
EYE Guide

IDEAS FOR
A BETTER
EUROPE
EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG 9-11 MAY 2014

IDEAS FOR
A BETTER
EUROPE

EYE 2014 beszámoló

EURÓPAI PARLAMENT
STRASBOURG, 2014. MÁJUS 9-11.

A jelentést készítette: European Youth Press (Európai Ifjúsági Sajtószövetség)
A megjegyzéseket hozzáfűzte: Európai Ifjúsági Fórum

Ötletek 
egy jobb 
Európáért 

Ötletek 
egy jobb 
Európáért 

    HU



2



3Ötletek egy jobb Európáért – EYE 2014 beszámoló

Tartalomjegyzék

• Előszó 05
• Ötletek egy jobb Európáért: beszámoló az európai ifjúsági rendezvényről 07

I. Ifjúsági munkanélküliség 
• Egy megrekedt generáció új perspektívái - az Európai Ifjúsági Sajtószövetség beszámolója 11
• Kreatív ötletek - a fiatal résztvevők javaslatai 15
• Minőségi munkahely mindenki számára - az Európai ifjúsági Fórum megjegyzése 16

II. Digitális forradalom 
• Az internet jövője: az Európai Ifjúsági Sajtószövetség beszámolója 19
• Kreatív ötletek - a fiatal résztvevők javaslatai 25
• Az internet jövőjének alakítása: az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése 26

III. Az Európai Unió jövője 
• Hogyan tehetné jobbá a fiatalabb generáció? Az Európai Ifjúsági Sajtószövetség beszámolója 29
• Kreatív ötletek - a fiatal résztvevők javaslatai 35
• Erősebb és demokratikus Unió: az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése 36

IV. Fenntarthatóság 
• Fenntartható üzlet és életstílus - az Európai Ifjúsági Sajtószövetség beszámolója 39
• Kreatív ötletek - a fiatal résztvevők javaslatai 43
• A fiatalok kezében a fenntarthatóbb jövő kulcsa – az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése 44

V. Európai értékek 
• Globális szereplő – tisztességes játékos? Az Európai Ifjúsági Sajtószövetség beszámolója 49
• Kreatív ötletek - a fiatal résztvevők javaslatai 53
• Részvétel, befogadás és a fiatalok jogai - az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése 54

• A ma ötleteiből lesznek a holnap tettei: fiatalok a jobb Európáért 57
• Tények és számadatok 59



44



5Ötletek egy jobb Európáért – EYE 2014 beszámoló

Anni Podimata és Othmar Karas 
előszava
Az Európai Parlament hetedik jogalkotási 
ciklusának kommunikációért felelős alelnökei

Az Európai Parlament több ezer európai fiatal előtt tárta ki kapuját az első ízben megrendezett 
európai ifjúsági rendezvényen (EYE 2014). A Parlament kíváncsi volt a fiatalok Európával és annak 
jövőjével kapcsolatos ötleteire. A szerepek felcserélődtek: a képviselők figyeltek, a szót a fiatalok 
vitték.

A három napos esemény eredménye egy sor inspiráló gondolat, amelyeket a változás és az újítás 
iránti vágy vezérel. Biztos vagyok benne, hogy az ötletek minden újonnan megválasztott képviselőre 
gondolatébresztően hatnak. Egy gazdag párbeszéd vette kezdetét, és bízom benne, hogy ez csak 
az első EYE volt - most az új képviselőkön a sor, hogy folytassák a beszélgetést Európa ifjúságával.

Klaus Welle előszava
Az Európai Parlament főtitkára

Hatalmas siker volt az EYE 2014. A beszámolót elkészítő Európai Sajtószövetség szerzői elismerésre 
méltó módon foglalták össze az EYE hétvégéjén a fiatal európaiakban felmerült ötletek széles 
skáláját.

Az EYE sikere az Európai Parlament kezdeményezést felkaroló politikai vezérkarának, a megvalósítá-
sért felelős parlamenti szolgálatoknak, a partnereinknek, a nagyszámú önkéntesnek és természete-
sen maguknak a fiataloknak köszönhető, akik az elsőtől az utolsó témáig végig lelkesen részt vettek 
a vitákban.

A személyesen és az interneten megkérdezett résztvevők túlnyomó többsége szerint rendszeresen 
meg kellene rendezni az EYE-t. A Parlament vezetése a kérést meghallgatva úgy döntött, hogy az 
EYE az ifjúsági fórum funkción túl a fiatalok és a képviselők közötti nyílt és folyamatos, kétirányú 
eszmecsere rendes elemévé válik.

Előszó
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Ötletek egy jobb Európáért:  
Beszámoló az európai ifjúsági rendezvényről

Jobb Európa? Csaknem 70 év telt el a második világháború vége óta, és az európai 
országok mára nem csak egymást tiszteletben tartó, békés szomszédokként élnek 
egymás mellett, de egy közös politikai rendszert is létrehoztak és beépítettek saját 
társadalmukba. De mennyire vesszük ezt magától értetődőnek? Milyen elképzelése 
van a mai európai fiatal generációnak az európai projekt következő lépéseiről?

2014. május 9. és 11. között Strasbourg adott 
otthont az európai ifjúsági rendezvénynek 
(EYE), amelyet az Európai Parlament az Európai 
Ifjúsági Fórummal (YFJ) és kilenc további 
partnerrel szorosan együttműködve szervezett. 
A rendezvény keretében több mint 5500, 16 és 
30 év közötti, az uniós tagállamokból érkező 
fiatal gyűlt össze, hogy e kérdések megvála-
szolása kapcsán megvitassák a jobb Európáról 
alkotott elképzeléseiket. A rendezvény több 
mint 200, változatos formátumú programot 
kínált, amelyen több európai parlamenti 
képviselő mellett mintegy 500-an szólaltak fel, 
moderáltak vagy vezettek beszélgetéseket. A 
programok a következő öt fő témakör köré cso-
portosultak: ifjúsági munkanélküliség, digitális 
forradalom, az Európai Unió jövője, fenntartha-
tóság és európai értékek.

A programok változatos formája biztosí-
totta, hogy a résztvevők, a felszólalók és az 
európai parlamenti képviselők kötetlen és 
tanulságos megbeszéléseket folytathattak. 
Szerveztek többek között meghallgatásokat, 
vitákat, kérdések és válaszok óráját, munka-
értekezleteket, emellett többféle szerepjá-
tékokat is, amelyek során a résztvevők az 
európai parlamenti képviselők bőrébe bújva 
ismerhették meg az uniós munkafolyamatokat.

Az Euroscola program keretében több mint 600 
európai diák az európai parlamenti képviselők 
szerepét felöltve tehetett fel kérdéseket a 

Európa jövőjével és az őket érdeklő témákkal 
kapcsolatban. A diákok kipróbálhatták a 
bizottsági munkát, javaslatot tehettek például az 
aktív polgári szerepvállalás, a megújuló energia, 
vagy az ifjúsági munkanélküliség témájában, 
és szavazhattak számos vitás kérdésről, többek 
között a Parlamentben használt nyelvekről és az 
euró bevezetéséről, illetve a saját maguk által 
benyújtott javaslatokról is.

Az „Ötletpróba” és az „Ötletbörze” elnevezésű, 
formabontó programok során megfordult 
a hagyományos szereposztás, és a politikai 
döntéshozók mint hallgatták meg a fiatal 
résztvevők ötleteit. Ezek a programok 
különösen értékesnek bizonyultak, mert a 
fiatalok hatékonyan átadhatták elképzeléseiket..

A beszámoló bevezetője
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Fiatalok a fiatokért

Mivel ifjúsági rendezvényről volt szó, fontos volt, 
hogy az EYE rendezvényt fiatalok szervezzék és 
bonyolítsák le. Ezért az Európai Parlament és az 
Európai Ifjúsági Fórum (az ifjúsági szervezetek 
európai platformja) kezdettől fogva partne-
rekként működtek együtt, ezzel biztosítva, 
hogy valóban a fiatalok álljanak a rendezvény 
középpontjában.

Az Európai Ifjúsági Fórum a sikeres „YO!Fest” 
elnevezésű programot is elhozta az EYE ren-
dezvényre. A YO!Fest (a YO! a Youth Opinion, 
azaz a „fiatalok véleménye” szavak rövidítése) az 
Ifjúsági Fórum évente megrendezett nyilvános 
politikai fesztiválja, politikai vitákkal, szeminá-
riumokkal, ingyenes koncertekkel, valamint 
kulturális és sporteseményekkel.

Az EYE szerves részét képező YO!Village 
programot a Parlament épülete előtt rendezték 
meg,, jelezve, hogy többféle színtere lehet 
a politikai szerepvállalásnak. Az európai 
ifjúsági szervezetek, civilszervezetek és a 
vállalati partnerek különböző események-
kel és interaktív standokkal járultak hozzá a 
YO!Fest-hez és teremtettek pezsgő hangulatot 
a YO!Village-ben. Élőzene, színházi és cirkusz-
bemutatók kísérték az aktuális kérdésekről – a 
választójogi korhatár 16 évre való leszállításá-
tól a többszörös megkülönböztetésen és az 
ifjúsági munka hatásán át az ifjúsági szövetkeze-
tekig – folyó élénk vitákat. A YO!Village számos 
pontján zajlottak informális képzések, amelyek 
résztvevői megismerkedhettek az európai 
folyamatokkal, kampányokkal, és beszélgethet-
tek az EYE rendezvényen megjelenő több mint 
50 szervezettel.

Az EYE-on ifjúsági csoportok is lehetőséget 
kaptak saját szeminárium szervezésére 
vagy művészeti előadásának bemutatására. 
Az ifjúsági szemináriumok, a tánc, a zenés 
előadások, a zenekari fellépések, a színdarabok, 
a többféle játékos program (például az iDance 
elnevezésű digitális játék vagy a csapatokban 

játszott „Eurocracy” és „EuroCulture”) 
kötetlenebb és kreatív formában biztosítot-
tak lehetőséget az EYE fiatal résztvevői közötti 
párbeszédre.

Mindenki számára nyitva álló, befogadó 
rendezvény

Az EYE 2014 fontos célja volt, hogy a ren-
dezvényre hivatalosan regisztrált résztvevők 
mellett minél sokszínűbb közönség is részt 
vehessen a rendezvényen.

A Strasbourgban és Wackenben szervezett 
nyilvános YO!Fest koncerteknek köszönhetően 
az EYE résztvevőinek száma jóval meghaladta 
az 5500 főt, az Európai Parlamentbe és az Ifjúsági 
Fórumra ellátogatók száma pedig 4500 volt. A 
koncertek segítségével a Strasbourgban élőket 
és a kevésbé elkötelezett fiatalokat is sikerült 
elérni, és sokukat arra is sikerült rávenni, hogy 
részt vegyenek más YO!Fest programokban. Az 
EYE hivatalos partnere, Strasbourg városa által 
befogadott, az EYE-hoz kapcsolódó programok 
és előadások is hozzájárultak ahhoz, hogy 
közelebb vigyék a rendezvényt a helyiekhez.

Azok a fiatalok, akiknek nem volt módjuk 
személyesen részt venni az EYE 2014-en, az 
interneten is követhették a rendezvényt, sőt 
be is kapcsolódhattak abba. Az EYE számos 
programja megjelent az interneten: több 

A beszámoló bevezetője

Jeltolmácsolás az EYE 2014-en
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vitafórumnak az internetes közvetítés mellett 
Twitter üzenőfala is volt, amely alternatív 
részvételi formát biztosított a közönség 
számára, továbbá lehetőséget nyújtott arra, 
hogy az érdeklődők távolról is kérdéseket 
tehessenek fel és elmondhassák véleményü-
ket. A közösségi médiacsatornáknak köszönhe-
tően a viták az ülések, és a rendezvény végét 
követően is folytatódtak. Az internetes oldalak 
és a közösségi média a rendezvény előtt, alatt 
és után is a fiatalok problémáival foglalkozó 
és a politikai elkötelezettséget kifejező csator-
naként működött, ahol a fiatalok kifejthették 
gondolataikat és párbeszédbe elegyedhettek 
egymással, de akár az európai vezetőkkel is. A 
három nap során több mint 14.000, #EYE2014 és 
#YOFest hashtag-gel ellátott Twitter üzenetet 
posztoltak.

A fiatalok virágzóbb Európa létrehozása 
mellett foglaltak állást

Az európai ifjúsági rendezvény központi célja 
annak szemléltetése volt, hogy a fiatalok 
készek tevékenyen részt venni egy virágzóbb, 
befogadóbb, innovatívabb és fenntarthatóbb 
Európai Unió létrehozásában, és hogy elkép-
zeléseik felbecsülhetetlen értéket jelentenek. 
Az EYE rendezvényen valódi lelkesedéssel 
üdvözölték, hogy ötleteiket megoszthatják, 
és többen elmondták, hogy szívesen tevéke-
nyebben részt vennének az uniós döntésho-
zatali folyamatokban. Amint Peter Matjašič, az 
Európai Ifjúsági Fórum elnöke megjegyezte,

„Túl gyakran éri az a vád a mai fiatalokat, hogy 
nem érdeklődnek a politika vagy a választá-
sokon való részvétel iránt. Ezen a hétvégén 
azonban azt láttuk, hogy a fiatalok politikai 
meggyőződésüktől függetlenül összegyűltek, 
tele érdeklődéssel, lelkesedéssel és nagyszerű 
elképzelésekkel […] Az itt lévő fiatalokban az a 
közös, hogy határozott és pontos elképzeléseik 
vannak, amelyeket meg szeretnének osztani az 
európai vezetőkkel.”

Ez a beszámoló az Európai Ifjúsági 
Sajtószövetség és az Európai Ifjúsági Fórum 
közös munkájának eredménye, amelynek célja, 
hogy a fiatalok elképzeléseinek összegyűjtésé-
vel a felszínen tartsa a javaslatokat. A jelentés 
alapjául az EYE változatos programjairól 
tájékoztató tudósítók anyagai szolgáltak.

Lufikon az Európai Ifjúsági Fórum kérései az új képviselőkhöz 
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Ifjúsági 
munkanélküliség

Ifjúsági munkanélküliség 
Egy megrekedt generáció új perspektívái

Ők és történeteik jól tükrözik az euróövezetben 
tapasztalható ifjúsági munkanélküliség égető 
problémáját: az Eurostat adatai szerint 2014 
februárjában e térségben 22,9 százalék volt a 
fiatalok munkanélküliségi rátája. A számadat 
értékelésekor fontos megérteni, hogy a 
tagállamok között olyan nagyok az eltérések a 
fiatalok munkanélküliségi rátájának mértékében 
és okaiban, hogy a problémára aligha adható 
közös európai válasz. Erről az EYE-on tartott 
több vitán is egyetértés született. A munkanél-
küliek nem egyenletesen oszlanak meg Európán 
belül: Görögországban 56, Horvátországban 49, 
míg Németországban mindössze 7,8 százalék 
az arányuk (ez utóbbi országban a legalacso-
nyabb az uniós tagállamok között).

Ifjúsági munkanélküliség az Európai 
Unióban

Az ifjúsági munkanélküliség ugyanakkor 
valamennyi európai országban nyomot 
hagy, amit Németország és Spanyolország 
példája is jól szemléltet. Az EYE-on részletesen 
megvitatták Spanyolország helyzetét, ahol 
a munkáért külföldre távozó fiatalok miatt 

jelentős mértékben átalakultak a népességi 
adatok. Eric Labuske, az egyik vitafórum fel-
szólalója, a Juventud Sin Futuro elnevezésű 
spanyol ifjúsági fejlesztési szervezet aktív tagja 
jól ismeri a tömeges kivándorlás hatását:

„Mindenki otthagyja Spanyolországot a jobb 
külföldi élet reményében.” Szavai mögött saját 
tapasztalatai állnak: Spanyolország helyett ő is 
inkább Franciaországban indította el vállalkozá-
sát. „Franciaországban viszonylag alacsonyak a 
költségek, Spanyolországban viszont lehetetlen 
fiatalként önálló vállalkozást indítani, hacsak 
nincs sok pénzed” – magyarázta.

A spanyol fiatalok másik kedvelt célállomása 
Németország, mivel a munkanélküliségi ráta 
itt a legalacsonyabb és fellendülőben van 
a gazdaság, ez pedig sokaknak a jobb élet 
reményét jelenti. Azonban Németország 
mostanra megszüntette azt a programját, 
amely segítséget nyújtott az Eric Labuskéhez 
hasonlóan külföldön munkát keresőknek. A 
nehézségekkel küzdő uniós gazdaságokból 
több százan vagy talán több ezren ragadtak 
Németországban azóta, hogy a kormány 
szép csendben felhagyott a programmal és 

Az európai ifjúsági rendezvényen nem kellett sokáig keresni a fiatal és képzett, ennek 
ellenére munkanélküli fiatalokat. „Hányan vannak köztetek olyanok, akik munkanél-
küliek vagy alulfoglalkoztatottak?” – tette fel a kérdést Nazan Gödkemir (ARTE), a 
„Beat Box Europe – The art of staying” („Európai küzdőtér – A maradás művészete”) 
című program moderátora. Az első kezek pár másodperc alatt a magasba emelkedtek. 
A résztvevők nagy része jó diplomával rendelkezett, több szemesztert külföldön 
töltött, szakmai gyakorlatot szerzett, volt tapasztalata fizetés nélküli alkalmazottként, 
több nyelvet beszél, és szívesen dolgozott volna külföldön is. A teremben jelen lévők 
harmada mégis feltette a kezét, vagyis az elmúlt évben nehezen talált munkát, vagy 
jelenleg is munkanélküli.
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már nem fogadja be a „The Job of My Life” 
(Életem munkahelye) nevű, eredetileg 2018-ig 
fenntartani tervezett programra benyújtott 
jelentkezéseket. A forráshiány, illetve az Európa 
egészéből érkező kérelmek óriási száma miatt 
kudarcba fulladt kezdeményezés is azt mutatja, 
hogy a migráció nem jelent valódi megoldást 
az ifjúsági munkanélküliségre: e problémákat 
inkább az egyes tagállamokon belül kell kezelni.

A készséghiány kezelése

A munkanélküliséget okozó problémák 
között szerepel az is, hogy a nemzeti oktatási 
rendszerek egyszerűen nem kínálnak a munka-
erő-piaci szükségletekhez igazodó képzéseket. 
Ezért a krónikus készséghiány miatt jelenleg 
több ezer állás Európa-szerte betöltetlen marad. 
Az EYE-on megjelent szakértők arra figyelmez-
tettek, hogy a képesítések és az állások közötti 
növekvő szakadék kilátástalanná teszi a fiatalok 
jövőjét. Anna Ludwinek, az Eurofound (Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért) képviselője szerint a fiatalok 
boldogan fogadnak minden, a munkaerőpia-
con szükséges készségekről szóló információt:

„A fiatalok és az ipar érdeke tulajdonképpen 
megegyezik: fel kell hívni a figyelmet a hiány-
szakmákra” – jegyezte meg. – „De éppen 
az oktatásért felelős szervek nem mérik fel a 
probléma valóságos súlyát.”

Borjana Sztancseva és Eva Parvanova, a Bolgár 
és Román Egyetemek Közötti Európa Központ 
(BRIE) képviselői az általuk tartott szemináriu-
mokon szintén kitértek e problémára. Céljuk a 
közös foglalkoztathatósági készségek európai 
referenciakeretének – röviden a FORCES – 
kidolgozása. Borjana Sztancseva szerint e 
projekt Európa-szerte a diákok hasznára válna:

„A cél a munkaerőpiacon hasznosítható készségek 
szabályozása, hogy azok ne holmi pontatlan, 
munkáltatónként változó leírások legyenek, 
hanem segítségükkel a diákok tisztában legyenek 
azzal, hogy mely készségeiket kell erősíteniük. A 

legjobb lenne, ha ezek a készségek az egyetemi 
tantervekbe is beépülnének.”

Mások véleménye szerint a készséghiány 
problémájára az Európa-szerte közös oktatási 
célkitűzések jelentenének megoldást; ezt az 
elképzelést támogatta a francia szocialista 
európai parlamenti képviselő, Catherine 
Trautmann is, aki kifejtette:

„Fontos, hogy közösen prioritásként kezeljünk 
egy sor képzési célterületeket, amelyeket az 
alapján választunk ki, hogy onnan munkához 
jutnak az emberek."

A politikai döntéshozók azonban a fiatal akti-
vistákhoz hasonlóan megosztottak abban a 
kérdésben, hogy miként kezelhető legjobban a 
készséghiány, és a kétkedők óva intenek attól, 
hogy túlzott elvárásokat támasszunk az Unióval 
szemben az oktatási vagy képzési szakpoliti-
kák terén. Mikkel Barslund, az Európai Politikai 
Tanulmányok Központjának (CEPS) kutatója 
elmondta, hogy a tagállamok nem lelkesednek 
az oktatáspolitikai hatáskörök Brüsszellel való 
megosztása iránt:

„Úgy látom, hogy az emberek elvárásai 
meghaladják az Unió tényleges lehetősé-
geit. Nem hiszem, hogy a tagállamok együtt 
kívánnak működni az oktatáspolitika terén.”

Ifjúsági 
munkanélküliség

Fiatal EYMD újságíró figyeli a vitát
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A tapasztalatszerzést támogató 
programok

Mivel jelenleg az Uniónak csak kis befolyása van 
az oktatásra, a tagállamok pedig vonakodnak 
változtatni, a fiatalok lassan maguk keresnek 
megoldást a problémájukra.

Az EYE keretében tartott egyik interaktív 
szeminárium szervezője, a ciprusi Agros Ifjúsági 
Csoport három olyan eszközt jelölt meg, 
amelyek segítségével a fiatalok növelhetik 
jövőbeli álláskeresési esélyeiket. Ezek az európai 
programok, az önkéntesség és az egész életen 
át tartó tanulás.

„A diploma jó alap, mégsem jut mindenki 
munkahelyhez rögtön az egyetem elvégzését 
követően. Ráadásul ma már mindenki 
egyetemre jár, így a verseny is nagyobb. Azt 
viszont nem tanuljuk meg, hogy hogyan jussunk 
el a tényleges munkavállalásig” – mondta az 
Egyesült Királyságból érkező Alexis Orias.

Az EYE számos szemináriuma és ötletbörzéje 
támogatta az alulról felfelé építkező megközelí-
tést, vagyis hogy a fiatalok elmondhassák a véle-
ményüket az oktatási és a munkahely-terem-
tési programok kidolgozásáról és tartalmáról. 
Sebastiaan Rood, a Nationale Jeugdraad 
szervezet képviselője szerint a problémára 
csak a fiatalok aktív részvétele mellett lehet 
megoldást találni.

„A legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy 
ne csupán beszéljünk a fiatalokkal, hanem 
vonjuk őket be az oktatási intézmények vezető 
testületeibe, mivel jelenleg nincs befolyásuk a 
képzési programok felépítésére.”

A befogadás az uniós programok fontos 
eleme

Ugyan egyes javaslatok lehetnek sikeresek, de 
azt sem szabad elfelejteni, hogy az oktatási szak-
politika sokszor a társadalmi rétegződést erősíti. 
Bár az önkéntesség fejleszt és hozzájárul a háló-
zatépítéshez, sok fiatal – idő- és forráshiány 
miatt – egyszerűen nem engedheti azt meg 

magának. Ugyanez igaz az Erasmus+ lehe-
tőségekre is, mivel az ösztöndíj sokszor nem 
fedezi a tanulmányokkal vagy a külföldi önkén-
tességgel együtt járó valamennyi költséget; a 
résztvevők így gyakran a családjuk erőforrásaira 
kénytelenek támaszkodni. Az oktatás mindig is 
járulékos költségekkel járt, és a jelenlegi magas 
munkanélküliség és csökkenő munkabérek 
idején számos családnak okoz problémát a 
gyermekei tanulmányainak finanszírozása. Jana 
Sikorska, a szlovákiai OBESSU munkacsoport 
tagja szerint az iskolai kirándulások, projektek és 
oktatási anyagok költségei gyakran az évi akár 
1000 eurót is meghaladhatják. Amint arra Radka 
Pudilova rámutatott:

„Át kell gondolni, hogyan lehetnek a lehető 
legtöbbünk számára elérhetőek az Európai 
Unióban kínált programok és lehetőségek; 
ellenkező esetben a fiatalok csak a szeren-
cséjükben és a kapcsolataikban bízhatnak az 
álláskeresés során.”

A valamennyi szakmában terjedő digitalizá-
ció további kérdést vet fel a képességekkel 
kapcsolatban: mi a teendő azokkal, akik nem 
képesek megszerezni a fenti készségeket, 
és nem tudnak lépést tartani e gyorsan 
változó és összetett munkakörnyezettel? Az 
Európai Bizottság előrejelzése szerint 2015-re 
egymillióra emelkedik a betöltetlen álláshelyek 
száma, mivel a munkáltatók nem találnak 
digitális készségekkel rendelkező munkaerőt. 
A digitális fejlődést mérő uniós eredmény-
tábla szerint évente több mint 100 000-rel 
emelkedik a digitális munkahelyek száma, az 
informatikus pályakezdők, illetve a képzett 
informatikai szakemberek létszáma azonban 
elmarad e növekedési ütemtől. A túlképzett 
munkanélküli fiatalok kérdése szintén egy része 
a jelenségnek, bár talán csak egy átmeneti, 
múló állapot. A fizikai munkát végző betanított 
munkások kezeletlen problémája azonban 
súlyosabb kihívást jelenthet: az európai mun-
kaerőpiac már semmilyen lehetőséget nem 
tartogat számukra.
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Fontos megérteni, hogy mitől alakulnak 
ki a társadalmi egyenlőtlenségek

Az EYE során több európai parlamenti képviselő 
szüntelenül a szélsőséges pártok veszélyeit és 
a választásokon való részvétel fontosságát 
hangoztatta, figyelmen kívül hagyva, hogy 
az általuk megszólítottak többsége nem a 
megfelelő célcsoport. Az ilyen rendezvénye-
ken résztvevőket az átlagos európai polgárhoz 
képest jobban érdekli a politika. Többen kilátás-
talannak látják helyzetüket; egy magyarországi 
résztvevő, Oszlánczi Mercédesz a következőket 
mondta:

„Bár van pár járható út, például az ifjúsági 
garanciaprogram vagy a diákoknak az 
egyetemen kínált egyes szolgáltatások, 
egyszerűen nem látok kiutat. De az EYE 
résztvevői még mindig a szerencsésebbek 
közé tartoznak.”

Bár az Európai Unió számos programot kínál 
a diákok, illetve a fiatal munkavállalók és 
vállalkozók számára, azokról sem szabad meg-
feledkezni, akik az elhúzódó gazdasági válság 
idején fogékonyak a szélsőséges pártok által 
hangoztatott egyszerűbb üzenetek iránt. 
Az ifjúsági munkanélküliség leküzdéséhez 
ezért ahelyett, hogy egyének készséghiá-
nyára helyeznénk a hangsúlyt, inkább fel kell 
térképezni a tagállamokon belüli, illetve azok 
közötti növekvő társadalmi egyenlőtlenségek 
okait.

Ugyan a növekvő munkanélküliség nagyrészt 
a 2008-as gazdasági visszaesés eredménye, a 
foglalkoztatottsági adatok a gazdasági viharok 
lecsendesedését követően is tovább romlottak. 
A megoldások beazonosítása és egyszers-
mind a fiatalok jövőbeli munkanélküliségének 
megelőzése érdekében jobban fel kell tárni e 
probléma okait.

A Litvániából érkező Agne Paksyle a kormányok, 
az oktatási rendszerek, a munkáltatók és a 

fiatalok közötti együttműködés hiányában látja 
a legnagyobb a problémát.

– „Óriási a szakadék a tanárok és a munkáltatók 
között, ezért a fiatalok készségei nincsenek 
egyensúlyban a munkáltatók által elvárt képes-
ségekkel. Az iskolák és egyetemek elméleti 
tudással látják el a hallgatókat, gyakorlati 
képzést már nem biztosítanak. A javaslatom 
szerint létre kellene hozni egy olyan könnyen 
hozzáférhető és jól érthető, átfogó tájékoztató 
rendszert, amely biztosítja a fiatalok számára a 
szükséges valamennyi információt: a karrierki-
látásokat, a munkahelyekkel kapcsolatos elő-
rejelzéseket, a munkaerő-piaci keresletet és a 
munkáltatók elégedettségét a különböző prog-

ramokból kikerülő diplomásokkal” – mondta.

Ifjúsági 
munkanélküliség

A artistaképzők európai szövetségének (FEDEC) cirkuszelőadásai 
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Kreatív ötletek - Ifjúsági munkanélküliség
Az EYE résztvevői által felvetett és megvitatott néhány ötlet

Új Marshall-terv  

Európa számára:

az Unió GDP-jének 

két százalékát kitevő 

gazdaságélénkítési terv, 

amelynek forrásait a 

fiatalok támogatására és új 

munkahelyek teremtésre 

fordítanák.

Tanulmányi ösztöndíjak:hozzáférés mindenki számára az ingyenes, minőségi formális és nem 
formális oktatáshoz; minden 

költséget fedező tanulmányi 
ösztöndíjak, különösen az 

alacsony jövedelmű családok 
gyermekei számára.

Alapjövedelem:
alanyi jogon járó 
alapjövedelem a 

születéstől a halálig. 
Összehasonlítható 

minimálbérek bevezetése 
valamennyi uniós 

országban.

Állami beruházások:
a kutatás és munkahelyteremtés uniós támogatása a zöld gazdaság területén.

Oktatási rendszerek:
a tantervek harmonizálása Európa-szerte, az Unión belüli közös oktatási célkitűzések kidolgozása és olyan duális oktatási rendszerek bevezetése egész Európában, amelyek hatékonyabban összekötik az oktatást a munkaerőpiaccal.

Mobilitás:

a fiatal generáció mobilitásának 

növelése az Európai Unió egész 

területén. Ehhez több és jobb 

nyelvoktatás, kötelező csereév 

az összes középiskolában, a 

diákcsere-programok jelentős 

támogatása, a diplomák és 

képesítések elismerésének javítása, 

valamint a több országban jelen 

lévő vállalatcsoportokon belüli 

munkaerő-mozgás ösztönzése 

szükséges. Az európai fiatalok így 

tehetnének szert a globalizálódó 

versenyhez szükséges interkulturális 

és nyelvi készségekre.

Pénzügyi ösztönzők:
a 25 év alatti fiatalokat foglalkoztató társaságok pénzügyi támogatása, adókedvezmények kis- és középvállalatok számára.

Egyenlőség:

a munkavállalás során 

tapasztalható hátrányos 

megkülönböztetés valamennyi 

(származáson, nemen, 

életkoron alapuló stb.) 

formájának büntetése.

Állami beruházások:

fiatal vállalkozók és új 

együttműködések fokozott 

támogatása például 

adókedvezmények vagy 

stratégiai tanácsadás révén.

Szakmaigyakorlat-adatbázis:

a szakmai gyakorlatokat 

felsoroló, központi európai 

adatbázis (visszajelzési 

és minősítési funkcióval 

annak érdekében, 

hogy megvitathatók és 

összevethetők legyenek 

a szakmai gyakorlati 

lehetőségek).
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Ifjúsági 
munkanélküliség

Minőségi munkahely mindenki számára 
– az Európai ifjúsági Fórum megjegyzése

2014 februárjában az Unióban mintegy 5,4 millió 
25 év alatti fiatal, azaz a fiatalok 22,9 százaléka 
volt munkanélküli1. A munkanélküliség alapvető 
módon befolyásolja a fiatalok sorsát, és 
hatással van az őket körülvevő társadalomra 
is. A fiatalokat jobban sújtja a szegénység és 
társadalmi kirekesztés, és nagyobb valószínű-
séggel alkalmazzák őket rossz minőségű vagy 
bizonytalan állásokban. Európában a fiatal mun-
kavállalók 42 százalékát alkalmazzák határozott 
idejű munkaszerződéssel, míg ez az arány a 
felnőtt munkavállalók esetében 11 százalék2. 
A fiatalok emellett gyakran válnak előítéletek 
és hátrányos megkülönböztetés áldozatává 
a munkaerőpiacon. Egyes uniós tagállamok-
ban nem rendelkeznek ugyanolyan jogokkal 
a minimálbér és a szociális védelem területén, 
mint az idősebbek.

A fiatalok munkanélküliségi válságára adott 
válasz alapjául nem szolgálhat a „bármilyen 
munka megteszi” megközelítés. A tisztességes 
munkához és a munkanélküliséggel szembeni 
védelemhez való jog alapvető emberi jog, a 
minőségi munkahely pedig elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a fiatalok teljes értékű szerepet 
tölthessenek be a társadalomban és biztosít-
hassák önállóságukat.

Az ifjúsági munkanélküliség kérdése az 
EYE-on

Kétségtelenül az ifjúsági munkanélküliség volt 
a leggyakrabban felmerülő téma az EYE-on 
megvitatott kérdések között. Nem nevezhető 
irigylésre méltónak a munkaerőpiacra most 
belépő fiatalok helyzete. Az EYE során a fiatalok 
számos ötletet felvetettek az őket sújtó mun-
kanélküliségi válság kezelésére. Az elképzelé-
sek a fiatalok számára hat millió munkahelyet 

ígérő „Új Marshall-terv Európa számára” kez-
deményezéstől kezdve a nem formális oktatás 
hivatalos elismerésén keresztül a vállalkozók 
szociális védelmének biztosításáig terjedtek. A 
résztvevők kiemelték, hogy a digitális eszközök 
a mobilitás fokozására is alkalmasak, illetve 
hogy az esélyegyenlőséget elérhető gyermek-
gondozás révén is biztosítani kell.

Az Európai Ifjúsági Fórum és az ifjúsági 
munkanélküliség

Az ifjúsági munkanélküliség trendjének meg-
fordítása érdekében az Európai Ifjúsági Fórum 
a következő területeken szorgalmaz uniós 
fellépést:

• Befektetés a munkahelyteremtésbe

Az Európai Ifjúsági Fórum támogatja azokat 
az elképzeléseket, amelyek a megszorítások 
helyett olyan európai és nemzeti szintű intéz-
kedésekre helyeznék a hangsúlyt, amelyek 
ösztönzik a szociális és környezetvédelmi 
előírásokon alapuló, munkahelyteremtő 
növekedést. A közelmúltbeli megszorító 
intézkedések nemcsak hogy nem nyújtottak 
megoldást az ifjúsági munkanélküliség 
kérdésére, de vizsgálatok eredményei szerint 
ténylegesen rontottak a helyzeten, és egy 
egész generáció jövőjét veszélybe sodorták.

• Minőségi munkahelyek

Az európai fiataloknak joguk van minőségi és 
biztos munkahelyekhez. A minőségi munkahely 
olyan munkát jelent, amely tartalmaz szociális 
védelmet, a munkahely védelmét, a megkü-
lönböztetéstől mentes minimálbért, valamint 
a jó és biztonságos munkakörülményeket. A 
minőségi munkahelyekhez vezető első lépést 
a minőségi szakmai gyakorlatok jelenthetnék. 
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Azonban a tagállamok e területen cserben-
hagyták a fiatalokat, mert az általuk elfogadott 
ajánlások nem elégségesek és szabad teret 
engednek a szakmai gyakorlatok rendszerével 
való visszaéléseknek.

• Ifjúsági garanciaprogram

Az Ifjúsági Fórum elismeri, hogy az ifjúsági 
garanciaprogram fontos lehetőséget kínálhat 
az ifjúsági szervezetek, a szociális partnerek, 
a civil társadalmi szervezetek és az európai, 
nemzeti és regionális politikai döntéshozók 
számára az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére irányuló, átfogó stratégia kidol-
gozására. A program maradéktalan végrehaj-
tásához azonban jelentős befektetésekre van 
szükség, és a tervezett hat milliárd eurós összeg 
nem elegendő3.

• Ifjúsági vállalkozás

Az Ifjúsági Fórum leszögezi, hogy a fiataloknak 
meg kell adni annak a lehetőségét, hogy 
pozitív hatást gyakorolhassanak a társada-
lomra és biztos jövőt teremtsenek saját maguk 
számára. A hátrányos helyzetből induló fiatalok 
ugyanakkor gyakran tapasztalják, hogy a mik-
rovállalkozások indításának korai szakaszára 
jellemző rendszertelen munkaidők és alacsony 
jövedelmek miatt nem tudnak kijönni bevé-
teleikből. Ezért forrásokat és támogatást kell 
biztosítani a fiatal vállalkozók számára.

• A nem formális oktatás elismerése

Az Ifjúsági Fórum szerint a nem formális oktatás 
alapvető szerepet játszik a fiatalok munka-
erő-piaci felkészítésében. Az ifjúsági szerve-
zetekben való részvétel különösen értékes a 
kapcsolati tőke építésében és az új szakmai 
irányok meghatározásában, különösen a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 
részesülő fiatalok, a korai iskolaelhagyók és a 
fiatal migránsok számára4. A munkáltatóknak 
és a formális oktatást nyújtóknak jobban el kell 
ismerniük az ifjúsági szervezetekben szerzett 
tapasztalatokat és a nem formális oktatás során 
elsajátított készségeket.
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 Európai Szakszervezeti Intézet: A 2012-es európai foglalkoztatási tendenciák meghatározása, ETUI, 
Brüsszel.
3 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Munkaügyi Tanulmányok Nemzetközi Intézete „EuroZone 
job crisis: trends and policy responses” [Munkahelyválság az euróövezetben: tendenciák és politikai 
reakciók] című tanulmánya, 2012.
4 Az Ifjúsági Fórum megbízásából készült, „Az ifjúsági szervezeteken belüli nem formális oktatás 
hatása a fiatalok foglalkoztathatóságára” című tanulmány: http://issuu.com/yomag/docs/
reportnfe_print 
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Digitális forradalom

Digitális forradalom:  
Az internet jövője

A XXI. század életünk valamennyi területén a digitális technológiák alkalmazásá-
nak folyamatos térnyerését hozta magával: az egyének szintjén a tanulás, a szakmai 
tevékenység és a szabadidő terén, de ezen túlmenően a nemzetállamok, a nemzetközi 
szervezetek és az intézmények vonatkozásában is. A technológia olyan mértékben 
áthatja gondolatainkat, életmódunkat és kultúránkat, hogy egyesekben már felmerült, 
hogy talán nem is egészséges ez a kapcsolat.

Irányít-e bennünket a technológia? 
Befolyásolnak-e minket mások az általunk 
alkalmazott technológia révén? Mi történik a 
készülékeink által rólunk gyűjtött adatokkal? Az 
új technológiák megjelenése általában életünk 
több területére is kihat, ahogy például az a XX. 
században az orvostudomány, a közlekedés 
vagy a kommunikáció is átalakult. A kommu-
nikáció esetében az írott módszerek már egy 
évezrede léteznek; azonban például a közösségi 
média, vagy más hasonló innovációk varázsa 
és elterjedésének sebessége új értelmet ad a 
„forradalom” szónak.

Milyen mélyen épült be a digitális forradalom 
a társadalomba? Segítheti-e a pozitivista 
szemlélet az 1789. évi francia forradalom híres 
eszményeinek: a szabadságnak, az egyenlőség-
nek és a testvériségnek az érvényesülését?

Szabadság

Az egyén a rendszerrel szemben, technológia 
vagy tartalom: az interneten és azon kívül 
egyaránt folynak e viták, mivel a net már nem 
pusztán passzív tér. A felhasználók jelenleg 
egyszerre fogyasztók és tartalomgyártók, az 
általuk terjesztett információk célközönsége 
pedig az egész világ. Az internet számtalan 
demokratikus kommunikációs lehetőséget 
biztosít, amelyek nem fizikai határok, hanem 

közös érdekek mentén határozhatók meg. Ezt 
a szabadságot veszélyeztetik azok a szereplők, 
akiknek a célja a közösségi médiaplatformok-
ról, e-mail fiókokról és személyes blogokról 
gyűjtött felhasználói adatok kiaknázása.

Az Oxford szótár többféle fogalommeghatá-
rozást tartalmaz a „szabadság” szócikk alatt: a 
szabadság „lehetőség vagy jog az egyén tetszés 
szerinti cselekvésére, felszólalására és gondol-
kodására”, valamint „a korlátok nélküli, szabad 
mozgás állapota”. Mindezeket szem előtt tartva 
az EYE rendezvényen a következő témaköröket 
emelték ki az egyének online és offline digitális 
szabadságával kapcsolatban:

A hatalmon lévők kontrolja

Az internet kétségtelenül új lehetősége-
ket nyitott meg a civil társadalom tagjai, a 
hétköznapi emberek által űzött, független 
egyéni újságírás előtt. A közösségi média hasz-
nálatának gyakran emlegetett példája a 2010-es 
arab tavasz, amely több országban jól illuszt-
rálta a közösségi médiák fontos szerepét a hírek 
terjesztésében és a közösség akaratának tolmá-
csolásában. A közösségi médiára ezért gyakran 
a szólásszabadság eszközeként tekintenek a 
nem demokratikus országokban, használatát 
ezért a demokratikus társadalmak általában 
támogatják.
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Az NSA és az adatvédelem

Az internethasználók személyes szabadsá-
gával kapcsolatos leghevesebb viták tavaly 
kezdődtek, amikor az Egyesült Államok nem-
zetbiztonsági hivatala, az NSA-val kapcsolatos 
információkat kiszivárogtató Edward Snowden 
kirobbantotta a megfigyelési botrányt; az 
adatvédelem kérdésében azóta is sokszintű 
és széles körű vita folyik. Az Európai Bizottság 
benyújtotta a 2014 végéig bevezetendő 
adatvédelmi reformra vonatkozó javaslatát, 
amelyekben a polgárok adattörlési jogának, 
valamint a saját adataikhoz való könnyebb 
hozzáférés jogának biztosítását kéri.

Az NSA-botrány politikai szempontból kényes 
kérdésnek bizonyult. Ugyan egyes európai 
vezetők határozott és egységes politikai választ 
sürgettek az Egyesült Államokkal szemben, 
a nemzeti és nemzetközi fejlemények más 
irányba vitték az ügyet. Kiderült például, 
hogy az európai polgárok magánélethez való 
jogát védő retorika ellenére Franciaország, 
Németország, az Egyesült Királyság és több más 
európai ország maga is tömeges megfigyelési 
programokat folytat.

A Parlament 2014. március 12-én szavazott 
az Európai Bizottság adatvédelmi rendeletre 
irányuló javaslatáról (621 szavazat mellette, 10 
ellene). Azonban megválaszolatlan maradt a 
legfontosabb kérdés, azaz hogy miként bizto-
sítható egyidejűleg a magánélet védelme és a 
hatósági feladatok ellátása. A megfigyelőkame-
rák és egyes egyének nyomon követése ugyan 
hozzájárul a terrorizmus és a súlyos bűncselek-
mények elleni küzdelemhez, ahogy azt a közel-
múltbeli bostoni támadások esete is példázza, 
de a kamerák egy brit tanulmány szerint 
csak csekély hatást gyakorolnak az általános 
bűnözési rátára.

A kérdés kapcsán hosszúra nyúló vitát 
folytattak az „Eagle Eye - Big Data Under 
Control?” (Sasszem – Ellenőrzés alatt a „Big 
Data”?) címmel tartott EYE vitafórumon. A vita 

legfontosabb következtetése, hogy az adatok 
egyfajta új fizetőeszközt jelentenek, amelyet 
az emberek a szolgáltatások ellenértékének 
megfizetésére használnak; ingyenesen veszik 
igénybe az email- vagy közösségi médiaszolgál-
tatást, cserébe viszont megadják a személyes 
adataikat. Amint Carl Fridh Kleberg, a svéd TT 
hírügynökség tudósítója és a fórum egyik fel-
szólalója elmondta:

„az interneten azért nem kell fizetned semmiért, 
mivel nem fogyasztó vagy, hanem maga a 
termék.”

Az EYE résztvevői határozott véleményt 
fogalmaztak meg az adatvédelemmel kapcso-
latban. A Parlament plenáris ülését szimuláló 
„Digitális párbaj” elnevezésű szerepjátékon a 
résztvevők az adatvédelmet többször az uniós 
polgárok egyik legfontosabb jogaként jelölték 
meg:

„Az adatvédelem alapvető fontosságú; előfel-
tétele polgáraink biztonságának és magánélet-
hez való joguknak. Az adatvédelem javítása 
növeli a polgárok digitális piac iránti bizalmát, 
ennek eredményeképp fellendül a gazdaság” 
– magyarázta Constance, aki a szimuláció 
során a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
Európáért Képviselőcsoport egy képviselőjének 
szerepét játszotta.

Technológia vagy tartalom

A „Szép új világ” elnevezésű ötletbörzén egy 
vegyes összetételű diákcsoport osztotta 

Digitális forradalom

Felszólalás az ülésen



21Ötletek egy jobb Európáért – EYE 2014 beszámoló

meg elképzeléseit a digitális forradalom 
témakörében. A nemzetközi szervezeteket 
több kritika érte amiatt, hogy nem dolgoztak ki 
egyértelmű adatvédelmi politikát.

A diákok szerint a digitális forradalom érté-
kelésekor egyrészt az aktuális helyzetet kell 
felmérni, másrészt pedig meg kell vizsgálni, 
hogy a további fejlődés milyen jövőbeli követ-
kezményekkel járhat. A Twitter felhasználó-
nak például elsősorban nem azzal kellene 
foglalkoznia, hogy üzenete milyen gyorsan 
jut el a globális közösség tagjaihoz, hanem 
végig kellene gondolnia a Twitter szerepét a 
politikai vitában, és hogy az hogyan változtatja 
meg a „vitáról” alkotott elképzeléseinket. A 
következő generáció a vita szó hallatán már 
nem egy három órás eszmecserére gondol. 
Az innovációk fejlesztőit kellene talán felelős-
ségre vonni az alkalmazások „jó” vagy „rossz” 
felhasználásáért? A technológiával nem jár 
együtt használati utasítás, és ez így van jól, 
hiszen a szólásszabadság védelme továbbra 
is alapvetően fontos marad a demokratikus 
társadalom számára.

Intelligens városok létrehozása

A szabadság egyik értelmezési területe az 
„intelligens városok” szabadsága, amely fogalom 
talán nem mindenki számára ismerős. Egy város 
akkor intelligens, ha hatékonyságjavítási és 
gazdaságossági célból összekötik egymással 
a közmű- és egyéb rendszereket. A folyamat a 
tömegközlekedésen, a közigazgatáson vagy a 

víz- és villamosenergia-használaton keresztül 
lényegében minden városlakót érint. A digitális 
technológia alkalmazásával a városok lépésről 
lépésre intelligens városokká fejlődnek. Ska 
Keller, a Zöldek/ALE képviselőcsoport európai 
parlamenti képviselője elmondta:

„Az intelligens városok semmiképpen sem 
veszélyt jelentenek, hanem számos új 
lehetőséget és esélyt kínálnak. Inkább arról 
van szó, hogy az adatvédelemnek a fontos 
területeken lépést kell tartania a fejlődéssel.”

Az intelligens városok kialakulása a modern 
társadalmunkhoz alkalmazkodó, kedvező 
folyamatnak tűnik, ugyanakkor kétségtelen, 
hogy az adatvesztés vagy az adatlopás 
veszélye miatt figyelmesen kell végrehajtani a 
modernizációt.

Egyenlőség

A digitális forradalom a lehetőségek és a kom-
munikáció terén is nagyobb esélyegyenlőséget 
kínál. Az ingyenes digitális platformok elősegítik 
a részvételt a demokratikus döntéshozatalban 
és arra ösztönzik a polgárokat, hogy adjanak 
hangot a véleményüknek. Ennek például az 
elektronikus szavazórendszerek bevezetése 
nyújthat teret.

– „Előfordulhat, hogy az emberek lustaságból 
nem mennek el a szavazófülkéig, vagy 
egyszerűen egész nap dolgoznak és bár 
szeretnének, nem tudnak szavazni. Már most 
is többféle dolgot, például banki műveleteket 
biztonságos online környezetben intézhetünk 
el. Az európai országoknak az online vagy 
az okostelefonon keresztül történő szavazás 
lehetőségét is biztosítaniuk kellene, akkor is, 
ha a szavazó külföldön tartózkodik” – mondta 
a záróünnepségen Jean-François Gerard (ARTE).

Ehhez azonban először meg kell oldani az 
egyenlő hozzáférés és képzés kérdését. 
Ráadásul az adatgyűjtés problémája nem csak 

Fiatal parlamenti képviselők és résztvevők  
beszélnek álmaik intelligens városairól
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a szabadság, hanem az jogok egyenlőségének 
oldaláról is felmerül.

A digitális jártasság hiánya

Napjaink tanárai és kormányzatai számára az 
egyik legnagyobb feladatot a digitális jártasság 
terén lemaradók problémájának kezelése 
jelenti. Több generáció vagy társadalmi 
csoport ugyanis nem tanulja meg az internet 
vagy a digitális rendszerek használatát. Stephen 
Clark, az Európai Parlament Kommunikációs 
Főigazgatósága polgárokkal való kapcsolattar-
tásért felelős igazgatója szerint a technológia-
mentes világban felnőtt generáció lemaradása 
nyilvánvaló. Clark azonban figyelmeztetett: ez 
a kulturális különbség nem feltétlenül jelenti a 
tanulási vagy alkalmazkodási képesség hiányát.

A digitális jártassághoz szorosan kapcsolódik a 
gondolat, hogy az internethez való hozzáférés 
emberi jog, mivel elengedhetetlen a véle-
ménynyilvánítási szabadság érvényesítéséhez. 
2010-ben Finnország volt az első olyan ország 
a világon, amely valamennyi polgár törvényes 
jogaként határozta meg az internethez való 
szélessávú hozzáférés jogát.

Oktatás: online jövő?

Az állami intézmények számos más feladatához 
hasonlóan az oktatás területe is egyre inkább 
az online világba mozdul. A bárki által hozzáfér-
hető internetes tanfolyamoknak köszönhetően 

a diákok bárhol a világon kiválaszthatják az 
őket érdeklő kurzusokat és azok időpontját, 
rugalmasan felmérhetik, hogy tartalmuk 
mennyire releváns számukra, és ingyenesen, 
többször is hozzáférhetnek az anyagokhoz.

Napjainkban a nyitott oktatási segédanyago-
kat és a virtuális szabadegyetemeket tekintik 
az oktatást mindenki számára hozzáférhe-
tőbbé tevő új eszközöknek. Az EYE résztvevői is 
megvitatták az ilyen kurzusokban rejlő lehető-
ségeket. Az európai felsőoktatási intézmények-
ben tanuló diákok száma elérte a 200 milliót, 
2030-ig pedig várhatóan eléri a 400 milliót, 
ezért a cél várhatóan a rendszerek további 
fejlesztése lesz.

A résztvevők többségét elsősorban az foglal-
koztatta, hogy a felsőoktatási kurzusokhoz való 
szabad hozzáférés javíthatja-e karrierkilátása-
ikat, és hogy e kurzusok képesek-e minőségi 
oktatást nyújtani. Bár a viták során levont 
következtetések nem adtak határozott választ 
a kételyekre, a résztvevők szerint a szabadon 
hozzáférhető internetes kurzusok terjedésé-
nek akadálya Európában elsősorban a digitális 
jártasság hiányában, az eszközök hiányossá-
gaiban, valamint az informatikai szemléletet 
nélkülöző oktatási rendszerekben keresendő.

Bűncselekmények elleni küzdelem 
személyes adatok gyűjtésével?

Az internetbűnözés kétségkívül átírta a 
szabályokat, nem csak a nemzetállamok 
szintjén, hanem egész Európa szempontjá-
ból is. Ezért nem meglepő az Emberi Jogok 
Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága 
által tárgyalt internetbűnözési ügyek iránti nagy 
érdeklődés.

Egyszerűen fogalmazva: minden olyan 
alkalommal, amikor a rendőrség adatokat gyűjt 
a polgárokról és felhasználja azokat, összeütkö-
zésbe kerül a magánélet védelméhez való jog 
és a közbiztonság iránti igény.

Digitális forradalom

Hogyan egészíti ki egymást a technológia és a sport? A 
résztvevők az iDance Machine-t próbálgatják
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Egyesek szerint ha nincs mit takargatnunk, 
akkor nincs mitől tartanunk. De miért is 
férhessen hozzá bárki a személyes adatainkhoz? 
Az Európai Unió ez idáig a szabadság és a 
biztonság közötti kompromisszumokat része-
sítette előnyben ahelyett, hogy szembenézett 
volna a konkrét problémával. Még ha figyelmen 
kívül is hagyjuk a számos aggályt, kérdést és 
félelmet, amely a személyes adatokkal való 
jogtalan visszaéléseket övezi, egy alapvető 
dolog nyilvánvaló: annak ellenére, hogy az 
Európai Unió változatlanul a jogi keretek tisz-
tázására és az online világban való tudatos 
viselkedés előmozdítására törekszik, mégsem 
sikerült gyakorlati megoldásokkal előállnia. A 
névtelenség kérdése az EYE számos programja 
során felmerült.

„Sokak számára alapvető fontosságú az 
anonimitás online védelme és az, hogy joguk 
legyen nem megadni nevüket” – mondta egy 
résztvevő, Gregor Schamschula.

Testvériség

Elvezet-e a társadalmi döntésekben való 
részvételi lehetőség javítása a társadalmi 

kohézió erősítéséhez? A valahová tartozásra 
törekvés mindnyájunkban közös vágy, ez pedig 
minden korábbinál nagyobb feladat a határok 
nélküli online világban. Az Európai Unió és más 
szervezetek ugyanakkor arra törekednek, hogy 
a kontinens valamennyi polgárát megszólít-
sák és megteremtsenek egyfajta „testvérisé-
get”, ahol a fiatalok például felsőoktatási cse-
reprogramokban vesznek részt, a politikusok 
pedig közösen lépnek fel a pénzügyi válsággal 
szemben.

A játékipar szeretne hatni a társadalomra

Számos vitafórumon és szemináriumon 
felmerült egy igencsak meglepő szempont 
a programozás, az oktatási célú játékok és 
általában a játékipar témakörével kapcsolatban. 
Bár furcsának tűnhet összekapcsolni e témákat 
az egységes európai identitás elképzelésével, a 
sorok között olvasva bepillantást kaphatunk a 
gondolatmenetbe:

„A játékfejlesztők és a játékosok évtizedeken át 
szórakoztató eszközként tekintettek a video-
játékokra. A szkeptikusok persze kitartottak 
azon álláspontjuk mellett, hogy a video-
játékok egy elidegenedett, antiszociális és 

#EYE2014 szófelhő



24 Ötletek egy jobb Európáért – EYE 2014 beszámoló

agresszív fiatalokból álló generációt szülnek” 
– mondta Konstantin Mitgutsch játékfejlesz-
tési szakértő. „A jelenlegi tendencia azonban 
olyan oktató videojátékok fejlesztésének 
irányába mutat, amelyek cselekvésre, gon-
dolkodásra késztetnek, és a konfliktusok elke-
rülésére ösztönöznek. Olyan videojátékokat 
fejlesztünk, amelyek többek puszta szórakoz-
tatásnál, és forradalmi változást indíthatnak el 
az oktatásban és a társadalomban” – folytatta.

Lehet-e valódi párbeszéd politikusok és 
polgárok között?

Alkalmasak-e a digitális megoldások arra, hogy 
valódi összeköttetést biztosítsanak különböző 
csoportok között, és ezzel elősegítsék a 
társadalmi kohéziót? Az uniós polgárok nagy 
része számára az Unió elvontnak és távolinak 
tűnik, és nem látják, hogy az mekkora hatást is 
gyakorol mindennapi életükre.

„A mai digitális platformok nem a párbeszéd-
ről, hanem üzenetek közvetítéséről szólnak. A 
GovFaces a közösségi médiát hívja segítségül 
a polgárok és a politikusok közötti kapcso-
latteremtéshez. A politikusok Facebook-ra és 
Twitterre posztolnak üzeneteket és fényképeket, 
a kétoldalú kommunikációra azonban nincs 
mód. A GovFaces portálon viszont nem 
egyirányú közlés, hanem kétoldalú eszmecsere 
folyik” – mondta Connor Sattely, a GovFaces.
com ügyvezető igazgatója.

Az oldalon polgárok kérdéseket intézhetnek a 
profillal rendelkező politikusokhoz, elmond-
hatják elképzeléseiket vagy javaslataikat, 
amelyek támogatásáról vagy elvetéséről mások 
szavaznak. A politikusok ezután írásban vagy 
videóüzenetben válaszolhatnak a kérdésekre. 
Eddig 45 politikus használja a platformot a 
polgárokkal való párbeszédre.

A gyorsan változó globális közösségben, ahol 
mindenki elmerül az adattengerben, ahol 
az információk másodpercek alatt átszelik a 
világot, és a különböző kontinenseken élők 
egyetlen kattintással kapcsolatba léphetnek 
egymással, az Európai Unió kiemelt figyelmet 
szentel az internet világunk jövőjére gyakorolt 
lehetséges hatásának.

„A virtuális térben az európai fiataloknak lakó-
helyüktől függetlenül, szabadon el kell tudniuk 
mondani ötleteiket” – véli a Ludwigsbourg-
kezdeményezést képviselő érkező Benedicte 
King.

King szerint az egyre hatékonyabb online kom-
munikációs rendszer hidat épít a különböző 
kultúrák, ötletek és az Európa különböző részein 
élők között. Segítségével Európa jövője azokkal 
a fiatalokkal együtt formálható, akik néhány 
éven belül felelősek lesznek érte.

Digitális forradalom

Egy EYE-résztvevő magyarázza gondolatait
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Kreatív ötletek - digitális forradalom
Az EYE résztvevői által felvetett és megvitatott néhány ötlet

Digitális oktatás:A digitális készségek oktatása, valamint a digitális jogokkal és az adatvédelemmel kapcsolatos tudatosság erősítése az iskolákban a digitális téren jártas generációk érdekében.

Médiamentes területek:
Médiamentes területek 

létrehozása, hogy 
lehetőség legyen 

kiszakadni az információs 
technológia világából.

Szabad hozzáférés:
Szabad hozzáférés az ismeretekhez és a közzétett kutatási eredményekhez, a nyílt forráskódú szoftverek és az ingyenes kultúra (film, zene, játékok) támogatása.

Technikai innováció:

Több uniós innovációra és 

nagyobb együttműködésre van 

szükség az internetbiztonság 

és a felhőalapú szolgáltatások 

területén. A kalózkodás 

kockázatát osztályozó skála 

kialakításának, valamint a 

megfizethető árú vagy akár 

ingyenes európai vírusvédelmi 

program kidolgozásának 

támogatása.

Átláthatóság:

Független uniós 

médiacsatorna 

létrehozása az 

átláthatóság fokozása 

érdekében.

Wi-Fi mindenki számára:
Ingyenes és szabadon hozzáférhető Wi-Fi és internet mindenhol és mindenki számára.

Digitális alkotmány:

A digitális jövőre való felkészülés 

jegyében és a digitális alkotmány 

kidolgozása érdekében össze 

kell hívni egy európai konventet, 

amely az uniós országok 

polgáraiból és valamennyi 

társadalmi réteg képviselőiből 

állna. Az alkotmánynak meg kell 

meghatároznia az egyéneket a 

digitális kommunikáció terén 

megillető, érvényesíthető jogokat 

(például hozzáférési jog, üzleti 

titokhoz való jog, továbbá a 

magánélet védelméhez és az 

adatvédelemhez való jog). Emellett 

meg kell állapítania egy valódi 

európai IT-infrastruktúra alapelveit.

Beruházások:
Az új európai digitális 
technológiákba való beruházások növelése, valamint uniós finanszírozás az adatvédelem javításán dolgozó civil szervezetek 

számára.

A magánélet védelme és 

adatvédelem:

Az Uniós Polgárok Védelmét Ellátó 

Ügynökség (ECPA) létrehozása, 

amelynek feladata az uniós 

polgárok online biztonsághoz 

és adatvédelemhez való jogának 

biztosítása. Európának az élre kell 

állni a digitális technológiák terén, 

kellő szakértelmet és a figyelmet 

szentelve a magánélet védelmének 

és a biztonságnak. Emellett meg 

kell határozni az európai informatikai 

infrastruktúrára vonatkozó 

előírásokat.

Digitális jogok:

Az internethasználóknak a 

világon mindenhol egyenlő 

jogokkal kell rendelkezniük, 

és emberi jogként kell 

kimondani az egyenlő 

tájékoztatáshoz, valamint 

a magánélet védelméhez 

és az adatvédelemhez való 

jogot.
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Digitális forradalom

Az internet jövőjének alakítása:  
– Az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése

Az európai fiatalok az internetet és az új 
médiumokat a világon legtöbbet használók és 
legjobban ismerők közé tartoznak. Körükben az 
internethasználat aránya 25-nél több országban 
meghaladja a 95 százalékot, a 16 és 24 év közöt-
tieknek pedig már megközelítőleg 63 százaléka 
használja a mobilinternetet5. A fiatalok váltak az 
internet- és tartalomszolgáltatók legfontosabb 
célcsoportjává, és az új tájékoztató eszközökkel 
tartalmat generáló és terjesztők között is ez az 
egyik legaktívabb csoport. A megbízható és 
gyors internethozzáférés biztosítása, a magá-
nélethez és az adatvédelemhez való jog, a véle-
ménynyilvánítási szabadság és a közügyekben 
való részvétel csak néhány azon témák közül, 
amelyeket az európai fiatalok és ifjúsági 
szervezetek az elmúlt években az őket foglal-
koztató legfontosabb kérdésekként jelöltek 
meg.

Az EYE lehetőséget kínált a digitális forradalom 
témakörének megvitatására, és egyben 
megnyitotta az internet jövőjével kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatot a fiatal európai 
polgárok előtti. A Strasbourgban vitázó 5500 
fiatalhoz több száz európai csatlakozott a 
világhálón.

Teljesen digitalizált ifjúsági rendezvény

Az európai ifjúsági rendezvény megszervezése-
kor ügyeltek arra, hogy a digitális technológia 
révén teljes körű részvételi lehetőségeket biz-
tosítsanak. A digitális eszközök használatával 
a résztvevők a rendezvény előtt, alatt és után 
is kapcsolatba léphettek egymással és bemu-
tathatták elképzeléseiket. A rendezvény során 
az Európai Parlament és az Európai Ifjúsági 

Fórum közösségi médiafelületein is élénk viták 
bontakoztak ki, így azok előtt is megnyílt a 
rendezvény, akik nem tudtak Strasbourgba 
utazni.

A három napos EYE rendezvény során a 
fiatalok kifejthették a digitális forradalom-
mal kapcsolatos álláspontjukat. A résztvevők 
megvitatták, hogy milyen szerepe lehet a 
közösségi médiának a politikai folyamatok 
érthetővé tételében és a közügyekben való 
részvétel fokozásában; megvitatták továbbá 
az adattömegek mint modern fizetőeszköz 
összetett kérdéskörét és az internethasználók 
jogaira gyakorolt hatásokat.

Az Európai Ifjúsági Fórum és a digitális 
forradalom

A digitális forradalom rendkívül összetett és 
folyamatosan fejlődő területén való kiigazodás 
óriási feladat, az Európai Ifjúsági Fórum azonban 
vállalja e kihívást. Az Európai Uniónak a kihívá-
soknak elébe menő kommunikációs politikát 
kell kidolgoznia, ezzel biztosítva a polgárok 
jogainak védelmét és a szakpolitika folyamatos 
időszerűségét és naprakész jellegét. Az Ifjúsági 
Fórum különösen a következőket hangsúlyozza:

• Jogokon alapuló megközelítés

Az új médiapolitika és az internetszabályo-
zás kidolgozásának felhasználó-központú 
folyamatnak kell lennie, és folyamatosan szem 
előtt kell tartani a demokratikus értékeket, a 
szabadságot és az emberi jogokat. Emellett 
mindenki számára egyenlő internethozzáférési 
lehetőségeket kell biztosítani.
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• Transzverzális és átfogó szemlélet

A digitális forradalom nem irányulhat pusztán 
arra, hogy minden európai használja az 
internetet. Olyan innovációs ökoszisztémákat 
kell létrehoznia, amelyek hosszú távú meg-
oldásokat kínálnak a fiatalok által tapasztalt 
legégetőbb problémákra. A golyóbiztos 
európai internetpolitika kidolgozása feltétele 
azon eszközök létrehozásának, amelyekkel a 
fiatalok és az ifjúsági szervezetek tartalmas 
projekteket indíthatnak el.

• Az ifjúsági szervezetek bevonása

A fiatalok és szervezeteik fontos szerepet 
töltenek be azáltal, hogy kiállnak a fiatalokat 
online és offline megillető jogokért, ezért be kell 
őket vonni az internetszabályok és az új média-
politika vitafolyamatába. Az ifjúsági szervezetek 
egyedi és nélkülözhetetlen nézőponttal 
gazdagítják a folyamatban lévő vitákat.

• A fiatalok sürgető problémáira adott 
digitális megoldások

A minőségi munkahelyek és oktatás, valamint 
általában a nagyobb személyes autonómia és 
a társadalmi befogadás iránti igény mentén 
kellene megállapítani az európai és nemzeti 
szintű digitális célkitűzéseket. A foglalkozta-
tottság terén az új médiák és az információs 
technológiák alapvető szerepet játszanak 
az innováció ösztönzésében és a fiatalok 
vállalkozói készségének kibontakoztatásában. 
Az oktatás is kulcsszerepet játszik abban, hogy 
az új médiák és az internet életünk szerves 
részévé váljon.

• Az új médiák és a nem formális oktatás

Egyre világosabb az oktatás alapvetően fontos 
szerepe abban, hogy az új médiák életünk 
részévé váljanak. Európa számos állami 
iskolájában azonban nincs vagy nem kielégítő 
az internethozzáférés. Az ifjúsági fórum elen-
gedhetetlennek tartja a reformot például az 
e-tanulás, az iskolai digitális hozzáférés, az 
elektronikus könyvek és tananyagok, valamint 
az új médiák tantervbe való beillesztése 
terén annak érdekében, hogy a jelenlegi és 
a jövőbeni generációkat felkészítsék a jövő 
kihívásaira. Az ifjúsági szervezetek például 
fontos szerepet játszhatnának abban, hogy 
nem formális oktatás keretein belül fejlesszék a 
fiatalok digitális médiakészségeit.
5 A digitális menetrend 2013. évi eredménytáblája: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Vita a YO!Globe-ban
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Az Európai Unió jövője

Az Európai Unió jövője:  
Hogyan tehetné jobbá a fiatal generáció?

Az uniós projekt 1952-es elindításakor Robert 
Schuman álma az volt, hogy a közösség végül 
egy szorosan integrált unióvá váljon. De ahogy 
most, akkor is lehetetlen volt megjósolni 
az ezzel járó kihívásokat. A demokrácia és a 
hatékonyság közötti egyensúly megteremté-
sének szükségességét tudatosító „ötletpróba" 
megbeszélés során a fiatal ötletgazdák és a 
politikai döntéshozók közösen vitatták meg 
az európai integráció keretében megvalósít-
ható lehetséges reformokat. A napirenden 
szereplő egyik elsőrendű kérdés az volt, hogy 
miként vonják be a fiatalokat és a társadalom 
peremére szorult csoportok tagjait az európai 
jogalkotásba.

Mennyire elitista az európai politikai élet?

Egy Lengyelországból érkező fiatal résztvevő, 
Monika Kalinowska felhívta a figyelmet a pro-
fesszionális politika kérdésére és arra a széles 
körben elterjedt vélekedésre, miszerint az 
európai politika – ahogyan ő fogalmazott – „a 
gazdagoknak” való:

„Az európai politikára jellemző elitizmus sokkal 
több ellenérzést szül, mint az Európai Tanács 
átláthatóságának bármekkora hiánya. Bár 
az uniós politika befogadóbbá tételéről és 
elitista jellegének mérsékléséről szóló javasla-
tokkal könnyen szavazatokhoz jutnak egyes 
politikusok, az ötletek nem képesek kezelni a 
politikára általában jellemző összetettséget.”

Bár egyenlő felszólalási lehetőséget biztosítottak 
az ötletekkel előállók és a politikai döntéshozók 
számára, Anna Burek megjegyezte, hogy a 
döntéshozók látszólag kevésbé figyeltek oda a 
megoldást kínálókra:

„Alig vitatták meg az ötletgazdák elképzeléseit 
– mindössze arról szavaztak, hogy azok jók-e 
vagy sem” – mondta Anna.

Ezzel a Belgiumból érkező Soetkin Verhaegen 
is egyetértett:

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek a 
találkozók inkább következmények nélküli 
beszédről és az üres ígéretekről szólnak; ezzel 
együtt azonban puszta létük is azt jelenti, hogy 
a jó irányban haladunk.”

A rendezvényen résztvevők javaslatai között 
szerepelt a nemek közötti egyenlőség, a 
politikai és gazdasági téren egyaránt egyesült 
Európa és a fiatalok mobilitásának előmozdí-
tása. A résztvevők közül sokan gondolták úgy, 
hogy az Unió által kínált egyik legfontosabb 
előnyt a gazdasági és politikai érdekek közös 
képviselete jelenti.

Az Európai Unió a létrehozása óta folyamatosan fejlődik. Az EYE résztvevőit arra kérték, 
hogy megbeszélések, vitafórumok, szerepjátékok és számos más program keretében 
vizsgálják meg, mit tartogat a jövő az Unió számára.
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Kiért van az Unió?

A résztvevők a rendezvény több programján 
beszéltek az Unió létét fenyegető számos 
veszélyforrásról, amelyek közül a legveszélye-
sebbként a kisebb országok marginalizálódását, 
a nacionalizmus térhódítását és az euroszkep-
ticizmust jelölték meg. Az Unió gyenge 
pontjainak megvitatásakor az volt az általános 
benyomás, hogy nem is annyira az egységesség, 
mint inkább az európai „büszkeség” érzése és a 
közös külpolitikai fellépés hiányzik.

„Fontos, hogy a fiatalok vizsgálják meg az 
Európai Unió gyenge pontjait és mérjék fel a 
szervezetet fenyegető veszélyeket, mivel csak 
így tudják legyőzni azokat. Fontos az is, hogy 
hallgassák és értsék meg mind az euroszkepti-
kusok, mind az egységes Európát szorgalma-
zók érveit” – mondta az egyik megbeszélésen 
Federico Guerrieri, a Fiatal Európai Föderalisták 
főtitkára.

Az egymást követő rövid felszólalásokból álló 
ún. „gyorstüzelő" vitán a résztvevők két percen 
át beszélhettek, az összesen nyolc felszólaló 
pedig különböző területeket képviselt: volt 
köztük európai parlamenti képviselő, fiatal 
aktivista és újságíró is. A vitapartnerek többek 
között a migrációval, a választásokkal, a női 
kvótákkal, az oktatással és az ifjúsági munka-
nélküliséggel kapcsolatos kérdésben osztották 
meg a véleményüket. Az érintett témák között 
szerepelt a fiatalok Európai Unióban betöltött 
szerepe is, ami heves vitákat váltott ki az Európai 
Parlament üléstermében:

„Amikor azt állítják, hogy a fiataloké a jövő, 
gyakran csak a »ti majd csak holnap hozhattok 
döntéseket« mondatot tüntetik fel szebb 
színben” – mondta Emma Mustala a Finn 
Nemzeti Ifjúsági Tanácstól.

Peter Oomsels, a Fiatal Európai Föderalisták 
belga alelnöke az euróövezet országainak 
új, központi kormányzásával kapcsolatos 
elképzelést vetett fel:

„Nem kezelhető hatékonyan 18 ország fize-
tőeszköze úgy, hogy közben 28 országra 
vonatkozóan hozunk határozatot.”

Egyes témák megvitatásába a közönséget 
is bevonták, amelynek így lehetősége 
nyílt kérdéseket feltenni és szavazni az 
ötletgazdák javaslatairól. Míg a magánélet 
online védelméhez való jog tudatosításával 
kapcsolatos javaslatot a szavazáson résztvevők 
83,7 százaléka támogatta, a nemi kvóta eltörlése 
tárgyában már sokkal szorosabb eredménnyel 
zárult a szavazás: a szavazók közel fele 
egyetértett a kvóta eltörlésével, 35 százalékuk 
ellenezte azt, míg 17 százalék tartózkodott.

„Ha munkát kapnék, elgondolkodnék azon, 
hogy vajon a képzettségemnek köszönhetően, 
vagy csak a kvóta kitöltése miatt alkalmaz-
nak-e” – mondta a vitafórum egyik dán felszó-
lalója, M. Mehmood a nőkre vonatkozó fog-
lalkoztatási kvóták bevezetésével kapcsolatos 
elképzelésről.

Napirenden az oktatás

„Milyen legyen az európai oktatás?” – tették fel 
a kérdést a május 9-i YO!Globe délelőtti meg-
beszélésén, ezt azonban nemcsak kérdésként, 
hanem országtól, életkortól és gazdaságfilo-
zófiától függően akár elkeseredett sóhajként 
is értelmezhetjük. A 60 fős, túlnyomórészt 
jelenlegi vagy leendő egyetemi diákokból 
álló hallgatóság papírjelek felmutatásával 

Az Európai Unió jövője

Színes arc, színes hétvége
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fejezhette ki egyetértését vagy annak hiányát. A 
jelek meglehetősen ironikus módon Facebook 
„like”-ok voltak, azaz éppen annak az internetes 
oldalnak a karakterei, amely a legnagyobb 
fenyegetést jelenti a tanulás bármely formájára 
vagy a koncentrációra.

Az ESU és az OBESSU, az iskolák és egyetemek 
diákságának európai szintű képviseletét 
ellátó két diákszervezet védnöksége alatt 
zajló rendezvény során a szél olykor hevesen 
megrázta a YO!Globe fehér sátrát, ami minden 
jelenlévőnek határozott elképzelést adott arról, 
hogy milyen lenne az élet egy golflabdán belül.

A beszélgetést elkerülhetetlenül az anyagi 
szempontok és az a kérdés uralta, hogy ki 
fizessen az oktatásért.

„Az oktatás nem ingyenes, valakinek fizetnie 
kell érte – ahogy a szüleitek is kifizették a tan-
díjaitokat az adók révén” – mondta Federico 
Potocnik, aki az egyetemi tandíj halasztott 
fizetését javasolta, amelyre a közönség 
egyik tagja azonban azt kiáltotta, hogy az a 
progresszív adózással lenne egyenértékű.
„Minél több feladatot bízol az államra, annál 
kevesebb marad nálad, és a politika játéksze-
révé válsz” – tette hozzá Federico Potocnik.

Thomas Maes, a Fiatal Európai Szocialisták 
főtitkára több pontban vázolta fel, hogy 
miért veszélyes pusztán munkaerő-gyártó 
gépezetként tekinteni az oktatásra:

„Az oktatásnak a kiteljesedéshez kell vezetnie, 
fizetőssé tétele pedig lényegében az egyenlőt-
lenségek generációról generációra való átörö-
kítését garantálja” – fejtette ki.

Mindenki egyöntetűen „lájkolta" ezt a felszó-
lalást, és az időnként technikai részletekbe 
menő vita rámutatott az európai diákokat fog-
lalkoztató központi problémára: arra, hogy a 
XXI. századi oktatás kérdése elkerülhetetlenül 
együtt jár azzal a félelemmel, hogy hogyan 
teremtik meg annak anyagi fedezetét.

Egyenlőség

Az EYE vitáinak fontos része volt a befogadás 
kérdése, illetve az, hogy miként biztosítható 
mindenki számára – nemtől, szexuális irányult-
ságtól, etnikai vagy vallási hovatartozástól 
függetlenül – a jogegyenlőség és az egyenlő 
védelem. Alva Dahn (Svédország) a következő-
ket mondta:

„Szerintem az oktatás révén a megkülön-
böztetéssel kapcsolatos bármilyen probléma 
megoldható. Az egész problémát az ismeretek 
hiánya okozza. Az oktatás révén kell elérnünk, 
hogy az emberek megértsék a bevándorlók 
valós helyzetét, és ne higgyenek annak a pro-
pagandának, amely szerint a bevándorlók 

Két fiatal akrobata cirkuszi előadása
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csak ki akarnak bennünket használni, vagy el 
akarják venni a pénzünket. Itt sokkal többről 
van szó. A bevándorlás szól a kultúránk meg-
őrzéséről vagy elvesztéséről is – de leginkább a 
gazdagításáról.”

Transzatlanti kapcsolatok

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Európai Unió 
melletti képviseletének politikai igazgatója, 
Andreas Galanakis által vezetett „Itt Strasbourg” 
videokonferencia célja az Unió és az Egyesült 
Államok közötti kapcsolatok megvizsgálása 
és megvitatása volt. Az európai oldalt az EYE 
résztvevői, míg az Egyesült Államokat amerikai 
diákok képviselték. Közösen megvitatták az 
megfigyelések kérdését az NSA-ügy kapcsán, 
a szegénység felszámolását és a terrorizmus 
leküzdését célzó közös lépéseket, valamint az 
Oroszország jelentette fenyegetésre adandó 
választ. Míg abban egyetértettek, hogy az 
NSA-ügy lényegében médiacirkusszá vált, a 
szegénység felszámolásának kérdése mindkét 
oldalon élénk vitát váltott ki; végül konszenzus 
született abban, hogy az Unió és az Egyesült 
Államok erőforrásainak összevonása elen-
gedhetetlen a globális szegénység elleni 
küzdelemhez.

Az euroszkepticizmus kezelése

Miközben Európa nagy része a fiatalok között 
nagyarányú, egyes régiókban a 60 százalékot 
is elérő munkanélküliséggel küzd, egyesek 
attól tartanak, hogy az ifjúság körében tapasz-
talható növekvő politikai kiábrándultság – az 
euroszkepticizmus térnyerésével párosulva 
– alááshatja az európai integráció jövőjét. 
Mások szerint ha a fiatalokat bevonjuk az Unió 
munkájába, akkor megfékezhető a politikai 
közöny terjedése. Alesandra Kluczka, az „Y Vote 
2014” kampány koordinátora is ez utóbbiakhoz 
tartozik:

„A fiatalok mindössze 29 százaléka vett részt a 
2009. évi európai választásokon. A fő problémát 

az információhiány jelenti – nem érzik úgy, 
hogy képviselnék vagy megértenék őket. Az 
ehhez hasonló szemináriumok tájékoztatják a 
fiatalokat az Unió működésének módjáról, és ez 
közvetlen részvételre sarkallja őket. Ráadásul, 
ha már fiatalon is szavaznak, akkor nagyobb 
valószínűséggel tesznek ugyanígy idősebb 
korukban is” – fejtette ki.

Alesandra Kluczka továbbra is óvatos optimiz-
mussal tekint az Unió jövője felé:

„A nacionalizmus, az euroszkepticizmus és 
a radikális mozgalmak egyaránt veszélyt 
jelentenek, de amikor a saját országomhoz, 
Lengyelországhoz hasonló országok fiataljait 
látom, rájövök arra, hogy a mi generációnk-
nak olyan lehetőségei vannak, amelyekkel a 
szüleink nem rendelkeztek. Mára a határok 
egy része megszűnt, és hosszabb ideje élünk 
békében, mint bármely más kontinens. Nem 
lenne szabad annyira pesszimistának lennünk; 
Európa nagy dolgokat vitt véghez.”

Az ifjúsági munkanélküliség problémájá-
nak közös megoldása

A jelenlegi gazdasági és társadalmi válság 
idején minden eddiginél fontosabbnak tűnik 

Az Európai Unió jövője

Fiatal résztvevők a képviselők helyén az ülésteremben
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a polgárok együttműködése. Ezzel összefüg-
gésben az európai társadalomban alapvető 
szerepük van azoknak a nem kormányzati 
szervezeteknek, amelyek a fiatalokat tevékeny 
társadalmi szerepvállalásra ösztönzik. Az 
Európai Polgár Díjat 2013-ban elnyerő Youthnet 
Hellas szervezet például arra sarkallja a görög-
országi fiatalokat, hogy nagyobb kezdeménye-
zőkészséggel vágjanak bele a munkavállalási 
lehetőségek felkutatásába. A 60 százalékot is 
megközelítő ifjúsági munkanélküliség miatt az 
ország fiataljai két lehetőség közül választhat-
nak: vagy lépnek, vagy beletörődnek a fennálló 
helyzetbe. Az önkéntesség révén azonban áthi-
dalhatónak tűnnek a közösségi életben való 
aktív részvétel akadályai. Az önkéntesség nem 
minden esetben jelent ingyenmunkát; inkább a 
társadalommal szembeni pozitív hozzáállásról 
van szó.

A Youthnet Hellas szervezetet képviselő Manosz 
Pavlakisz rámutatott arra, hogy a fiatalok 
tanulmányok, munkavállalás és önkéntesség 
révén javíthatnak a helyzetükön. A probléma 
kezelése érdekében az elmúlt öt évben a 
Youthnet Hellas 172 projektben vállalt tevékeny 
szerepet.

„Fontos, hogy a fiatalok megértsék, hogy a 
különböző tevékenységekben való részvétel 
számos lehetőséget nyit meg előttük” 

– mondta Manosz Pavlakisz, hozzátéve: „Az 
európai fiataloknak azonosak az igényeik, az 
érdeklődési körük és a gondjaik.”

Az Unió megértését segítő társasjátékok

Az EYE egyik meghatározó jellegzetessége 
volt, hogy lehetőséget kínált az Európai Unió, 
valamint a tagállamok sokszínűségének játékos 
formában való megismerésére. A Jaap Hoeksma 
által kidolgozott Eurocracy elnevezésű játék 
célja a Lisszaboni Szerződés bemutatása.

„Az Unió egy 28 kisebb egységből álló 
demokrácia; egy olyan bonyolult, új formáció, 
amelynek a bemutatására egy játék a legalkal-
masabb” – magyarázta.

Hans Christian John, az Európán belüli együtt-
működést és integrációt célzó online platform, 
a „Move On Europe” társalapítója vezette le a 
„More Democracy Please!” (Több demokráciát 
kérünk!) vitát. Ebben a játékban a résztvevők 
olyan szavakkal vagy kifejezésekkel álltak elő, 
amelyek számukra Európát tükrözik: a család, a 
szabadság, a lehetőség és a multikulturalizmus 
szavak is elhangoztak, amelyek lejegyzetelése-
kor Hans Christian John megjegyezte:

„Senki sem tudja megmondani, mi is Európa. 
Kicsit összevissza, de mégis klassz!"

Résztvevők élvezik a büfében tartott előadást
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Az Unió mibenlétéről szóló vitaindító alapján 
a résztvevők az Unió demokratikus alapjainak, 
a jogalkotási eljárásoknak és az európai 
intézmények demokratikus legitimitásának 
megvitatásával folytatták. A résztvevők a 
polgári jogok kérdésével foglalkozó konvent 
összehívását javasolták, és felvetették, hogy 
az európai kérdéseket az egyes tagállamok-
ban, nemzeti szinten kellene megvitatni. A 
résztvevők felvetették, hogy a Bizottság nem 
közvetlen megválasztása demokratikus deficitet 
eredményez, és javasolták, hogy a parlamenti 
képviselők a választásokat megelőzően nyíltan 
számoljanak be arról, hogy kit kívánnak megvá-
lasztani a Parlament elnökének. A szeminárium 
zárásaként Hans Christian John megígérte, 
hogy az illetékesekhez továbbítja a felmerült 
ötleteket:

„A jövőbeli parlamenti képviselőknek meg kell 
ismerniük az elképzeléseiteket. Azt már nem 
tudom megmondani, hogy mit kezdenek vele.”

Az Európai Unió jövője

Egyetlen uniós  választási rendszer:Valamennyi uniós országban azonos választási rendszer. Az online szavazás lehetőségének biztosítása. Transznacionális listák állítása a parlamenti választáso-kon (különösen a vezető jelöltek számára).

Közönséghozzászólás
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Európai mobilitás:

A fiatalabb generáció számára 

Európai Diákmobilitási 

Kártyát (Interrail kártyát) kell 

biztosítani, amely a nemzeti 

és nemzetközi mobilitási 

programokat egyaránt 

magában foglalja.
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Kreatív ötletek- Európa jövője
Az EYE résztvevői által felvetett és megvitatott néhány ötlet

Mondd el a véleményed!

Több fiatalra van szükség a 

politikai életben, hogy kifejezésre 

juttassák a fiatal generáció 

érdekeit és kezeljék a gene-

rációjuk előtt álló kihívásokat: 

kvóta bevezetése a 30 éven 

aluli fiatalokra az Európai 

Parlamenten belüli képviselet 

növelésére. A 2014-es EYE-hoz 

hasonló rendszeres rendezvé-

nyek szervezése, hogy a fiatalabb 

generáció is elmondhassa a 

véleményét. A választójog 16–17 

évesekre való kiterjesztése 

Európa-szerte.

Átláthatóság:
Az érdekképviseletekre vonatkozó szigorúbb szabályok elfogadása a befolyásuk korlátozása és a politikai döntéshozatali folyamat átláthatóságának növelése érdekében.

Egyetlen uniós  választási rendszer:Valamennyi uniós országban azonos választási rendszer. Az online szavazás lehetőségének biztosítása. Transznacionális listák állítása a parlamenti választáso-kon (különösen a vezető jelöltek számára).

Európai Egyesült Államok:Európának végre le kell bontania a nemzeti határokat és saját jogú állammá kell válnia. A lakosságnak közvetlenül kell megválasztania a központi európai kormányt és az európai elnököt. Az európai állam-polgárság létrehozása (útlevél, közös értékek, más országok ismerete, mobilitás stb.). Európai nemzeti ünnepnap bevezetése, amelyet Európa-szerte minden évben megünnepelnek.

Szociális Európa:

Európának mintaként kell 

szolgálnia a világ számára 

az emberi jogok megóvása 

és védelmének biztosítása 

területén, továbbá érdemi és 

tevékeny szerepet kell játszania 

a progresszív szociálpolitikák 

előmozdításában. Az Unió 

önmagán belül valamennyi 

európai polgár számára biztosítja 

az (egyenlő) életminőséget a 

feltétel nélküli alapjövedelem, 

illetve az egységes vagy legalább 

összehasonlítható minimálbérek 

bevezetése révén.

Egységes fellépés:

Az Európai Uniónak 

egységesen kell fellépnie a 

bevándorlás, a gazdaság- 

és külpolitika, valamint 

a nemzetközi ügyek 

terén. Csökkenteni kell a 

tagállamok közötti versenyt, 

és inkább a szolidaritást kell 

erősíteni.

Európai identitás:

Demokratikus Unió létrehozása a 

képviseleti, részvételi és közvetlen 

demokrácia megerősítésével. A 

kölcsönös megértés fokozása és a 

közös európai identitás kialakítása 

érdekében az európai fiatalok közötti 

csereprogramok bővítése, illetve 

az egy éves időtartamú európai 

utazás bevezetése, amelynek során 

a szakmai tanulmányait befejező 

(szakképzést teljesítő, diplomás) 

valamennyi személy ösztöndíjban 

részesül, hogy 12 hónapon keresztül 

utazzon Európában, feltéve, hogy 

az utazás időtartamából legalább 

7 hónapon át hajlandó önkéntes 

munkát végezni. Az önkéntes 

lehetőségeket tartalmazó adatbázis 
létrehozása.

Oktatás:
Kiemelt cél a politikai és állam-polgári nevelés középiskolai bevezetése, beleértve az Európai Unió és a tagállamok értékeire, történelmére, működésére, feladataira és kötelezettségeire vonatkozó kötelező tananyagot is, lehetőség szerint az Európa különböző részein élő diákok közötti kapcsolatépítést biztosító interaktív, online 

formában.

Befektetés:
Szánjunk több pénzt az Európai Unió által elért ered-ményekről, valamint az uniós célkitűzésekről és feladatokról való tájékoztatásra.
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Az Európai Unió jövője

Erősebb és demokratikus Unió:  
– Az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése

Az európai ifjúsági rendezvény példázza, hogy 
az Európai Unió törődik a fiatalokkal, akiknek 
azonban nem mindegy, hogy milyen Európai 
Unióban élnek: egy jövőképpel rendelkező és 
az elvárásaikat teljesítő Uniót szeretnének.

A jelenlegi pénzügyi és költségvetési válság 
idején az Unió fordulóponthoz érkezett. A 
fiatalok már most szembesülnek a válság és a 
megszorító intézkedések következményeivel, és 
egyre inkább ki vannak téve a munkanélküliség, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés kocká-
zatának. A problémák ráadásul egyik generáci-
óról a másikra öröklődnek, ahogy azt a mostani 
válságok és a megoldatlan ökológiai feladatok 
is mutatják. Ezért ha meg megoldást akarunk 
találni az Európai Unió előtt álló jelenlegi, illetve 
az elkövetkező években felmerülő problémákra, 
akkor a fiatalokat kell az uniós gondolkodás 
középpontjába helyezni és meg kell vizsgálni 
társadalmon belüli helyzetüket.

Európa jövője az EYE szemszögéből

Az EYE fiatal résztvevői többféle program 
keretében vitatták meg Európa jövőjét. 
Rámutattak arra, hogy az uniós intézmények-
nek hozzáférhetőbbnek és átláthatóbbaknak 
kell lenniük, közelebb kell őket hozni a (fiatal) 
polgárokhoz, továbbá növelni kell az Európai 
Parlament szerepét. Hangsúlyozták a média, 
a közösségi média és az állampolgári nevelés 
szerepét az Unió jobb megértésében, valamint 
rámutattak arra, hogy fokozni kell a fiatalok 
súlyát az európai döntéshozatalban. A minőségi 
munkahelyek szintén kiemelt helyen szerepeltek 
a fiatal résztvevők által felvetett megoldások 
között: szociálpolitikai szempontból károsnak 

tartják a jelenlegi megszorító intézkedéseket 
egy olyan időszakban, amikor minden negyedik 
fiatal szegénységben él.

Az Európai Ifjúsági Fórum és Európa 
jövője

Az Európai Ifjúsági Fórum büszke a fiatalok 
viták során mutatott teljesítményére: az elkö-
telezettségükre, a meglátásaikra, ugyanakkor 
realista gondolkodásmódjukra és arra, hogy 
konkrét intézkedéseket tudtak javasolni az Unió 
számára. Örülünk, hogy a strasbourgi vita visz-
szaigazolta azokat a javaslatainkat, amelyeket 
a LoveYourFuture elnevezésű kampányunkban 
az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
számára a következő ciklusra megfogalmaztunk.

Meggyőződésünk, hogy az európai fiatalok 
helyzetének javítása érdekében az Uniónak 
sürgősen lépnie kell a következő öt területen:

• Demokratikusabb Unió

Az Európai Uniónak erősítenie kell demokra-
tikus jellegét azáltal, hogy segíti az európai 
polgári kezdeményezés alkalmazását, a transz-
nacionális választási listák állítását az európai 
parlamenti választásokon, továbbá az Európai 
Bizottság elnökének közvetlen megválasztá-
sát. A fiatalok véleményének figyelembevé-
tele érdekében alapvető, hogy az európai és 
nemzeti pártok több fiatal jelöltet vegyenek 
fel a választási listákra, valamint az uniós 
tagállamok az európai parlamenti választáso-
kon, illetve az országokon belüli választásaikon 
egyaránt leszállítsák a választójogi korhatárt 16 
évre.
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• Fenntartható növekedés

A válságból kivezető út és tágabb értelemben 
az Unió jövője a növekedés elindításában rejlik, 
amelynek társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatóbb fejlesztési modell 
mentén kell történnie. A vállalkozói készségnek 
és a zöld gazdaságnak óriási jelentősége van 
a fiatalok önállóságának megteremtésében, 
legyen szó akár általuk alapított vállalkozások-
ról vagy foglalkoztatásuk forrásairól. Felszólítjuk 
az Uniót, hogy vegye fel a küzdelmet az ifjúsági 
munkanélküliséggel szemben és támogassa a 
fenntarthatóbb gazdaságot. Az Uniónak a fenn-
tarthatóbb gazdasági modellekre való áttérésre 
kell ösztönöznie a tagállamokat. Ezzel párhuza-
mosan biztosítania kell, hogy a munkahelyek 
minősége megfeleljen a minimumkövetelmé-
nyeknek. Különösen fontos a minimálbérek 
rendszerének létrehozása és a gyakornokok 
európai jogállásának rendezése.

• Erősebb Unió

Az Uniónak lépnie kell, ha meg akar felelni 
a fiatalok elvárásainak. Számos feladattal a 
tagállamok önmagukban már nem képesek 
megbirkózni, különösen a gazdasági, a költ-
ségvetési, a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási politikák terén. Az Uniónak 
maradéktalanul ki kell használnia a rá ruházott 
hatásköröket, és meg kell találnia a méltányos 
egyensúlyt a megszorító intézkedések és a szo-
ciálpolitikák között. Az Unió alkalmazza széles 
körűen az EUMSZ 165. cikkében foglalt ren-
delkezést annak érdekében, hogy a fiatalokat 
Európa demokratikus életében való részvételre 
ösztönözze, és megerősítse helyüket az európai 
demokráciában.

• Új befektetés – új források

Az Európai Uniónak azonban új forrásokra lesz 
szüksége, ha ezekben az alapvető kérdésekben 
új befektetések révén szeretne lépni. Biztosítani 
kell, hogy a környezetszennyezésre kivetett 
közvetlen adók és az európai pénzügyi 
tranzakciós adó beszedése révén az Európai 
Unió saját bevételi forrásokkal rendelkezzen.

• Szociális Európa

Az Európai Unió lefektette az emberi jogok 
védelmének normáit, a demokrácia és a jogál-
lamiság értékeiből kiindulva pedig elérte, hogy 
generációk tegyék félre ellentéteiket és éljenek 
egymás mellett békében. Ezzel párhuzamosan 
kidolgozta az európai szociális modellt, amely 
széles körű foglalkoztatást, megfelelő szociális 
védelmet, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelmet, magas színvonalú oktatást, képzést 
és egészségvédelmet jelent. Így biztosít az EU 
méltó életkörülményeket az európaiak számára. 
A következő generációknak is részesülniük kell 
ezekből a vívmányokból, ezért elengedhetet-
len, hogy az Európai Unió határozottan kiálljon 
ezen értékek mellett és elkerülje, hogy a fiatalok 
fizessék meg a szociális reformok árát.
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Fenntarthatóság

Fenntarthatóság: 
 Európa zöldebbé tétele

A fenntarthatóság átfogó témaköre számos kérdésre kiterjed, az energiaforrások 
meglétének biztosításától kezdve egészen a túlhalászásra, az állami kiadásokra, a 
pénzügyi piacok ellenőrzésére, vagy a világkereskedelem buktatóira kínált lehetséges 
megoldásokig. Az EYE résztvevői nagy lelkesedéssel vetették bele magukat e kérdések 
megvitatásába, ötleteikkel gazdagították a vitákat, valamint maguk is ötletet merítettek 
a kortársaiktól hallott bevált gyakorlatokból. Arra helyezték a hangsúlyt, hogy Európa 
jobbá tétele érdekében miként építhető be a fenntarthatóság a gazdaságba, a környe-
zetvédelembe és a társadalomba.

Környezetbarát és fenntartható Európa?

A viták egyikén a többféle országból érkező 
mintegy 60 résztvevő mutathatta be a fenntart-
hatóbb és a környezettel kíméletes Európával 
kapcsolatos nézeteit. A Svájcból érkező 18 
éves Philippe szerint üres beszéd helyett 
egyértelmű üzenetet kell küldeni, az Egyesült 
Királyságból érkező Imogen pedig szeretne 
hinni abban, hogy az Európai Unió fiatal 
polgáraként befolyással lehet a fenntartható-
sággal kapcsolatos szakpolitikákra.

A találkozó végén a résztvevők a fenntart-
ható Európával kapcsolatban öt elképzelést 
vázoltak fel, köztük a „hulladékmentes” tár-
sadalommal kapcsolatosat, amelynek közép-
pontjában a teljes mértékben újrafeldolgoz-
ható termékek kialakítása, új energiatermelési 
módok bevezetése, a helyi élelmiszertermelés 
hangsúlyozása, valamint egy európai szintű, 
fenntartható közlekedési rendszer kialakítása 
áll. A legtöbbször kiemelt teendők egyike a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság meg-
értésének és oktatásának nélkülözhetetlen 
javítása, a tiszta vízhez való hozzáférés kérdése, 
valamint a feladatok megoldásához szükséges 
közös európai, és nem pusztán nemzeti szintű 
fellépés.

Színház és szerepjáték a 
fenntarthatóságról

Az EYE egyik izgalmas eseményét a „We’ve 
got a Crisis" (Válság van!) című politikai 
színdarab jelentette, amelynek szerzője a 
Német Gazdasági Szakértők Tanácsának elnöke, 
Wolfgang Wiegard. A darabban három színész 
olyan összetett témákat dolgozott fel szokatlan 
és humoros formában, mint a nemteljesítő 
ingatlanhitelek átstrukturálása, a hógolyó-hatás 
negatív következményei, valamint az euró fenn-
maradásának kérdése. A közel 110 résztvevő 
szórakoztatásáról élőzenével, videókkal és 
spontán közös énekléssel gondoskodtak.

Az uniós környezetvédelmi, éghajlat-változási 
és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó 
szerepjáték az EYE résztvevőinek európai 
parlamenti képviselők szerepét kellett eljátsza-
niuk. A hét európai uniós képviselőcsoportba 
osztott résztvevők valódi jogalkotási anyagok 
alapján vitatták meg az éghajlat- és energia-
politika 2030-ig szóló keretét. Egy Belgiumból 
érkező résztvevő, Hanan Kostet szerint az 
Uniónak inkább a környezetbarát megoldáso-
kat támogató és hangsúlyozó kezdeményezé-
sekre kellene összpontosítania ahelyett, hogy a 
nem fenntartható kezdeményezéseket bünteti.
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Fenntarthatóság

„Az Unió számára adott a lehetőség arra, hogy 
befolyásolja a folyamatot a fogyasztók hoz-
záállásának megváltoztatásával, a kutatás és 
fejlesztés zöldebb megoldások irányába moz-
dításával, és a hosszú távú gondolkodás révén. 
Óriási változásra van szükség – enélkül nem fog 
javulni a helyzet” – hangsúlyozta.

Az „Egy nap európai parlamenti képviselőként” 
elnevezésű program során három, 2030-ig 
megvalósítandó ambiciózus célt tűztek ki: az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 55 százalékos 
csökkentését, a megújulóenergia-használat 45 
százalékos arányának elérését és összesen 40 
százaléknyi energiamegtakarítást. Az ehhez 
szükséges forrásokat egyfelől úgy találták meg, 
hogy kötelezték a tagállamokat a pluszkölt-
ségek fedezésére, másfelől viszont javasolták 
az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
reformját, amelynek keretében meg kellene 
szabni a széndioxid-kibocsátás minimum és 
maximum árát. A bioüzemanyagok kérdésének 
heves vitája után úgy határoztak, hogy 
fenntartják azokat az ösztönzőket, amelyek 
hozzájárulnak többek között a fejlődő világban 
tapasztalható szegénység enyhítéséhez. 
Emellett közösségi hatáskörbe utalták a pala-
gáz-kitermelés engedélyezését.

Méltányos kereskedelem

A fentiekkel összhangban és mivel május 10-e 
volt a méltányos kereskedelem világnapja, a Fair 

Trade Advocacy Office által szervezett vitán a 
méltányos kereskedelem és az Unió kapcsolatát 
tekintették át. Bevezető megjegyzéseiben 
Alexander Flores, a méltányos kereskedelmet 
népszerűsítő, salvadori központú „Aprainores” 
elnevezésű termelői szervezet tagja arról 
beszélt, milyen fontos a méltányos kereskede-
lem a fejlődő országok közösségei számára. 
A méltányos ár a társadalom és az egyén 
fejlődése szempontjából egyaránt alapvető 
fontosságú, vélte.

„A vásárló így ahhoz is hozzájárul, hogy 
iskolába járhassanak a termelő családok 
gyermekei" – hangsúlyozta.

A szabadkereskedelmi megállapodások 
kapcsán Alexander Flores kiemelte: a fejlődő 
országokban figyelembe kell venni az alapvető 
emberi jogokat, biztosítani kell a méltányos 
munkakörülményeket, és be kell tiltani a gyer-
mekmunkát. A nemzetközi segítségnyújtásnak 
a pénzügyi támogatás helyett az ismeretek és 
a technológiai innovációk átadására kellene 
koncentrálódnia.

Éghajlatváltozás

Az EYE egyik fontos kérdése az éghajlatválto-
zás volt, illetve az, hogy mit tehetnek maguk 
az európaiak a környezeti károk mérséklése 
érdekében. A Young Friends of the Earth (A Föld 
Fiatal Barátai) európai tagszervezete interaktív 
szemináriumot szervezett, ahol Európa éghaj-
latváltozással kapcsolatos feladatainak meg-
vitatására kérték fel a földrészeket képviselő 
csoportokba osztott résztvevőket.

„Bár jelenleg még nem érint bennünket a 
probléma, a jövőben sokunkra hatással lesz” – 
vélte a Spanyolországból érkező Cahner Max.

A holland származású Joost de Moor szerint

„A kormányoknak határozott intézkedésekkel 
kell változást elérni az emberek szokásaiban 
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ahhoz, hogy a polgárok végre felelősséget 
vállaljanak a kérdésben.”

Halászok támogatása és megfelelő 
ösztönzők bevezetése

A fenntartható halászat jövőjéről folytatott 
vitafórumon résztvevők elismerték azokat az 
eredményeket, amelyeket a közelmúltban az 
Unió a jogszabályi módosítások révén elért, 
ugyanakkor megjegyezték, hogy a közös 
európai szakpolitika kidolgozása és végrehaj-
tása – egyes országok nagyobb érintettsége 
ellenére – hatalmas feladat. A résztvevők kifogá-
solták az erőteljes lobbizást, amelynek nyomán 
a Parlament nemrég kis többséggel elutasí-
totta a káros mélytengeri fenékhálós halászat 
fokozatos felszámolását. Véleményük szerint 
a kérdést ismét napirendre kell tűzni. Emellett 
számos – különösen dél-európai országokból 
érkező – résztvevő több ösztönzőt és 
támogatást szorgalmazott a halászok számára 
például úgy, hogy a halászok a horgászturiz-
mus révén biztosíthassák megélhetésüket. A 
résztvevők szerint a kvóták és a túlzott uniós 
szabályozás káros hatást gyakorol a halász-
közösségekre. A vitafórumon felszólalók és a 
résztvevők egyaránt azt javasolták, hogy tegyék 
a kvótákat rugalmasabbá, ezzel csökkentve 

a tengerbe visszadobott halak mennyiségét, 
valamint segítsék, hogy az európai étrendben 
más halfajok is megjelenjenek.

A környezetvédelem támogatása

Az energiabiztonság, a megújuló energiafor-
rásokra való átállás, az energiahatékonyság 
javítása és az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelem jelentette a „We’ve got the power…” 
(Bennünk az erő) címmel tartott vitafórum 
központi kérdését. A résztvevők egyik leg-
fontosabb kérdése arra irányult, hogy miként 
garantálható egyszerre az energiabiztonság és 
a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
fenntarthatóság. Az Unió és Oroszország közötti 
diplomáciai válság miatt az orosz földgáztól és 
kőolajtól való európai függőség csökkentésé-
vel kapcsolatos kérdés is felmerült. A javasolt 
ötletek között szerepelt Kanada hatalmas kőolaj- 
és földgázforrásainak példája: de vajon folytat-e 
az ország olajhomok-kitermelést, és az Unió 
számára elfogadhatók-e a bonyolult kitermelési 
folyamat óriási társadalmi és környezeti hatásai 
akkor, amikor az EU épp globális vezető szerepet 
kíván betölteni a fenntarthatóság területén? A 
Párizsban (Franciaország) élő Kait Bolongaro 
szerint a válasz nemleges:

„Ha még az Európai Unió sem áll ki a környezet-
védelem mellett, akkor ki fog? Vissza kell vonni 
az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv-ja-
vaslattal kapcsolatos európai álláspont fellazu-
lását tükröző, nemrég született döntést, amely 
megengedi az olajhomok uniós importját”

Előadás a büfében

Három EYE-önkéntes a számos  
parlamenti infópont egyikén
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A megújuló energiaforrások ösztönzése és az 
energiahatékonyság növelése kapcsán már 
nagyobb volt az egyetértés; a vitafórumon 
felszólalók maguk is a fiatalok nagyobb szerep-
vállalását várták.

A fenntarthatóság érvényesülése a 
rendezvényszervezésnél

A minél nagyobb fenntarthatóság érdekében 
az EYE-hoz hasonló nagyszabású rendezvények 
megszervezése összehangolt logisztikát és 
tervezést kíván. Ewa Iwaszuk, az International 
Young Nature Friends (Fiatal Nemzetközi 
Természetbarátok) önkéntese megosztott 
néhány elképzelést arról, hogyan lehet még 
kíméletesebb az EYE a környezettel:

„A legfőbb kérdés, hogy hogyan hozzunk össze 
5500 embert mindössze két napra. Mindenki 
repülővel utazik, a szervezőknek azonban a 
hatalmas környezeti hatás miatt mindenkit 
inkább a vonat használatára kellene biztatni. 
Tudomásom szerint csak néhányan váltottak 
Eurorail jegyet.”

A rendezvény bőséges ételkínálata ellenére Ewa 
Iwaszuk szerint a vegetáriánus és vegán módon 
táplálkozók számára is nagyobb választékot 
kellett volna biztosítani:

„Szerintem a rendezvényen árult ételek 
többsége helyi termelésű volt, ami jó, a vegetá-
riánus és vegán ételkínálat azonban kívánniva-
lót hagyott maga után.”

„A globális politikai színtéren az Európai Unió 
igyekszik követendő példát mutatni az éghaj-
lat-változás kérdésében; nagyszerű lenne, ha az 
ilyen rendezvények is tükröznék ezt a tudatos-
ságot. Egy ilyen nagyszabású rendezvény meg-
szervezéséből mások is inspirációt meríthetnek, 
és a jövőben akár szén-dioxid-kibocsátás nélkül 
is meg lehetne szervezni."
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Kreatív ötletek - fenntarthatóság
Az EYE résztvevői által felvetett és megvitatott néhány ötlet

A hulladékmennyiség és a 
kibocsátások csökkentése:

A cél, hogy 2030-ra a társadalom 
hulladéktermelése radikálisan 

lecsökkenjen. 100%-ban 
újrafeldolgozható termékek, hosszú 

termék-életciklus, új feldolgozási 
módszerek kifejlesztése. A 

szennyező anyagok kibocsátásának 
visszafogása a csomagolás 

és a szállítás csökkentésével. 
Hatékony fellépés a szükségtelen 
szennyezéssel szemben, többek 

között az oktatás révén. A műanyag 
zacskók használatának betiltása az 

áruházakban.

Közlekedés:Létre kell hozni az európai 
nagysebességű vasúti hálózatot. Ennek állami 

támogatást kell kapni azért, 
hogy árai megfizethetők, és a 

repülőjáratokkal összehasonlítva 
lényegesen olcsóbbak legyenek. 

A hálózatot nemcsak Európa 
központi részén, hanem a 

peremterületeken is ki kell építeni.

Közjavak:
Tiszta és ingyenesen 
hozzáférhető ivóvíz 

mindenki számára. Mivel a víz természeti erőforrás és alapvető emberi jog, nem hagyható magánszereplők 
kezében.

Oktatás:
A környezetvédelem és a fenntarthatóság jobb megértése és az ezzel kapcsolatos oktatás javítása. Legyen általános iskolai tantárgy a fenntarthatóság. Nyújtson a közmédia szélesebb körű tájékoztatást az Unión belüli fenntarthatóság és ökológiai átmenet kérdéséről.Ökológiai és társadalmi lábnyom:

A fenntarthatóság és az emberi jogok iránt elkötelezett vállalkozásokhoz olyan átlátható mérőrendszerre van szükségünk, amely mérné a vállalkozások ökológiai és társadalmi hatását.

Fenntartható  

élelmiszerellátás:

a regionális, szezonális és 

bioélelmiszerek (GMO-mentes 

élelmiszerek) termelése, az 

élelmiszerek által megtett távolság 

mérési rendszerének kidolgozása  

(= az élelmiszerek ára magában 

foglal egyéb rejtett, például 

állatjóléti költségeket is), 

az élelmiszeripari ágazatra 

alkalmazandó egységes 

hulladékpolitika elfogadása, 

az emberek tájékoztatása az 

élelmiszertermelésről és az 

élelmiszerhulladékokról; továbbá 

az európai étrend változatossá 

tételének ösztönzése.

Szociális Európa:
Európának hatékony támogatást kell biztosítania az emelkedő vízszint által leginkább érintett államok számára, mivel történelmi felelőssége van a globális felmelegedésben.

Megújuló forrásból  
származó energia:

A megfizethető árú, megújuló forrásból származó energia támogatása és a nukleáris energia teljes körű betiltása. Amennyiben az Unió hiteles szereplő kíván maradni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének szorgalmazójaként, ki kell dolgoznia, hogyan valósítható meg 2040-ig a szén-dioxid-kibocsátással nem járó, környezetbarát energiaellátás. Befektetés a fenntartható fejlődésbe, például a zöld energia termelésének új módszereire összpontosító kutatásba. A nemzetközi közösség egészére kötelező fenntarthatósági terv kidolgozása.

Gazdasági intézkedések:

Az energiaigényes ágazatokra 

alkalmazandó valamennyi 

könnyítés eltörlése - fizettessék 

meg azokkal az éghajlatváltozás 

költségeit, akik a leginkább 

felelősek azért.

Ösztönzők:
A zöld megoldásokat felvonultató kezdeményezések támogatása ahelyett, hogy büntetnénk a fenntarthatósági célokkal ellentétes kezdeményezéseket. Például pénzügyi ösztönzők nyújtása a fenntartható fogyasztás érdekében, többek között adókedvezmények biztosítása a bio ételeket fogyasztók számára.



44 Ötletek egy jobb Európáért – EYE 2014 beszámoló

Fenntarthatóság

A fiatalok kezében a fenntarthatóbb jövő kulcsa  
– Az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése

A globális fejlesztési terveket markánsan 
kontextusba helyezi az a megdöbbentő 
számadat, amely szerint az Unión belül a 15 és 
24 év közötti fiatalok 29,7 százaléka van kitéve 
a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának. Nemcsak a déli országokban 
probléma, hogy a kormányoknak nem sikerült 
teljesíteni a millenniumi fejlesztési célokat 
vagy megállapodni az éghajlatváltozással 
kapcsolatos valódi és kötelező erejű kötelezett-
ségvállalásban: ezek a jelenlegi és a következő 
európai generációkat is érintő, valós kihívások. 
Jelentős előrelépést jelentett, hogy a Rio+20 
konferencia elismerte a fenntarthatóság és a 
globális fejlesztési menetrend közötti összefüg-
géseket. Az új „fenntartható fejlesztési célok” 
elfogadásukat követően az Európában és a világ 
más részein élő fiatalok életére is befolyással 
lesznek; e célok többek között a szegénység-
gel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, 
a foglalkoztatással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kihívások kezelésére irányulnak.

Az új globális menetrendről folytatott jelenlegi 
vita ezért központi jelentőségű a fiatalok 
számára. Az Európai Ifjúsági Fórum biztosítani 
kívánja, hogy a fiatalokat és az ifjúsági szerveze-
teket nélkülözhetetlen szereplőként ismerjék el 
egy olyan globális terv kidolgozásában és vég-
rehajtásában, amely képes javítani az európai 
és a világ más részein élő fiatalok helyzetén, 
miközben határozottan figyelembe veszi a 
jogaikat.

A fenntarthatóság kérdése az európai 
ifjúsági rendezvényen

Az EYE során a fiataloknak lehetőségük 
nyílt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
meglátásaik megvitatására és megosztá-
sára. A viták során olyan összetett kérdéseket 
elemeztek, mint az energiatermelés és -felhasz-
nálás, az adócsalás vagy a pénzügyi piacok ins-
tabilitása, továbbá megvizsgálták az alternatív 
stratégiákat, például a szövetkezeteket is. A 
fiatalok a fenntarthatóságot a világ fiataljai-
nak helyzetét leginkább befolyásoló tényezők 
egyikeként jelölték meg, és felszólították a dön-
téshozókat, hogy sürgősen lépjenek az éghaj-
latváltozás enyhítése és az emberi katasztrófák 
elkerülése érdekében.

Az Európai Ifjúsági Fórum és az új 
globális tervek

Az Európai Ifjúsági Fórum a következőket tartja 
egy 2015 utáni hatékony fenntartható fejlesztési 
menetrend elengedhetetlen elemeinek:

• A fenntartható fejlődés melletti ambiciózus 
új globális kötelezettségvállalás

Az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia 
egy olyan széles körű globális megállapodás 
létrejöttében, amely a kormányok elszámol-
tathatóságára helyezi a hangsúlyt és hatékony 
végrehajtási mechanizmusokat tartalmaz. A 
világon jelenleg tapasztalható összetett és 
egymással összefüggő gazdasági, társadalmi 
és környezeti kihívások kezelése, továbbá a 
szegénység fenntartható fejlődés révén való 
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felszámolása csak akkor lehet sikeres, ha vál-
toztatunk az eddig alkalmazott gyakorlatokon. 
Alapvető paradigmaváltásra van szükség a világ 
vezetőinek globális kihívásokkal kapcsolatos 
megközelítésében annak érdekében, hogy 
kidolgozzanak egy fiatalokat célzó olyan 
reformmenetrendet, amely hozzájárul a fiatalok 
vágyainak megfelelő Európa és világ megte-
remtéséhez. Az új menetrendnek egyértelmű 
és mérhető célokat kell tartalmaznia, hogy 
számokban is kifejezhető legyen a 2030-ig 
elért előrehaladás a szegénység felszámolása 
és a fenntartható fejlődés terén. E menetrend 
kidolgozásának a következő kritériumoknak kell 
megfelelnie: a jog talaján kell nyugodnia, nem 
jelenthet visszalépést, és mindenkinek el kell 
fogadnia és alkalmaznia kell.

• Befektetés a fiatalokba mint a fenntart-
ható fejlődés kulcsfontosságú szereplőibe

A 15 és 24 év közötti fiatalok a világ népessé-
gének megközelítőleg 18 százalékát teszik ki. 
Muszáj valódi forrásokat szánni rájuk annak 
érdekében, hogy érdemi szerepet tölthessenek 
be a 2015 utáni feladatok ellátásában. Különösen 
fontos a minőségi oktatásba való beruházás. 
2030-ig minden szinten biztosítani kell a 
minőségi formális és nem formális oktatáshoz 
való egyetemes és ingyenes hozzáférést. A 
minőségi oktatás tanulóközpontú, befogadó 
és a normákkal szemben kritikus, ami segíti a 
fiatalok aktív világpolgárrá válását. Emellett a 
minőségi munkahelyekbe való beruházás is 
a fenntartható fejlődés előfeltétele. 2030-ig 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
tisztességes munkát, beleértve a tisztessé-
ges és méltányos munkabért, a biztonságos 

munkakörülményeket, az érdekképviseletet és 
a szociális védelmet is.

• Együttműködés a fiatalokkal és az ifjúsági 
szervezetekkel

A fiatalok hathatós részvétele alapvetően 
fontos a felelős, kezdeményező és demokra-
tikus polgárság kultúrájának kialakításában. 
Biztosítani kell a fiatalok szerepvállalását és 
be kell őket vonni a társadalmi, politikai és 
gazdasági döntéshozatalba, beleértve a fejlesz-
téshez kapcsolódó szakpolitikák kidolgozásá-
ban és végrehajtásában való érdemi részvéte-
lüket is. Az ifjúsági szervezeteknek partnerként 
kell közreműködniük a fiatalok bevonását célzó 
módszerek kialakításában. El kell ismerni azon 
szerepüket, amelyet az általuk biztosított nem 
formális oktatás révén a fiatalok társadalmi 
részvételének fokozásában játszanak, és a 

A YO!Village sátrai a parlament előtt
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Fenntarthatóság

döntéshozatali folyamat állandó résztvevőjé-
nek kell tekinteni őket.

• A befektetési és világkereskedelmi 
modelleken belüli jelentős változás

A fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos valódi 
előrelépéshez radikális változásra van szükség 
a globális befektetések és a világkereskedelem 
terén. Bármely elfogadott modell középpont-
jában az elszámoltathatóságnak és a felelős-
ségvállalásnak kell állnia, a globális közösséget 
pedig a nemzetközi szolidaritás elvének 
kell vezérelnie. A torzító és tisztességtelen 
támogatások elleni küzdelem és a méltányos 
kereskedelem előmozdítása érdekében össze-
hangolt erőfeszítéseket kell tenni a kulcssze-
replők – így az ILO és a WTO – bevonásával. 
Ugyanakkor javítani kell a szabályozást és 
a pénzügyi szektor felügyeletét, valamint 
igazságos adórendszereket kell kialakítani.

• Változó fogyasztási és termelési szokások

Sürgősen kezelni kell a fenntarthatatlan 
fogyasztási és termelési szokások problémáját. 
Az Uniót már csak azért is különös felelősség 
terheli, mert a világszintű fogyasztás arány-
talanul nagy része itt zajlik. Sürgősen el kell 
kezdeni formálni a fogyasztói szokásokat. Az 
európaiaknak jobban tisztában kell lenniük a 
rájuk háruló felelősséggel és a túlzott energia- 
és erőforrás-felhasználás következményeivel. 
Ezzel párhuzamosan elsőbbséget kell élvezniük 
azon alternatív megoldásoknak, amelyek 

hatékonyabbak és segítik a fogyasztás méltá-
nyosabb megoszlását. Az ifjúsági szervezetek 
e folyamatnak kulcsfontosságú szereplői 
lehetnek a társadalmi változások elérésének 
köztudottan hatékony eszköze, a nem formális 
oktatás révén.

A Magic Mirror sátor számos vita  
helyszínéül szolgált a YO!Village-ben
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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 Proper-

ty 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 Eras-
mus, mobility and interns as 
a solution for youth unemp-

loyment-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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Európai értékek

Európai értékek:  
Globális szereplő - tisztességes játékos?

Nemek közötti egyenlőség és generációk 
közötti szolidaritás

A Doris Pack európai parlamenti képviselő által 
levezetett vita során szociológiai problémaként 
világítottak rá a nemek kérdésére, arra helyezve 
a hangsúlyt, hogy pontosan miként járulhatna 
hozzá a jövőben a fiatalabb generáció a nemek 
közötti különbségek megszüntetéséhez. A 
találkozó a „Generációkon belüli egyenlő 
részvétel” címet kapta; nem meglepő azonban, 
hogy a vitafórumon három nő szólalt fel, és a 
hallgatóság soraiban is megközelítőleg négy az 
egyhez alakult a nők és férfiak aránya.

„A férfiakat is be kell vonnunk ebbe a 
küzdelembe” – mondta a vitafórum egyik 
felszólalója, Paula Nehrer a Cserkészlány 
Világszövetségtől.

A rendezvény 500 felszólalójának összetételét 
közelebbről megvizsgálva – a férfiak nőkhöz 
viszonyított aránya 2:1 volt – ugyanakkor 
egyesek azzal érvelhetnek, hogy a férfiak 
megfelelően képviseltették magukat, és 
inkább azt kellene biztosítani, hogy a nők is 
hasonlóképpen megjelenhessenek szakér-
tőként az EYE-hez hasonló hivatalos európai 
rendezvényeken.

Tekintettel Európa népességének elörege-
désére és arra, hogy az európai parlamenti 
képviselők átlagéletkora jelenleg 55 év, 
a résztvevők és a szervezők egyetértet-
tek abban, hogy fokozni kell a generációk 
közötti párbeszédet. Különösen fontos ez a 
döntéshozók esetében.

„Nem szeretném, ha valamilyen korhatárra 
hegyeznénk ki a kérdést. Az egész személyes 
vélemény és kulturális felfogás kérdése” – 
mondta az Olaszországból érkező Sofia Valenti 
a más generációkkal szembeni előítéletek 
leküzdésével foglalkozó szeminárium során.

A Kínában született, de Franciaországban élő és 
tanuló Hu Hao elmondása szerint a kínai szülők 
mindent feladnak gyermekeik felnevelése 
érdekében.

„A fiatalok azonban nem igazán fogják fel 
ennek jelentőségét” – mondta.

A kameruni születésű francia diáknak, Benjamin 
Ahamadának teljesen más tapasztalatai vannak:

„Nem ugyanúgy viszonyulunk az idősebb 
generációhoz, mint a franciaországi fiatalok. 
Nincsenek előítéleteink és sosem bánunk tiszte-
letlenül az idősebbekkel.”

Bár az EYE felszólalói egyáltalán nem voltak sokszínűek, a programok változatossága 
már sokkal kielégítőbb volt: számos kulcsfontosságú kérdést megvitattak, kezdve az 
Európa mint jó szomszéd és értékes globális közreműködő helyzetéről szóló vitafó-
rummal, ahol külön hangsúlyt kapott Ukrajna, egészen a XXI. századi európai értékek 
köré szerveződő ötletbörzékig.
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Politikai vígjáték

„Meglehetősen szokatlan volt ez az show – ha 
egyáltalán annak lehet nevezni. Általában 
nem szokták jegyzetelni a szavaimat. Ráadásul 
délelőtt fél 12-kor rendszerint nem vagyok még 
vicc-üzemmódban” – mondta Andy Zaltzman 
az EYE rendezvényen elhangzott, „Űzhetünk-e 
bármiből viccet?” című előadása kapcsán.

Tényleg egészen szokatlan és érdekes 
élményben volt része annak a 100 európai 
fiatalból álló közönségnek, amely végighall-
gatta és végignevette a humor céljairól és 
határairól szóló 90 perces előadást.

„A humornak nincs célpontja; nem bántó, 
csupán vicces kíván lenni. De végső soron a 
néző dönt arról, hogy a vicc ténylegesen sértő-e 
vagy sem” –magyarázta a magát pesszimistá-
nak tartó brit komikus.

A több nyelvre tolmácsolt vita ugyan magával 
ragadta a közönséget és a tolmácsokat is, de 
komoly kérdéseket is felvetett a humorral kap-
csolatban. Van-e határa a humornak? Okozhat-e 
kárt az a vicc, amelyik társadalmi problémákkal 
foglalkozik? A csoport egyetértett abban, hogy 
a jelen vagy a múlt háborúihoz kapcsolódó 
tragédiák és emberi szenvedés nem képezheti 
vicc tárgyát. Az ezeket övező témák, így a 
politikai események ugyanakkor már igen, sőt 
kell is, hogy foglalkozzanak velük a komikusok, 
akik Zaltzman elmondása szerint kellő felelős-
ségtudattal végzik a munkájukat. Hozzátette: ő 
maga úgy állapítja meg a határt, hogy felteszi 
a kérdést, vajon előadná-e produkcióját a saját 
édesanyjának.

A hallgatóságnak a jelek szerint összességében 
tetszett a politikai stand-up kabaré:

„Nagyszerű volt, ötvözte a viccet és a humorral 
kapcsolatos néhány igazán jó felvetést. Tetszett, 
hogy megnevettetett. Jókedvre derültem, és 
alig várom, hogy másokkal is beszélhessek a 
humorról és arról, hogy milyen messzire lehet 

benne elmenni” – mondta az Ausztriából érkező 
Daryl Chou.

Vissza a valóságba: más bőrébe bújni

Az EYE második napján az „Európai értékek: 
vissza a valóságba” címmel a YO!Village-ben 
bemutatott darab keretében arra kérték az EYE 
30 résztvevőjét,, hogy maguk is kapcsolódja-
nak be a darabba – a közönség tagjai ugyanis 
a színpadra léphettek és befolyásolhatták a 
történet alakulását.

A darab elején színészek játszották el, ahogy egy 
zenekari próbán az egyik taggal elégedetlen 
zenészek között kommunikációs nehézségek 
alakulnak ki. A próbán a félénk és visszahú-
zódó fehérorosz fiúval, Vaszjával kötekedtek 
nemzetisége miatt, és nem hagyták, hogy 
megmutassa, mit tud. A közönséget ezután 
arra kérték, hogy változtassák meg a főszereplő 
sorsát, és képzeljék el, hogyan védekezné-
nek a megfélemlítés ellen Vaszja helyében. 
Újrakezdték az előadást, de ezúttal a nézők 
bármelyik pillanatban megállíthatták azt, és 
átvehették Vaszja szerepét. Legalább öten 

Európai értékek

Andy Zaltzmann, politikai showman
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eljátszották a főszereplőt, különböző straté-
giákat alkalmazva a zaklatással szemben a 
humortól kezdve a hízelgésig. Az EYE résztvevői 
közül többen jelezték, hogy már volt részük 
hátrányos megkülönböztetésben, és ez a darab 
a verbális agresszión kívül más válaszreakciókat 
is kínált számukra.

Emberi jogok, véleménynyilvánítási 
szabadság és gyűlölet-bűncselekmények

Az „Európai értékek” témakörben többek között 
a gyűlöletbeszéd és az internetes zaklatás 
problémája is felmerült, így a résztvevők átbe-
szélhették az Unió által elfogadott internetes 
szabályokat és szakpolitikákat, és azt, hogy 
miként tehetnénk szélesebb körben ismertté a 
problémát olyan kezdeményezések révén, mint 
az Európa Tanács „No Hate Speech” elnevezésű 
mozgalma.

Az Európai Parlament egyik célja, hogy 
világszerte segítse az emberi jogok tisztelet-
ben tartását, védje a kisebbségeket és terjessze 
a demokratikus értékeket (nem utolsósorban 
az információszabadságot és a sajtószabad-
ságot). A digitális médiában jelenleg zajló 
forradalom miatt a helyzet rendkívül gyorsan 
változik: folyamatosan jelennek meg az új 

módszerek a gondolatszabadság korlátozására, 
de ugyanakkor e korlátozások megkerülésére is.

Az Unión belül a véleménynyilvánítási 
szabadság többféle szabályozási formájával 
találkozhatunk; bizonyos országokban rendkívül 
korlátozottan érvényesül a sajtószabadság és az 
újságíróknak öncenzúrát kell gyakorolniuk. De 
az Unión kívül sokkal súlyosabb a helyzet.

Olivier Basille, a Riporterek Határok Nélkül 
szervezet részéről a válságokról szóló 
tudósítások kapcsán az új és a közösségi 
médiák fontos szerepét emelte ki. Basille idézte 
a szervezet 2014-es sajtószabadság-indexének 
adatait: az év kezdete óta 17 újságírót és 10 civil 
tudósítót gyilkoltak meg; további 174 újságírót 
és 166 civil netpolgárt ejtettek foglyul. Az 
évente közzétett index 180 országban méri az 
információszabadság szintjét. E mutató mutatja 
az újságírók, a hírszervezetek és a netezők egyes 
országokban élvezett szabadságának szintjét, 
és azt is, hogy a hatóságok mennyire próbálják 
tiszteletben tartatni ezt a szabadságot.

Bár a támadások az Európai Unión kívül 
történtek, Basille hangsúlyozta, hogy nem kell 
feltétlenül kilépni Európa területéről, hogy a 
sajtószabadsággal kapcsolatos emberi jogi 
jogsértéseket találjunk; az uniós országok több 
mint fele ugyanis a rangsor középmezőnyében 
szerepel.

Oroszország és az Európai Unió

A szólásszabadságról és az online biztonságról 
folytatott viták visszatérő témája volt a vissza-
éléseket jelentő személyek védelme. Amint 
Olivier Basille elmondta:

„Európából és az európai politikából egyszerűen 
hiányzik a civil kurázsi. Ebben az esetben 
Oroszország volt a bátor – mi nem nyújtottunk 
menedéket annak, aki felfedte, hogy mindany-
nyiunkat megfigyeltek.”

Megtapasztalt diszkrimináció – beszélgetés az Európa  
Tanács által szervezett Élő könyvtár eseményen
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A több száz fiatalból álló hallgatóság hosszú 
tapssal fejezte ki egyetértését.

Oroszországban különösen nehéz a média 
helyzete. Kirill Korotejev, a Szaharov-díjat 
2009-ben elnyert Memorial szervezet tagja 
szerint az internet gyors fejlődése miatt egyre 
nagyobb nehézséget jelent az orosz kormány 
számára a tartalmak blokkolása, ezért aztán 
egyszerűen átalakítják a médiaintézmények 
struktúráját. Oroszországban jelenleg drámaian 
nehéz a homoszexuálisok helyzete, jegyezte 
meg egy résztvevő. Még a rendőrség sem védi 
meg őket az üldöztetéssel szemben.

„A rendőrség büntetlensége talán az egyik 
legnagyobb probléma, amivel ma Oroszország 
szembenéz” – mondta Kirill Koroteev.

Multikulturalizmus és populista szólamok

A bevándorlással együtt a „globalizáció sötét 
oldalának” kérdését is megvitatták, külön 
hangsúlyt helyezve az emberkereskedelemre. 
Az egyik ötletbörzén arra kérték a 40 résztvevőt, 
hogy találjanak ki innovatív megoldásokat 
Európa jobbá tételére. Az egyik elképzelés 
szerint olyan európai közéleti találkozóhelyeket 
kellene létrehozni, ahol nemcsak a fiatalok és az 
Európát beutazó mobil polgárok léphetnének 
kapcsolatba egymással, hanem az idősebbek 
és a társadalomból kirekesztett csoportok 
is. A legnépszerűbb javaslat a minimálbér 
bevezetése valamennyi uniós országban és a 
mindenki számára ingyenes oktatás biztosítása 
volt. A találkozó végére nem alakult ki egységes 
álláspont a multikulturalizmus témájában.

A 28 éves holland Robin van Leijen szerint 
a jövőben a multikulturalizmus erősítésére 
kellene helyezni a hangsúlyt:

„Lehetőségként, nem pedig fenyegetésként kell 
rá tekintetni.”

A multikulturalizmussal és az Európán 
végigsöprő populizmussal összefüggésben 
az EYE egyes résztvevői az uniós bevándorlók 
jelenlegi helyzetét is megvitatták. A témát az 
emberkereskedelem és az otthonaikat egy jobb 
európai élet reményében hátrahagyók szem-
pontjából is megvizsgálták.

„Érdekesnek találtam a vitát; mivel 
Olaszországból, egy Lampedusához közeli 
helyről érkeztem, jól ismerem a helyzetet, hiszen 
minden nap szembesülök vele” – mondta Sofia 
Valenti, aki így folytatta:

„A tagállamok egyedül nem képesek megoldani 
a helyzetet. Európának egységes egészként kell 
fellépnie, és több pénzt kell fordítania a huma-
nitárius segítségnyújtásra.”

Európai értékek
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Kreatív ötletek: Európai értékek
Az EYE résztvevői által felvetett és megvitatott néhány ötlet

Felelős adóztatás:Magas adók kivetése azokra a termékekre, amelyek esetében nem tartják tiszteletben a munkavállalók jogait vagy a környezetvédelmi szabályokat.

Európa az emberekért:
Olyan Európai Uniót szeretnénk, ahol az emberek fontosabbak a bankoknál és a 

pénzügyeknél.

Az értékek védelme:
Európának szigorú magatartási szabályokra van szüksége a harmadik országokkal, különösen a jó kormányzás és az emberi jogok területén kétes hírű országokkal folytatott kapcsolatokra vonatkozóan. E szabályokat különösen a fegyverexport területén kellene alkalmazni. Az uniós intézményeknek ezenfelül fel kell függeszteniük a diktatúrákkal való együttműködést (azaz a kereskedelmi megállapodásokat), még ha azok stratégiai fontosságú gazdasági partnerek is.

Egyenlőség:
A nemek közötti egyenlőség megteremtése a társadalom valamennyi szintjén; egyenlő hozzáférés biztosítása az oktatáshoz és a munkahelyekhez nemtől, szexuális irányultságtól, vallási vagy etnikai hovatartozástól függetlenül.

Oktatás:

Ingyenes oktatás mindenki 

számára, egyetemi szinten is. 

Az európai történelemmel, 

értékekkel, emberi jogokkal és 

nyelvekkel foglalkozó „A mai 

Európa” című iskolai tantárgy 

bevezetése a közös értékeinkkel 

kapcsolatos tudatosság és az 

európai identitás megteremtése 

érdekében. Az Uniónak 

emellett támogatnia kellene a 

valamennyi iskola és egyetem 

számára elérhető, politikai és 

állampolgári ismereteket átadó 

internetes oktatóanyagok 

létrehozását.

Európa ne legyen 

bevehetetlen vár:

Európának a 

határellenőrzések során 

tiszteletben kell tartania 

az emberi jogokat. A 

menekültek befogadása 

közös felelősség, az eljárás 

során szolidárisan és 

etikusan kell eljárni.

Demokrácia-rangsor:

Az Európai Parlamentnek 

évente közzé kell tennie az 

európai államok demokráciai 

rangsorát, és a meghatározott 

szint alatt teljesítő államoknak az 

Európai Parlament előtt kellene 

megvédeniük a szakpolitikáikat. 

Ha nem sikerül meggyőzniük 

az Európai Parlamentet, le 

kell állítani a pénzutalásokat. 

Fel kell jogosítani az Európai 

Parlamentet az alapvető európai 

értékeket sértő uniós ország 

tagságának felfüggesztésére.

Párbeszéd és tapasztalatszerzés:

Néhány ötlet: 1) Unió által 

finanszírozott határvacsorák: két 

ország polgárai a közös határhoz 

utaznak, hogy találkozzanak 

egymással és közösen elfogyasszák 

a házilag készített ételeket és helyi 

italokat, miközben megismerik 

egymást; 2) kötelező európai 

diákcserék, amelyek célja a 

tapasztalatszerzés Európa valamely 

más részén, valamint hosszú távon 

az Európán átívelő barátságok 

születése; 3) olyan európai közéleti 

találkozóhelyek létrehozása, ahol 

nemcsak a fiatalok és Európa szerte 

utazó mobil európaiak léphetnének 

kapcsolatba egymással, hanem 

az idősebbek és a társadalomból 

kirekesztett csoportok is.

A gyűlölettel szembeni fellépés:Az LMBT személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények gyökereit kell kezelni ahhoz, hogy a kisebbségekkel szembeni gyűlöletet valóban csökkenjen.

Részvétel:
A generációk közötti párbeszéd a fiatalok bevonásával, elsősorban a döntéshozókkal, például a 2014-es EYE-hez hasonló rendezvények rendszeres szervezésével (regionális szinten is).
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Európai értékek

Részvétel, befogadás és a fiatalok jogai  
– Az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzése

Az uniós értékekkel kapcsolatos legtöbb kérdés 
válság idején merül fel – mit és hogyan kellene 
tennie vagy nem tennie az Uniónak? Mire 
kellene a hangsúlyt fektetnie: arra, amiben 
mindig is a legjobb volt, vagy ami az emberek 
többsége számára a legnagyobb előnyökkel 
jár? Hogyan biztosíthatná az Unió, hogy 
lépései nem járjanak előre nem látható káros 
hatással a polgáraira és különösen a következő 
generációra – a fiatal polgáraira nézve?

Az Ifjúsági Fórum szerint a válságból kivezető 
út lázas keresése során az Unió maga mögött 
hagyta a fiatal polgárait, akiknek ezáltal sérültek 
a jogaik. A fiatalok azt hallják, hogy a saját 
feladatuk kilábalni a válságból, például fizetés 
nélküli szakmai gyakorlatok vagy drága iskolák 
révén. Ez a hozzáállás azonban nemcsak egy 
„elveszett generáció" kialakulását kockáztatja, 
hanem azt is eredményezi, hogy az egész 
generáció elvesztheti reményét a jövőben. 
Ráadásul a pórul jártak között túlnyomórészt 
olyanok lesznek, akik jelenleg is a társadalmi 
és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű 
csoportokba tartoznak, így a már meglévő 
szakadék csak tovább tágul.

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az Európa 
egészét érintő problémák – így a munkahelyi 
biztonság és a munkanélküliség – közös 
európai megoldásokat igényelnek. Most 
európai szinten biztosítható a legmegfelelőb-
ben az európai fiatalok jogainak védelme.

Európai értékek az EYE szemszögéből
Az Ifjúsági Fórum szerint az Uniónak aktívan fel 
kell lépnie az európai fiatalok jogainak tisztelet-
ben tartása érdekében. Csak így kerülhető el, 
hogy a jövőben még több elveszett generáció 

jöjjön létre, és így maradhat Európa hű saját 
értékeihez. Ezt a következtetést támasz-
tották alá az EYE-on lezajlott viták, többek 
között a Cseh Ifjúsági Tanács eszmecseréje a 
részvétel különböző módjairól vagy egy másik 
a fiatalokra vonatkozó uniós kvóták bevezeté-
séről. Az Ifjúsági Fórum emellett foglalkozott 
a fiatalokat - homoszexuálisokat, fogyatékoso-
kat, társadalmi vagy gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetűeket, stb. - érő megkülön-
böztetéssel is.

Az Európai Ifjúsági Fórum és az európai 
értékek
Nem könnyű feladat az értékei mellett hűen 
kiálló és a következő generáció jogait biztosító 
új Unió megteremtése. Szemléletváltásra lesz 
szükség az Unió szerepvállalása terén, és át kell 
gondolni az uniós lépések különböző generá-
ciókra gyakorolt következményeit. Az Uniónak 
a fiatalokat érintő politikai döntéshozatal és 
jogalkotás során például biztosítania kell, hogy 
meghallgassák az érintetteket. Ez a felülről 
lefelé irányuló döntéshozatal mértékének csök-
kentését és a közvetlen demokrácia szélesebb 
körű alkalmazását jelenti. Növelni kell a fiatalok 
jelenét segítő befektetéseket, ezzel biztosítva 
egy olyan jövőt, ahol mindenki esélyt kap a 
benne rejlő lehetőségek kibontakoztatására:

• Beruházás a fiatalokba

Az Európai Ifjúsági Fórum szerint az Uniónak 
a környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió 
támogatására kellene összpontosítania az 
erőforrásait, mivel így biztosítható, hogy a 
döntések meghozatalakor az embereket és 
a szükségleteiket helyezik a középpontba. A 
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döntések során meg kell hallgatni a fiatalok és 
az ifjúsági szervezetek álláspontját. Az Uniónak 
az innovációra, a kohézióra és az ifjúságra kell 
helyeznie a hangsúlyt. Célzott beruházások a 
minőségi oktatásra, az ifjúsági munkanélküliség 
elleni küzdelemre, a fiatalok zöld munkahelyek 
felé terelésére és a fiatal vállalkozók támogatá-
sára .

• A növekedésre összpontosító kiegyensú-
lyozott költségvetés

A tagállamoknak pozitív egyenlegű közép- és 
hosszú távú költségvetésekre kell törekedniük 
anélkül, hogy aláásnák a jólléti államot vagy 
a mai fiatal generációra hárítanák a jelenlegi 
adósságok jövőbeni megfizetésének terhét.

• A fiatalok részvétele

Az Unió úgy biztosíthatja a leghatékonyabban 
a fiatalok jogait, hogy az őket érintő szakpo-
litikai területeken gondoskodik a döntésho-
zatalban való érdemi részvételükről – a ránk 
vonatkozó kérdésekben nem születhet döntés 
a bevonásunk nélkül. A Lisszaboni Szerződés 
szerint az Uniónak ösztönöznie kell a fiatalokat 
arra, hogy részt vegyenek Európa demokrati-
kus életében, ezért az Uniónak végre konkrét 
lépéseket kellene tennie e téren. Felszólítjuk 
az uniós tagállamokat többek között arra, 
hogy valamennyi választáson, így az európai 
parlamenti választásokon is szállítsák le a válasz-
tójogi korhatárt 16 évre. A politikai pártokat 
szintén arra kell ösztönözni, hogy indítsanak 
több fiatal jelöltet a választásokon.

• Az Európai Ifjúsági Fórum elismerése

Az európai ifjúsági szervezetek platformjaként 
az Európai Ifjúsági Fórum az Unió valamennyi 
intézménye (köztük a Parlament) által elismert 

kulcsfontosságú partner, amelynek a fiatalokat 
érintő valamennyi politikai kérdés és intézkedés 
tekintetében nyitott, átlátható és rendszeres 
párbeszédet kell folytatnia az említett 
szereplőkkel.

• A közvetlen demokrácia szélesebb körű 
alkalmazása

Az európai polgárok közvetlenebb bevonásának 
biztosítása érdekében az Európai Ifjúsági Fórum 
támogatja a nemzetközi listákat az európai 
parlamenti választásokon.

Nem csak az Ifjúsági Fórum és tagjai, az Európa 
különböző részén működő ifjúsági szervezetek 
képviselik ezt a véleményt. A LoveYourFuture 
kampány keretében az európai parlamenti 
választásokon induló, különböző politikai 
családokból és országokból kikerülő 240 
jelölt és 85 megválasztott európai parlamenti 
képviselő is csatlakozott több itt felvázolt 
elképzeléshez.

Abendkonzert auf dem Kleberplatz
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A ma ötleteiből lesznek a holnap tettei:  
Fiatalok a jobb Európáért

Az európai ifjúsági rendezvény vége felé közeledve az Európai Parlament plenáris 
üléstermében tartott záró ülésen az előadók bemutatták az Európa jobbá tétele 
érdekében összegyűjtött elképzeléseket, majd átadták azokat Doris Pack európai 
parlamenti képviselőnek, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének. 

A mozgalmas hétvége ellenére – amely során 
egymást érték a viták és a megbeszélések, a 
szerepjátékok, az élő kulturális előadások és 
sportesemények, nem is említve a koncertek-
kel és bulikkal teli estéket – vasárnap reggel az 
ülésterem zsúfolásig telt a résztvevőkkel, akik 
változatlan lelkesedéssel figyeltek és fűztek 
megjegyzéseket az előző két nap során felvetett 
elképzelésekhez és a levont következtetések-
hez. A rendezvény hivatalos záróeseménye 
így tulajdonképpen újabb vitává alakult, ahol 
számos gondolatébresztő ötlet elhangzott.

Az EYE öt témakörével kapcsolatos legfonto-
sabb elképzeléseket tíz előadó mutatta be, 
majd a közönség is lehetőséget kapott felveté-
seinek és javaslatainak megosztására.

Johanna Nyman (Európai Ifjúsági Fórum) 
az ifjúsági munkanélküliség szemszögé-
ből ismertette az Európa jobbá tételére 
irányuló elképzeléseket, és rámutatott az Unió 
felelősségére:

„Az uniós politikának arra kellene összpontosí-
tania, hogy minőségi munkahelyeket teremtsen 
a fiatalok számára. Európai „New Deal”-re, 
fiatalokba való beruházásokra és új társadalmi 
szerződésre van szükségünk. Az ifjúsági mun-
kanélküliségre az európai ifjúsági garanciap-
rogram jelentheti az egyik megoldást, de több 
erőforrásra van szükség. A fiataloknak is részt 
kell venniük a tervezésben, a végrehajtásban és 
az értékelésben. Legfontosabb üzenetünk, hogy 

az ifjúsági munkanélküliség nem a fiatalok 
hibája, azt az egész társadalom problémája-
ként kell kezelni. Eljött a tettek ideje” – fejtette 
ki.

Jean-Francois Gerard (ARTE) a digitális forrada-
lommal kapcsolatban említett pár ötletet, majd 
hozzátette: az EYE résztvevőit határozottan 
érdeklik a digitális lehetőségek kiszélesítése. 
Az egyik ötlet egy kalózkodásra figyelmeztető 
jelzés kidolgozása volt: ez egy kis számítógépes 
ablak lenne, amely tájékoztatja a felhasználót, 
hogy a fájlok le- és feltöltése során nem merül-e 
fel a szerzői jogi jogsértés kockázata. A második 
elképzelés egy európai vírusvédelmi program 
kidolgozása: az országok a technológia és az 
információk megosztásával egységes és meg-
fizethető vírusellenes programot fejlesztené-
nek ki, ezzel védve az európaiakat számára a 
vírusoktól és kémprogramoktól. A harmadik 
elképzelés a digitális demokrácia fejlesztése, 
amelynek eredményeképpen lehetővé válna az 
online szavazás lehetősége.

Ada Reichhart a strasbourgi önkormányzat-
nál szerzett munkatapasztalatából kiindulva 
az Unió fenntarthatóságával kapcsolatban 
ismertetett néhány elképzelést. A jelenlegi 
környezeti válság társadalmi probléma, és nem 
engedhető meg, hogy egyúttal gazdasági 
problémává is váljon, fogalmazott.

„Európa jobbá tétele érdekében változtat-
nunk kell mindennapi viselkedésünkön; 

A beszámoló 
összefoglalója
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csökkentenünk kell az energiaigényt, újra kell 
gondolnunk a termelési és fogyasztási rend-
szerünket, a megújulóenergia-kutatásába kell 
befektetnünk, és el kell magunkat kötelezni az 
energia-átállás mellett.”

Európa jövőjével kapcsolatban Paul Girard, a 
strasbourgi Institut d’études politiques (Politikai 
Tanulmányok Intézete) és az École nationale 
d’administration (Nemzeti Közigazgatási 
Főiskola – IEP/ENA) képviselője megjegyezte, 
hogy életkortól függetlenül valamennyi 
európai polgár figyelmét fel kell hívni a 
személyes adatok interneten való megadásának 
kockázataira. Felszólított továbbá az egységes 
európai választási rendszer, valamint a közös 
energiapiac létrehozására. Erre az uniós tagál-
lamokra esetlegesen nyomást gyakorló, Unión 
kívüli országoktól, például Oroszországtól való 
függőség elkerülése céljából van szükség, vélte.

Az „Európai értékek” témakörében Földi László 
(Európa Tanács) ismertette az Európa jobbá 
tételére irányuló észrevételeit és elképzelé-
seit, és ennek során a következő kérdésekre 
összpontosított: európai identitás, Európa a 
világban, az Európa előtt álló kihívások, emberi 
jogok, szólásszabadság, gyűlöletbeszéd, a 
fiatalok részvétele és a fiataloknak biztosított 
lehetőségek.

„Az európaiaknak újra kell gondolniuk, mit 
jelent európainak lenni a XXI. században; az 
Unió az emberi jogok és a demokratikus értékek 
védelmezője, és e minőségében a migránsok, 
a menekültek és a menedékkérők célállomása. 
Olyan hely azonban, ahol mostanában ismét 
felütötte a fejét a nacionalizmus, a szélsőséges-
ség és az intolerancia.”

A két moderátor, Katarzyna Mortoń (Európai 
Ifjúsági Sajtószövetség) és Peter Matjašič 
(Európai Ifjúsági Fórum) arra kérte a résztve-
vőket, hogy írják le az Európa jobbá tételére 
irányuló saját elképzeléseiket, és dobják 
be azokat az épületen kívüli YO!Village-
ben elhelyezett ötletdobozba. Ezeket az 

elképzeléseket az Európai Történelem Házában 
tartott időszaki kiállításon fogják bemutatni.

Amikor a résztvevők kora délután hazaindultak, 
még számos kérdés megválaszolatlan maradt. 
Miért mondta le annyi európai parlamenti 
képviselő a vitafórumokon való részvételét? 
Hol volt az Európai Parlament elnöke, Martin 
Schulz? Hova tűnt az Európai Unió sokfélesége, 
amellyel ugyan számos program foglalkozott, a 
felszólalók azonban nem tükrözték azt? Három 
napnyi élénk vitáit követően világossá vált, 
hogy a fiatal résztvevők részt kívánnak venni az 
európai politikában. A közel 5500 résztvevő a 
rendezvény során számos elképzelést felvázolt 
Európa jobbá tételét illetően, ezek után már az 
Európai Parlament megválasztott képviselőin 
múlik, hogy milyen lépéseket tesznek azokkal 
kapcsolatban.

A beszámoló 
összefoglalója

Érkeznek a jobb Európát célzó ötletek az ötletdobozba
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Az EYE résztvevőinek összlétszáma: 5380 – valamennyien 16 és 30 év közöttiek

Az Unióból érkező résztvevők száma: 5135

A tagjelölt országokból érkező résztvevők száma: 92

Az Unión kívüli országokból érkező résztvevők száma: 153

Az Euroscola résztvevőinek száma: 600

A YO!Fest-en résztvevők száma: 10 000

± 500 felszólaló, moderátor és levezető, beleértve az európai parlamenti képviselőket is

250 önkéntes

Több mint 200, változatos formájú program

Három nap alatt 14000 tweet a #EYE2014 hashtag-gel

A résztvevők állampolgársága A résztvevők életkora

Tények és számadatok

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age



Az EYE internetes oldala:
http://www.eye2014.eu

Az EYE Facebook oldala:
http://epfacebook.eu/eye2014

EYE a Twitteren:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Az interneten közvetített programokat a következő, igény sze-
rint lekérhető videoszolgáltatással nézheti meg: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

 Köszönjük a támogatást az EYE 2014 hivatalos partnereinek.

A jelentést az Európai Ifjúsági Sajtószövetség készítette
Az Európai Ifjúsági Fórum megjegyzéseivel, 2014. június.

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


