόωρα το σχολείο και τους νέους μετα-
νάστες4. Η εμπειρία συμμετοχής σε οργανώσεις 
νεολαίας και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται 
μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης πρέπει να 
αναγνωριστούν ευρύτερα από τους εργοδότες 
και τους φορείς παροχής τυπικής εκπαίδευσης. 
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο, Συγκριτική αξιολόγηση της Ευρώπης της εργασίας για το 2012 
(Benchmarking Working Europe 2012, ETUI), Βρυξέλλες
3 ΔΟΕ (2012), Κρίση της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ: τάσεις και πολιτικές λύσεις, (Eurozone job 
crisis: Trends and Policy responses), Διεθνές Ινστιτούτο Μελετών για την Εργασία, Γενεύη
4 Ανατεθείσα μελέτη του Φόρουμ Νεολαίας για τον αντίκτυπο της μη τυπικής εκπαίδευσης που 
παρέχεται σε οργανώσεις νεολαίας στην απασχολησιμότητα των νέων: http://issuu.com/yomag/
docs/reportnfe_print
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Φωτογράφηση στο Εργαστήρι Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΥΕ
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Ψηφιακή Επανάσταση

Ψηφιακή επανάσταση  
– Το μέλλον του διαδικτύου

Ο 21ος αιώνας έφερε μαζί του μια συνεχώς αυξανόμενη κυριαρχία της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε πτυχή της ζωής μας· σε ατομικό επίπεδο, αυτό ισχύει και για 
τις σπουδές, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τον ελεύθερο χρόνο, και επεκτείνεται 
επίσης σε έθνη-κράτη, διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Ωστόσο το γεγονός ότι 
η τεχνολογία αυτή έχει διεισδύσει σε τέτοιο βαθμό στη σκέψη, στον τρόπο ζωής και τον 
πολιτισμό μας έχει οδηγήσει κάποιους να αρχίσουν να αμφισβητούν τη σχέση μας με αυτή.

Είμαστε υποχείρια της τεχνολογίας; Μήπως 
βρισκόμαστε υπό τον έλεγχο άλλων, ως απο-
τέλεσμα της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε; 
Τι συμβαίνει με τα δεδομένα που συλλέγουν οι 
συσκευές μας σχετικά με εμάς; Αποτελεί κοινό 
τόπο ότι η νέα τεχνολογία αλλάζει τη ζωή μας 
με διάφορους τρόπους, όπως συνέβη με την 
ιατρική, τις μεταφορές και την επικοινωνία στη 
διάρκεια του 20ού αιώνα. Στην περίπτωση της 
επικοινωνίας, υπάρχουν φυσικά οι γραπτές 
μέθοδοι εδώ και χιλιετίες· αλλά η απήχηση των 
νέων καινοτομιών και η ταχύτητα με την οποία 
οι καινοτομίες αυτές, όπως είναι τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, έχουν κατακλύσει τη ζωή των 
ανθρώπων έχει δώσει νέο νόημα στον όρο «επα-
νάσταση». 

Πόσο βαθιά έχει τις ρίζες της η ψηφιακή επα-
νάσταση στην κοινωνία; Ιδωμένη από μια θετι-
κιστική σκοπιά, θα μπορούσε η επανάσταση 
αυτή να προωθήσει τα περίφημα ιδανικά της 
Γαλλικής Επανάστασης του 1789; Liberté, egalité, 
fraternité - ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη; 

Liberté (ελευθερία)

Το άτομο απέναντι στο σύστημα, η τεχνολογία 
απέναντι στο περιεχόμενο· οι συζητήσεις αυτές 
διεξάγονται τόσο εντός όσο και εκτός διαδι-
κτύου, διότι το διαδίκτυο δεν είναι πλέον ένας 
παθητικός χώρος. Σήμερα, οι χρήστες ενεργούν 
τόσο ως καταναλωτές όσο και ως συντάκτες, δια-
δίδοντας πληροφορίες σε ένα παγκόσμιο κοινό. 
Το διαδίκτυο προσφέρει αμέτρητες δημοκρα-

τικές δυνατότητες για επικοινωνία, η οποία δεν 
ορίζεται από φυσικά σύνορα αλλά από κοινά 
συμφέροντα. Η ελευθερία αυτή κλυδωνίζεται 
από φορείς που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν 
τις πληροφορίες των χρηστών που συγκεντρώ-
νονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, 
λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
προσωπικά ιστολόγια. 

Σύμφωνα με το Oxford dictionary, η «ελευθερία» 
έχει πολλούς ορισμούς: είναι «η εξουσία ή το 
δικαίωμα καθενός να ενεργεί, να ομιλεί ή να 
σκέφτεται όπως θέλει» και «το να μην υπόκειται 
κάποιος σε περιορισμούς και να είναι σε θέση 
να μετακινείται εύκολα». Έχοντας τους ορισμούς 
αυτούς κατά νου, στην ΕΥΕ αναδείχθηκαν τα 
ακόλουθα θέματα σε σχέση με την ψηφιακή 
ελευθερία των ατόμων, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου.

Παρακολούθηση των φορέων εξουσίας

Το διαδίκτυο έχει αναμφίβολα διανοίξει έναν 
χώρο για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία των 
πολιτών, μια μορφή ανταπόκρισης που διεξά-
γεται συχνά από τα απλά μέλη της κοινωνίας 
των πολιτών. Ένα συχνά αναφερόμενο παρά-
δειγμα είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης 
του 2010· στην προκειμένη περίπτωση, κατέστη 
εμφανής η σημασία που έχουν οι πλατφόρμες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοση 
των ειδήσεων και των απόψεων των απλών 
ανθρώπων σε πολλές χώρες. Ως αποτέλεσμα 
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είθισται να θεωρείται ότι τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για 
την ελευθερία λόγου σε μη δημοκρατικές χώρες 
και, συνεπώς, οι δημοκρατικές κοινωνίες υπο-
στηρίζουν γενικά τη λειτουργία τους.

Η NSA και η προστασία δεδομένων

Ο πιο έντονος διάλογος σχετικά με την 
προσωπική ελευθερία των χρηστών του διαδι-
κτύου ξεκίνησε το περασμένο έτος, όταν ο καταγ-
γέλτης (whistleblower) Edward Snowden πυρο-
δότησε το σκάνδαλο της παρακολούθησης από 
τη NSA· έκτοτε, το ζήτημα της προστασίας των 
δεδομένων έχει συζητηθεί ευρέως σε διάφορα 
επίπεδα. Έχουν υποβληθεί αρκετές προτάσεις 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια 
να δρομολογηθεί μια μεταρρύθμιση της προ-
στασίας των δεδομένων έως το τέλος του 2014, 
προβάλλοντας το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες, 
αφενός, για διαγραφή των δεδομένων τους και, 
αφετέρου, για αυξημένη πρόσβαση σε αυτά. 

Το σκάνδαλο της NSA αποδείχθηκε ένα πολιτικά 
ευαίσθητο ζήτημα. Ενώ ορισμένοι ευρωπαίοι 
ηγέτες πιέζουν για να δοθεί μια ισχυρή και 
ενωμένη πολιτική απάντηση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο αντικατοπτρίζουν μάλλον 
διαφορετικές τάσεις. Για παράδειγμα, παρά τη 
ρητορική της ΕΕ (η οποία υποστηρίζει κυρίως 
τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών στην 
ιδιωτική ζωή), η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
εφαρμόζουν προγράμματα μαζικής παρακολού-
θησης. 

Στις 12 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο υπερψήφισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη θέσπιση κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων, με 621 βουλευτές 
να ψηφίζουν υπέρ και 10 κατά. Ωστόσο, το 
μεγάλο ερώτημα -«Πώς μπορούμε να διαφυλά-
ξουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής επι-
τρέποντας ταυτόχρονα στις αρχές να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους;» - παραμένει αναπάντητο. 
Οι κάμερες επιτήρησης και η παρακολούθηση 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας και του σοβαρού εγκλήματος, όπως συνέβη 
στην περίπτωση των πρόσφατων επιθέσεων 

στη Βοστώνη· ωστόσο, μια μελέτη που εκπονή-
θηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι οι εν 
λόγω κάμερες δεν έχουν μεγάλη επίδραση στο 
συνολικό ποσοστό της εγκληματικότητας. 

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς σε συζήτηση 
πάνελ με τίτλο «Eagle Eye - Big Data Under 
Control» στην EYE. Σημαντικό συμπέρασμα 
της συζήτησης ήταν ότι τα μαζικά δεδομένα 
αποτελούν ένα είδος νέου νομίσματος που χρη-
σιμοποιούν οι άνθρωποι ως αντίτιμο για την 
παροχή υπηρεσιών· χρησιμοποιούν δωρεάν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινω-
νικής δικτύωσης, δίνοντας όμως σε αντάλλαγμα 
τα προσωπικά δεδομένα τους. Όπως δήλωσε 
ο Carl Fridh Kleberg, ανταποκριτής διεθνών 
ειδήσεων για το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων 
TT και ένας από τους ομιλητές στο πάνελ:

Δεν πληρώνετε για τις παροχές του διαδικτύου, 
επειδή δεν είστε ο πελάτης, είστε το προϊόν.

Οι συμμετέχοντες στην EYE εξέφρασαν με 
σθένος τις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία 
της προστασίας των δεδομένων. Στη διάρκεια 
του παιχνιδιού ρόλων με αντικείμενο την προ-
σομοίωση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και τίτλο «Ψηφιακή αντιπαράθεση», 
η προστασία των δεδομένων περιγράφηκε επα-
νειλημμένα από τους παρευρισκόμενους ως ένα 
από τα σημαντικότερα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ. 

Η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδης· 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την ασφάλεια των 
πολιτών μας, καθώς και για το δικαίωμά τους 
στην ιδιωτική ζωή. Η καλύτερη προστασία των 
δεδομένων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 

Ψηφιακή Επανάσταση

Παίρνοντας το λόγο κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης.
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πολιτών στην ψηφιακή αγορά, πράγμα που με τη 
σειρά του θα οδηγήσει στην ώθηση της οικονο-
μίας μας, εξήγησε η Constance, συμμετέχουσα 
που στην προσομοίωση είχε τον ρόλο εκπροσώ-
που της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρα-
τών για την Ευρώπη.

Τεχνολογία έναντι περιεχομένου

Στη διάρκεια του εργαστηρίου ιδεών «Brave 
New World», μια ανομοιογενής ομάδα φοιτητών 
αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα 
της «ψηφιακής επανάστασης». Πολλές από τις 
επικρίσεις τους στράφηκαν προς διεθνείς οργα-
νισμούς και την έλλειψη ξεκάθαρων πολιτικών 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

Σύμφωνα με τους φοιτητές, η «ψηφιακή επα-
νάσταση» θα πρέπει να οριστεί σε σχέση 
τόσο με την παρούσα κατάσταση όσο και με 
τις δυνητικές συνέπειες των μεταγενέστερων 
εξελίξεων για το μέλλον. Για παράδειγμα, ένας 
χρήστης του Twitter δεν θα πρέπει να επικεντρώ-
νεται στην ταχύτητα με την οποία τα μηνύματά 
του μπορούν να διαδοθούν ανά την παγκοσμι-
οποιημένη κοινότητά μας· θα πρέπει μάλλον να 
τον απασχολεί η χρήση του Twitter για πολιτικές 
συζητήσεις και το πώς αυτό θα αλλάξει τις αντι-
λήψεις μας για τον «διάλογο» στο μέλλον. Η 
επόμενη γενιά δεν πρόκειται να εξομοιώνει τον 
διάλογο με μια τρίωρη συζήτηση. Θα πρέπει, 
επομένως, να θεωρήσουμε αυτούς που καινοτο-
μούν υπεύθυνους για την «ορθή» ή «εσφαλμένη» 
χρήση των εφαρμογών τους; Οι τεχνολογίες τους 
δεν συνοδεύονται από εγχειρίδιο και δικαίως· η 
προστασία της ελευθερίας του λόγου παραμένει 
ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική κοινωνία. 

Οικοδόμηση έξυπνων πόλεων

Μια πτυχή της ελευθερίας είναι αυτή των 
«έξυπνων πόλεων», μια έννοια με την οποία 
είναι εξοικειωμένοι πολύ λίγοι άνθρωποι. Ο όρος 
«έξυπνη πόλη» χρησιμοποιείται για να ορίσει 
τη σύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών, για να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να ενισχυ-
θούν οι οικονομίες. Πράγματι, το ζήτημα αφορά 
κάθε κάτοικο μιας πόλης όσον αφορά πτυχές 
όπως η μεταφορά, η διοίκηση ή η χρήση νερού 
και ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πόλεις μετατρέ-
πονται σταδιακά σε «έξυπνες πόλεις» και χρη-
σιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο 
επίτευξής του στόχου αυτού. Όπως είπε η Ska 
Keller, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από την Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ: 

Οι έξυπνες πόλεις σαφώς και δεν είναι επικίν-
δυνες· αντιθέτως, δημιουργούν πολλές νέες 
ευκαιρίες και δυνατότητες. Το ζήτημα που τίθεται 
είναι περισσότερο η διατήρηση της προστασίας 
των δεδομένων, όπου αυτό είναι σημαντικό.

 Η διεργασία για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων 
φαίνεται ότι είναι ελκυστική και προσαρμοσμένη 
στις σύγχρονες κοινωνίες μας, αλλά δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι, λόγω του εγγενούς κινδύνου της 
απώλειας ή κλοπής δεδομένων, η ανάπτυξη αυτή 
θα πρέπει να ελέγχεται.

Egalité (ισότητα)

Η ψηφιακή επανάσταση προσφέρει επίσης τη 
δυνατότητα αύξησης της ισότητας όσον αφορά 
τις ευκαιρίες και την επικοινωνία. Οι δωρεάν 
ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να διευκολύ-
νουν τη δημοκρατική συμμετοχή και να ενθαρ-
ρύνουν τους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις 
τους σχετικά με διάφορα θέματα. Μία λύση θα 
μπορούσε να είναι η εισαγωγή ηλεκτρονικών 
συστημάτων ψηφοφορίας:

Ενίοτε οι άνθρωποι βαριούνται να πάνε στο 
εκλογικό τμήμα ή εργάζονται όλη την ημέρα 
και απλώς δεν μπορούν να ψηφίσουν, ακόμη 
και όταν θέλουν. Σήμερα, έχουμε τη δυνατό-
τητα να επιτύχουμε πολλά πράγματα εντός ενός 
ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος, όπως 
τραπεζικές συναλλαγές, και επομένως οι ευρω-
παϊκές χώρες θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή 

Νέοι Ευρωβουλευτές συζητούν με συμμετέχοντες 
 τις "έξυπνες πόλεις" των ονείρων τους.
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τη ψηφοφορία μέσω του διαδικτύου ή μέσω 
smartphone, ακόμη και όταν κάποιος βρίσκεται 
σε άλλη χώρα, είπε ο Jean-François Gerard, από 
το ARTE, κατά την τελετή λήξης. 

Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να αντι-
μετωπιστούν τα ζητήματα της ίσης πρόσβασης 
και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ζήτημα της 
συλλογής δεδομένων έχει επιπτώσεις όχι μόνο 
στο ζήτημα της ελευθερίας αλλά και στα ίσα 
δικαιώματα.

Το χάσμα του ψηφιακού γραμματισμού

Μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τις 
κυβερνήσεις του σήμερα είναι το αυξανόμενο 
χάσμα ψηφιακού γραμματισμού, καθόσον τα 
άτομα από ορισμένες γενιές ή κοινωνικές ομάδες 
εξαιρούνται από την εκπαίδευση για πλοήγηση 
στο διαδίκτυο και χρήση ψηφιακών συστημάτων. 
Ο Stephen Clark, Διευθυντής Σχέσεων με τους 
Πολίτες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διακρίνει ένα 
σαφές χάσμα γενεών μεταξύ των ανθρώπων που 
μεγαλώνουν χωρίς τεχνολογία, μολονότι σπεύδει 
να προσθέσει ότι η πολιτιστική διαφορά δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω άνθρωποι 
είναι ανεπίδεκτοι μάθησης και προσαρμογής. 

Στενά συνδεδεμένη με τον ψηφιακό γραμ-
ματισμό είναι η ιδέα ότι η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς 
οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν ότι είναι απαραί-
τητη για να απολαμβάνουν οι άνθρωποι την 
ελευθερία του λόγου· το 2010, η Φινλανδία ήταν 
η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχύρωσε 

την πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο ως νόμιμο 
δικαίωμα κάθε πολίτη. 

Εκπαίδευση: βρίσκεται το μέλλον στο 
διαδίκτυο;

Όπως συμβαίνει με πολλές άλλες λειτουργίες 
των δημόσιων θεσμών, η εκπαίδευση μεταβαίνει 
όλο και περισσότερο στον επιγραμμικό κόσμο. 
Η ιδέα των επιγραμμικών μαθημάτων ανοικτής 
πρόσβασης παρέχει σε φοιτητές από όλο τον 
κόσμο τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μαθήματα 
και το χρονοδιάγραμμα, να αξιολογούν τη 
συνάφεια του περιεχομένου με ευελιξία και να 
έχουν μονίμως δωρεάν πρόσβαση σε υλικό.

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και τα μαζικά 
ανοικτά επιγραμμικά μαθήματα έχουν πρόσφατα 
διαδοθεί ως νέα τάση που θα καταστήσει την 
εκπαίδευση πιο προσιτή σε όλους, και οι συμ-
μετέχοντες στην EYE συνήλθαν για να συζη-
τήσουν τις δυνατότητες για τέτοια μαθήματα. 
Ενώ ο αριθμός των φοιτητών της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη έχει ανέλθει σε 200 
εκατομμύρια και προβλέπεται να αυξηθεί σε 
400 εκατομμύρια έως το 2030, ο στόχος για τα 
επόμενα χρόνια φαίνεται να είναι η δημιουργία 
ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν 
κατά κύριο λόγο με το εάν η ανοικτή πρόσβαση 
στα μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές απασχό-
λησής τους και με το κατά πόσον τα μαθήματα 
αυτά θα μπορούσαν να παρέχουν ποιοτική 
εκπαίδευση. Η συζήτηση μπορεί μεν να μην 
κατέληξε σε οριστικές απαντήσεις για τους προ-
βληματισμούς αυτούς, αλλά η έλλειψη ψηφιακού 
γραμματισμού, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και ο 
προσανατολισμός των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά 
συστήματα των κρατών μελών χαρακτηρίστηκαν 
από τους συμμετέχοντες ως οι κύριες προκλή-
σεις για την ανάπτυξη επιγραμμικών ανοικτών 
μαθημάτων στην Ευρώπη. 

Καταπολέμηση της εγκληματικότητας με 
τη συλλογή προσωπικών δεδομένων;

Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο έχει, 
χωρίς αμφιβολία, επιφέρει αλλαγές στο δίκαιο· 

Ψηφιακή Επανάσταση

Επισκέπτες βιώνουν πως η τεχνολογία και η άσκηση 
συνυπάρχουν με τη μηχανή iDance 
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όχι μόνο σε επίπεδο εθνών-κρατών αλλά και στην 
ίδια την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, δεν εκπλήσσει 
το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν συγκεντρώσει 
προβληματικές υποθέσεις που έχουν εξεταστεί 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Με απλά λόγια· κάθε φορά που 
τα δεδομένα ενός πολίτη συλλέγονται και χρη-
σιμοποιούνται από την αστυνομία, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με μια σύγκρουση μεταξύ του δικαι-
ώματος στην ιδιωτική ζωή και της ανάγκης για 
δημόσια ασφάλεια. 

Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι, αν δεν έχετε τίποτα 
να κρύψετε, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Είναι 
όμως αναγκαίο να έχουν όλοι πρόσβαση στις 
προσωπικές πληροφορίες μας; Μέχρι σήμερα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προέκρινε τη λύση του συμ-
βιβασμού μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, αντί 
να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα. Ακόμη 
κι αν αγνοήσουμε τους πολυάριθμους προβλη-
ματισμούς, τα ερωτήματα και τις ανησυχίες που 
εγείρονται σχετικά με την αθέμιτη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων, εξακολουθεί να τίθεται 
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα· παρά το γεγονός ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταβάλλει 
προσπάθειες για να διευκρινίσει τα νομικά όρια 
και να προωθήσει τη με επίγνωση των συνεπειών 
συμπεριφορά στον επιγραμμικό κόσμο, έχει 
κατά κάποιον τρόπο αποτύχει να βρει πρακτικές 
λύσεις. Σε πολλές από τις δραστηριότητες στην 
EYE τέθηκε το θέμα της ανωνυμίας. 

Για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ σημαντική η 
προστασία της ανωνυμίας τους στο διαδίκτυο, το 
να έχουν το δικαίωμα να παραμένουν ανώνυμοι, 

δήλωσε ο Gregor Schamschula, ένας από τους 
συμμετέχοντες. 

Fraternité (αδελφοσύνη)

Οδηγούν οι αυξημένες δυνατότητες συμμετο-
χής σε μεγαλύτερη συνοχή στην κοινωνία; Η 
αναζήτηση της αποδοχής είναι κοινή για όλους 
τους ανθρώπους, κλυδωνίζεται όμως περισσό-
τερο από ποτέ εξαιτίας της ατέρμονος φύσης 
της διαδικτυακής σφαίρας. Ωστόσο, θεσμικά 
όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθη-
σαν να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες 
σε ολόκληρη την ήπειρο και να δημιουργήσουν 
μια αίσθηση «αδελφοσύνης», εντός της οποίας οι 
νέοι συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι πολιτικοί 
συμπαρατάσσονται ενάντια στην οικονομική 
κρίση.

Η βιομηχανία παιχνιδιών ελπίζει να 
επηρεάσει την κοινωνία

Μια προοπτική που μάλλον εκπλήσσει ανέκυψε 
στο πλαίσιο πολλών δημοσίων συζητήσεων και 
εργαστηρίων στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία, οι οποίες περιστράφηκαν γύρω από τον 
προγραμματισμό, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
τη βιομηχανία παιχνιδιών εν γένει. Ενώ μπορεί 
ενδεχομένως να φανεί παράξενη η σύνδεση των 
θεμάτων αυτών με την έννοια της ενιαίας ευρω-
παϊκής ταυτότητας, μια ανάγνωση πίσω από τις 
λέξεις μπορεί να προσφέρει μερικές ιδέες:

Επί δεκαετίες, οι προγραμματιστές παιχνιδιών και 
οι παίκτες αντιλαμβάνονταν τα βιντεοπαιχνίδια 
ως μέσο ψυχαγωγίας. Αναπόφευκτα, οι σκεπτικι-

#EYE2014 word cloud
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Προστασία της ιδιωτικής ζωής 

και των δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα:

σύσταση μιας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

(EUROPEAN CITIZENS 

PROTECTION AGENCY-ECPA), η 

οποία θα είναι υπεύθυνη για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

πολιτών της ΕΕ για την επιγραμ-

μική ασφάλεια και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής! Η Ευρώπη θα 

πρέπει να είναι ο ψηφιακός ηγέτης, 

έχοντας εμπειρογνωμοσύνη και 

εστίαση στην προστασία και την 

ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και 

ορίζοντας υψηλότερα πρότυπα 

ασφαλείας για τους παραγωγούς 

λογισμικού και υλισμικού. 

στές επέμεναν ότι τα βιντεοπαιχνίδια παρήγαγαν 
μια γενιά αποξενωμένων, αντικοινωνικών, επι-
θετικών νέων, δήλωσε ο σύμβουλος σχεδια-
σμού παιχνιδιών Konstantin Mitgutsch. Σήμερα, 
οδεύουμε προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
βιντεοπαιχνιδιών που ωθούν προς την κίνηση, 
τη σκέψη και την αποφυγή διενέξεων. Αναπτύσ-
σουμε βιντεοπαιχνίδια που δεν είναι απλώς 
ψυχαγωγικά, αλλά θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ως επαναστατικό ορόσημο στην εκπαί-
δευση και να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία, 
συνέχισε.

Ένας πραγματικός διάλογος μεταξύ 
πολιτικών και πολιτών;

Θα μπορούσαν οι ψηφιακές λύσεις να ενώσουν 
πραγματικά διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες 
ανθρώπων και να διευκολύνουν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τη συνοχή της κοινωνίας; Η Ένωση 
μοιάζει μια αφηρημένη και απόμακρη έννοια για 
πολλούς πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι δεν αντιλαμβά-
νονται τον αντίκτυπό της στην καθημερινή ζωή 
τους. 

Οι σημερινές ψηφιακές πλατφόρμες αφορούν τη 
μετάδοση ενός μηνύματος και όχι τη συνομιλία. 
Το GovFaces χρησιμοποιεί τη δύναμη των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για να συνδέει τους 
πολίτες με τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν 
λογαριασμούς στο Facebook και το Twitter όπου 
μιλούν, αναρτούν φωτογραφίες, αλλά δεν αλλη-
λεπιδρούν. Στο GovFaces, ωστόσο, δεν έχουν 
τη δυνατότητα να μεταδίδουν πληροφορίες, 
αλλά μόνο να αλληλεπιδρούν, δήλωσε ο Connor 
Sattely, γενικός επιχειρησιακός διευθυντής του 
GovFaces.com.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο πολιτικός 
διαθέτει ένα προφίλ και οι πολίτες αναρτούν 
ερωτήσεις, ιδέες ή προτάσεις, οι οποίες μπορεί 
είτε να υπερψηφιστούν είτε να καταψηφιστούν. 
Ο πολιτικός μπορεί στη συνέχεια να απαντήσει 
στις ερωτήσεις με γραπτό ή βιντεοσκοπημένο 
μήνυμα. Επί του παρόντος, 45 πολιτικοί χρησιμο-
ποιούν την πλατφόρμα για να αλληλεπιδρούν με 
τους πολίτες. 

Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια 
κοινότητα όπου όλοι είναι κατακλυσμένοι από 
δεδομένα, όπου η πληροφορία ταξιδεύει σε 
όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και 
άνθρωποι από διαφορετικές ηπείρους μπορούν 
να έρθουν σε επαφή με ένα απλό κλικ του 
ποντικιού, ο δυνητικός αντίκτυπος του διαδι-
κτύου στο μέλλον του κόσμου μας βρίσκεται 
στην κορυφή του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Πιστεύω ότι μέσα από εικονικούς χώρους, οι 
νέοι ευρωπαίοι μπορούν να μεταδίδουν τις ιδέες 
τους ελεύθερα, ανεξάρτητα από το πού ζουν, 
είπε η Benedicte King από την Πρωτοβουλία 
Ludwigsbourg. 

Σύμφωνα με την ίδια, το διαρκώς ισχυρό-
τερο σύστημα επιγραμμικής επικοινωνίας θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμών, ιδεών, και ανθρώπων 
από όλη την Ευρώπη, και θα μπορούσε να 
αρχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης, 
σε συνεργασία με τους νέους που θα είναι 
υπεύθυνοι γι’ αυτό σε λίγα χρόνια.

Ψηφιακή Επανάσταση

Επισκέπτης του ΕΥΕ εκφράζει τις ιδέες του
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Διαφορετική προσέγγιση στην ψηφιακή επανάσταση.
Μερικά παραδείγματα από ιδέες που συζητήθηκαν μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στο ΕΥΕ

Ψηφιακά δικαιώματα:

τα δικαιώματα των 

χρηστών του διαδικτύου 

πρέπει να είναι οικουμενικά 

και ίσα, ενώ η ισότητα των 

πληροφοριών, καθώς και 

το δικαίωμα στην ιδιωτική 

ζωή και την προστασία 

των δεδομένων θα πρέπει 

να συνιστούν ανθρώπινο 

δικαίωμα.

Ψηφιακή εκπαίδευση:διδασκαλία ψηφιακών δεξι-
οτήτων, καθώς και ευαισθη-
τοποίηση για τα ψηφιακά 

δικαιώματα και την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο σχολείο για 
την ανατροφή μιας γενιάς 

ολιστικών ψηφιακών ειδικών.

Ζώνες χωρίς μέσα  
ενημέρωσης:

δημιουργία ζωνών χωρίς μέσα ενημέρωσης που θα προσφέρουν μια ανάπαυλα από την τεχνολογία ΤΠ.

Ανοικτή πρόσβαση:
ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και σε ερευνητικές δημοσιεύσεις, προώθηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα και του δωρεάν πολι-τισμού (κινηματογράφος, μουσική, παιχνίδια).

Προστασία της ιδιωτικής ζωής 

και των δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα:

σύσταση μιας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

(EUROPEAN CITIZENS 

PROTECTION AGENCY-ECPA), η 

οποία θα είναι υπεύθυνη για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

πολιτών της ΕΕ για την επιγραμ-

μική ασφάλεια και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής! Η Ευρώπη θα 

πρέπει να είναι ο ψηφιακός ηγέτης, 

έχοντας εμπειρογνωμοσύνη και 

εστίαση στην προστασία και την 

ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και 

ορίζοντας υψηλότερα πρότυπα 

ασφαλείας για τους παραγωγούς 

λογισμικού και υλισμικού. 

Wi-Fi για όλους:

δωρεάν και ανοικτή 

πρόσβαση σε Wi-Fi 

και διαδίκτυο παντού 

και για όλους.

Τεχνολογική καινοτομία:
περισσότερη καινοτομία και συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και το υπολογιστικό νέφος· υποστήριξη για τη δημιουργία ενός δείκτη κινδύνου της πειρατείας, καθώς και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος αντιικής προστασίας που πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό, εάν όχι δωρεάν.

Ψηφιακό σύνταγμα:

Πρέπει να διοργανωθεί ένα 

ευρωπαϊκό συνέδριο για το 

ψηφιακό μέλλον, στο οποίο 

θα συμμετάσχουν πολίτες και 

εκπρόσωποι όλων των τομέων της 

κοινωνίας των πολιτών από όλες τις 

χώρες της ΕΕ με σκοπό να θεσπιστεί 

ένα ψηφιακό σύνταγμα. Το 

σύνταγμα αυτό θα πρέπει να ορίζει 

τα δεσμευτικά δικαιώματα που θα 

πρέπει να έχουν τα άτομα όσον 

αφορά την ψηφιακή επικοινωνία, 

δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης, 

το δικαίωμα του επιχειρείν αλλά 

και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

και την προστασία των δεδομένων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ορίζει τις 

αρχές που θα διέπουν μια πραγμα-

τικά ευρωπαϊκή υποδομή ΤΠ.

Επενδύσεις:περισσότερες επενδύσεις σε νέες ευρωπαϊκές ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και χρη-ματοδότηση από την ΕΕ σε ΜΚΟ που εργάζονται για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων. 

Διαφάνεια:

δημιουργία ενός ανε-

ξάρτητου ενημερωτι-

κού καναλιού της ΕΕ για 

μεγαλύτερη διαφάνεια.
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Ψηφιακή Επανάσταση

Διαμόρφωση του μέλλοντος του διαδικτύου:  
– ένα σχόλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Οι νέοι ευρωπαίοι πολίτες καταλέγονται μεταξύ 
των πιο συνδεδεμένων και εξειδικευμένων 
χρηστών του διαδικτύου και των νέων μέσων 
ενημέρωσης παγκοσμίως. Σε περισσότερες από 
25 χώρες, η διείσδυση της χρήσης του διαδι-
κτύου στους νέους ξεπερνά το 95%, ενώ περίπου 
το 63% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών 
χρησιμοποιούν ήδη το φορητό διαδίκτυο5. Η 
νεολαία έχει γίνει η σημαντικότερη ομάδα-στό-
χος για το διαδίκτυο και τους παρόχους περιε-
χομένου και μία από τις πιο δραστήριες ομάδες 
στην παραγωγή και διάδοση πληροφοριών 
μέσω των νέων μέσων. Η εξασφάλιση αξιόπι-
στης και ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο, το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία 
των δεδομένων, η ελευθερία της έκφρασης και 
η συμμετοχή των πολιτών είναι μερικές από τις 
κύριες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τους 
νέους και τις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη 
τα τελευταία χρόνια.

Η EYE ήταν μια ευκαιρία να συζητηθεί η επονομα-
ζόμενη «ψηφιακή επανάσταση» και να αξιοποιη-
θεί η περίσταση ως εφαλτήριο για τη διάνοιξη 
των διεργασιών λήψης αποφάσεων σχετικά με το 
μέλλον του διαδικτύου προς τους νέους ευρω-
παίους πολίτες. Οι 5 500 νέοι άνθρωποι που ήταν 
παρόντες στο Στρασβούργο ενώθηκαν με εκατο-
ντάδες συνδεδεμένους ευρωπαίους. 

Μια ψηφιακή διατερματική εκδήλωση της 
νεολαίας

Η σύλληψη της ιδέας για την Ευρωπαϊκή 
Εκδήλωση για τη Νεολαία ήταν προϊόν μιας 
ψηφιακής διατερματικής μορφής συμμετοχής. 
Πριν, στη διάρκεια και μετά τη διοργάνωση, οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αλληλε-
πιδρούν και να καταθέτουν ιδέες χρησιμοποι-
ώντας ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, τα προφίλ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρω-

παϊκού Φόρουμ Νεολαίας στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης ενεργοποίησαν μια ζωντανή 
συνομιλία στη διάρκεια της εκδήλωσης, για να 
επεκτείνουν την εκδήλωση και στους νέους που 
δεν μπόρεσαν να παρευρίσκονται στο Στρα-
σβούργο.

Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις 
απόψεις τους σχετικά με την ψηφιακή επανά-
σταση στη διάρκεια του τριημέρου της EYE. Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε συζητήσεις για 
τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
να διευρύνουν τις πολιτικές διεργασίες και να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και 
τα σύνθετα ζητήματα των μαζικών δεδομένων 
ως σύγχρονου νομίσματος και τις επιπτώσεις στα 
δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και η 
ψηφιακή επανάσταση 

Ο χειρισμός του εξαιρετικά σύνθετου και 
συνεχώς αναπτυσσόμενου τομέα της ψηφιακής 
επανάστασης είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά 
το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας έχει δεσμευτεί 
να ασχοληθεί ενεργά με αυτή. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια προορατική 
προσέγγιση ως προς την επικοινωνία, εξασφα-
λίζοντας ότι τα δικαιώματα των πολιτών της 
προστατεύονται και ότι η πολιτική που τα διέπει 
παραμένει σχετική και σύγχρονη. Ειδικότερα, το 
Φόρουμ Νεολαίας τονίζει τα εξής:

• Προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα

Η ανάπτυξη νέας πολιτικής μέσων ενημέρωσης 
και διαδικτυακής διακυβέρνησης πρέπει να είναι 
μια διαδικασία με επίκεντρο τον χρήστη, διατη-
ρώντας την εστίαση στις δημοκρατικές αξίες, την 
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και στην παροχή ίσων ευκαιριών στον Ιστό για 
όλους. 
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• Εγκάρσια και περιεκτική προοπτική 

Η ψηφιακή επανάσταση δεν πρέπει να επικε-
ντρωθεί μόνο στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών 
από κάθε ευρωπαίο αλλά και στη δημιουργία 
οικοσυστημάτων καινοτομίας για μακροπρόθε-
σμες λύσεις στα πιο επείγοντα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι. Η ανάπτυξη αξιόπιστης 
διαδικτυακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι το πρώτο βήμα για την προώθηση της 
δημιουργίας εργαλείων που θα παρέχουν στους 
νέους και στις οργανώσεις νεολαίας τη δυνατό-
τητα να συν-δημιουργούν εποικοδομητικά έργα.

• Συμμετοχή των Οργανώσεων Νεολαίας

Οι νέοι και οι οργανώσεις τους μπορούν να δια-
δραματίσουν έναν ρόλο στην προάσπιση των 
δικαιωμάτων των νέων τόσο εντός όσο και εκτός 
του διαδικτύου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
αναγνωριστούν ως σημαντικός ενδιαφερόμενος 
φορέας στη διαδικασία συζήτησης των κανόνων 
που διέπουν το διαδίκτυο και τη νέα πολιτική για 
τα μέσα ενημέρωσης. Οι οργανώσεις νεολαίας 
εκπροσωπούν την πολύ συγκεκριμένη και ουσι-
αστική φωνή της νεολαίας στον διάλογο που 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Ψηφιακές λύσεις στα επείγοντα θέματα 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι

Η ανάγκη για ποιοτικές θέσεις εργασίας, ποιοτική 
εκπαίδευση και, συνολικά, ισχυρότερη αυτονομία 
και ένταξη στην κοινωνία πρέπει να κατευθύνει 
τις προτεραιότητες του ψηφιακού θεματολογίου 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά 
την απασχόληση, ο ρόλος των νέων μέσων ενη-
μέρωσης και των νέων τεχνολογιών πληροφο-
ρίας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των 
νέων. Η εκπαίδευση έχει επίσης αναγνωριστεί ως 
ζωτικής σημασίας παράγοντας για την ένταξη 

των νέων μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου 
στη ζωή όλων. 

• Νέα μέσα ενημέρωσης και μη τυπική 
εκπαίδευση

Διαρκώς περισσότερο η εκπαίδευση αναγνωρί-
ζεται ως ζωτικός παράγοντας για την ένταξη των 
νέων μέσων ενημέρωσης στη ζωή όλων. Ωστόσο, 
σε πολλά δημόσια σχολεία ανά την Ευρώπη η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι είτε ανύπαρκτη 
είτε ανεπαρκής. Το Φόρουμ Νεολαίας θεωρεί τις 
μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική 
μάθηση, την ψηφιακή πρόσβαση σε σχολεία, τα 
ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό υλικό, 
καθώς και την ενσωμάτωση των νέων μέσων στα 
προγράμματα σπουδών απαραίτητα στοιχεία για 
να εξασφαλιστεί ότι οι σημερινές και μελλοντικές 
γενιές θα διαθέτουν τα μέσα για να αντιμετωπί-
σουν τις προκλήσεις της κοινωνίας στην οποία 
ζουν. Ειδικότερα οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων 
για τα ψηφιακά μέσα από τους νέους μέσω της 
ανεπίσημης εκπαίδευσης.
5 Πίνακας επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου για το 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/
sites/digital-agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.
pdf

Συζητώντας στο YO!Globe
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Το Μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μπορεί να το βελτιώσει η 
νεότερη γενιά;

Όταν άρχισε το ευρωπαϊκό εγχείρημα το 1952, 
όνειρο του Robert Schuman ήταν να εξελιχθεί 
σε μια βαθιά ολοκληρωμένη Ένωση· ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι, ωστόσο, αδύνατο να προ-
βλεφθούν όλες οι συνεπακόλουθες προκλήσεις. 
Στη διάρκεια μιας σύντομης παρουσίασης ιδεών 
που αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σχετικά με την ανάγκη εξισορρόπησης 
της δημοκρατίας και της αποτελεσματικότητας, 
συγκεντρώθηκαν νέοι που πρότειναν ιδέες και 
φορείς χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν 
δυνητικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα από τα σημα-
ντικότερα θέματα του θεματολογίου ήταν ο 
τρόπος συμπερίληψης των νέων και των μελών 
περιθωριοποιημένων ομάδων στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

Είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ελιτίστικη; 

Η Monika Kalinowska, μια νεαρή συμμετέχουσα 
από την Πολωνία, επέστησε την προσοχή στο 
ζήτημα της επαγγελματοποίησης της πολιτικής 
και στη διαδεδομένη παραδοχή ότι, όπως η ίδια 
το έθεσε, η ευρωπαϊκή πολιτική απευθύνεται 
στους «πλούσιους»:

Ο ελιτίστικος μανδύας της ευρωπαϊκής πολιτικής 
δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση από 
οποιαδήποτε έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορεί μεν οιαδήποτε 
σύσταση να καταστεί η πολιτική της ΕΕ χωρίς 
αποκλεισμούς και λιγότερο ελιτίστικη να εξα-
σφαλίζει εύκολα υψηλότερα επίπεδα δημόσιας 
στήριξης για ορισμένους πολιτικούς παράγοντες, 

όμως δεν συλλαμβάνει την πολυπλοκότητα της 
πολιτικής γενικότερα.

Ενώ πρόθεση ήταν να έχουν εξίσου τον λόγο 
οι προτείνοντες ιδέες και οι φορείς χάραξης 
πολιτικής, η Anna Burek παρατήρησε ότι οι 
φορείς χάραξης πολιτικής έτειναν να δίνουν 
λιγότερη προσοχή σε όσους προσπαθούσαν να 
προσφέρουν λύσεις· 

Οι ιδέες που κατατέθηκαν από τους προτείνο-
ντες ιδέες μόλις που συζητήθηκαν - ψηφίστηκαν 
ως καλές ή κακές, χωρίς όμως να αναλυθούν 
περαιτέρω, όπως είπε. 

Ο Soetkin Verhaegen από το Βέλγιο συμφώνησε:

Πρέπει να έχουμε επίγνωση του ότι οι συνα-
ντήσεις αυτές καταλήγουν ως επί το πλείστον 
σε άσκοπη πολυλογία και υποσχέσεις· την 
ίδια στιγμή, ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι 
υπάρχουν σημαίνει ότι κάνουμε ένα βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση.

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων στη διοργά-
νωση περιλάμβαναν την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, μια ενωμένη Ευρώπη όσον αφορά 
τόσο την πολιτική όσο και τις οικονομίες, καθώς 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται συνεχώς από την ίδρυσή της. Οι συμμετέχοντες στην 
EYE κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε συζητήσεις, πάνελ, παιχνίδια εναλλαγής ρόλων και 
πολλές άλλες δραστηριότητες, με στόχο να εξετάσουν τί επιφυλάσσει το μέλλον για την ΕΕ. 
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και την κινητικότητα των νέων. Πολλοί από τους 
συμμετέχοντες θεώρησαν ότι τα κοινά οικονο-
μικά και πολιτικά συμφέροντα είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά οφέλη που προσφέρει η ΕΕ. 

Μια Ένωση για ποιους; 

Οι συμμετέχοντες σε πολλές από τις δραστη-
ριότητες επισήμαναν διάφορες απειλές για 
την επιβίωση της Ένωσης· στις χειρότερες από 
αυτές συγκαταλέγονται η περιθωριοποίηση των 
μικρότερων χωρών, η άνοδος του εθνικισμού 
και ο ευρωσκεπτικισμός. Κατά τη συζήτηση 
των αδυναμιών της ΕΕ, η γενική αίσθηση ήταν 
ότι παρατηρείται έλλειψη ευρωπαϊκής «υπερη-
φάνειας» και κοινής εξωτερικής δράσης αντί να 
υπάρχει ενότητα.

Είναι ζωτικής σημασίας οι νέοι άνθρωποι να 
αρχίσουν να αναλογίζονται τις αδυναμίες της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης και τις απειλές που στρέφο-
νται εναντίον της, γιατί τότε μόνο θα μπορέσουν 
να τις υπερπηδήσουν. Είναι επίσης σημαντικό 
για τους νέους να ακούσουν και να κατανοή-
σουν τα επιχειρήματα τόσο των ευρωσκεπτι-
κιστών όσο και των ευρωπαϊστών, δήλωσε ο 
Federico Guerrieri, Γενικός Γραμματέας των Νέων 
Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (JEF), στη διάρκεια 
μιας συνεδρίας.

Στη διάρκεια μιας συνεδρίας αλλεπάλληλων 
ομιλιών, κάθε μέλος της συζήτησης είχε τη δυνα-
τότητα να μιλήσει για δύο λεπτά· οκτώ ομιλητές 
από διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ακτιβιστών για τη νεολαία και δημοσιογράφων, 
σχολίασαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία 
κάλυπταν, μεταξύ άλλων, τη μετανάστευση, τις 
εκλογές, τις ποσοστώσεις για τις γυναίκες, την 
εκπαίδευση και την ανεργία των νέων. Ένα από 
τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο ρόλος των 
νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο πυρο-
δότησε μια μεγάλη συζήτηση στην αίθουσα της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Όταν λέμε ότι οι νέοι είναι το μέλλον εννοούμε 
συχνά ότι «εσείς θα αναλάβετε τον αυριανό ρόλο 
της λήψης αποφάσεων», είπε η Emma Mustala, 

από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Φινλαν-
δίας. 

Ο Peter Oomsels, αντιπρόεδρος των Νέων 
Ευρωπαίων Φεντεραλιστών από το Βέλγιο, 
πρότεινε την ιδέα μιας νέας κεντρικής κυβέρνη-
σης για τις χώρες της ζώνης του ευρώ: Δεν είναι 
δυνατή η διαχείριση του νομίσματος 18 χωρών, 
όταν η λήψη αποφάσεων αφορά και τις 28 χώρες.

Ορισμένα θέματα συζητήθηκαν με το κοινό, το 
οποίο είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις 
και να ψηφίσει τις προτάσεις όσων διατύπωσαν 
ιδέες. Μολονότι η βελτίωση της ευαισθητοποί-
ησης για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στο 
διαδίκτυο εγκρίθηκε από το 83,7% των ψηφισά-
ντων, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την 
κατάργηση των ποσοστώσεων για τα φύλα ήταν 
λιγότερο σαφές - περίπου το ήμισυ των ατόμων 
που ψήφισαν συμφώνησε με την κατάργησή 
τους, το 35% ήταν κατά και το 17% απείχε. 

Εάν αποκτούσα μια θέση απασχόλησης, θα 
αναρωτιόμουν αν αυτό οφειλόταν απλώς στη 
συμπλήρωση μιας ποσόστωσης ή στα προσόντα 
μου, δήλωσε η Μ. Mehmood, μέλος της 
επιτροπής από τη Δανία, σχολιάζοντας την ιδέα 
της εισαγωγής ποσοστώσεων για τις γυναίκες 
στην απασχόληση. 

Η εκπαίδευση στο θεματολόγιο

Το «Ποια εκπαίδευση για την Ευρώπη;», που ήταν 
το θέμα μιας προμεσημβρινής συζήτησης στο 
πλαίσιο του YO!Globe στις 9 Μαΐου, θα μπορούσε 
να αναγνωστεί ως μια ερώτηση ή, εναλλακτικά, 
ως έκκληση απόγνωσης, ανάλογα με τη χώρα, 

Το Μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένα πολύχρωμο μάγουλο για ένα πολύχρωμο Σαββατοκύριακο
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την ηλικία και την οικονομική φιλοσοφία. Το 
κοινό των 60 κυρίως φοιτητών ή μελλοντικών 
φοιτητών είχε τη δυνατότητα να εκφράσει την 
επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία του χρησιμο-
ποιώντας χάρτινες ενδείξεις που, κατά ειρωνεία 
της τύχης, βασίστηκαν στην ιδέα ενός ιστοτόπου 
που έχει εκληφθεί ως η μεγαλύτερη απειλή για 
κάθε είδους μελέτη ή συγκέντρωση - τα like του 
Facebook.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης υπό την αιγίδα των 
ESU και OBESSU, δύο οργανώσεων που εκπρο-
σωπούν σπουδαστές σε σχολεία και πανεπιστή-
μια σε όλη την Ευρώπη, ο άνεμος συντάραξε 
κατά διαστήματα την άσπρη τέντα του YO!Globe, 
και έδωσε σε όλους μια ζωντανή εικόνα του πώς 
θα ήταν να ζει κανείς στο εσωτερικό μιας μπάλας 
του γκολφ.

Αναπόφευκτα, το θέμα των χρημάτων, καθώς 
και το ζήτημα του ποιος πληρώνει για την εκπαί-
δευση, άρχισε να κυριαρχεί στη συζήτηση.

Η εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν, κάποιος 
πρέπει να πληρώσει γι’ αυτήν - όπως οι γονείς 
σας πλήρωσαν για τη δική σας εκπαίδευση με 
τους δικούς τους φόρους, δήλωσε ο Federico 
Potocnik, ο οποίος τάσσεται υπέρ μιας μορφής 
καθυστερημένης πληρωμής των διδάκτρων του 
πανεπιστημίου, μια παρατήρηση που παρακί-
νησε ένα μέλος του ακροατηρίου να φωνάξει 
δυνατά ότι ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε προ-
οδευτική φορολόγηση. Όσο μεγαλύτερη ευθύνη 
δίνεται στο κράτος, τόσο λιγότερη είναι η ευθύνη 
που φέρετε εσείς, και γίνεστε επομένως ένα πιόνι 
της πολιτικής, πρόσθεσε ο Federico Potocnik.

Ο Thomas Maes, Γενικός Γραμματέας της 
Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, σκιαγράφησε διάφορα σημεία που 
τονίζουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
αντίληψη της εκπαίδευσης ως εργοστασίου για 
την αγορά απασχόλησης:

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μια πορεία προς 
την ολοκλήρωση και η επιβολή διδάκτρων είναι 
ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η ανισότητα 
θα διατηρείται σε όλες τις εποχές, είπε. 

Μια πληθώρα «likes» ανατάθηκαν από το πλήθος 
και η συζήτηση, μολονότι αρκετά τεχνική σε 
ορισμένα σημεία, ενίσχυσε τη βασική ανησυχία 
των φοιτητών σε όλη την Ευρώπη· ότι η εκπαί-
δευση στον εικοστό πρώτο αιώνα είναι αναπό-
φευκτα συνυφασμένη με φόβους όσον αφορά 
την εύρεση των τρόπων πληρωμής της.

Ισότητα

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων της EYE 
αφορούσε το θέμα της ένταξης και τον τρόπο 
εξασφάλισης ίσων δικαιωμάτων και προστασίας 
για όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξου-
αλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα ή τη 
θρησκεία. Η Alva Dahn από τη Σουηδία, δήλωσε:

Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουμε με τις διακρίσεις, μπορούν να λυθούν 
με την εκπαίδευση των ανθρώπων· το βασικό 
πρόβλημα είναι η έλλειψη αρκετής γνώσης. 
Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους ώστε 

Δύο νέοι καλλιτέχνες παίζουν στο τσίρκο
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να αντιλαμβάνονται το τί είναι πραγματικά ένας 
μετανάστης, ώστε να μην πέφτουν θύματα της 
προπαγάνδας –ότι η μετανάστευση συνδέεται 
αποκλειστικά με το εάν εμείς αποκομίζουμε 
κέρδος ή έχουμε απώλεια χρημάτων από αυτή– 
διότι η μετανάστευση αφορά πολύ περισσότερα 
στοιχεία. Η μετανάστευση αφορά επίσης το 
κέρδος ή την απώλεια σε επίπεδο πολιτισμού – 
κυρίως το κέρδος.

Σύνδεση με την αντίπερα όχθη του Ατλαντι-
κού

Ο σκοπός του «Strasbourg Calling», μιας τηλεδι-
άσκεψης με συντονιστή τον Andreas Galanakis, 
Διευθυντή Πολιτικής στο Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να 
ερευνήσει και να θέσει υπό συζήτηση τις σχέσεις 
μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την 
ευρωπαϊκή πλευρά εκπροσωπούσαν συμμετέ-
χοντες της EYE, ενώ τις ΗΠΑ εκπροσωπούσαν 
αμερικανοί φοιτητές. Από κοινού, συζήτησαν 
το θέμα της παρακολούθησης υπό το φως των 
αποκαλύψεων για τη NSA, τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για τον τερματισμό της φτώχειας, τη 
συνένωση των δυνάμεών τους για την εξάλειψη 
της τρομοκρατίας και το πώς να ανταποκριθούν 
στην απειλή της Ρωσίας. Ενώ υπήρξε συμφωνία 
ως προς το ότι η υπόθεση NSA είχε μετατραπεί, 
κατ’ ουσίαν, σε πανηγύρι των μέσων ενημέρω-
σης, το ζήτημα του τερματισμού της φτώχειας 
πυροδότησε μια ζωηρή συζήτηση ανάμεσα στις 
δύο όχθες του Ατλαντικού· στο τέλος, όλοι οι 
συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η συγκέντρωση 
πόρων από κοινού με τις ΗΠΑ είναι ουσιώδης για 
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. 

Αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού

Δεδομένου ότι μεγάλες περιοχές της Ευρώπης 
πλήττονται από τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας 
των νέων –έως και 60% σε ορισμένες περιοχές– 
υπάρχουν φόβοι ότι η αυξανόμενη πολιτική 
απογοήτευση των νέων, σε συνδυασμό με τη 
διάδοση του ευρωσκεπτικισμού, μπορεί να 
οδηγήσουν στην υπονόμευση του μέλλοντος της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχουν, ωστόσο, 
εκείνοι που αναλαμβάνουν ως αποστολή να 
εμβαπτίσουν τους νέους ανθρώπους στον 

τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, προσπαθώντας να 
ανακόψουν το κύμα της πολιτικής απάθειας. Η 
Alesandra Kluczka, συντονίστρια της εκστρατείας 
«Y Vote 2014», είναι μία εξ αυτών: 

Στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, η προσέλευση 
των ψηφοφόρων ανήλθε μόνο στο 29% μεταξύ 
των νέων. Το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη 
πληροφόρησης - δεν αισθάνονται ότι εκπρο-
σωπούνται, δεν αισθάνονται ότι κατανοούνται. 
Εργαστήρια όπως το δικό μας ενημερώνουν τους 
νέους για το πώς λειτουργεί η ΕΕ, γεγονός που 
ενθαρρύνει την άμεση συμμετοχή τους. Επίσης, 
αν κάποιος αρχίσει να ψηφίζει όταν είναι νέος, 
έχει περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει να 
ψηφίζει και όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είπε. 

Η Alesandra Kluczka εξέφρασε επίσης τη συγκρα-
τημένη αισιοδοξία της για το μέλλον της ΕΕ:

Υπάρχουν οι απειλές του εθνικισμού, του ευρω-
σκεπτικισμού και των ριζοσπαστικών κινημάτων· 
αλλά όταν βλέπω νέους ανθρώπους σε χώρες 
όπως η χώρα μου, η Πολωνία, συνειδητοποιώ 
ότι είμαστε η γενιά που έχει ευκαιρίες που οι 
γονείς μας δεν είχαν. Είμαστε πλέον μέρος ενός 
συστήματος χωρίς σύνορα και απολαμβάνουμε 
τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης από κάθε άλλη 
ήπειρο. Δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο απαισιό-
δοξοι· η Ευρώπη έχει επιτύχει πολλά.

Το Μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέοι επισκέπτες καταλαμβάνουν τις έδρες των  
Ευρωβουλευτών στην αίθουσα της Ολομέλειας
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Συνεργασία για την επίλυση της ανεργίας 
των νέων

Με δεδομένα την οικονομική κρίση και την κρίση 
στην κοινωνία που χαρακτηρίζουν το παρόν, η 
ανάγκη συνεργασίας των πολιτών φαίνεται να 
είναι πιο σημαντική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες επι-
διώκουν να καλλιεργήσουν τη δυναμική στάση 
μεταξύ των νέων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Για παράδειγμα, η 
Youthnet Hellas, η οποία βραβεύθηκε με το 
βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη το 2013, ενθαρ-
ρύνει τους νέους στην Ελλάδα να αναλαμβάνουν 
πιο ενεργό ρόλο στην αναζήτηση ευκαιριών για 
εργασία. Λόγω του ποσοστού ανεργίας των νέων 
που προσεγγίζει το 60%, είναι δύο οι επιλογές 
που προκύπτουν για τη χώρα: η ανάληψη δράσης 
ή η υποταγή στην κατάσταση ως έχει. Κατ' αυτήν 
την έννοια, η εθελοντική δράση φαίνεται να είναι 
ένας τρόπος για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που 
εμποδίζουν την ενεργό συμμετοχή στη ζωή της 
κοινότητας. Ο εθελοντισμός δεν σημαίνει απα-
ραίτητα αμισθί εργασία· πρόκειται περισσότερο 
για την υιοθέτηση μιας θετικής στάσης απέναντι 
στην κοινωνία.

Ο Μάνος Παυλάκης από τη Youthnet Hellas 
τόνισε ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βελτι-
ώσουν την κατάστασή τους ακολουθώντας μία 
ή περισσότερες από τις εξής τρεις διαδρομές: 
εκπαίδευση, απασχόληση και εθελοντική δράση. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η 

Youthnet Hellas έλαβε ενεργό μέρος σε 172 έργα 
στη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών:

Είναι σημαντικό οι νέοι να κατανοήσουν ότι έχουν 
πολλές επιλογές συμμετέχοντας σε δραστηριό-
τητες, είπε ο Μάνος Παυλάκης και πρόσθεσε, οι 
νέοι στην Ευρώπη μοιράζονται κοινές ανάγκες, 
ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

Επιτραπέζια παιχνίδια για την κατανόηση 
της ΕΕ

Η χρήση παιχνιδιών για να ενημερωθεί το κοινό 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολυμορφία 
των κρατών μελών ήταν ένα εξέχον χαρακτηρι-
στικό της EYE. Το παιχνίδι Eurocracy, που αναπτύ-
χθηκε από τον Jaap Hoeksma, έχει ως στόχο να 
εξηγήσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας:

Η ΕΕ είναι μια δημοκρατία που αποτελείται από 
28 μικρότερες δημοκρατίες· πρόκειται για ένα 
νέο μόρφωμα, το οποίο είναι σύνθετο, και ως εκ 
τούτου μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα μέσα από 
ένα παιχνίδι, είπε. 

Ο Hans Christian John, συνιδρυτής του Move 
On Europe, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας 
προώθησης της ευρύτερης συνεργασίας και ολο-
κλήρωσης στην Ευρώπη, ηγήθηκε συζήτησης με 
τίτλο «Περισσότερη δημοκρατία παρακαλώ!». 
Στο παιχνίδι αυτό, κάθε συμμετέχων εύρισκε μια 
λέξη ή φράση που αντιπροσωπεύει το τί σημαίνει 
η Ευρώπη για αυτόν· αναφέρθηκε η οικογένεια, η 
ελευθερία, η ευκαιρία και η πολυπολιτισμικότητα 

Επισκέπτες παρακολουθούν και ζητωκραυγάζουν κατά τη διάρκεια θεάματος στο μπαρ των λουλουδιών
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ενώ, καθώς ο Hans Christian John σημείωνε τις 
λέξεις, παρατήρησε ότι:

Κανείς δεν ξέρει τί είναι η Ευρώπη - είναι κάτι 
μπερδεμένο αλλά συνάμα ωραίο!

Με βάση την αρχική συζήτηση για το τί αντιπρο-
σωπεύει η ΕΕ, οι συμμετέχοντες προχώρησαν 
σε ένα άλλο θέμα για να συζητήσουν τα δημο-
κρατικά θεμέλια της Ένωσης, τις νομοθετικές 
διαδικασίες και τη δημοκρατική νομιμοποίηση 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι συμ-
μετέχοντες πρότειναν την ανάγκη θέσπισης 
μιας σύμβασης για τα πολιτικά δικαιώματα και 
πρότειναν τα ευρωπαϊκά θέματα να συζητούνται 
σε εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος. Οι συμ-
μετέχοντες διατύπωσαν επίσης τις αμφιβολίες 
τους σχετικά με το κατά πόσον το γεγονός ότι 
η Επιτροπή δεν εκλέγεται απευθείας από τους 
πολίτες δημιουργεί ένα δημοκρατικό «έλλειμμα» 
και προτάθηκε ότι θα πρέπει οι βουλευτές να 
ανακοινώνουν δημοσίως αυτόν που προτίθενται 
να ψηφίσουν ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου πριν από τις εκλογές. Κλείνοντας το 
εργαστήριο, ο Hans Christian John είπε ότι θα 
προωθήσει τις ιδέες: 

Πρέπει να προωθήσουμε τις ιδέες σας στα μελλο-
ντικά μέλη του Κοινοβουλίου. Το τί θα κάνουν με 
αυτές, δεν το γνωρίζω.

Το Μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρέμβαση από το κοινό
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Μιλώντας με μία φωνή:

η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει 

να εκφράζεται με μία φωνή 

σχετικά με τη μετανάστευση, την 

οικονομική και την εξωτερική 

πολιτική, καθώς και τις διεθνείς 

υποθέσεις. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των κρατών μελών θα 

πρέπει να μειωθεί και αντ’ αυτού 

να ενισχυθεί η αλληλεγγύη.
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Διαφορετική προσέγγιση στο μέλλον της Ευρώπης
Μερικά παραδείγματα από ιδέες που συζητήθηκαν μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στο ΕΥΕ

Η φωνή της νέας γενιάς:

χρειάζονται περισσότεροι νέοι 

άνθρωποι στην πολιτική για να 

εκφράσουν και να ασχοληθούν με 

τα ενδιαφέροντα και τις προκλή-

σεις της νέας γενιάς. Αύξηση της 

εκπροσώπησης των νέων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - θέσπιση 

ποσοστώσεων για τους νέους κάτω 

των 30 ετών. Διοργάνωση τακτικών 

εκδηλώσεων, όπως η EYE 2014, για 

να ακούγεται η νέα γενιά. Επέκταση 

του δικαιώματος ψήφου σε όλους 

τους νέους ηλικίας 16 και 17 ετών σε 

όλη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή κινητικότητα:
για τη νέα γενιά, χρειάζεται να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα Μεταφορών (Interrail Card), με την οποία θα συγχωνεύονται τα εθνικά και διεθνή προγράμματα κινητικότητας.

Ενιαίο σύστημα  
ψηφοφορίας της ΕΕ:

κοινά συστήματα ψηφοφο-ρίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Δυνατότητα επιγραμμικής ψηφοφορίας. Διακρατικοί κατάλογοι για τις βουλευτικές εκλογές (ειδικά για τους επικε-
φαλής υποψηφίους).

Κοινωνική Ευρώπη:η Ευρώπη ως παγκόσμιο πρότυπο για την υπεράσπιση και τη εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο σημαντικός και ενεργός ρόλος της στην προώθηση προοδευτικών κοινωνικών πολιτικών. Εσωτερικά, η ΕΕ θα εξασφαλίζει ισότητα και ποιότητα ζωής για κάθε ευρωπαίο 
πολίτη, θεσπίζοντας ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα και κοινούς ή τουλάχιστον συγκρίσιμους κατώτα-τους μισθούς.

Εκπαίδευση:
η πολιτική μόρφωση και η αγωγή του πολίτη ως πρωταρχικός στόχος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων υποχρε-ωτικών μαθημάτων για τις αξίες, την ιστορία, τη λειτουργία, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, κατά προτίμηση επιγραμμικά και διαδραστικά για να υπάρχει επικοινωνία με μαθητές από όλη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή ταυτότητα:

δημιουργία μιας δημοκρατικής 

Ένωσης, με την ενίσχυση της αντι-

προσωπευτικής, συμμετοχικής και 

άμεσης δημοκρατίας. Ενίσχυση των 

προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ 

των νέων της Ευρώπης για να τονωθεί η 

αμοιβαία κατανόηση και να ενθαρρυν-

θεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, 

ή καθιέρωση ταξιδιού διάρκειας ενός 

έτους ανά την Ευρώπη, όπου ο καθένας 

που έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο 

εκπαίδευσης (επαγγελματική κατάρτιση, 

πτυχίο) θα λαμβάνει επιχορήγηση να 

ταξιδέψει στην Ευρώπη για 12 μήνες, 

εφόσον είναι πρόθυμος να συμμετάσχει 

σε εθελοντική εργασία επί τουλάχιστον 

7 μήνες του ταξιδιού. Θα υπάρχει μια 

βάση δεδομένων για τις ευκαιρίες 
εθελοντισμού.

Επενδύσεις:
επένδυση περισσότερων χρημάτων στην κοινοποί-ηση των επιτευγμάτων και των στόχων, καθώς και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Ηνωμένες Πολιτείες της 

Ευρώπης:

η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να 

ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα και 

να γίνει ένα αυτοτελές κράτος. Μια 

κεντρική ευρωπαϊκή κυβέρνηση 

και ένας ευρωπαίος πρόεδρος θα 

εκλέγονται απευθείας από το λαό. 

Καθιέρωση μίας ευρωπαϊκής ιθα-

γένειας (διαβατήριο, κοινές αξίες, 

γνώσεις σχετικά με άλλες χώρες, 

κινητικότητα κ.λπ.). Καθιέρωση 

μιας «εθνικής» ευρωπαϊκής εορτής 

που θα εορτάζεται κάθε χρόνο σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαφάνεια:

θέσπιση αυστηρότερων 

ρυθμίσεων για να περιορι-

στεί η επιρροή που ασκούν 

οι ομάδες προώθησης 

συμφερόντων και να αυξηθεί 

η διαφάνεια στη διεργασία 

λήψης πολιτικών αποφάσεων.
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Το Μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική ένωση:  
– ένα σχόλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία τόνισε 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημασία για τους 
νέους. Εντούτοις, το μόνο είδος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που επιθυμούν οι νέοι είναι αυτό μιας 
ένωσης που προσφέρει ένα όραμα αλλά και απα-
ντήσεις στις προσδοκίες τους. 

Η ΕΕ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι 
με τις τρέχουσες οικονομικές και νομισματικές 
κρίσεις. Ήδη σήμερα, οι νέοι έρχονται αντιμέτω-
ποι με τις συνέπειες της κρίσης και της λιτότητας, 
όντας εκτεθειμένοι διαρκώς περισσότερο στην 
ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Επιπλέον, η τρέχουσα δυναμική μεταξύ 
των γενεών μετακυλύει τα προβλήματα της 
μιας γενιάς στην επόμενη, όπως φαίνεται από 
τις τρέχουσες κρίσεις και τα άλυτα οικολογικά 
προβλήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 
το να αναχθούν οι νέοι σε βασικό στοιχείο του 
θεματολογίου της ΕΕ και να ξεκινήσει ένας προ-
βληματισμός σχετικά με τη θέση των νέων στην 
κοινωνία, εάν θέλουμε να αρθούμε στο ύψος των 
προκλήσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετω-
πίζει επί του παρόντος και θα αντιμετωπίζει τα 
προσεχή έτη. 

Το μέλλον της Ευρώπης στην ΕΥΕ 
Οι νέοι συμμετέχοντες στην EYE συζήτησαν το 
μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο πολλών δρα-
στηριοτήτων. Τόνισαν την ανάγκη τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να είναι πιο προσιτά, πιο διαφανή 
και πιο κοντά στους (νέους) πολίτες και το όραμά 
τους για αυξημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Υπογράμμισαν τον ρόλο των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και της αγωγής του πολίτη για την 
καλύτερη εξήγηση των δράσεων της ΕΕ, καθώς 
και την ανάγκη να αυξηθεί δυναμικά η βαρύτητα 
της γνώμης των νέων στην ευρωπαϊκή διεργασία 
λήψης αποφάσεων. Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας 
βρίσκονταν επίσης ψηλά στον κατάλογο με τις 
ανησυχίες που εγέρθηκαν από τους νέους συμμε-

τέχοντες, σύμφωνα με τους οποίους τα τρέχοντα 
μέτρα λιτότητας είναι επιζήμια για την κοινωνική 
πολιτική, σε μια εποχή όπου ένας στους τέσσερις 
νέους ζει υπό συνθήκες φτώχειας. 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και το 
μέλλον της Ευρώπης 
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι 
υπερήφανο για τα όσα επέδειξαν οι νέοι στις 
συζητήσεις αυτές: την ενεργό συμμετοχή τους, το 
όραμά τους αλλά και τον ρεαλισμό τους και την 
ικανότητά τους να προτείνουν στην ΕΕ συγκε-
κριμένα μέτρα. Είμαστε επίσης ευτυχείς για το 
γεγονός ότι πολλά από τα αιτήματά μας για την 
επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκφράστη-
καν στην εκστρατεία μας LoveYouthFuture, είχαν 
έντονη απήχηση στο Στρασβούργο.

Πράγματι, είμαστε πεπεισμένοι ότι για να 
βελτιώσει η ΕΕ την κατάσταση των νέων στην 
Ευρώπη χρειάζεται να αναλάβει επειγόντως 
δράση για τα ακόλουθα πέντε θέματα:

• Μια πιο δημοκρατική Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη 
δημοκρατία της, τόσο με την προώθηση της 
χρήσης της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων 
πολιτών όσο και με τον προσανατολισμό 
προς την εισαγωγή υπερεθνικών καταλόγων 
υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και την άμεση εκλογή του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να εξασφαλιστεί 
ότι οι νέοι ακούγονται, είναι επίσης ουσιαστικό 
τα ευρωπαϊκά και εθνικά κόμματα να περιλαμ-
βάνουν περισσότερους νέους ως υποψηφίους 
στα ψηφοδέλτιά τους και μάλιστα σε εκλόγιμες 
θέσεις και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να μειώσουν την ηλικία για το δικαίωμα 
του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, καθώς και σε όλες τις εκλογές στα 16 
έτη. 
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• Βιώσιμη νέα ανάπτυξη

Η έξοδος από την κρίση και, σε ευρύτερο πλαίσιο, 
το μέλλον της ΕΕ βρίσκεται επίσης στη δημιουρ-
γία νέας ανάπτυξης, ακολουθώντας ένα μοντέλο 
βιωσιμότερης ανάπτυξης από κοινωνική και περι-
βαλλοντική άποψη. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρη-
ματικότητα και η πράσινη οικονομία είναι τομείς 
με τεράστια σημασία για την αυτονομία των 
νέων, είτε αφορούν τη σύσταση επιχειρήσεων 
από νέους είτε λειτουργούν ως πηγή απασχόλη-
σης για τους νέους. Καλούμε την ΕΕ να καταπολε-
μήσει την ανεργία των νέων και να στηρίξει μια 
πιο βιώσιμη οικονομία. Η ΕΕ πρέπει να ωθήσει τα 
κράτη μέλη προς πιο βιώσιμα μοντέλα οικονο-
μίας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η 
ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργού-
νται συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα. Ιδίως, θα 
πρέπει να καθιερωθούν συστήματα κατώτατων 
μισθών, καθώς και ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για 
τους ασκούμενους.

• Μια ισχυρότερη Ένωση

Για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των νέων, 
είναι επίσης σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός. Πολλές προκλή-
σεις δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται 
μεμονωμένα από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον 
αφορά την οικονομική, φορολογική, περιβαλλο-
ντική, κοινωνική πολιτική και την πολιτική απα-
σχόλησης. Η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τις αρμοδιότητες που ήδη έχει, να βρει 
μια νέα και πιο δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 
μέτρων λιτότητας και των κοινωνικών πολιτικών. 
Ομοίως, περιμένουμε από την ΕΕ να εφαρμόσει 
με σθένος τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 165 της ΣΛΕΕ για «να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της 
Ευρώπης» και να ενισχύσει τον χώρο για τους 
νέους στην ευρωπαϊκή δημοκρατία.

• Νέοι πόροι για νέες επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί επίσης τα 
μέσα για να αναλάβει δράση σχετικά με αυτά τα 
κρίσιμα θέματα, και αυτό σημαίνει νέους πόρους 
για νέες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους 
ιδίους πόρους της μέσω της άμεσης φορολόγη-
σης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και μέσω 
ενός ευρωπαϊκού φόρου επί των χρηματοπιστω-
τικών συναλλαγών.

• Μια κοινωνική Ευρώπη

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει τα 
πρότυπα για την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και στηρίζεται στις αξίες της δημο-
κρατίας και του κράτους δικαίου, παρέχοντας στις 
γενιές τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τις παλιές 
αντιθέσεις και να ζήσουν ειρηνικά. Παράλληλα, 
έχει αναπτύξει ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο το οποίο καλύπτει την προαγωγή απα-
σχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπο-
λέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, επιτρέπο-
ντας στους πολίτες της να ζουν με αξιοπρέπεια. 
Είναι σημαντικό για τις νέες γενιές να επωφελη-
θούν από το κεκτημένο αυτό και, ως εκ τούτου, 
είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να υπερασπιστεί με σθένος τις αξίες αυτές και να 
εξασφαλίσει ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
δεν θα αποβούν εις βάρος των νέων. 
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Επισκέπτες και ένας εθελοντής του ΕΥΕ παρακολουθούν ένα πάνελ
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Αειφορία

Βιωσιμότητα: 
Δημιουργία μιας πιο πράσινης Ευρώπης 

Η βιωσιμότητα είναι ένα ευρύ ζήτημα που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων - από το 
πώς να εξασφαλιστούν οι ενεργειακοί πόροι και πιθανές λύσεις για το πρόβλημα της υπε-
ραλίευσης έως τις δημόσιες δαπάνες, τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών αγορών και το 
παγκόσμιο εμπόριο. Οι συμμετέχοντες στην EYE αντιμετώπισαν το θέμα με ενθουσιασμό, 
συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις και στα εργαστήρια ιδεών και αντλώντας έμπνευση 
από την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ομολόγων τους. Επικεντρώθηκαν στον 
τρόπο ενσωμάτωσης της ιδέας της βιωσιμότητας στην οικονομία, το περιβάλλον και την 
κοινωνία, δημιουργώντας έτσι μια καλύτερη Ευρώπη. 

Ευρώπη – φιλική προς το περιβάλλον και 
βιώσιμη; 

Σε μία από τις συνεδρίες, περίπου 60 συμμετέ-
χοντες από διάφορες χώρες είχαν την ευκαιρία 
να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με μια πιο 
βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον Ευρώπη. 
Ο 18χρονος Philippe από την Ελβετία δήλωσε 
ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και αντ’ 
αυτού να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, ενώ η 
Imogen από το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσε 
ότι θα ήθελε να πιστεύει ότι, ως νέα που είναι 
πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε 
να επηρεάσει την πολιτική της ΕΕ σχετικά με τη 
βιωσιμότητα. 

Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες 
κατέληξαν σε πέντε οράματα για την ευρωπαϊκή 
βιωσιμότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η ιδέα 
μιας κοινωνίας «μηδενικών αποβλήτων», με 
επίκεντρο τον σχεδιασμό εξ ολοκλήρου ανα-
κυκλώσιμων προϊόντων, νέους τρόπους για 
την παραγωγή ενέργειας, την έμφαση στην 
τοπική παραγωγή τροφίμων και τη δημιουρ-
γία ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικές από τις πτυχές 
που τονίστηκαν περισσότερο ήταν η ανάγκη για 
καλύτερη κατανόηση και εκπαίδευση σχετικά με 
το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, το ζήτημα της 
πρόσβασης σε καθαρό νερό και το γεγονός ότι 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτείται 

συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό αντί σε εθνικό 
επίπεδο. 

Θέατρο και παιχνίδια εναλλαγής ρόλων για 
τη βιωσιμότητα

Μια πολύτιμη προσθήκη στην EYE ήταν η 
θεατρική παράσταση πολιτικού περιεχομέ-
νου «Έχουμε κρίση» του Wolfgang Wiegard, 
προέδρου του Γερμανικού Συμβουλίου Οικο-
νομικών Εμπειρογνωμόνων. Με τη συμμετοχή 
τριών ηθοποιών, το έργο ασχολήθηκε με σύνθετα 
θέματα, όπως η μετατροπή μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων ακινήτων, η αρνητική επίδραση 
των συστημάτων της χιονοστιβάδας, καθώς και 
το ζήτημα της μελλοντικής ύπαρξης του ευρώ 
έχοντας ευφάνταστη και χιουμοριστική διάθεση. 
Οι περίπου 110 συμμετέχοντες απόλαυσαν 
ζωντανή μουσική, βίντεο και ένα αυθόρμητο 
στιγμιότυπο όπου όλοι τραγούδησαν μαζί. 

Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού εναλλαγής ρόλων 
επικεντρωμένου στο περιβάλλον, το κλίμα και τη 
βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμμε-
τέχοντες στην EYE κλήθηκαν να αναλάβουν τον 
ρόλο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Οι συμμετέχοντες που χωρίστηκαν στις 
επτά πολιτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συζήτησαν το πλαίσιο για τις πολιτικές σχετικά με 
το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, 
με βάση την πράγματι ισχύουσα νομοθεσία. Μία 
από τους συμμετέχοντες, η Hanan Kostet από 
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το Βέλγιο, ήταν της γνώμης ότι η ΕΕ πρέπει να 
εστιασθεί περισσότερο στην προώθηση πρωτο-
βουλιών που στηρίζουν και επικεντρώνονται σε 
πράσινες λύσεις, αντί να τιμωρεί όσους ενεργούν 
εις βάρος της βιωσιμότητας. 

Η ΕΕ έχει τη δύναμη να επηρεάσει αυτήν την 
πορεία, μεταστρέφοντας τη νοοτροπία των 
καταναλωτών, ωθώντας την έρευνα και την 
ανάπτυξη προς πιο πράσινες λύσεις και κάνοντας 
μακρόπνοα σχέδια. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη 
αλλαγή - άλλως η κατάσταση δεν πρόκειται να 
βελτιωθεί, είπε. 

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού «Ευρωβουλευτές για 
μία ημέρα» εγκρίθηκαν τρεις φιλόδοξοι στόχοι 
για το 2030· μείωση κατά 55% των αερίων του 
θερμοκηπίου, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας κατά 45% και συνολική εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά 40%. Για τη χρηματοδότηση των 
επιτευγμάτων αυτών, θέσπισαν την ευθύνη του 
κράτους μέλους για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών και πρότειναν μια μεταρρύθμιση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με τη 
θέσπιση ελάχιστης και μέγιστης τιμής για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το πολυσυζη-
τημένο θέμα των βιοκαυσίμων κατέληξε σε μια 
ψηφοφορία υπέρ της διατήρησης των κινήτρων 
που, παραδείγματος χάρη, θα συμβάλουν στη 
μείωση της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. Επιπλέον, η εξουσία αδειοδότησης 
της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
ανατέθηκε σε κοινοτικό επίπεδο.

Δίκαιο εμπόριο

Όπως άρμοζε στην περίσταση, δεδομένου ότι 
την 10η Μαΐου εορτάζεται ετησίως η ημέρα 

δίκαιου εμπορίου, στο πλαίσιο συζήτησης που 
οργανώθηκε από τον Οργανισμό Προστα-
σίας Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade Advocacy 
Office) συζητήθηκε η σχέση μεταξύ του δίκαιου 
εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
εναρκτήρια ομιλία του, ο Alexander Flores, μέλος 
της οργάνωσης παραγωγών δίκαιου εμπορίου 
«Aprainores» με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ, μίλησε 
για τη σημασία του δίκαιου εμπορίου για τις 
κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλώ-
νοντας τον ουσιώδη ρόλο της δίκαιης πληρωμής 
για την ανάπτυξη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 
ατομικό επίπεδο. 

Βοηθείτε επίσης τα παιδιά των οικογενειών 
αυτών να πάνε στο σχολείο, είπε. 

Όσον αφορά τις συμφωνίες ελεύθερων συναλ-
λαγών, ο Alexander Flores τόνισε τη σημασία 
συνεκτίμησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, της κατοχύρωσης αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, καθώς και της απαγόρευσης της 
παιδικής εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η διεθνής βοήθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί 
περισσότερο στη μεταφορά γνώσης και τεχνο-
λογικών καινοτομιών παρά στα χρήματα. 

Αλλαγή του κλίματος

Ένα σημαντικό θέμα στις συζητήσεις στη διάρκεια 
των δύο ημερών της EYE ήταν το κλίμα και τα 
όσα θα πρέπει οι ίδιοι οι ευρωπαίοι πολίτες να 
πράξουν για να μειώσουν την επίδρασή τους στο 
περιβάλλον. Οι Νέοι Φίλοι της Γης της Ευρώπης, 
διοργάνωσαν ένα διαδραστικό εργαστήρι, στο 
πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες, οι οποίοι 
χωρίστηκαν σε ομάδες που εκπροσωπούσαν τις 
ηπείρους, κλήθηκαν να συζητήσουν τις ευθύνες 
της Ευρώπης όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος: 

Ακόμη και εάν το πρόβλημα δεν μας επηρεάζει 
επί του παρόντος, θα επηρεάσει πολλούς 
ανθρώπους στο μέλλον, δήλωσε ο Cahner Max 
από την Ισπανία. 

Ενώ ο Joost de Moor από την Ολλανδία, δήλωσε 
ότι:
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Οι κυβερνήσεις πρέπει να πιέσουν για να αλλάξει 
η συμπεριφορά των ανθρώπων, για να εξασφα-
λιστεί ότι οι πολίτες αρχίζουν να αναλαμβάνουν 
περισσότερες ευθύνες.

Έκκληση για παροχή κινήτρων και στήριξη 
στους αλιείς

Σε μια συζήτηση πάνελ με θέμα το μέλλον της 
βιώσιμης αλιείας, οι συμμετέχοντες επισήμαναν 
τα πρόσφατα επιτεύγματα της ΕΕ όσον αφορά 
τις νομοθετικές αλλαγές αλλά και τις μεγάλες 
προκλήσεις της εφαρμογής και της επίτευξης 
μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι 
ορισμένες χώρες επηρεάζονται πολύ περισσό-
τερο από ό,τι άλλες. Οι συμμετέχοντες επέκριναν 
την άσκηση ισχυρών πιέσεων που πρόσφατα 
οδήγησε στην απόρριψη της σταδιακής κατάρ-
γησης της καταστροφικής αλιείας με βενθοπε-
λαγικές τράτες με ισχνή πλειοψηφία στο Κοινο-
βούλιο, ενώ υπήρχε η γενικότερη αίσθηση ότι 
το θέμα πρέπει να τεθεί και πάλι στην ημερήσια 
διάταξη. Επιπλέον, πολλοί από τους συμμετέ-
χοντες, ιδίως όσοι κατάγονταν από τη Νότια 
Ευρώπη, ζήτησαν περισσότερα κίνητρα και 
στήριξη των αλιέων στις χώρες τους, προκειμέ-
νου, για παράδειγμα, να κερδίζουν τα προς το 
ζην με τον αλιευτικό τουρισμό. Θεωρούσαν ότι 
οι ποσοστώσεις και η υπερβολική ρύθμιση από 
την ΕΕ επηρεάζουν αρνητικά τις κοινότητές τους. 
Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες πρότειναν 
από κοινού την ύπαρξη μεγαλύτερης ευελιξίας 
όσον αφορά τις ποσοστώσεις, ούτως ώστε να 
απορρίπτονται λιγότερα ψάρια στη θάλασσα, 
και την παροχή κινήτρων για διαφοροποίηση 

της διατροφής των Ευρωπαίων προς την κατεύ-
θυνση άλλων ειδών ψαριών. 

Προάσπιση του περιβάλλοντος

Η ενεργειακή ασφάλεια, η μετάβαση στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, η βελτίωση της ενεργει-
ακής απόδοσης, καθώς και η αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος βρέθηκαν στο επίκεντρο 
ακόμη μιας συζήτησης πάνελ με θέμα «Έχουμε 
τη δύναμη ...». Ένα από τα βασικά θέματα που 
συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες και τους 
ομιλητές του πάνελ περιλάμβανε την πρόκληση 
της επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας τηρώντας 
παράλληλα τις σχετικές οικονομικές, περιβαλλο-
ντικές και κοινωνικές πτυχές της βιωσιμότητας. 
Με δεδομένη την παρούσα διπλωματική κρίση 
μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, τέθηκε το ζήτημα 
της μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από το 
ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μία από τις 
λύσεις που προτάθηκαν ήταν η στροφή προς τον 
Καναδά και τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που διαθέτει· το ζήτημα είναι 
όμως κατά πόσον η ασφαλτούχος άμμος που 
αξιοποιείται εκεί και οι τεράστιες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δύσκολης διαδι-
κασίας εξόρυξης γίνονται αποδεκτές από την ΕΕ, 
η οποία στοχεύει να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης 
στη βιωσιμότητα; Η Kait Bolongaro, που ζει στο 
Παρίσι, Γαλλία δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή: 

Εάν δεν υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
περιβάλλον, τότε ποιος θα το κάνει; Η πρόσφατη 
οπισθοχώρηση των απόψεων σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, 
η οποία θα επιτρέψει τη μεταφορά ασφαλτούχου 
άμμου στην ΕΕ, πρέπει να σταματήσει. 

Άλλη μία ματιά στο τσίρκο στο μπαρ των λουλουδιών 

Τρεις εθελοντές ΕΥΕ σ’ένα από τα πολυάριθμα σημεία 
εξυπηρέτησης στους χώρους του Κοινοβουλίου
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Μεγαλύτερη συναίνεση επιτεύχθηκε σχετικά με 
τη σημασία της προώθησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργεια-
κής απόδοσης· ακόμη και οι ομιλητές του πάνελ 
ζήτησαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων 
στα θέματα αυτά.

Βιώσιμη οργάνωση

Η διοργάνωση μιας εκδήλωσης τόσο μεγάλης 
όσο η EYE απαιτεί μεγάλη υλικοτεχνική υποστή-
ριξη και σχεδιασμό για να είναι όσο το δυνατό 
πιο βιώσιμη. Η Ewa Iwaszuk, εθελόντρια στους 
International Young Nature Friends, διατύπωσε 
μερικές ιδέες για να καταστεί η EYE πιο πράσινη: 

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα συναντηθούν 5 
500 άνθρωποι για ένα γεγονός που διαρκεί μόνο 
δύο ημέρες. Όλοι έρχονται αεροπορικώς αλλά 
οι διοργανωτές θα πρέπει να συνυπολογίζουν 
το αποτύπωμα άνθρακα και να ενθαρρύνουν τη 
μετάβαση των επισκεπτών με τρένο. Γνωρίζω ότι 
ελάχιστοι είναι εκείνοι που έκλεισαν εισιτήριο 
Eurorail.

Ενώ υπήρχε μεγάλη προσφορά εδεσμάτων στην 
εκδήλωση, η Ewa Iwaszyk θα ήθελε να υπάρχουν 
περισσότερες επιλογές για χορτοφάγους και 
ακραιφνείς χορτοφάγους:

Νομίζω ότι τα περισσότερα από τα εδέσματα που 
πωλούνται στη διάρκεια της εκδήλωσης παράγο-
νται επί τόπου, πράγμα που είναι καλό, αλλά θα 
έπρεπε να προσφέρονται περισσότερα εδέσματα 
για ακραιφνείς χορτοφάγους και χορτοφάγους. 

Στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προσπαθεί να λειτουργήσει ως πρότυπο 
σε θέματα του κλίματος· θα ήταν καλό η συνει-
δητοποίηση αυτή να αντανακλάται επίσης σε 
διοργανώσεις όπως αυτή. Η διοργάνωση μιας 
τέτοιας τεράστιας εκδήλωσης για τη νεολαία θα 
μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, θα 
μπορούσε μάλιστα να διοργανωθεί ως εκδήλωση 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα, κατέληξε.
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Διαφορετική προσέγγιση στη βιωσιμότητα.
Μερικά παραδείγματα από ιδέες που συζητήθηκαν μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στο ΕΥΕ

Μείωση των αποβλήτων  
και των εκπομπών:

στόχος είναι η επίτευξη μιας 
κοινωνίας «μηδενικών αποβλήτων» 
έως το 2030, με πρότυπα για 100% 
ανακυκλώσιμα προϊόντα, μεγαλύ-

τερη διάρκεια ζωής των προϊόντων 
και ανάπτυξη νέων μεθόδων ανα-
κύκλωσης. Μείωση των εκπομπών 
με την ελάττωση των συσκευασιών 
και των μεταφορών. Αποτελεσμα-
τική καταπολέμηση της περιττής 

ρύπανσης, π.χ. μέσω της εκπαίδευ-
σης. Απαγόρευση των πλαστικών 

σακουλών στα καταστήματα.

Κοινωνική Ευρώπη:η Ευρώπη πρέπει να 
βοηθήσει αποτελεσματικά τα 
κράτη εκείνα που πλήττονται 
περισσότερο από την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας, 

καθόσον φέρει ευθύνη ιστορικά για τη διεργασία 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Κοινά αγαθά:
καθαρό και δωρεάν 

διαθέσιμο νερό για όλους. 
Ως φυσικός πόρος και 

ανθρώπινο δικαίωμα δεν πρέπει να καταλήξει αντικεί-μενο εκμετάλλευσης στην 
ιδιωτική αγορά.

Μεταφορές:
θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που να επιδοτείται για να είναι οικο-νομικά προσιτό και κατά πολύ φθηνότερο από τις πτήσεις. Το δίκτυο αυτό μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στην περιφέ-ρεια για να προωθηθεί παντού η βιώσιμη μεταφορά.

Κίνητρα:
επιβράβευση πρωτοβουλιών που στηρίζουν και επικεντρώνο-νται σε πράσινες λύσεις, αντί της τιμωρίας εκείνων που ενεργούν εις βάρος της βιωσιμότητας. Παραδείγματος χάρη, παροχή οικονομικών κινήτρων για βιώσιμη κατανάλωση, π.χ. επι-τρέποντας τη μείωση του φόρου όταν κάποιος ζει τρεφόμενος με βιολογικά προϊόντα.

Βιώσιμα τρόφιμα:
έμφαση στην ιδέα της παραγωγής 

περιφερειακών, εποχιακών και βιολογι-
κών τροφίμων (χωρίς ΓΤΟ), ανάπτυξη 
του συστήματος «Food Miles» (=το 
κόστος τροφίμων περιλαμβάνει το 
κρυφό κόστος, π.χ. καλή διαβίωση 
των ζώων), υιοθέτηση μιας ενιαίας 

πολιτικής σχετικά με τα απόβλητα για 
τη βιομηχανία τροφίμων, εκπαίδευση 

των ανθρώπων σχετικά με την 
παραγωγή τροφίμων και τα απόβλητα 

τροφίμων και παροχή κινήτρων για 
τη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού 

διαιτολογίου.

Οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα:χρειαζόμαστε ένα διαφανές σύστημα για τις εταιρείες που δεσμεύονται για την τήρηση της βιωσιμότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το σύστημα αυτό θα μετρά το οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα των εταιρειών.

Ανανεώσιμη ενέργεια:

υποστήριξη των οικονομικά 

προσιτών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και πλήρης απαγό-

ρευση της πυρηνικής ενέργειας. 

Κατάρτιση σχεδίου για χωρίς 

άνθρακα, πράσινο ενεργειακό 

εφοδιασμό έως το 2040, για να 

εξακολουθήσει η ΕΕ να θεωρείται 

αξιόπιστος θιασώτης της μείωσης 

των εκπομπών CO2. Επένδυση 

στη βιώσιμη ανάπτυξη, π.χ. 

έρευνα που επικεντρώνεται 

σε νέους τρόπους παραγωγής 

πράσινης ενέργειας, με δεσμευ-

τικά σχέδια σε διεθνές πλαίσιο.

Οικονομικά μέτρα:
κατάργηση όλων των εξαι-ρέσεων για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες – όσοι φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να πληρώνουν.

Εκπαίδευση:

καλύτερη κατανόηση και 

εκπαίδευση σχετικά με το 

περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. 

Η βιωσιμότητα να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα των δημοτικών 

σχολείων. Στα δημόσια μέσα 

ενημέρωσης υπάρχουν περισ-

σότερες πληροφορίες σχετικά 

με τη βιωσιμότητα και την 

μετάβαση προς πλέον οικολογι-

κούς τρόπους στην ΕΕ.
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Οι νέοι έχουν στα χέρια τους τη λύση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον 
– Ένα σχόλιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ

Το εντυπωσιακό ποσοστό 29,7% των νέων 
ηλικίας 15 έως 24 ετών στην ΕΕ που διατρέχουν 
τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού θέτει το παγκόσμιο πρόγραμμα 
ανάπτυξης σε ένα δυσοίωνο πλαίσιο. Η αποτυχία 
των κυβερνήσεων να επιτύχουν τους Αναπτυξι-
ακούς Στόχους της Χιλιετίας ή να συμφωνήσουν 
ως προς την ανάληψη πραγματικής δέσμευσης 
για την αλλαγή του κλίματος δεν είναι «ζητήματα 
του Νότου», αλλά και πραγματικές προκλήσεις 
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι τρέχουσες 
και οι επόμενες γενιές στην Ευρώπη. Η αναγνώ-
ριση από τη διάσκεψη Ρίο+20 των συνεργιών 
μεταξύ της βιωσιμότητας και του παγκόσμιου 
προγράμματος ανάπτυξης ήταν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου, επιβεβαιώνοντας τις αλληλεξαρ-
τήσεις μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλ-
λοντος. Μόλις οριστούν οι νέοι «στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης» θα διαμορφώσουν τις ζωές των νέων 
ανθρώπων στην Ευρώπη και τον κόσμο με στόχο 
την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των προκλή-
σεων που αφορούν τη φτώχεια, την εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και 
το περιβάλλον.

Η τρέχουσα συζήτηση για τη νέα παγκόσμια 
ατζέντα βρίσκεται, ως εκ τούτου, στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος για τους νέους. Στόχος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας είναι να εξασφα-
λίσει ότι οι νέοι και οι οργανώσεις της νεολαίας 
θεωρούνται απαραίτητοι παράγοντες τόσο για 
την ανάπτυξη όσο και για την υλοποίηση μιας 
παγκόσμιας ατζέντας που να μπορεί να φέρει 
αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της 
κατάστασης των νέων στην Ευρώπη και σε όλο 
τον κόσμο, λαμβάνοντας παράλληλα σαφώς 
υπόψη τα δικαιώματά τους. 

Βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση 
για τη Νεολαία

Η EYE παρείχε στους νέους το βήμα να συζητή-
σουν και να μοιραστούν τα οράματά τους για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι συζητήσεις ανέλυσαν 
σύνθετα ζητήματα, όπως η παραγωγή και χρήση 
της ενέργειας, η φοροδιαφυγή και η αστάθεια 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και η 
διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι συνεταιρισμοί. Οι νέοι προσδιόρισαν τη βιω-
σιμότητα ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα 
που αφορούν τους νέους σε όλο τον κόσμο 
και έθεσαν στους υπεύθυνους για τη λήψη 
αποφάσεων την πρόκληση να λάβουν προορα-
τικά και επείγοντα μέτρα για τον μετριασμό της 
κλιματικής και ανθρώπινης καταστροφής. 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και η νέα 
παγκόσμια ατζέντα

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας θεωρεί ότι τα 
ακόλουθα σημεία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία 
μιας αποτελεσματικής ατζέντας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μετά το 2015:

• Μια φιλόδοξη νέα παγκόσμια δέσμευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση μιας ευρείας 
παγκόσμιας συμφωνίας που να τονίζει τη 
λογοδοσία των κυβερνήσεων και να περιλαμ-
βάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής. 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των σύνθετων 
και αλληλένδετων οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετω-
πίζει ο κόσμος σήμερα και για να υλοποιηθεί η 
φιλοδοξία της εξάλειψης της φτώχειας μέσω της 
βιώσιμης ανάπτυξης, το 'συνεχίζουμε με τις έως 
σήμερα πρακτικές' δεν αποτελεί λύση. Απαιτείται 
μια ριζική αλλαγή στην προσέγγιση των ηγετών 
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του κόσμου όσον αφορά τις παγκόσμιες προ-
κλήσεις, για να υπάρξει ένα μεταρρυθμιστικό 
θεματολόγιο για τους νέους που θα συμβάλει 
στη δημιουργία της Ευρώπης και του κόσμου 
που επιθυμούν. Το νέο θεματολόγιο πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους 
που να εκφράζουν ποσοτικά την πρόοδο προς 
την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου θεματολογίου πρέπει να βασίζεται 
στα δικαιώματα, να μην είναι οπισθοδρομική, να 
είναι καθολικά αποδεκτή και να εφαρμόζεται.

• Συνολική επένδυση στους νέους ως 
βασικούς παράγοντες για την εξασφάλιση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών αποτελούν 
περίπου το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Η πραγματική επένδυση στους νέους είναι 
απαραίτητη για να τους δοθεί η δυνατότητα 
να διαδραματίσουν έναν αποφασιστικό ρόλο 
στην ατζέντα για μετά το 2015. Οι επενδύσεις 
σε ποιοτική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. 
Μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί 
η καθολική και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτική 
επίσημη εκπαίδευση και μη τυπική εκπαίδευση 
σε όλα τα επίπεδα. Η ποιοτική εκπαίδευση επι-
κεντρώνεται στον μαθητή, είναι χωρίς αποκλει-
σμούς και ασκεί κριτική στο κατεστημένο, ενδυ-
ναμώνοντας τους νέους να είναι ενεργοί πολίτες 
του κόσμου. Επίσης, οι επενδύσεις σε ποιοτικές 
θέσεις εργασίας είναι προαπαιτούμενο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι το 2030, πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής εργασία για όλους 
τους νέους, περιλαμβανομένων στοιχείων όπως 
η αξιοπρεπής και δίκαιη αμοιβή, οι ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας, η εκπροσώπηση και 
κοινωνική προστασία. 

• Συνεργασία με τους νέους και τις οργανώ-
σεις νεολαίας.

Η επίτευξη ποιοτικής συμμετοχής των νέων 
είναι ζωτικής σημασίας για να προωθηθεί μια 
κουλτούρα υπεύθυνης, προορατικής και δημο-
κρατικής συμμετοχής στα κοινά. Οι νέοι πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να 
λαμβάνουν ενεργό μέρος στη λήψη κοινωνικών, 
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, περιλαμ-
βανομένης της ουσιαστικής συμμετοχής τους 
στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών και 
των δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη. 
Οι οργανώσεις των νέων αποτελούν βασικό 
εταίρο στην ανάπτυξη βιώσιμων διεργασιών 
συμμετοχής των νέων. Πρέπει να αναγνωριστεί 
η συμβολή τους στην ενδυνάμωση των νέων 
μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και θα πρέπει 
να θεωρούνται μόνιμος εταίρος στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων.

Τα περίπτερα του YO!Village μπροστά από το Κοινοβούλιο
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• Σημαντική μεταστροφή ως προς τα 
μοντέλα επενδύσεων και παγκόσμιου 
εμπορίου. 

Η πραγματική πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
απαιτεί ριζική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης 
των παγκόσμιων επενδύσεων και του εμπορίου. 
Η λογοδοσία και η ευθύνη πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο κάθε υιοθετούμενου μοντέλου 
και η διεθνής κοινότητα πρέπει να καθοδηγείται 
από την αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης. Πρέπει 
να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια με 
τη συμμετοχή βασικών παραγόντων, όπως η 
ΔΟΕ και ο ΠΟΕ, για την αντιμετώπιση των στρε-
βλωτικών και αθέμιτων επιδοτήσεων και την 
προώθηση του δίκαιου εμπορίου. Παράλληλα, 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλύτερη 
ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα και να τεθούν σε εφαρμογή δίκαια 
συστήματα φορολόγησης.

• Αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανά-
λωσης. 

Τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και 
παραγωγής χρειάζεται να αντιμετωπιστούν επει-
γόντως. Η ΕΕ έχει ιδιαίτερο καθήκον να αναλάβει 
δράση, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνη για το 
δυσανάλογο επίπεδο της παγκόσμιας κατανά-
λωσης. Είναι επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης 
των καταναλωτών. Οι πολίτες πρέπει να αποκτή-
σουν καλύτερη επίγνωση των ευθυνών τους και 
των συνεπειών από την υπέρμετρη κατανάλωση 
ενέργειας και πόρων. Παράλληλα, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση εναλλα-
κτικών λύσεων που θα εξασφαλίζουν μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα, καθώς και στην πιο 
δίκαιη κατανομή της κατανάλωσης. Οι οργανώ-
σεις νεολαίας αποτελούν ένα βασικό μέσο προς 
τούτο, χρησιμοποιώντας τη μη τυπική εκπαί-

δευση ως αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό 
εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή.

Ο Μαγικός Καθρέφτης υπήρξε 
 ο τόπος για ζωηρές συζητήσεις στο YO!Village
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant 

It seems that a lot of young 
people at #EYE2014 are in 

favour of a more integrated 
Europe. A lot of hope for 

the future!

Clément Arbib @clearbib 

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Property 

for the future of our  
technologies 

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch 

«Feel Europe, live Europe, 
love Europe.» Happy 

Europe’s Day to all of you. 
#EYE2014 #YOFest  

@AnniPodimata
Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether 

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU 

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl 

Please stop promoting 
Erasmus, mobility and interns 

as a solution for youth 
unemployment-it’s not! Jobs 

are! #yftt #eyestream

European Youth Press  
@youthpress 

I am still alive and full of  
energy - that is not a matter  

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens 

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25 

We have to build a strong 
European civil society 
aimed to defend EU’s  

values and goals 
#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92 

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent 

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5 

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing! 

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan 

We are very excited to participate 
#EYE2014 in discussions and hear 

ideas for a better Europe!
@EP_YouthEvent @Europarl_EN @coe David Clark @david_byc 

Excellent weekend at @EP_
YouthEvent / YO!Fest thanks to 

everyone who organised it 
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Ευρωπαϊκές Αξίες

Ευρωπαϊκές αξίες: 
Παγκόσμιος παίκτης – δίκαιος παίκτης;

Ισότητα των φύλων και αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών

Το φύλο ως κοινωνιολογικό πρόβλημα τονίστηκε 
στη διάρκεια μιας συζήτησης με επικεφαλής τη 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Doris 
Pack, η οποία επικεντρώθηκε στο πώς ακριβώς 
θα μπορέσει η νέα γενιά να γεφυρώσει, στο 
μέλλον, το χάσμα μεταξύ των φύλων. Η συνεδρία 
είχε τίτλο «Συμμετοχή 50/50 στη γενιά μας»· όπως 
ήταν αναμενόμενο, ωστόσο, το πάνελ απαρτιζό-
ταν από τρεις γυναίκες και η αναλογία γυναίκες 
προς άνδρες στο κοινό ήταν περίπου 4:1.

Πρέπει να επιτύχουμε τη συμμετοχή των ανδρών 
στον αγώνα αυτό, δήλωσε η ομιλήτρια του 
πάνελ Paula Nehrer, της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων.

Ωστόσο, με μια προσεκτική ματιά της σύνθεσης 
των 500 ομιλητών της διοργάνωσης – η αναλογία 
ανδρών και γυναικών ήταν 2:1 – θα μπορούσε 
κανείς να υποστηρίξει ότι οι άνδρες αντιπρο-
σωπεύονταν επαρκώς και ότι ίσως να είναι πιο 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες συμ-
μετέχουν με τον τίτλο του «εμπειρογνώμονα» σε 
επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως η EYE.

Έχοντας κατά νου τη γήρανση του πληθυσμού 
της Ευρώπης και τη σημερινή μέση ηλικία των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
ανέρχεται στα 55 έτη, οι συμμετέχοντες και οι 
διοργανωτές συμφώνησαν ως προς τη σημασία 
της ενθάρρυνσης ενός διαλόγου μεταξύ των 

γενεών - ειδικότερα όσον αφορά τους αρμόδιους 
για τη λήψη αποφάσεων.

Δεν θέλω να εστιασθώ σε κάποιο όριο ηλικίας. 
Το ζήτημα εμπίπτει στη σφαίρα της προσωπικής 
και πολιτιστικής άποψης, είπε η Sofia Valenti από 
την Ιταλία, στη διάρκεια εργαστηρίου που επικε-
ντρώθηκε στην καταπολέμηση των προκαταλή-
ψεων έναντι των άλλων γενεών.

Σύμφωνα με τον Hu Hao, που γεννήθηκε στην 
Κίνα, αλλά ζει και σπουδάζει στη Γαλλία, οι κινέζοι 
γονείς στερούνται τα πάντα για να αναθρέψουν 
τα παιδιά τους.

Οι νέοι, όμως, δεν το εκτιμούν πραγματικά, είπε. 

Από την άλλη, ο γάλλος φοιτητής Benjamin 
Ahamada, που γεννήθηκε στο Καμερούν, είχε μια 
αρκετά διαφορετική εμπειρία: 

Δεν έχουμε την ίδια σχέση με τους ηλικιωμένους 
όπως οι νέοι στη Γαλλία. Δεν έχουμε στερεότυπα 
και δεν δείχνουμε ποτέ ασέβεια στους ηλικιωμέ-
νους. 

Πολιτική κωμωδία

Πρόκειται για ένα μάλλον ασυνήθιστο θέαμα- 
εάν μπορώ να το αποκαλέσω θέαμα. Συνήθως 
οι άλλοι δεν κρατούν σημειώσεις των όσων λέω. 
Επίσης, 11.30 π.μ. δεν είναι συνήθως μια ώρα για 
αστεία, δήλωσε ο Andy Zaltzman, σχολιάζοντας 
την ομιλία του «Μπορούμε να γελάμε για τα 
πάντα;» στην EYE.

Ενώ ο βαθμός πολυμορφίας μεταξύ των ομιλητών στην EYE δεν ήταν επαρκής, ο βαθμός 
πολυμορφίας των δραστηριοτήτων του προγράμματος ήταν πολύ πιο ικανοποιητικός· από 
συζητήσεις πάνελ σχετικά με τη θέση της Ευρώπης ως καλού γείτονα και πολύτιμου συνει-
σφέροντος στον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία, σε Εργαστήρια Ιδεών που 
επικεντρώθηκαν στις ευρωπαϊκές αξίες στον 21ο αιώνα, πολλά σημαντικά θέματα απασχό-
λησαν τους συμμετέχοντες.
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Ήταν σίγουρα μια ασυνήθιστη παρουσίαση· 
μια απολύτως ενδιαφέρουσα εμπειρία για το 
κοινό των 100 νεαρών ευρωπαίων που άκουσαν 
και γέλασαν στη διάρκεια των 90 λεπτών της 
συζήτησης σχετικά με τους σκοπούς και τα όρια 
της κωμωδίας.

Η κωμωδία δεν έχει κάποιο σκοπό· δεν έχει 
στόχο να προσβάλλει παρά μόνο να είναι αστεία. 
Αλλά το κατά πόσον είναι πραγματικά προσβλη-
τική εναπόκειται στον παρατηρητή, εξήγησε 
ο βρετανός κωμικός, ο οποίος περιγράφει τον 
εαυτό του ως απαισιόδοξο.

Η συζήτηση, που μεταφραζόταν ταυτόχρονα 
σε πολλές γλώσσες, προσέλκυσε το κοινό και 
διασκέδασε τους διερμηνείς, αλλά παράλληλα 
έθεσε και σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το 
χιούμορ. Υπάρχουν όρια στην κωμωδία; Μπορεί 
η κωμωδία να αποβεί πράγματι επιζήμια όταν 
θίγει κοινωνικά προβλήματα; Οι τραγωδίες 
και η ανθρώπινη δυστυχία που σχετίζονται με 
πολέμους του παρόντος ή του παρελθόντος 
είναι θέματα για τα οποία δεν χωρούν αστεία, 
όπως συμφώνησε όλη η ομάδα. Τα θέματα που 
περιβάλλουν όμως τα γεγονότα αυτά, όπως 
τα πολιτικά γεγονότα, μπορεί και θα έπρεπε να 
θίγονται από τους κωμικούς οι οποίοι, σύμφωνα 
με τον Zaltzman, προσεγγίζουν υπεύθυνα το 
έργο τους. Είπε ότι ο ίδιος θέτει τα προσωπικά 
όριά του, διερωτώμενος εάν θα παρουσίαζε το 
πρόγραμμά του στη μητέρα του. 

Γενικά, στο κοινό φάνηκε να αρέσει η πολιτική 
κωμωδία: 

Ήταν πολύ ωραία· ήταν ένα μείγμα από αστεία 
και μερικές πραγματικά καλές παρατηρήσεις για 
την κωμωδία. Ήταν θετικό το ότι υπήρξαν πολλά 
γέλια. Μου έφτιαξε τη διάθεση και ανυπομονώ να 
μιλήσω με άλλους ανθρώπους για την κωμωδία 
και το πόσο μακριά μπορεί κανείς να φθάσει με 
αυτή, είπε ο Daryl Chou από την Αυστρία.

Βαρόμετρο της πραγματικότητας: στη θέση 
του άλλου

Στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της EYE, 
ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Ευρωπαϊκές αξίες: 
βαρόμετρο της πραγματικότητας» παρουσιά-

σθηκε στο YO!Village, καλώντας περίπου 30 συμ-
μετέχοντες της EYE να παρακολουθήσουν και 
να συμμετάσχουν ως θεατές-ηθοποιοί, ως μέλη 
δηλαδή του κοινού που παίζουν παράλληλα και 
έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την πορεία της 
αφήγησης. 

Ξεκίνησε με μια παράσταση ηθοποιών που 
αναπαριστούσαν μια ορχήστρα εν ώρα πρόβας 
και τις δυσκολίες επικοινωνίας που προέκυψαν 
μεταξύ των μουσικών που δεν ήταν ικανοποι-
ημένοι με έναν συνάδελφό τους. Ο Vasya, ένα 
ντροπαλό και συνεσταλμένο αγόρι από τη Λευκο-
ρωσία, ήταν το θύμα εκφοβισμού και πειραγμά-
των από τους υπόλοιπους λόγω της εθνικότητάς 
του και παρουσιαζόταν ο τρόπος με τον οποίο 
οι άλλοι αγνοούσαν την επιθυμία του να δείξει 
το ταλέντο του. Στη συνέχεια το κοινό ενθαρρύν-
θηκε να αλλάξει τη μοίρα του πρωταγωνιστή και 
να φανταστεί τρόπους με τους οποίους θα προ-
στάτευαν τον εαυτό τους από τον εκφοβισμό, 
εάν ήταν στη θέση του Vasya. Παίχθηκε και 
πάλι η ίδια παράσταση, αλλά αυτήν τη φορά 
οι θεατές μπορούσαν να τη σταματήσουν ανά 
πάσα στιγμή, να αντικαταστήσουν τον Vasya και 
να παίξουν στη θέση του. Τουλάχιστον πέντε από 
τους συμμετέχοντες έπαιξαν τον πρωταγωνιστή 
και οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν για να 
αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό κυμαίνονταν 

Ευρωπαϊκές Αξίες

Ο πολιτικός κωμικός Andy Zaltzmann
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από το να πουν αστεία έως να κολακεύσουν τους 
εκφοβιστές. Μερικοί από τους συμμετέχοντες 
της EYE επισήμαναν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις 
κατά το παρελθόν και ότι αυτό το παιχνίδι τους 
έδειξε εναλλακτικούς τρόπους να αντιδράσουν 
πέραν της λεκτικής επιθετικότητας. 

Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του 
λόγου και εγκλήματα μίσους

Παρά το γεγονός ότι επικαλύφθηκε ως έναν 
βαθμό από άλλα θέματα, η ιδέα των «ευρωπαϊ-
κών αξιών» τόνισε θέματα όπως η ρητορική του 
μίσους και ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, 
δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
συζητήσουν τους κανονισμούς και τις πολιτικές 
που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ όσον αφορά το 
διαδίκτυο, καθώς και το πώς θα μπορούσαμε 
να αυξήσουμε την επίγνωση μέσω πρωτοβου-
λιών όπως η εκστρατεία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης «No Hate Speech».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ως στόχο 
την προώθηση των ζητημάτων των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, την 
προστασία των μειονοτήτων και την προώθηση 
των δημοκρατικών αξιών (κυρίως όσον αφορά 
την ελευθερία της πληροφόρησης και του 
Τύπου). Όσον αφορά την επανάσταση των 
ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση 
είναι διαρκώς περισσότερο ευμετάβλητη επί 
του παρόντος· αναπτύσσονται νέες μέθοδοι που 

περιορίζουν την ελευθερία της σκέψης, όπως και 
νέοι τρόποι για την παράκαμψη αυτών των περι-
ορισμών. 

Εντός της ίδιας της ΕΕ υπάρχουν πολλά είδη 
νομοθετημάτων που ρυθμίζουν την ελευθερία 
της έκφρασης· σε μερικές χώρες, η ελευθερία 
του Τύπου είναι εξαιρετικά περιορισμένη και 
οι δημοσιογράφοι πρέπει να λογοκρίνουν την 
εργασία τους, ενώ η κατάσταση είναι πολύ 
χειρότερη εκτός της ΕΕ.

Ο Olivier Basille των Δημοσιογράφων Χωρίς 
Σύνορα, επισήμανε τη σημασία των νέων 
μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όσον αφορά την καταγραφή των 
συγκρούσεων, αντλώντας στατιστικά στοιχεία 
από τον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου ΔΧΣ για το 
2014, τα οποία δείχνουν ότι 17 δημοσιογράφοι 
και 10 χρήστες του διαδικτύου έχουν σκοτωθεί 
από την αρχή του έτους· άλλοι 174 δημοσιο-
γράφοι και 166 χρήστες του διαδικτύου έχουν 
φυλακιστεί. Ο δείκτης, ο οποίος δημοσιεύεται 
κάθε χρόνο, μετρά το επίπεδο της ελευθερίας 
της πληροφόρησης σε 180 χώρες. Αντανακλά 
τον βαθμό ελευθερίας που απολαμβάνουν οι 
δημοσιογράφοι, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί 
και οι χρήστες του διαδικτύου σε κάθε χώρα, 
καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
αρχές για να εξασφαλίζεται ο σεβασμός αυτής 
της ελευθερίας.

Ενώ όλα αυτά τα περιστατικά συνέβησαν εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Basille τόνισε ότι δεν 
είναι πάντα απαραίτητο να στραφούμε εκτός 
Ευρώπης για να εντοπίσουμε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την 
ελευθερία του Τύπου· περισσότερες από το 
ήμισυ των χωρών της ΕΕ βρίσκονται στο μέσον 
του δείκτη. 

Η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις συζητήσεις 
σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την 
επιγραμμική ασφάλεια ήταν η προστασία των 
καταγγελτών (whistleblowers). Όπως δήλωσε ο 
Olivier Basille:

Συζητώντας για εμπειρίες διάκρισης – Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη  
που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
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Στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή πολιτική, αυτό 
που ελλείπει είναι σίγουρα το πολιτικό θάρρος. 
Στην περίπτωση αυτή, θάρρος επέδειξε η πλευρά 
της Ρωσίας - δεν καταφέραμε να παράσχουμε 
καταφύγιο σε έναν άνθρωπο που αποκάλυψε ότι 
μας κατασκοπεύουν όλους.

Το κοινό, αποτελούμενο από πολλές εκατοντά-
δες νέους, έδειξε την επιδοκιμασία του με ένα 
παρατεταμένο χειροκρότημα. 

Στη Ρωσία, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
δυσμενής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο 
Kirill Koroteev, μέλος της ρωσικής οργάνωσης 
«Memorial», η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ για το 2009, εξήγησε ότι, λόγω της 
ταχείας ανάπτυξης του διαδικτύου, έχει γίνει 
ολοένα και δυσχερέστερη η φραγή περιεχο-
μένου από τη ρωσική κυβέρνηση· και για τον 
λόγο αυτό, αλλάζουν απλώς τη δομή των ΜΜΕ. 
Η κατάσταση στη Ρωσία για τους ομοφυλό-
φιλους είναι κρίσιμη σήμερα, όπως τόνισε μια 
νεαρή γυναίκα από το ακροατήριο. Ούτε καν η 
αστυνομία δεν τους προστατεύει από τη δίωξη.

Η ατιμωρησία της αστυνομίας είναι πιθανώς ένα 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η Ρωσία σήμερα, δήλωσε ο Kirill Koroteev. 

Πολυπολιτισμικότητα και το κύμα 
λαϊκισμού

Παράλληλα με τη μετανάστευση, συζητήθηκε 
επίσης το ζήτημα της «σκοτεινής πλευράς της 
παγκοσμιοποίησης», με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εμπορία ανθρώπων. Σε ένα από τα εργαστή-
ρια ιδεών, οι 40 συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
συλλάβουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τη 
δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης. Μία από 
τις ιδέες αφορούσε τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
σημείων συνάντησης, όχι μόνο για τους νέους 
και τους μετακινούμενους πολίτες οι οποίοι είναι 
σε θέση να μετακινούνται σε όλη την Ευρώπη 
αλλά και για τους ηλικιωμένους και τις κοινωνικά 
αποκλεισμένες ομάδες στην ευρωπαϊκή δημόσια 
σφαίρα. Η πιο δημοφιλής πρόταση ήταν η 
καθιέρωση ενός ελάχιστου μισθού σε όλες τις 

χώρες της ΕΕ και η δωρεάν εκπαίδευση για όλους. 
Στο τέλος της συνεδρίας, οι απόψεις διίσταντο:

Ο 28χρονος Robin van Leijen από τις Κάτω Χώρες 
δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, το επίκεντρο 
του μέλλοντος θα πρέπει να είναι η πολυπολιτι-
σμικότητα: 

Θα πρέπει να τη βλέπουμε ως μια ευκαιρία και όχι 
ως απειλή.

Σε σχέση με την πολυπολιτισμικότητα και το 
κύμα λαϊκισμού που σαρώνει όλη την Ευρώπη, 
ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην EYE 
συζήτησαν επίσης την τρέχουσα κατάσταση με 
τους μετανάστες στην ΕΕ, τόσο σε σχέση με την 
εμπορία ανθρώπων όσο από την άποψη των 
ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε 
αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Βρήκα τη συζήτηση ενδιαφέρουσα· καταγόμενη 
από την Ιταλία και ζώντας κοντά στη Λαμπε-
ντούζα, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση και 
βλέπω καθημερινά το φαινόμενο, είπε η Sofia 
Valenti, ενώ συνέχισε: Τα μεμονωμένα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν την κατάσταση 
από μόνα τους. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει από 
κοινού ως σύνολο και η ΕΕ πρέπει να επενδύσει 
πολύ περισσότερα στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ευρωπαϊκές Αξίες
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Διαφορετική προσέγγιση στις Ευρωπαϊκές αξίες.
Μερικά παραδείγματα από ιδέες που συζητήθηκαν μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στο ΕΥΕ

Συμμετοχή:
προαγωγή ενός διαλόγου μεταξύ των γενεών με τη συμμετοχή νέων -ιδίως όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, π.χ. διοργανώνοντας τακτικές εκδηλώσεις, όπως η EYE 2014 και σε περιφερειακό επίπεδο

Η Ευρώπη για τον λαό:θέλουμε μια ΕΕ στην οποία οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί από τις τράπεζες και τις συναλ-λαγές.

Κατά του μίσους:
πρέπει να εντοπιστεί η ρίζα του προβλήματος με τα εγκλήματα μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔ, για να μειωθεί αποτελεσματικά το μίσος προς τις μειονότητες.

Όχι στην Ευρώπη Φρούριο!Η Ευρώπη πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων. Πρέπει να ενισχυθούν οι αρχές της αλληλεγγύης, η δεοντολογίας και η κοινή ευθύνη για τη φιλοξενία προσφύγων. 

Κατάταξη δημοκρατιών:το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσια κατάταξη των δημοκρατιών των ευρωπαϊκών κρατών, με τα κράτη που κατατάσσο-νται χαμηλότερα από ένα ορισμένο σημείο να πρέπει να υπερασπίζο-νται τις πολιτικές τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν αποτύχουν να πείσουν το Κοινοβού-λιο, θα πρέπει να διακόπτονται οι μεταφορές κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα να αναστέλλει την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ, εάν η οικεία χώρα παραβιάζει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες.

Ανταλλαγή και πείρα:

μερικές ιδέες: 1) Δείπνα στη μεθόριο 

υπό την αιγίδα της ΕΕ: οι πολίτες δύο 

χωρών θα μεταφέρονται στα κοινά 

σύνορα όπου θα συναντιούνται και 

θα ανταλλάσσουν σπιτικό φαγητό 

και τοπικά ποτά, ενώ θα γνωρίζονται 

μεταξύ τους· 2) Υποχρεωτικές ανταλ-

λαγές ευρωπαίων νέων για να βιώσουν 

ένα διαφορετικό μέρος της Ευρώπης 

και, μακροπρόθεσμα, να δημιουρ-

γήσουν φιλίες σε όλη την Ευρώπη· 

3) Δημιουργία ευρωπαϊκών σημείων 

συνάντησης, όχι μόνο για τους νέους 

και τους μετακινούμενους πολίτες οι 

οποίοι είναι σε θέση να μετακινού-

νται σε όλη την Ευρώπη αλλά και για 

τους ηλικιωμένους και τις κοινωνικά 

αποκλεισμένες ομάδες στην ευρωπαϊκή 

δημόσια σφαίρα.

Ισότητα:
προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τις θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από το φύλο, το γένος, τις θρησκευτι-κές πεποιθήσεις ή την εθνοτική 

καταγωγή.

Προστασία των αξιών:

η Ευρώπη χρειάζεται έναν αυστηρό 

κώδικα δεοντολογίας για τις περι-

πτώσεις επιχειρηματικών δραστη-

ριοτήτων με τρίτες χώρες, ιδίως 

εκείνες για τις οποίες υπάρχουν 

αμφιβολίες όσον αφορά τη χρηστή 

διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να 

ισχύει ιδίως για τις εξαγωγές όπλων. 

Πέραν τούτου, τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ πρέπει να αποκλείουν 

συνεργασίες με δικτατορίες (ήτοι 

τις εμπορικές συμφωνίες), ακόμη 

και εάν πρόκειται για στρατηγικούς 

οικονομικούς εταίρους.

 Εκπαίδευση:

δωρεάν εκπαίδευση για όλους, 

περιλαμβανομένων των πανεπι-

στημίων. Καθιέρωση σχολικού 

μαθήματος «Η Ευρώπη σήμερα» για 

την ιστορία, τις αξίες, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις γλώσσες της 

Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση 

της συνειδητοποίησης των κοινών 

μας αξιών και τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η ΕΕ θα 

πρέπει επίσης να χρηματοδοτεί επι-

γραμμική εκπαίδευση για θέματα 

πολιτικής μόρφωσης και αγωγής 

του πολίτη, εκπαίδευση στην οποία 

να έχουν πρόσβαση όλα τα σχολεία 

και πανεπιστήμια.

Υπεύθυνη  

φορολόγηση:

επιβολή υψηλών φόρων 

για προϊόντα που δεν 

σέβονται τα δικαιώματα 

των εργαζομένων ή 

τους περιβαλλοντικούς 

κανόνες
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Ευρωπαϊκές Αξίες

Συμμετοχή, συμπερίληψη και δικαιώματα της νεολαίας: 
– ένα σχόλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Οι αξίες της ΕΕ τίθενται περισσότερο υπό αμφι-
σβήτηση σε περιόδους κρίσης - τί πρέπει να 
πράξει η ΕΕ και τί να αποφύγει και πώς; Θα 
πρέπει η ΕΕ να εστιασθεί στις επιτυχημένες 
δράσεις που έχει παραδοσιακά αναλάβει ή θα 
πρέπει να αναλάβει δράσεις που αποφέρουν 
τα περισσότερα οφέλη στους περισσότερους 
ανθρώπους; Πώς μπορεί η ΕΕ να μεριμνήσει 
ώστε οι δράσεις της να μην έχουν απρόβλεπτες 
αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες της, ιδίως 
στην επόμενη γενιά - τους νέους πολίτες της;

Το Φόρουμ Νεολαίας πιστεύει ότι, δίνοντας όλη 
της την έμφαση στην έξοδο από την κρίση, η ΕΕ 
έχει αμελήσει τους νέους πολίτες της, με αποτέ-
λεσμα να καταπατώνται τα δικαιώματά τους. Οι 
νέοι εισπράττουν τη ρητορική ότι οι ίδιοι είναι 
υπεύθυνοι να ξεφύγουν από την κρίση – για 
παράδειγμα, μέσω μη αμειβόμενων πρακτικών 
ασκήσεων και ακριβής κατάρτισης/εκπαίδευ-
σης. Συνέπεια αυτού δεν είναι μόνο ο κίνδυνος 
να υπάρξει μια χαμένη γενιά νέων αλλά και ότι 
η γενιά αυτή χάνει κάθε ελπίδα για οποιοδήποτε 
μέλλον και τείνει να καταλήξει στη θέση των 
οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτούντων του 
σήμερα - επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο το 
υπάρχον χάσμα. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα προβλήματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ασφάλεια της απα-
σχόλησης και η ανεργία χρειάζονται λύσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος, τα 
δικαιώματα των νέων της Ευρώπης μπορούν να 
προστατεύονται καλύτερα μέσω της δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρωπαϊκές αξίες στην ΕΥΕ
Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει στο 
μέλλον χαμένη γενιά και για να εξασφαλιστεί ότι 
η Ευρώπη θα παραμείνει πιστή στις αξίες της - 
το Φόρουμ Νεολαίας πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζε-
ται να κάνει ένα βήμα εξασφαλίζοντας τήρηση 

των δικαιωμάτων των νέων πολιτών της. Αυτό 
αντικατοπτρίζονταν στις συζητήσεις στην EYE - 
για παράδειγμα, σε μια συζήτηση του Τσεχικού 
Συμβουλίου Νεολαίας σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της συμμετοχής και σε συζήτηση σχετικά 
με την εφαρμογή των ποσοστώσεων για τη 
νεολαία στην ΕΕ. Το Φόρουμ Νεολαίας επίσης 
επικεντρώθηκε στις πολλαπλές διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι – είτε είναι ομοφυλόφιλοι 
είτε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε κοινωνικοοι-
κονομικά μειονεκτούντες κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και οι 
ευρωπαϊκές αξίες
Η επίτευξη μιας νέας ΕΕ που παραμένει πιστή 
στις αξίες της και εξασφαλίζει την τήρηση των 
δικαιωμάτων της επόμενης γενιάς της δεν θα 
είναι εύκολη. Θα απαιτήσει μια αλλαγή της 
θεώρησης του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ δρα 
και έναν προβληματισμό σχετικά με το αποτέ-
λεσμα αυτών των ενεργειών από γενιά σε γενιά. 
Για παράδειγμα, η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ότι ακούγονται οι φωνές των νέων πολιτών κατά 
τη χάραξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που 
τους επηρεάζει. Τούτο θα σημαίνει λιγότερες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ των άνω προς 
τα κάτω και πιο άμεση δημοκρατία. Θα σημαίνει 
περισσότερες επενδύσεις στο παρόν των νέων, 
για να εξασφαλίζεται ένα μέλλον όπου ο καθένας 
θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το δυναμικό 
του:

• Επένδυση στη νεολαία 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας πιστεύει ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει τους πόρους της στην 
υποστήριξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης οικο-
νομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 
που θέτει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του 
στο κέντρο των αποφάσεων οι οποίες δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και τις οργα-
νώσεις τους. Η νέα ΕΕ θα πρέπει να επικεντρω-
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θεί στην καινοτομία, τη συνοχή και τη νεολαία. 
Επενδύοντας συγκεκριμένα στην εκπαίδευση 
ποιότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων, στον προσανατολισμό των νέων προς 
την κατεύθυνση πράσινων θέσεων εργασίας και 
στην υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών.

• Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός με 
εστίαση στην ανάπτυξη

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπά-
θειες για επίτευξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών χωρίς 
να υπονομεύεται το κράτος πρόνοιας, αποφεύ-
γοντας την επιβάρυνση της γενιάς των νέων του 
σήμερα με την πληρωμή των σημερινών χρεών 
στο μέλλον.

• Συμμετοχή των νέων

Η ΕΕ μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα τα δικαι-
ώματα των νέων χάρις στην εξασφάλιση της 
ουσιαστικής συμμετοχής τους στη διεργασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές που 
τους αφορούν - τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς. Έχει 
έρθει πλέον η ώρα για να λάβει η ΕΕ συγκεκρι-
μένα μέτρα για να υλοποιήσει την υποχρέωση 
που έχει δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στον 
δημοκρατικό βίο στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, 
καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν την 
ηλικία ψήφου στα 16 έτη σε όλες τις εκλογές, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
εκλογών. Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν περισσότε-
ρους νέους στα ψηφοδέλτιά τους για τις εκλογές.

• Αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεολαίας

Δεδομένου ότι αποτελεί την πλατφόρμα 
των οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη, το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι και πρέπει 
να καταστεί σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό ανα-

γνωρισμένο από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
(περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου) ως βασικός εταίρος και να ευρίσκεται σε 
ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αυτά 
για όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν 
τη νεολαία.

• Πιο άμεση δημοκρατία

Για να εξασφαλιστεί αμεσότερη συμμετοχή των 
ευρωπαίων πολιτών, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας υποστηρίζει τη δημιουργία διακρατι-
κών ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Το Φόρουμ Νεολαίας και τα μέλη του, οργανώ-
σεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη, δεν είναι οι 
μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Διακόσιοι σαράντα 
υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 85 
εκλεγμένοι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο από όλες τις πολιτικές ομάδες και χώρες 
υπέγραψαν υπέρ πολλών εξ αυτών των ιδεών 
στο πλαίσιο της εκστρατείας LoveYouthFuture.

      Βραδινή συναυλία στην  Place Kléber.
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250 εθελοντές από το Στρασβούργο προσέφεραν τη βοήθεια τους κατά τη διάρκεια του ΕΥΕ
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Σήμερα έχουμε τις ιδέες, αύριο τις κάνουμε πράξεις:  
Νέοι για μια καλύτερη Ευρώπη

Κατά το τέλος της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία, οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν για 
μια καλύτερη Ευρώπη παρουσιάστηκαν από εισηγητές κατά την καταληκτική συνεδρία στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιδόθηκαν στην 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Doris Pack, Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ακόμα και μετά από αυτό το έντονο Σαβ-
βατοκύριακο, το οποίο έβριθε συζητήσεων 
και διαλόγου, παιχνιδιών εναλλαγής ρόλων, 
ζωντανών πολιτιστικών και αθλητικών παρου-
σιάσεων, για να μην αναφερθούμε στις βραδιές 
με συναυλίες και πάρτι, την Κυριακή το πρωί η 
αίθουσα έσφυζε από συμμετέχοντες, οι οποίοι 
επιθυμούσαν να ακούσουν και να σχολιάσουν τις 
ιδέες που είχαν προταθεί και τα συμπεράσματα 
που είχαν αντληθεί στη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων ημερών. Έτσι, η «επίσημη λήξη» της διορ-
γάνωσης κατέληξε να είναι μια ακόμη συζήτηση, 
προσφέροντας πολύ υλικό προς μελέτη και προ-
καλώντας περαιτέρω συζητήσεις.

Δέκα εισηγητές παρουσίασαν τις βασικές 
ιδέες που αντλήθηκαν από τις πέντε θεματικές 
ενότητες της EYE και το κοινό είχε την ευκαιρία 
να εκθέσει τις δικές του σκέψεις και προτάσεις.

Η Johanna Nyman, από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας, παρουσίασε τις ιδέες για μια καλύτερη 
Ευρώπη σε σχέση με την ανεργία των νέων, με 
έμφαση στην ευθύνη της ΕΕ να αναλάβει δράση 
σε σχέση με αυτό το θέμα:

Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για 
τους νέους. Χρειαζόμαστε ένα New Deal (Νέα 
συμφωνία) στην Ευρώπη, χρειάζεται να επενδύ-
σουμε στη νεολαία και να δημιουργήσουμε ένα 
νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
για τη Νεολαία μπορεί να είναι μεν μια λύση για 
την ανεργία των νέων, πρέπει όμως να επενδυ-
θούν περισσότεροι πόροι· οι νέοι χρειάζεται να 

συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την αξιολόγηση. Το ισχυρότερο μήνυμα που 
θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η ανεργία των 
νέων δεν μπορεί να καταλογίζονται στους νέους 
αλλά πρέπει να προβληματίζει την κοινωνία στο 
σύνολό της. Πρέπει να αναληφθούν δράσεις 
τώρα, είπε. 

Ο Jean-Francois Gerard, από το ARTE, προσέφερε 
μερικές ιδέες σε σχέση με την ψηφιακή επανά-
σταση, και ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες στη 
EYE εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για περισ-
σότερες ψηφιακές ευκαιρίες. Η πρώτη ιδέα ήταν 
να δημιουργηθεί ένας δείκτης πειρατείας: ένα 
μικρό παράθυρο υπολογιστή το οποίο σε κάθε 
μεταφόρτωση αρχείου θα ειδοποιεί τον χρήστη 
εάν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του νόμου 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δεύτερη ιδέα 
ήταν να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αντιική 
προστασία: οι χώρες θα ανταλλάσσουν τεχνολο-
γία και γνώσεις, για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 
και προσιτό πρόγραμμα αντιικής προστασίας, 
το οποίο να προστατεύει έτσι τους ευρωπαίους 
πολίτες από ιούς και κατασκοπευτικό λογισμικό. 
Η τρίτη ιδέα ήταν να αναπτυχθεί η ψηφιακή 
δημοκρατία, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες 
να ψηφίζουν επιγραμμικά. 

Η Ada Reichhart έδωσε μερικές ιδέες σχετικά με 
τη βιωσιμότητα της ΕΕ, με βάση την εργασιακή 
εμπειρία της στον Δήμο του Στρασβούργου. Επι-
κεντρώθηκε στο γεγονός ότι η σημερινή περι-
βαλλοντική κρίση είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, 
το οποίο δεν πρέπει να γίνει και οικονομικό. 

Συμπέρασμα Έκθεσης
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Για μια καλύτερη Ευρώπη, πρέπει να αλλάξουμε 
την καθημερινή συμπεριφορά μας· να μειώσουμε 
την ενεργειακή ζήτηση, να επανεξετάσουμε το 
σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης, να επεν-
δύσουμε στην έρευνα στο πεδίο των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και ούτως να αναλάβουμε 
δέσμευση για την ενεργειακή μεταστροφή.

Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, ο Paul 
Girard, εκπρόσωπος από το l'Institut d'études 
politiques de Strasbourg et de l'École nationale 
d'administration (IEP/ΕΝΑ), σημείωσε ότι είναι 
σημαντική η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων 
πολιτών όλων των ηλικιών σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχει η γνωστοποίηση προσω-
πικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Ζήτησε επίσης 
την καθιέρωση ενός τυποποιημένου συστήμα-
τος ευρωπαϊκών εκλογών και τη δημιουργία μιας 
κοινής αγοράς ενέργειας για να αποφευχθεί η 
εξάρτηση από χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ρωσία, 
που μπορούν να ασκούν πιέσεις στα κράτη μέλη 
της ΕΕ.

Ο László Földi, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
μοιράστηκε τους προβληματισμούς και τις ιδέες 
του για μια καλύτερη Ευρώπη στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών αξιών, εστιάζοντας προσοχή στα 
ακόλουθα θέματα: την ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
την Ευρώπη στον κόσμο, τις προκλήσεις για 
την Ευρώπη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ελευθερία του λόγου, τη ρητορική του μίσους, τη 
συμμετοχή των νέων, καθώς και τις ευκαιρίες για 
τους νέους. 

Οι ευρωπαίοι πρέπει να επανεξετάσουν το τί 
σημαίνει να είσαι ευρωπαίος στον 21ο αιώνα· η 
Ένωση είναι ένα προπύργιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες και 
αποτελεί, ως εκ τούτου, προορισμό για μετα-
νάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Είναι 
επίσης ένας τόπος στον οποίο αναβιώνουν 
σήμερα ο εθνικισμός, ο εξτρεμισμός και η μισαλ-
λοδοξία. 

Οι δύο συντονιστές, η Katarzyna Morton από 
τους Ευρωπαίους Νέους Δημοσιογράφους και 
ο Peter Matjašič από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας, κάλεσαν τους συμμετέχοντες να κατα-
γράψουν τις δικές τους ιδέες για μια καλύτερη 

Ευρώπη και να τις καταθέσουν στο κουτί ιδεών 
που είχε τοποθετηθεί έξω από το YO!Village. Οι 
ιδέες αυτές θα αναρτηθούν σε μια προσωρινή 
έκθεση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Νωρίς το απόγευμα, καθώς οι συμμετέχοντες 
άρχισαν να επιστρέφουν, πολλά ερωτήματα 
παρέμεναν αναπάντητα: Γιατί ακύρωσαν 
τη συμμετοχή τους στα πάνελ τόσοι πολλοί 
βουλευτές του Κοινοβουλίου; Πού ήταν ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin 
Schulz; Πού ήταν η πολυμορφία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - μια έννοια που θίχτηκε στο πλαίσιο 
πολλών δραστηριοτήτων, η οποία όμως δεν 
αντικατοπτριζόταν πάντα στις παρεμβάσεις των 
ομιλητών; Έπειτα από τρεις ημέρες έντονων 
συζητήσεων, κατέστη σαφής η επιθυμία των 
νέων παρευρισκομένων να συμμετέχουν ενεργά 
στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι και ήταν 
πολλές οι σημαντικές ιδέες για μια καλύτερη 
Ευρώπη που κατατέθηκαν από τους περίπου 
5 500 συμμετέχοντες στη διάρκεια της διοργά-
νωσης, εναπόκειται όμως πλέον στα εκλεγμένα 
μέλη του Κοινοβουλίου να αναλάβουν σχετική 
δράση.

Fazit

Το κουτί των ιδεών γεμίζει με  προτάσεις για μία καλύτερη Ευρώπη
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5 380: συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στο ΕΥΕ (όλοι ηλικίας μεταξύ 16 και 30). 

5 135 συμμετέχοντες από την ΕΕ. 

92 συμμετέχοντες από υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

153 συμμετέχοντες από χώρες εκτός της ΕΕ. 

600 νέοι συμμετείχαν στο ειδικό Euroscola.

10 000 άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Yo!Fest (περιλαμβανόμενων συναυλιών, πάρτι κλπ).

Περίπου 500 ομιλητές, συντονιστές καιβοηθοί.

250 εθελοντές

Πάνω από 200 δραστηριότητες με διάφορες μορφές.

14 000 tweets μέσω του #EYE2014 μέσα σε 3 ημέρες.

Εθνικότητες των συμμετεχόντων Ηλικίες των συμμετεχόντων

Στοιχεία και αριθμοί

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age



Ιστοσελίδα ΕΥΕ: 
http://www.eye2014.eu

Το EYE στο facebook: 
http://epfacebook.eu/eye2014

Το ΕΥΕ στο twitter:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Παρακολουθήστε τις αναμεταδόσεις των δραστηριοτήτων μέσω 
web με την εφαρμογή video on demand: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Με τις ευχαριστίες μας σε όλους τους επίσημους εταίρους του ΕΥΕ 2014!

Έκθεση που εκπονήθηκε από τους Ευρωπαίους Νέους Δημοσιογρά-
φους, συνοδευόμενη από παρατηρήσεις από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας, Ιούνιος 2014

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


