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Forord ved Anni Podimata og 
Othmar Karas,
	næstformænd	i	Europa-Parlamentets	
syvende	valgperiode	med	ansvar	for	
kommunikation

Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE 2014) var uden fortilfælde. For første gang i dets 
historie åbnede Europa-Parlamentet (EP) sine døre for tusinder af unge fra hele kontinentet og 
bad dem præsentere deres ideer om Europa og dets fremtid. På unik vis blev rollerne vendt på 
hovedet under EYE: MEP'erne lyttede, mens de unge tog teten.

Resultatet af det tre dage lange arrangement var en bred vifte af stimulerende bidrag, der alle er 
kendetegnet ved ønsket om forandring og innovation. Vi er sikre på, at disse ideer kan være en 
kilde til inspiration for alle nyvalgte såvel som genvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. Vi er 
sikre på, at dette kun er begyndelsen til en frugtbar dialog, og at dette blot er den første EYE, som 
Europa-Parlamentet har organiseret - det er nu op til de nyvalgte MEP'er at gå forrest og fortsætte 
dialogen med Europas ungdom.

Forord ved Klaus Welle, 
Europa-Parlamentets	generalsekretær

EYE 2014 var en kolossal succes. Forfatterne bag denne rapport, som kommer fra European Youth 
Press, har på imponerende vis sammenfattet den store mængde af ideer, som de unge deltagere 
præsenterede i løbet af EYE-weekenden.

EYE´s succes bør i høj grad tilskrives Parlamentets politiske ledelse, der støttede initiativet, 
Parlamentets forskellige tjenestegrene, der sikrede arrangementets afvikling, vores partnere, det 
store antal frivillige, og selvfølgelig først og fremmest alle deltagerne, der fra start til slut begejstret 
bidrog til EYE- indholdet.

Et overvældende antal af de adspurgte deltagere mente, at EYE bør udvikle sig til en tilbageven-
dende begivenhed. Parlamentets ledelse har lyttet til opfordringen og besluttet at etablere EYE 
som en fast komponent for en åben og kontinuerlig tovejskommunikation mellem MEP'er og 
unge, såvel som en platform for unge europæere.

Forord
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Idéer til et bedre Europa: EYE2014 rapport

Et	bedre	Europa?	Der	er	forløbet	knap	70	år	siden	afslutningen	af	Anden	Verdenskrig,	
og	de	europæiske	lande	optræder	i	dag	ikke	kun	som	ærbødige	og	fredelige	naboer,	
men	har	opbygget	et	fælles	politisk	system	og	inkorporeret	det	i	deres	egne	samfund.	
Men	tager	vi	det	for	givet?	Hvilke	idéer	har	den	nuværende	generation	af	unge	
europæere	til	de	næste	skridt	i	det	europæiske	projekt?

Det Europæiske Ungdomsarrangement 
(EYE), arrangeret af Europa-Parlamentet 
(EP) i tæt samarbejde med Det Europæiske 
Ungdomsforum (YF) og ni andre partnere, 
blev afholdt i Strasbourg i dagene 9.-11. maj 
2014. I arrangementet deltog over 5 500 unge 
i alderen 16-30 fra alle EU's medlemsstater og 
tredjelande med den opgave at besvare disse 
spørgsmål, udveksle idéer og drøfte deres 
visioner om et bedre Europa. Arrangementet 
omfattede mere end 200 aktiviteter under 
forskellige former, og der deltog ca. 500 talere, 
ordstyrere og formidlere inklusive medlemmer 
af Europa-Parlamentet. Aktiviteterne var 
centreret omkring fem hovedtemaer: ung-
domsarbejdsløshed, den digitale revolution, 
Den Europæiske Unions fremtid, bæredygtig-
hed og europæiske værdier.

Aktiviteternes forskelligartethed med hensyn 
til form sikrede, at deltagere, talere og MEP'er 
var i stand til at interagere på en utvungen og 
udbytterig måde. Der var høringer, debatter, 
spørgsmål-og-svar-sessioner, workshopper og 
forskellige rollespil, som gjorde det muligt for 
deltagerne at gøre sig bekendt med arbejds-
processerne i EU ved at spille rollen som 
medlem af Europa-Parlamentet.

Under en Euroscola Special-session oplevede 
over 600 europæiske skoleelever en dag som 

MEP, hvor de rejste spørgsmål i tilknytning til 
deres ønsker om Europas fremtid, hvor de 
arbejdede i udvalg og fremsatte forskellige 
forslag dækkende alt fra aktivt medborger-
skab til vedvarende energi og ungdomsar-
bejdsløshed, og hvor de stemte – ikke kun om 
følsomme emner rangerende fra, hvilke sprog 
der skulle benyttes i Parlamentet til indførelse 
af euroen, men også om egne forslag.

Innovative former såsom idétjek og idélabo-
ratorier var centreret omkring den klassiske 
rollefordeling med politikere, der holdt taler, 
og hvor beslutningstagerne skulle lytte til 
unge deltagere i rollen som "idéfangere". De 
var således specielt værdifulde, idet unge fik 
mulighed for at bidrage effektivt med deres 
idéer.

Indledning
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Ved	unge,	for	unge

Da der var tale om et ungdomsarrangement, 
var det helt afgørende, at unge og deres orga-
nisationer indgik som et centralt element i 
planlægningen og gennemførelsen af EYE. 
Europa-Parlamentet samarbejdede fra starten 
af med Det Europæiske Ungdomsforum, der 
tjener som platform for ungdomsorganisatio-
nerne i Europa, for at sikre, at de unge stod i 
centrum for arrangementet.

Det Europæiske Ungdomsforum bidrog til 
EYE med den vellykkede "YO!Fest". YO!Fest, 
der står for "Youth Opinion", er ungdomsfo-
rummets årlige åbne politiske festival, der 
kombinerer politisk debat, workshopper og 
aktiviteter med gratis koncerter samt kultur- og 
sportsaktiviteter.

YO!Village, der var en integreret del af EYE, 
blev etableret foran Parlamentet og viste, at 
en alternativ tilgang til politisk engagement 
er mulig. Ungdomsorganisationer fra hele 
kontinentet samt civilsamfundsorganisatio-
ner og erhvervspartnere bidrog til YO!Fest 
ved at arrangere aktiviteter og interaktive 
stande, hvilket skabte en levende atmosfære 
i YO!Village. Liveforestillinger i form af musik, 
teater og cirkus fandt sted side om side med 
livlige debatter om en lang række emner lige 
fra tanken om at sænke valgretsalderen til 16 
til multidiskrimination og følgevirkningerne af 
ungdomsarbejde og ungdomskooperativer. 
Der foregik uformelle uddannelsesaktiviteter 
i ethvert hjørne af YO!Village, hvor deltagere 
og besøgende blev opfordret til at gøre 
sig bekendt med europæiske processer og 
kampagner og interagere med over 50 organi-
sationer, som var repræsenteret under EYE.

Hertil kom, at talrige ungdomsgrupper, der 
deltog i EYE, havde mulighed for at oprette 
egen workshop eller endog gennemføre 
deres egen kunstneriske optræden under 

arrangementet. Disse ungdomsworkshopper 
og denne kunstneriske optræden ved unge 
(dans, musik, teater osv.) samt en række mere 
løsslupne programelementer under EYE2014 
(såsom "digital gaming"-aktiviteter i form af 
iDance eller gruppespil i form af Eurocracy 
og EuroCulture) skabte en mindre formel og 
kreativ mulighed for interaktion mellem unge 
deltagere under EYE.

Et	åbent	og	inklusivt	arrangement

At række videre end til de officielt registrerede 
EYE-deltagere var en vigtig målsætning med 
EYE2014 for at sikre inddragelse og deltagelse 
af så forskelligartet et publikum som muligt 
under arrangementet.

Med de offentlige YO!Fest-koncerter i 
Strasbourg og Wacken nåede EYE godt ud 
over de 5 500 deltagere og tiltrak yderligere 
4 500 mennesker til Europa-Parlamentet og 
ungdomsforummet. Koncerterne tjente som 
trækplaster til at nå ud til lokale i Strasbourg 
og mindre engagerede unge og ansporede 
et betydeligt antal til at deltage i andre 
YO!Fest-aktiviteter. På samme måde bidrog 
EYE-relaterede aktiviteter og optræden, hvor 
Strasbourg kommune, der var officiel partner 
til EYE, optrådte som vært for at bringe arran-
gementet tættere på lokalbefolkningen.

Indledning

Tolketegn ved EYE 2014
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Unge, der ikke havde mulighed for at være 
fysisk til stede under EYE2014, havde mulighed 
for at følge og deltage i arrangementet 
online. EYE havde en stærk virtuel tilstede-
værelse. Mange af paneldiskussionerne blev 
webstreamet eller havde "tweet walls", hvilket 
sikrede en alternativ mulighed for at deltage og 
gjorde det muligt for dem, der var interesseret, 
men ikke til stede, at stille spørgsmål og give 
deres mening til kende. Aktive sociale medie-
kanaler betød også, at disse debatter fortsatte, 
efter at sessionerne og selve arrangementet 
var afsluttet. Websites og sociale medier blev 
benyttet inden, under og efter EYE som kanaler 
til at imødekomme unges ønsker og vise deres 
politiske engagement, sikre, at deres stemmer 
blev hørt og fremme interaktion – ikke kun 
mellem ligestillede, men også med europæiske 
ledere. Over de tre dage genererede hashtags 
#EYE2014 og #YOFest over 12 000 tweets.

Unge	engageret	i	at	skabe	et	rigere	
Europa

Hovedformålet med Det Europæiske 
Ungdomsarrangement var at vise, at unge er 
villige til at engagere sig i at skabe en lysere 
fremtid med henblik på en rigere, inklusiv, 
innovativ og bæredygtig Europæisk Union, og 
at de udgør en uvurderlig kilde til idéer om, 
hvordan dette mål skal opfyldes. Der var en 
ægte vilje til at udveksle idéer under EYE, og 
mange deltagere udtrykte ønske om i højere 
grad at blive inddraget i EU's beslutningspro-
cesser. Som formanden for Det Europæiske 
Ungdomsforum, Peter Matjašiè, udtrykte det:

–Unge i dag bliver alt for ofte ugleset for deres 
mangel på interesse for politik og manglende 
motivation med hensyn til at stemme. Men det, 
vi så denne weekend, var, at unge af enhver 
eller ingen politisk overbevisning samledes 
fulde af interesse, entusiasme og lyse idéer […] 
Det fælles tema var de unge deltageres ønske 

om, at deres stemme høres højt og klart af de 
europæiske ledere.

Denne rapport er resultatet af de fælles 
bestræbelser, som European Youth Press og 
Det Europæiske Ungdomsforum udfoldede 
for at indsamle unges idéer og sikre, at de 
ikke går tabt. Rapporten bygger på bidrag fra 
EYE-journalister, der dækkede de forskellige 
aktiviteter under arrangementet.

Balloner symboliserer Det Europæiske Ungdomsforums ønsker 
til de nye MEP'er 
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Ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløshed:  
nye perspektiver for en fastlåst generation

Disse hænder og historierne bag dem afspejler 
det brændende problem med ungdomsar-
bejdsløshed i euroområdet, hvor arbejdsløs-
hedsprocenten blandt unge ifølge Eurostat 
udgjorde 22,9 % i februar 2014. Når man ser på 
disse tal, er det vigtigt at forstå, at afvigelserne 
i omfang og årsagerne til ungdomsarbejds-
løshed i medlemsstaterne er så betydelige, at 
der formentlig ikke kan findes et "europæisk 
svar" – et synspunkt, der blev understøttet 
under mange debatter under EYE. Med en 
ungdomsarbejdsløshed på 56 % i Grækenland, 
49 % i Kroatien, men kun 7,8 % i Tyskland (den 
laveste blandt alle EU-lande), er skaren af ledige 
ikke repræsenteret ligeligt i Europa.

Ungdomsarbejdsløsheden	i	EU

De følgevirkninger, som ungdomsarbejdsløs-
heden har for alle europæiske lande, er ikke 
desto mindre betragtelig, hvilket kan illustreres 
ved eksempler fra Tyskland og Spanien. 
Sidstnævnte land, hvis situation var genstand 
for en længere debat under EYE, oplever 
en massiv demografisk ændring, idet unge 

forlader landet for at søge job andetsteds. Erik 
Labuske, en af talerne i panelet og aktivist for 
Juventud Sin Futuro, en ungdomsudviklingsor-
ganisation i Spanien, har oplevet virkningerne 
af denne masseemigration:

– Alle forlader Spanien for at søge et bedre liv 
i udlandet.

Han talte ud fra egen erfaring, idet han havde 
startet egen virksomhed i Frankrig frem for 
Spanien:

– I Frankrig er omkostningerne forholdsvis lave, 
mens det i Spanien er umuligt for unge at blive 
selvstændigt erhvervsdrivende, medmindre de 
er rige, bemærkede han.

Et andet populært mål for unge spaniere er 
Tyskland, landet med den laveste arbejds-
løshedsprocent, en boomende økonomi og 
løfter om et bedre liv for mange. Tyskland har 
imidlertid nu lukket et af sine jobprogrammer, 
der hjælper folk som Eric Labuske med at finde 
arbejde i udlandet. Hundreder, måske tusinder 
af unge fra EU-økonomier i vanskeligheder er 
strandet i Tyskland, efter at regeringen uden 
videre afviste at modtage ansøgninger under 

Det	tog	ikke	lang	tid	under	det	Europæiske	Ungdomsarrangement	at	finde	personer,	
der	er	unge,	kvalificerede	og	ledige.	"Hvor	mange	af	jer	er	i	dag	ledige	eller	underbe-
skæftiget?"	spurgte	Nazan	Gödkemir	fra	ARTE,	ordstyrer	under	"Beat	Box	Europe	–	The	
art	of	staying".	Det	tog	kun	nogle	få	sekunder,	før	de	første	hænder	røg	i	vejret.	Mange	
af	 de	 tilstedeværende	 havde	 taget	 gode	 universitetseksamener,	 tilbragt	 semestre	 i	
udlandet,	haft	praktikjob,	arbejdet	gratis,	talte	flere	sprog	og	var	ivrige	efter	at	arbejde	i	
et	land,	der	ikke	er	deres	eget.	Alligevel	rakte	groft	regnet	en	tredjedel	af	de	tilstedevæ-
rende	personer	hånden	i	vejret	som	tegn	på,	at	de	havde	haft	problemer	med	at	finde	
et	job	i	det	seneste	år	eller	var	ledige	i	dag.



12 Idéer til et bedre Europa – EYE 2014 rapport

et program med titlen "The Job of My Life", 
som ifølge planen skulle løbe indtil 2018. Det, 
at initiativet slog fejl, fordi det løb tør for penge, 
idet det blev overvældet af ansøgninger fra 
hele Europa, viser, at migration ikke udgør en 
reel løsning på ungdomsarbejdsløsheden, 
men at disse problemer snarere bør tackles af 
de enkelte medlemsstater.

Overvinde	kvalifikationskløften

Et af problemerne er, at de nationale uddan-
nelsessystemer ganske enkelt ikke tilbyder 
uddannelse i de kvalifikationer, som er 
efterspurgt på arbejdsmarkedet, hvilket 
resulterer i ubesatte stillinger over hele 
kontinentet som følge af en kronisk kvalifikati-
onskløft. Eksperter, der var til stede under EYE, 
advarede om, at denne voksende "kvalifikati-
onsmismatch" afskærer unge fra deres fremtid. 
Anna Ludwinek fra Det Europæiske Institut 
til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 
(Eurofound) bemærkede, at de unge hungrede 
efter vejledning om, hvilke kvalifikationer de 
behøver med henblik på jobmarkedet:

– De unge og erhvervslivet ligger reelt på linje, 
når det gælder belysning af, hvilke kvalifikatio-
ner der er nødvendige, noterede hun.

– Men det er i virkeligheden uddannelsespart-
nerne, der ikke fatter problemet.

Boryana Stancheva og Eva Parvanova fra 
Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe 
Center (BRIE) behandlede dette problem på 
deres workshop. De ønsker at etablere en 
europæisk referenceramme for fælles beskæf-
tigelsesegnethed (European Framework of 
Reference for Common Employability Skills 
– FORCES). Boryana Stancheva mener, at 
resultatet vil gavne studerende over hele 
Europa:

• Målet er at opstille en plan til regulering af 
beskæftigelsesegnethed, så denne ikke forbliver 
en vag beskrivelse, der varierer fra arbejdsgiver 
til arbejdsgiver, og så de studerende ved, hvad 
de skal arbejde på. I en ideel verden mener vi, at 
den endda bør inkorporeres i universiteternes 
studieordninger.

Andre mener, at løsningen på kvalifikations-
problemet er fælles uddannelsesmål i hele 
EU, hvilket også blev støttet af MEP Catherine 
Trautmann fra Den Socialdemokratiske Gruppe:

– Det vigtige er, at vi prioriterer en række fælles 
uddannelsesmål i hele EU ud fra, hvad der er 
behov for for at få folk i arbejde.

Men beslutningstagere er ligesom unge 
aktivister delt, hvad angår den rigtige måde 
at slå bro over kvalifikationskløften på, og 
skeptikerne advarer mod at stille urimelige for-
ventninger til EU, når det gælder uddannelses-
politik. Mikkel Barslund, forsker ved Centre for 
European Policy Studies (CEPS), bemærkede, at 
der var ringe begejstring for at dele beføjelser 
med Bruxelles på uddannelsespolitikområdet:

• Efter min mening har folk al for stor tiltro til, 
hvad EU kan gøre på det område. Jeg føler 
ikke, at medlemsstaterne er særlig ivrige efter 
at samarbejde omkring udformningen af en 
uddannelsespolitik.

Ungdomsarbejdsløshed

Ung EYMD journalist lytter til en paneldebat
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Programmer,	 der	 tjener	 til	 at	 indvinde	
mere	erfaring

Unge, der befinder sig i en situation, hvor EU 
har for ringe indflydelse på uddannelsesom-
rådet, og hvor medlemsstaterne tøver med at 
indføre ændringer, er begyndt at blive mere 
proaktive og selv finde løsninger.

Agros-ungdomsgruppen fra Cypern, der 
styrede en interaktiv workshop som led i EYE, 
kortlagde fire hovedområder, hvor unge kan 
involvere sig og dermed øge sandsynlighe-
den for at finde beskæftigelse: europæiske 
programmer, frivilligt arbejde og livslang 
læring.

• Uddannelse betyder meget, men du finder ikke 
altid et job, når du forlader universitetet. Alle går 
på universitetet nu, så der er stor konkurrence. 
Du bør i stedet forske i noget, du brænder for, 
og vi er ikke uddannet nok til at vide, hvordan 
vi skal nå dertil og få et job, bemærkede Alexis 
Orias fra Det Forenede Kongerige.

Mange workshopper og idélaboratorier under 
EYE gik ind for en bottom-up-tilgang, hvor 
unge har indflydelse på formen og indholdet 
af uddannelses- og arbejdsplaner. Sebastiaan 
Rood, repræsentant for Nationale Jeugdraad, 
mener, at problemet kun kan løses, hvis 
ungdommen inddrages.

– En af de afgørende ting er ikke kun at tale til 
de unge, men at indsluse dem i bestyrelserne på 
uddannelsesinstitutionerne, for de har – som 
det er i dag – ikke mulighed for at øve indflydelse 
på struktureringen af studieplanerne.

Inklusion:	en	vigtig	del	af	
EU-programmerne

Mens det bestemt er korrekt, at disse forslag 
kan føre til succes, skal man være opmærksom 
på, at sådanne fremgangsmåder i mange 
tilfælde kan bidrage til social stratificering. 
Selv om frivilligt arbejde bidrager til personlig 

udvikling og åbner mulighed for netværkssam-
arbejde, har mange unge ganske enkelt ikke 
midlerne til at foretage en sådan investering i 
form af tid og ressourcer. Det samme gælder 
Erasmus+-mulighederne, i og med at støtten 
ofte ikke dækker alle omkostningerne i 
forbindelse med at studere og udføre frivilligt 
arbejde i udlandet. Deltagerne er således 
ofte afhængige af deres families ressourcer. 
Uddannelse har altid været forbundet med 
udgifter, og nu i en tid med høj arbejdsløshed 
og lønnedskæringer kæmper mange familier 
for at støtte deres børns uddannelse. Ifølge 
Jana Sikorska, et medlem af OBESSU's taskforce 
fra Slovakiet, løber udgifterne til skoleudflug-
ter, projekter og undervisningsmateriale ofte 
op i over 1 000 euro pr. år. Som Radka Pudilova 
påpegede:

– Det er afgørende, at vi overvejer, hvordan vi 
kan sikre, at de programmer og muligheder, 
som EU tilbyder, er så inklusive som muligt. 
Ellers vil de unge ganske enkelt skulle basere 
sig på held og gode forbindelser for at komme 
i arbejde.

En øget digitalisering inden for alle erhvervs-
sektorer fører til et andet spørgsmål om 
kompetence: Hvad skal vi gøre med folk, der 
ikke er i stand til at tilegne sig alle ovennævnte 
færdigheder, som ikke kan holde trit med dette 
hurtigere og mere komplekse arbejdsmiljø? 
Kommissionen har forudsagt, at der vil være 
knap 1 mio. ledige job i Europa i 2015, mens 
arbejdsgiverne kæmper for at finde med-
arbejdere med digitale færdigheder. Ifølge 
Kommissionens resultattavle for den digitale 
dagsorden vokser antallet af "digitale" job med 
mere end 100 000 om året, mens antallet af 
færdiguddannede inden for it og højt kvalifi-
cerede it-arbejdere ikke kan følge med. Den 
overkvalificerede, ledige unge er blot et aspekt 
af dette og kan endda vise sig at være et mid-
lertidigt fænomen, der med tiden vil gå i sig 
selv. Den negligerede og potentielt farligere 
udfordring er specialarbejdere og manuelle 
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arbejdere, personer, for hvem arbejdsmarke-
det i Europa ikke længere frembyder nogen 
muligheder.

Vigtigheden	af	at	forstå	sociale	uligheder

Under EYE vedblev forskellige medlemmer 
af Europa-Parlamentet med at prædike 
om farerne ved yderligtgående partier og 
vigtigheden af at stemme, idet de glemte, at en 
stor del af den gruppe, de henvendte sig til, var 
de forkerte folk. Deltagerne ved sådanne arran-
gementer er normalt allerede mere interesseret 
i politik end den gennemsnitlige europæiske 
borger. Mange deltagere udtrykte frustration 
over deres håbløse situation, og Mercedesz 
Oszlanczi, en deltager fra Ungarn, bemærkede:

– Selv om vi ligger inde med nogle løsninger, 
såsom ungdomsgarantien og universitets-
baserede tjenester for studerende, kan jeg 
simpelt hen ikke se en ende på dette. Til trods 
for dette hører EYE-deltagerne imidlertid 
stadig til de privilegerede.

Mens EU tilbyder en række programmer for 
studerende, yngre arbejdstagere og iværk-
sættere, er det vigtigt ikke at glemme dem, 
der er mere modtagelige for simple slogans 
fra yderligtgående partier, eftersom den 
økonomiske krise fortsætter. Bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløsheden vil således kræve en 
forståelse for de voksende sociale uligheder i 
og blandt EU-medlemsstaterne snarere end en 
fokusering på manglende kvalifikationer hos 
de enkelte.

Selv om en øget arbejdsløshed i stor 
udstrækning var et resultat af recessionen i 
2008, har den ikke fortsat med at stige, efter 
at den økonomiske uro i nogen grad er stilnet 
af. Med henblik på ikke kun at finde løsninger, 
men også forhindre fremtidig ledighed blandt 

unge, er der behov for en større forståelse af 
problemet.

Agne Paksyle fra Litauen mener, at det største 
problem er det manglende samarbejde 
mellem regeringer, uddannelsessystemer, 
arbejdsgivere og ungdommen.

• Der er en enorm kløft mellem uddannel-
sesaktører og arbejdsgivere, som skaber et 
misforhold mellem de kvalifikationer, de har, 
og de færdigheder, deres arbejdsgiver kræver 
af dem. Skoler og universiteter bibringer elever 
og studerende akademisk viden og overser 
praktisk erfaring. Det, jeg foreslår, er at indføre 
et let tilgængeligt og forståeligt integreret 
informationssystem, der giver de unge alle de 
nødvendige oplysninger, såsom karriereudsig-
ter, jobprognoser, efterspørgslen på arbejds-
markedet og arbejdsgivernes tilfredshed med 
de færdiguddannede fra forskellige studieord-
ninger, bemærkede hun.

Ungdomsarbejdsløshed

Cirkusforestillinger af Den Europæiske Sammenslutning af 
Professionelle Circusskoler (FEDEC)
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Idéboksen: Ungdomsarbejdsløshed
Nogle eksempler og idéer fremlagt og drøftet af unge deltagere under EYE:

• En ny Marshallplan for 

Europa: 

En genopretningsplan, 

hvor indtil 2 % af EU's 

BNP kanaliseres til støtte 

til unge og skabelse af 

nye job.

• Uddannelsestilskud:Adgang til gratis formel og uformel kvalitetsud-dannelse for alle. Brede 
uddannelsesstøtteordnin-ger, specielt for børn fra lavindkomstfamilier.

• Offentlige 
investeringer:

EU-støtte til forskning 
og jobskabelse på 

området grøn økonomi.

• Basisindkomst:
Modtage en ubetinget basisindkomst fra fødsel til død. Indførelse af sam-menlignelige mindsteløn-ninger i alle EU-lande.

• Uddannelsessystemer: Harmonisere studieordnin-gerne over hele Europa, udvikle fælles uddannelsesmål i hele EU og indføre vekseluddannel-sesordninger over hele Europa, der skaber mere effektive for-bindelser mellem uddannelse og jobmarkeder.

• Mobilitet:

Øge den unge generations 

mobilitet gennem en styrket 

og bedre sproguddannelse, et 

obligatorisk udvekslingsår for alle 

europæere på sekundærtrinnet, 

ekstensiv finansiering af elevud-

veksling, bedre anerkendelse af 

diplomer og beviser og tilskyn-

delse til udveksling mellem virk-

somheder i hele EU for at bibringe 

unge europæere de interkulturelle 

og sprogmæssige kvalifikationer, 

de har brug for for at konkurrere i 

en verdensøkonomi.

• Offentlige investeringer: Bedre støtte til unge iværk-sættere og nye kooperati-ver, f.eks. i form af skatte-nedsættelse eller strategisk konsulentbistand.

• Finansielle incitamenter:

Økonomisk belønning 

af virksomheder, der 

beskæftiger personer 

under 25 og skattened-

sættelse for små og 

mellemstore virksomheder.

• Lighed:

Straffe alle former for 

diskrimination (race, 

køn, alder osv.) fra 

arbejdsgiversiden.

• Praktikdatabase:

En central europæisk 

database over praktikplad-

ser (med feedback og en 

gradueringsfunktion med 

henblik på at kommunikere 

og sammenligne kvaliteten af 

praktikpladsmuligheder).
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Ungdomsarbejdsløshed

Kvalitetsjob til alle: 
en	kommentar	fra	Det	Europæiske	Ungdomsforum

Der var i februar 2014 omkring 5,4 mio. unge 
ledige under 25 i EU, svarende til 22,9 % af alle 
unge1. Ungdomsarbejdsløshedskrisen har en 
gennemgribende følgevirkninger for unge og 
de samfund, de lever i. Unge oplever en øget 
grad af fattigdom og social udstødelse, og 
der er en stadig voksende sandsynlighed for, 
at de ender i dårlige og usikre job. 42 % af de 
yngre arbejdstagere i Europa har tidsbegræn-
sede kontrakter i sammenligning med 11 % 
for voksne arbejderes vedkommende2. Hertil 
kommer, at unge ofte bliver ofre for fordomme 
og diskrimination på arbejdsmarkedet. I visse 
EU-medlemsstater har de unge ikke samme ret 
til mindsteløn og social beskyttelse som den 
ældre befolkning.

Svarene på ungdomsarbejdsløshedskrisen bør 
ikke baseres på en "ethvert job kan gå an"-
tilgang. Retten til et anstændigt arbejde og 
beskyttelse mod ledighed er grundlæggende 
menneskerettigheder, og at være i stand til at 
finde kvalitetsarbejde er vigtigt for unge for at 
gøre det muligt for dem at deltage fuldt ud i 
samfundet og sikre deres autonomi.

Ungdomsarbejdsløsheden	under	EYE

Ungdomsarbejdsløshed var helt klart det 
problem, der havde den mest fremtrædende 
plads under EYE. Den virkelighed, unge møder, 
når de indtræder på jobmarkedet, er ikke mis-
undelsesværdig. Unge fremsatte en række 
idéer under EYE til afhjælpning af ungdomsar-
bejdsløshedskrisen. Idéerne rangerede fra en 
"ny Marshallplan for Europa" med henblik på 
at oprette 6 mio. arbejdspladser for unge til 

officiel anerkendelse af uformel uddannelse 
og garanteret social beskyttelse for iværksæt-
tere. Digitale værktøjer blev også fremhævet 
som et middel til at øge mobiliteten sammen 
med børnepasningsmuligheder for at sikre lige 
muligheder for alle.

Det	 Europæiske	 Ungdomsforum	 og	
ungdomsarbejdsløsheden

Det Europæiske Ungdomsforum slår til 
lyd for en EU-indsats på nedenstående 
områder for at forsøge at vende tendensen i 
ungdomsarbejdsløsheden.

• Investeringer i jobskabelse

Det Europæiske Ungdomsforum støtter idéer, 
der vil vende tendensen fra økonomiske 
stramninger på europæisk og nationalt plan 
og sætte skub i en jobskabende vækst baseret 
på sociale og miljømæssige standarder. Nylige 
økonomiske stramninger har ikke alene slået 
fejl med hensyn til at løse ungdomsarbejdsløs-
hedsproblemet, men undersøgelser har vist, at 
de reelt har forværret situationen og har bragt 
en hel generations fremtid i fare.

• Kvalitetsjob

Unge i Europa har ret til stabile kvalitets-
job. Et kvalitetsjob indebærer retten til social 
beskyttelse, jobbeskyttelse, en ikkediskrimine-
rende mindsteløn samt gode og sikre arbejds-
forhold. Et første skridt i retning af kvalitetsjob 
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kunne være kvalitetsprægede praktikjob. I 
denne forbindelse svigter medlemsstaterne 
de unge, idet de har vedtaget en utilstrække-
lig henstilling, der giver plads for misbrug af 
praktikordningen.

• Ungdomsgaranti

Ungdomsforummet erkender, at ungdoms-
garantien kan indebære en vigtig mulighed 
for ungdomsorganisationer, arbejdsmarke-
dets parter, civilsamfundsorganisationer og 
europæiske, nationale og regionale beslut-
ningstagere for at opstille en samlet strategi til 
løsning af ungdomsarbejdsløsheden. Til fuld 
gennemførelse af strategien er der imidlertid 
behov for betydelige investeringer, og de 
planlagte 6 mio. euro er ikke nok3.

• Ungdomsiværksætteri

Ungdomsforummet bekræfter sin tro på, at 
de unge fortjener muligheden for at skabe 
positive følgevirkninger for samfundet samt 
for at forme en stabil fremtid for dem selv via 
iværksætteri. Unge er imidlertid ofte ugunstigt 
stillet og har ikke råd til dårligt betalte og ure-
gelmæssige arbejdstimer i de tidlige faser af 
etableringen af en mikrovirksomhed. Der bør 
derfor stilles ressourcer og støtte til rådighed 
for unge iværksættere.

• Anerkendelse af uformel uddannelse

Endelig spiller ifølge ungdomsforummet 
uformel uddannelse (NFE) en afgørende rolle 
med hensyn til at forberede unge til arbejds-
markedet. Deltagelse i ungdomsorganisatio-
ner er navnlig værdifuld, når det gælder om at 

udvikle social kapital og skabe nye erhvervs-
forløb, specielt for NEET'er (ikke i beskæftigelse 
eller under uddannelse), unge, der dropper ud 
af uddannelsessystemet, og unge migranter4. 
Erfaringer indhøstet i ungdomsorganisatio-
ner og kvalifikationer erhvervet ved uformel 
uddannelse bør nyde større anerkendelse 
blandt arbejdsgivere og udbydere af formel 
uddannelse.
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 

2European Trade Union Institute, Benchmarking Working Europe 2012, ETUI, Brussels
3ILO (2012), Eurozone job crisis : Trends and Policy responses, International Institute for Labour Studies, 
Geneva
4Youth Forum Commissioned Study on the Impact of Non-Formal Education in Youth organisations 
on Young People’s employability: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print 
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Den digitale revolution

Den digitale revolution 
Internettets fremtid

Det	 21.	 århundrede	 har	 bragt	 med	 sig	 en	 stadig	 større	 dominans,	 hvad	 angår	
anvendelsen	af	digitale	teknologier	i	alle	aspekter	af	vores	liv.	På	det	personlige	plan	
gælder	dette	studier,	erhvervsaktiviteter	og	fritiden,	men	udstrækker	sig	også	til	natio-
nalstater,	internationale	organisationer	og	institutioner.	Denne	teknologi	har	imidlertid	
gennemsyret	 vores	 tanker,	 livsstil	 og	 kultur	 i	 en	 sådan	grad,	 at	 det	har	 foranlediget	
nogle	til	at	begynde	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	vores	forhold	til	den.

Kontrollerer teknologien os? Kontrolleres vi 
af andre som et resultat af den teknologi, 
vi benytter? Hvad sker der med de data, 
som vores udstyr indsamler om os? Det er 
almindeligt antaget, at ny teknologi ændrer 
vores liv på en lang række måder, således som 
det var tilfældet med medicin, transport og 
kommunikation i det 20. århundrede. Hvad 
kommunikation angår, har skriftlige metoder 
naturligvis eksisteret i årtusinder, men den til-
trækningskraft og hastighed, hvormed inno-
vationer, såsom de sociale medier, har gjort 
deres indtog i folks tilværelse, har givet termen 
"revolution" nyt liv.

Hvor dybt forankret er samfundet i denne 
digitale revolution? Hvis vi anlagde en positi-
vistisk synsvinkel, ville den da kunne fremme 
de berømte idealer fra den franske revolution i 
1789: Liberté, egalité, fraternité – frihed, lighed 
og broderskab?

Liberté	(frihed)

Individ kontra system, teknologi kontra 
indhold. Denne debat finder sted både online 
og offline, for internettet er ikke længere et 
passivt rum. Brugerne optræder i dag både 
som forbrugere og bidragydere og spreder 
informationer til et verdensomspændende 

publikum. Internettet frembyder talløse demo-
kratiske muligheder for kommunikation, der 
ikke er defineret ved fysiske grænser, men ved 
fælles interesser. Denne frihed trues af aktører, 
der tilsigter at gøre brug af de oplysninger om 
brugerne, der er indsamlet fra sociale medie-
platforme, e-mail-konti og personlige blogs.

Ifølge Oxfordordbogen har "frihed" mange 
definitioner: Det er "evnen eller retten til at 
handle, tale eller tænke, som man ønsker", og 
"en tilstand, hvor man ikke er underlagt nogen 
former for restriktioner og kan færdes uhindret". 
Med dette in mente blev følgende emner taget 
op under EYE i relation til individers digitale 
frihed såvel online som offline.

Iagttage dem, der sidder på magten

Internettet har helt klart åbnet mulighed for 
en uafhængig borgerjournalistik, en form for 
journalistik, der hyppigt udføres af almindelige 
medlemmer af civilsamfundet. Et ofte citeret 
eksempel er brugen af de sociale medier under 
det arabiske forår i 2010. Her blev de sociale 
medieplatformes betydning med hensyn til 
at formidle nyheder og lade folkets stemme 
blive hørt demonstreret i en lang række lande. 
De sociale medier betragtes følgelig ofte som 
en katalysator for ytringsfrihed i udemokratiske 
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lande og støttes derfor almindeligvis af demo-
kratiske samfund.

NSA og databeskyttelse

Den mest intense debat om internetbruge-
res personlige frihed startede sidste år, da 
whistlebloweren Edward Snowden udløste 
NSA-overvågningsskandalen. Lige siden da 
har spørgsmålet om databeskyttelse været 
bredt diskuteret på forskellige niveauer. 
Kommissionen har fået stillet flere forslag i et 
forsøg på at igangsætte en databeskyttelses-
reform senest ved udgangen af 2014, hvor 
borgernes ret til at få deres oplysninger slettet 
og få øget adgang til egne data fastslås.

NSA-skandalen har vist sig at være et politisk 
følsomt emne. Mens en række europæiske 
ledere har presset på for at få en klar og sam-
stemmende politisk reaktion fra USA's side, 
afspejler udviklingen på såvel det nationale 
som det internationale plan ret forskellige 
tendenser. F.eks. har til trods for EU's retorik 
(der hovedsagelig støtter de europæiske 
borgeres ret til privatlivets fred) Frankrig, 
Tyskland, Det Forenede Kongerige og flere 
andre europæiske lande selv gennemført 
masseovervågningsprogrammer.

Europa-Parlamentet stemte den 12. marts 
2014 om Kommissionens forslag til en databe-
skyttelsesforordning med 621 stemmer for og 
10 imod. Det centrale spørgsmål – "Hvordan 
beskytter vi privatlivets fred, mens vi samtidig 
tillader myndighederne at gennemføre 
deres rolle?" – forbliver imidlertid ubesvaret. 
Overvågningskameraer og kontrol bidrager til 
bekæmpelsen af terrorisme og alvorlige for-
brydelser, som det var tilfældet ved det nylige 
attentat i Boston. En undersøgelse gennemført 
i Det Forenede Kongerige har imidlertid vist, at 
sådanne kameraer kun har ringe indflydelse på 
kriminalitetsraten som sådan.

Emnet var genstand for en længere drøftelse 
under paneldebatten med titlen "Eagle Eye 
– Big Data Under Control?" under EYE. En 
vigtig konklusion fra drøftelsen var, at Big Data 
er en form for ny valuta, som folk benytter 
som betaling for tjenester. De benytter en 
e-mail-boks eller en social medietjeneste 
gratis, men udleverer til gengæld deres per-
sonoplysninger. Som Carl Fridh Kleberg, en 
international nyhedsjournalist fra det svenske 
nyhedsagentur TT og en af talerne i panelet, 
udtrykte det:

– Du betaler ikke for ting på internettet, for du 
er ikke kunde, du er produktet.

Deltagerne i EYE luftede stærke meninger 
om vigtigheden af databeskyttelse. Under 
rollespillet, der simulerede Parlamentets ple-
narforsamling under titlen "Digital duel" blev 
databeskyttelse gentagne gange af deltagerne 
karakteriseret som en af EU-borgernes vigtigste 
rettigheder.

• Databeskyttelse er grundlæggende vigtig. Den 
er en forudsætning for borgernes sikkerhed og 
deres ret til privatlivets fred. Bedre databeskyt-
telse vil forbedre borgernes tillid til det digitale 
marked, hvilket vil resultere i en saltvands-
indsprøjtning for vores økonomi, forklarede 
Constance, en deltager, der ved simuleringen 
spillede rollen som repræsentant for Alliancen 
af Liberale og Demokrater for Europa.

Den digitale revolution

Während einer Sitzung das Wort ergreifen
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Teknologi kontra indhold

I idélaboratoriet "Brave New World" delte en 
bredt sammensat gruppe af studerende deres 
syn på emnet "digital revolution". Mange af 
deres kritikpunkter blev rettet mod interna-
tionale organisationer og deres mangel på 
entydige privatlivspolitikker.

Ifølge de studerende bør "digital revolution" 
defineres i relation både til, hvor vi står nu, 
og til, hvad konsekvenserne af den efterføl-
gende udvikling kunne være for fremtiden. 
Twitterbrugerne bør f.eks. ikke fokusere på 
den hastighed, hvormed deres meddelelser 
rejser gennem vores globaliserede samfund. 
De bør snarere være optaget af anvendelsen 
af twitter til politiske debatter og af, hvordan 
dette vil ændre vores fremtidige opfattelse af 
"debat". Den næste generation vil ikke forbinde 
en debat med en tretimers samtale. Bør vi da 
holde innovatorerne ansvarlige for den "rette" 
eller "forkerte" anvendelse af deres applika-
tioner? Deres teknologier kommer ikke med 
en manual – og det med rette. Beskyttelse 
af ytringsfriheden er og bliver et afgørende 
aspekt af et demokratisk samfund.

Bygge intelligente byer

Et af aspekterne ved frihed er "intelligente 
byer", et begreb kun meget få mennesker 
er bekendt med. Udtrykket "intelligent by" 
bruges til at definere sammenkædningen af 

offentlige tjenester for at øge effektiviteten og 
styrke økonomierne. Dette spørgsmål berører 
i realiteten alle indbyggere i form af transport, 
forvaltning eller vand- og elforbrug for blot at 
nævne nogle få områder. Byerne bliver skridt 
for skridt "intelligente byer" og anvender digital 
teknologi til at opnå dette. Som Ska Keller, 
medlem af Europa-Parlamentet for Gruppen 
Verts/ALE, udtrykte det:

• Intelligente byer er ikke farlige. De skaber 
snarere en masse nye muligheder. Det er mere 
et spørgsmål om at holde trit med databeskyt-
telsen, hvor det gælder.

Processen med at skabe intelligente byer 
forekommer attraktiv og i tråd med vores 
moderne samfund, men der hersker ingen tvivl 
om, at en sådan udvikling skal kontrolleres som 
følge af den iboende fare for tab eller tyveri af 
data.

Egalité	(lighed)

Den digitale revolution giver også mulighed 
for øget lighed, hvad angår muligheder og 
kommunikation. Gratis digitale platforme kan 
fremme demokratisk deltagelse og anspore 
borgerne til at give deres mening til kende om 
forskellige emner. En løsning kunne være at 
indføre elektroniske afstemningssystemer.

• Folk er undertiden for dovne til at begive sig 
hen til afstemningsstedet, eller de arbejder hele 
dagen og har ganske enkelt ikke mulighed for at 
stemme, selv om de gerne vil. Det er i dag muligt 
at udføre mange ting i et sikkert onlinemiljø, 
såsom bankforretninger, så de europæiske 
lande burde gøre det muligt at stemme online 
eller via smartphones, selv om man opholder 
sig i et andet land, sagde Jean-François Gerard 
fra ARTE ved afslutningsceremonien.

Men for at dette kan ske, er det nødvendigt 
at løse spørgsmål om lige adgang og 
uddannelse. Hertil kommer, at spørgsmålet 

Unge parlamentarikere diskuterer "intelligente byer" med 
deltagerne
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om dataindsamling ikke kun knytter sig 
til spørgsmålet om frihed, men også til 
spørgsmålet om lige rettigheder.

Den digitale kløft

Den voksende digitale kløft udgør en 
udfordring for vor tids uddannelsesaktører og 
regeringer, i og med at personer tilhørende 
bestemte generationer eller sociale grupper 
ikke lærer at navigere på nettet og benytte 
digitale systemer. Stephen Clark, direktør for for-
bindelser med borgerne i Europa-Parlamentets 
Generaldirektorat for Kommunikation, ser en 
tydelig generationskløft mellem personer, 
der vokser op uden teknologi, idet han dog 
er hurtig til at notere, at denne kulturkløft ikke 
nødvendigvis betyder, at sådanne personer 
ikke er i stand til at lære og tilpasse sig.

Tæt knyttet til spørgsmålet om digitale 
færdigheder er idéen om, at internetad-
gang er en menneskeret, idet fortalerne for 
digitale færdigheder gør gældende, at disse 
er afgørende for, at folk kan gøre brug af 
ytringsfriheden. I 2010 var Finland det første 
land i verden, der knæsatte bredbånd som en 
lovbestemt rettighed for alle borgere.

Uddannelse: Ligger fremtiden i online?

Ligesom med mange andre af de offentlige 
institutioners funktioner omstilles uddannelse 
i stigende grad til onlineverdenen. Idéen om 
onlinekurser med fri adgang gør det muligt for 
studerende over hele verden at træffe beslut-
ninger om kurser og timing, vurdere relevansen 
af fleksibiliteten i indholdet og løbende skaffe 
sig adgang til gratis undervisningsmateriale.

Frit tilgængelige uddannelsesressourcer og 
massive frit tilgængelige onlinekurser er for 
nylig blevet udråbt som en ny tendens, der vil 
gøre uddannelse mere tilgængelig for alle, og 
deltagerne i EYE debatterede mulighederne for 
sådanne kurser. Selv om antallet af studerende 
inden for videregående uddannelser har nået 
200 mio. og forventes at stige til 400 mio. i 
Europa i 2030, ser det ud til, at målsætningen 
for de kommende år er at skabe muligheder for 
yderligere udvikling.

Hovedparten af deltagerne var i første 
række optaget af, om fri adgang til videregå-
ende uddannelseskurser kunne styrke deres 
jobudsigter, og om sådanne kurser kunne 
levere kvalitetsuddannelse. Debatten gav ikke 
nogen endelige svar på disse spørgsmål, men 
manglende digitale færdigheder, mangler 
med hensyn til udstyr og ikt-orientering i med-
lemsstaternes uddannelsessystemer blev af 
deltagerne udpeget som de primære udfor-
dringer, når det gælder om at indføre frit til-
gængelige onlinekurser i Europa.

Bekæmpe kriminalitet gennem indsamling 
af personoplysninger?

Cyberkriminalitet har uden nogen tvivl ændret 
lovgivningen, ikke kun på nationalstatsplan, 
men også hvad angår selve EU. Det er derfor 
ikke overraskende at finde stor interesse i pro-
blematiske sager, der er blevet behandlet ved 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Den digitale revolution

Deltagere oplever, hvordan teknologi og fitness kan gå hånd i 
hånd med iDance- maskinen
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og Den Europæiske Unions Domstol. Enkelt 
sagt: Hver gang en borgers data indsamles 
og anvendes af et politikorps, opstår der en 
konflikt mellem retten til privatlivets fred og 
behovet for offentlig sikkerhed.

Nogle vil hævde, at hvis du ikke har noget 
at skjule, har du intet at frygte. Men er det 
nødvendigt, at vores personoplysninger bliver 
tilgængelige for alle? EU har indtil videre 
foretrukket at basere sig på kompromiser 
mellem frihed og sikkerhed frem for at tackle 
problemet direkte. Selv hvis vi ser bort fra 
talrige betænkeligheder, spørgsmål og 
bekymringer over ulovlig misbrug af person-
oplysninger, er der en vigtig ting, der fortsat 
lyser i øjnene: Til trods for at EU vedblivende 
forsøger at afklare de retlige grænser og 
skærpe opmærksomheden omkring adfærden 
i onlineverdenen, har det ligesom fejlet, når 
det gælder om at fremkomme med praktiske 
løsninger. Spørgsmålet om anonymitet blev 
rejst under mange af aktiviteterne under EYE.

– Det er afgørende vigtigt for mange, at deres 
anonymitet beskyttes online, at de har ret 
til at forblive anonyme, bemærkede Gregor 
Schamschula, en af deltagerne.

Fraternité	(broderskab)

Fører øgede muligheder for deltagelse også 
til større samhørighed i samfundet? Stræben 
efter en følelse af accept er fælles for alle 
mennesker og trues mere end nogensinde af 
onlinesfærens grænseløse natur. Institutioner, 
såsom EU, har imidlertid forsøgt at appellere 
til borgere over hele kontinentet og skabe en 
følelse af "broderskab", hvor unge deltager i 
udvekslingsprogrammer inden for videregå-
ende uddannelse, og politikerne står sammen 
over for finanskrisen.

Spilindustrien håber på at påvirke 
samfundet

En temmelig overraskende synsvinkel dukkede 
op i de mange paneldebatter og workshopper 
under Det Europæiske Ungdomsarrangement 
omkring emner såsom programmering, 
uddannelsesspil og spilindustrien i almindelig-
hed. Selv om det kan forekomme besynderligt 
at forbinde disse emner med spørgsmålet om 
en fælles europæisk identitet, giver det en vis 
indsigt, hvis man læser mellem linjerne:

• Spiludviklere og spillere har i årtier opfattet 
videospil som et underholdningsmiddel. 
Skeptikere har helt uundgåeligt insisteret på, 

#EYE2014 word cloud 
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Privatlivets fred og 

databeskyttelse: 

Oprette et europæisk borger-

beskyttelsesagentur (ECPA), 

der har ansvaret for at sikre 

EU-borgeres ret til onlinesikker-

hed og privatlivets fred! Europa 

bør være førende på det digitale 

område med ekspertise inden for 

og fokusering på beskyttelsen af 

privatlivets fred og sikkerhed og 

bør fastlægge højere sikker-

hedsnormer for software- og 

hardwareproducenter.

at videospil skabte en generation af frem-
medgjorte, antisociale og aggressive unge, 
bemærkede spildesignkonsulent Konstantin 
Mitgutsch.

• Vi bevæger os i dag hen imod udvikling af 
undervisningsvideospil, der får dig til at handle, 
får dig til at tænke og får dig til at undgå 
konflikt. Vi udvikler videospil, der er mere end 
blot underholdning, men kunne føre til en revo-
lutionerende milepæl inden for uddannelse og 
påvirke samfundet i positiv retning, fortsatte 
han.

En reel dialog mellem politikere og 
borgere?

Kunne digitale løsninger bringe forskellige 
grupper af personer sammen og dermed 
fremme social samhørighed? EU føles abstrakt 
og fjern for mange EU-borgere, og de ser ikke 
EU's følgevirkninger for deres dagligdag.

• De nuværende digitale platforme handler 
om at aflevere et budskab, ikke om samtale. 
GovFaces benytter de sociale mediers evne 
til at sætte borgere og politikere i forbindelse 
med hinanden. Politikerne har facebook- og 
twitterkonti, hvor de taler og lægger fotos ud, 
men de interagerer ikke. På GovFaces kan de 
imidlertid ikke aflevere budskaber, men kun 

interagere, Sagde Connor Sattely, administre-
rende direktør for GovFaces.com.

Her har politikeren en profil, og borgerne 
fremsætter spørgsmål, idéer eller forslag, 
der kan blive "up-voted" eller "down-voted". 
Politikeren kan da besvare spørgsmålet med 
et skriftligt svar eller en videomeddelelse. 
45 politikere benytter i dag platformen til at 
interagere med borgerne.

I et globalt samfund i hastig forandring, hvor 
alle bader i data, hvor informationer rejser 
verden rundt på sekunder, og folk fra forskellige 
kontinenter kan sætte sig i forbindelse med 
hinanden blot ved et museklik, står internettets 
potentielle indvirkning på verdens fremtid højt 
på EU's dagsorden.

– Jeg mener, at unge europæere gennem 
virtuelle rum kan formidle deres idéer frit 
uafhængigt af, hvor de bor, bemærkede 
Benedicte King fra Ludwigsbourginitiativet.

Ifølge hende kunne det stadig mere kraftfulde 
onlinekommunikationssystem tjene til at 
bygge bro mellem forskellige kulturer, idéer og 
individer fra over hele Europa og kunne starte 
på at forme Europas fremtid i samarbejde med 
de unge, som vil stå med ansvaret for det om 
nogle få år.

Den digitale revolution

EYE deltager fremlægger sine ideer 
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Idéboksen: Den digitale revolution
Nogle eksempler og idéer fremlagt og drøftet af unge deltagere under EYE:

Digitale rettigheder: 

Internetbrugernes 

rettigheder bør være globale 

og lige, og lige adgang til 

information samt retten til 

privatlivets fred og data-

beskyttelse bør være en 

menneskeret.

Digital uddannelse: Undervise i digitale færdigheder og skærpe opmærksomheden om digitale rettigheder og 
datasikkerhed i skolen med 
henblik på at opfostre en 

generation af helhedsorien-
terede digitale eksperter.

Mediefri zoner: 
Oprette mediefri zoner, så borgerne kan tage en pause 

fra it-teknologien.

Fri adgang:
Åben adgang til viden og forskningspublikationer. Fremme af "open source"-soft-ware og gratis kultur (film, musik og spil).

Privatlivets fred og 

databeskyttelse: 

Oprette et europæisk borger-

beskyttelsesagentur (ECPA), 

der har ansvaret for at sikre 

EU-borgeres ret til onlinesikker-

hed og privatlivets fred! Europa 

bør være førende på det digitale 

område med ekspertise inden for 

og fokusering på beskyttelsen af 

privatlivets fred og sikkerhed og 

bør fastlægge højere sikker-

hedsnormer for software- og 

hardwareproducenter.

Wi-fi for alle:

Gratis og frit 

tilgængelig wi-fi og 

internet overalt og for 

alle.

Teknisk innovation:
Øget EU-innovation og –samarbejde inden for internet-sikkerhed og cloud. Støtte til indførelsen af en risikoindikator for pirateri samt et europæisk antivirusprogram, der bør kunne erhverves til en overkommelig pris eller helt gratis.

Digital forfatning:

 Vi har brug for et europæisk konvent 

om den digitale fremtid bestående 

af borgere og repræsentanter fra alle 

dele af samfundet og fra alle EU-lande 

med den opgave at udarbejde 

en digital forfatning. Denne bør 

indeholde bestemmelser om de 

håndhævelige rettigheder, som 

enkeltpersoner bør have med hensyn 

til digital kommunikation, dvs. retten 

til adgang, retten til at drive forretning, 

men også retten til privatlivets fred 

og databeskyttelse. Forfatningen bør 

desuden indeholde regler for en ægte 

europæisk it-infrastruktur.

Investeringer:
Flere investeringer i nye europæiske digitale teknologier samt EU-støtte til ngo'er, der arbejder på at forbedre databeskyttelsen.

Gennemsigtighed: 

Oprette en uafhængig 

EU-mediekanal 

til sikring af mere 

gennemsigtighed.

Forme 
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Den digitale revolution

internettets fremtid: 
en	kommentar	fra	Det	Europæiske	Ungdomsforum

Unge europæiske borgere hører blandt de 
flittigste, dygtigste og mest avancerede medie-
brugere i verden. I mere end 25 lande har 
over 95 % af alle unge adgang til internettet, 
mens ca. 63 % af alle personer i aldersgrup-
pen 16-24 allerede benytter mobilt internet5. 
Unge er blevet den mest relevante målgruppe 
for internet- og indholdsudbydere og en af de 
mest aktive grupper, når det gælder produktion 
og formidling af information via de nye medier. 
Sikring af pålidelig og hurtig internetadgang, af 
retten til privatlivets fred og databeskyttelse, af 
ytringsfrihed og borgerdeltagelse hører blandt 
de varmeste ønsker, som er blevet fremsat af 
unge og ungdomsorganisationerne i Europa 
over de seneste par år.

EYE var anledning til at behandle spørgsmålet 
om den såkaldte "digitale revolution" og til 
at udnytte situationen til at inddrage unge 
europæiske borgere i beslutningsprocesserne 
omkring internettets fremtid. De 5 500 unge, 
der var til stede i Strasbourg, fik følgeskab af 
hundreder af europæere, som deltog online.

Et	digitalt	"end-to-end"-
ungdomsarrangement

Det Europæiske Ungdomsarrangement blev 
udtænkt med et digitalt "end-to-end"-del-
tagelsesformat for øje. Før, under og efter 
arrangementet kunne deltagerne interagere 
og fremsætte idéer under anvendelse 
af digitale værktøjer. Hertil kommer, at 
Europa-Parlamentets og Det Europæiske 
Ungdomsforums sociale medieprofiler 

etablerede en livesamtale under arrangemen-
tet for at inddrage unge, der ikke kunne være 
til stede i Strasbourg, i arrangementet.

Unge havde mulighed for at udveksle syn på 
den digitale revolution under de tre dage, 
EYE varede. Der var debatter om de sociale 
mediers evne til at gøre de politiske processer 
mere gennemsigtige og i højere grad inddrage 
borgerne samt om de komplekse spørgsmål, 
som "Big Data" som en moderne valuta og 
dens følger for internetbrugernes rettigheder 
rejser.

Det	Europæiske	Ungdomsforum	og	den	
digitale	revolution

At tage hul på spørgsmålet "digital revolution", et 
yderst komplekst område i konstant udvikling, 
udgør en enorm udfordring, men en udfordring, 
som Det Europæiske Ungdomsforum er villig 
til at tage op. EU har behov for at anlægge en 
proaktiv tilgang til kommunikation, idet det 
sikrer, at borgernes rettigheder beskyttes, og 
at denne politik forbliver relevant og aktuel. 
Ungdomsforummet understreger navnlig 
følgende:

• En rettighedsbaseret tilgang

Udviklingen af en ny mediepolitik og af en 
ny international forvaltning af internettet bør 
være en brugercentreret proces, hvor fokus på 
demokratiske værdier, frihed og menneskeret-
tigheder fastholdes, og hvor alle borgere nyder 
lige webmuligheder.

• Et tværgående og bredt perspektiv
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Den digitale revolution bør ikke alene fokusere 
på at indføre alle europæere i den digitale 
verden, men også på at etablere innovative 
økosystemer for at bringe langsigtede 
løsninger på de mest presserende problemer, 
som unge støder på. Udvikling af en pålidelig 
internetpolitik på europæisk plan er det første 
skridt i arbejdet på at udforme værktøjer, der 
vil gøre det muligt for unge og ungdomsorga-
nisationer i fællesskab at skabe meningsfulde 
projekter.

• Inddragelse af ungdomsorganisationerne

Unge og deres organisationer har en rolle 
at spille med hensyn til at forsvare unges 
rettigheder online og offline og bør derfor 
anerkendes som en vigtig interessent i 
drøftelserne omkring, hvilke regler der skal 
styre internettet og den nye mediepolitik. 
Ungdomsorganisationerne tilfører den igang-
værende debat et meget specifikt og vigtigt 
input.

• Digitale løsninger på presserende 
problemer, som unge står over for

Behovet for kvalitetsjob, kvalitetsuddannelse 
og generelt en større autonomi og stærkere 
inklusion i samfundet bør styre prioriteterne 
for den digitale dagsorden på europæisk og 
nationalt plan. Hvad beskæftigelse angår, er 
nye medie- og informationsteknologier vigtige 
faktorer til fremme af innovation og ung-
domsiværksætteri. Uddannelse er også blevet 
anerkendt som en afgørende faktor for inte-
greringen af nye medier og internettet i vores 
tilværelse.

• Nye medier og uformel uddannelse

Uddannelse er i stigende grad blevet 
anerkendt som en afgørende faktor for inte-
greringen af de nye medier i vores tilværelse. 
Der er imidlertid manglende eller utilstrækkelig 
adgang til internettet i mange offentlige skoler 
i Europa. Ungdomsforummet anser reformer, 
hvad angår e-læring, digital adgang i skolerne, 
e-bøger og e-materiale samt integrering af de 
nye medier i læseplanerne, for vigtige for at 
sikre, at de nuværende og fremtidige genera-
tioner er rustet til at løfte udfordringerne i det 
samfund, de lever i. Ungdomsorganisationerne 
bør specielt fremme digitale mediefærdighe-
der for unge gennem uformel uddannelse.

  Resultattavle for den digitale dagsorden 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital

agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Diskussion i YO!Globe 
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Den Europæiske 
Unions fremtid

Den Europæiske Unions fremtid: Kan den yngre generation 
gøre det bedre?

Da det europæiske projekt blev lanceret i 1952, 
var det Robert Schumans drøm, at det i sidste 
ende ville udvikle sig til en dybt integreret 
union. Det var – og er imidlertid fortsat – 
umuligt at forudse alle de udfordringer, dette 
vil afføde. Under en idétjeksession med det 
formål at skærpe borgernes opmærksomhed 
på nødvendigheden af at skabe en balance 
mellem demokrati og effektivitet, drøftede 
unge idégivere og beslutningstagere i 
fællesskab potentielle reformer med hensyn til 
europæisk integration. Et af de mest fremtræ-
dende spørgsmål på dagsordenen var, hvordan 
man kan inddrage unge og medlemmer af 
marginaliserede grupper i EU-lovgivningen.

Er	europæisk	politik	elitær?

Monika Kalinowska, en ung deltager fra Polen, 
henledte opmærksomheden på spørgsmålet 
om professionaliseringen af politik og den 
udbredte antagelse – som hun udtrykte det – 
at EU-politikken er for "de rige":

• EU-politikernes elitære iklædning skaber langt 
mere polemik end manglende gennemsigtig-
hed, når det gælder Det Europæiske Råd. Selv 
om henstillinger om at gøre EU-politikkerne 
mere inklusive og mindre elitære let kan sikre 
en højere grad af støtte i offentligheden for 
visse politiske aktører, fanger de ikke komplek-
siteten i politikkerne i almindelighed.

Selv om det var meningen, at idégivere og 
beslutningstagere skulle optage samme 
gulvplads, bemærkede Anna Burek, at beslut-
ningstagerne havde tendens til at give dem, 
der forsøgte at foreslå løsninger, mindre 
opmærksomhed:

– Idégivernes forslag blev knap nok behandlet – 
de blev vægtet som værende gode eller dårlige, 
ikke meget mere, bemærkede hun.

Soetkin Verhaegen fra Belgien var enig heri:

– Vi må være klar over, at disse møder mest 
drejer sig om at slå en sludder af og afgive 
tomme løfter. Men samtidig viser det, at de 
eksisterer, at vi tager et skridt i den rigtige 
retning.

Forslag fra deltagerne i arrangementet 
omfattede fremme af ligestilling mellem 
kønnene, et forenet Europa i såvel politisk som 
økonomisk forstand og ungdomsmobilitet. 
Mange af deltagerne mente, at det, at man har 
fælles økonomiske og politiske interesser, er en 
af største fordele ved EU.

EU	udvikler	 sig	 løbende,	 således	 som	det	har	gjort	 lige	 siden	dets	 start.	Deltagerne	
i	EYE	blev	opfordret	 til	at	engagere	sig	 i	debatter,	paneler,	 rollespil	og	mange	andre	
aktiviteter	med	det	mål	at	vurdere,	hvad	fremtiden	gemmer	for	EU.
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En	union	for	hvem?

Deltagerne i mange af aktiviteterne nævnte 
en række trusler mod EU's eksistens. De 
værste af disse omfattede marginaliseringen 
af mindre lande, den voksende nationalisme 
og euroskepticisme. Under debatten om EU's 
svagheder blev der givet udtryk for en generel 
følelse af mangel på europæisk "stolthed" og 
manglende fælles optræden udadtil i stedet 
for enhed.

• Det er afgørende, at de unge går i gang med 
overvejelser om EU's svagheder og trusler, fordi 
de da kan overvinde dem. Det er også vigtigt, at 
de unge hører og forstår såvel euroskeptikernes 
som proeuropæernes argumenter, bemærkede 
Federico Guerrieri, der er sekretær for Unge 
Europæiske Føderalister (JEF), under en af 
sessionerne.

Under en "quick-fire"-session fik de enkelte 
medlemmer af panelet to minutters taletid. 
Otte talere med forskellig baggrund, herunder 
medlemmer af Europa-Parlamentet, unge 
aktivister og journalister kommenterede en 
bred vifte af emner, herunder migration, 
valg, kvoter for kvinder, uddannelse og ung-
domsarbejdsløshed. Et af de emner, der var på 
dagsordenen, var de unges rolle i EU, hvilket 
affødte en større debat i Europa-Parlamentet:

– Bemærkninger om, at de unge er fremtiden, 
har ofte været en måde at sige: "Det er op til 
jer at træffe morgendagens beslutninger", 
sagde Emma Mustala fra det finske nationale 
ungdomsråd.

Peter Oomsels, næstformand for JEF Europe 
fra Belgien, fremsatte idéen om en ny central 
regering for landene i euroområdet:

– Vi kan ikke forvalte valutaen for 18 lande, 
samtidig med at vi træffer beslutninger for 28.

En række emner blev debatteret med publikum, 
som havde mulighed for at stille spørgsmål 
og stemme om forslag fra idégiverne. Mens 
en skærpet opmærksomhed på retten til pri-
vatlivets fred ved onlinekommunikation blev 
godkendt af 83,7 % af dem, der deltog i afstem-
ningen, fik afstemningen om afskaffelse af en 
kønskvote et meget tættere resultat – idet 
knap halvdelen af dem, der stemte, var enige 
om, at kønskvoten skulle afskaffes, 35 % var 
imod og 17 % afholdt sig fra at stemme.

– Hvis jeg fik et job, ville jeg tænke på, om det 
blot var, fordi jeg udfyldte en kvote, eller om 
det skyldtes mine kvalifikationer, bemærkede 
M. Mehmood, en paneldeltager fra Danmark i 
forbindelse med idéen om at indføre kvoter for 
kvinder på arbejdsmarkedet.

Uddannelse	på	dagsordenen

"Hvilken uddannelse for Europa?" – emnet 
for en førfrokostdebat under YO!Globe den 
9. maj – kunne læses som et spørgsmål eller 
alternativt som en fortvivlet bøn afhængig 
af land, alder og økonomisk filosofi. Publikum 
på 60 personer, hovedsagelig nuværende 
eller fremtidige universitetsstuderende, kunne 
udtrykke deres billigelse eller mangel på denne 
under anvendelse af papirtegn, som ironisk nok 
anvendte et koncept taget fra det website, der 

Den Europæiske 
Unions fremtid

En farvet kind under en farverig weekend
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udgør den største trussel mod enhver form for 
studium eller koncentration, nemlig facebook 
"Likes".

Under arrangementet, der var tilrettelagt af ESU 
og OBESSU, to organisationer, som repræsen-
terer skoler og universiteter over hele Europa, 
rystede vinden til tider det hvide YO!Globe-
telt voldsomt og gav alle tilstedeværende 
en levende idé om, hvordan det ville være at 
opholde sig inden i en golfkugle.

Helt uundgåeligt kom emnet penge og 
spørgsmålet om, hvem der betaler for 
uddannelsen, til at dominere debatten.

– Uddannelse er ikke gratis. Nogen må betale 
for den – ligesom jeres forældre betalte for jeres 
via skatten, bemærkede Federico Potocnik, der 
er fortaler for en form for forsinket betaling for 
universitetsstudier, en bemærkning, der fik en 
publikummer til at udbryde, at et sådant skridt 
ville udgøre en progressiv beskatning.

– Jo mere ansvar du overdrager til staten, jo 
mindre har du selv, og du bliver en brik i politi-
kernes spil, tilføjede Federico Potocnik.

Thomas Maes, generalsekretær for Young 
European Socialists, skitserede en række 
punkter, der understregede faren ved at 
betragte uddannelse som en maskine, der 
udspyer arbejdskraft:

– Uddannelse bør være vejen til selvopfyldelse, 
og ved at kræve betaling for den opretholdes 
uligheden fra generation til generation, 
bemærkede han.

En skov af "Likes" blev rakt i vejret af publikum, 
og debatten – selv om den til tider blev teknisk 
– bestyrkede den centrale bekymring blandt 
studerende i Europa om, at uddannelse i det 
21. århundrede uundgåeligt er behæftet med 
frygten for, hvordan man skal kunne betale for 
den.

Lighed

En stor del af debatten under EYE handlede 
om inklusion og om, hvordan man skal sikre 
alle lige rettigheder og beskyttelse uanset køn, 
seksuel orientering, etnicitet eller religion. Alva 
Dahn fra Sverige bemærkede:

• I mine øjne kan alle de problemer, vi har 
med diskrimination, løses ved at uddanne 
folk. Det handler alt sammen om at have nok 
viden. Vi må oplyse folk, så de forstår, hvad en 
immigrant reelt foretager sig, så folk ikke falder 
for propagandaen – om at immigration alene 
handler om at tjene eller tabe penge – fordi det 
handler om langt mere. Immigration handler 
også om at vinde eller miste kultur – først og 
fremmest om at vinde.

To unge kunstnere optræder under cirkusforestillingen
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Forbindelser	over	Atlanten

Formålet med "Strasbourg Calling", en video-
konference ledet af Andreas Galanakis, politik-
direktør ved det amerikanske handelskammer 
til EU, var at undersøge og diskutere forbindel-
serne mellem EU og USA. På den europæiske 
side var der deltagere fra EYE, mens amerikanske 
studerende repræsenterede USA. Sammen 
drøftede de spørgsmålet om overvågning i 
lyset af NSA-afsløringerne, hvilke foranstaltnin-
ger der burde træffes for at udrydde fattigdom, 
idet man forenede kræfterne for at imødegå 
terrorisme, og hvordan man skulle reagere 
på truslen fra Rusland. Mens der var enighed 
om, at NSA-sagen i alt væsentligt var blevet et 
mediecirkus, udløste spørgsmålet om fattig-
domsudryddelse en livlig debat over Atlanten. 
Der dannede sig i sidste ende en konsensus om, 
at det var afgørende vigtigt at sammenlægge 
ressourcerne med USA i bekæmpelsen af 
global fattigdom.

Håndtering	af	euroskepticisme

I en tid, hvor store dele af Europa slås med en 
kraftigt stigende ungdomsarbejdsløshed – så 
høj som 60 % i visse regioner – er der frygt 
for, at en voksende politisk desillusionering 
blandt unge sammen med en opblussende 
euroskepticisme vil kunne skabe hindringer 
for en yderligere europæisk integration. Der er 
imidlertid dem, der sætter sig som opgave at 
engagere unge i EU's arbejde og dæmme op 
for bølgen af politisk apati. Alesandra Kluczka, 
koordinator for "Y Vote 2014"-kampagnen, er 
en af dem:

• Ved valget til Europa-Parlamentet i 2009 
var valgdeltagelsen blandt unge kun 29 %. 
Hovedproblemet er manglende information – 
de føler sig ikke repræsenteret, de føler sig ikke 
forstået. Workshopper som vores informerer 
unge om, hvordan EU fungerer, hvilket ansporer 
dem til at deltage direkte. Og hvis du starter 

med at stemme, når du er ung, er der større 
sandsynlighed for, at du fortsætter hermed, når 
du bliver ældre, bemærkede hun.

Alesandra Kluczka var stadig forholdsvis 
optimistisk med hensyn til EU's fremtid:

• Der er trusler i form af nationalisme, euro-
skepticisme og radikale bevægelser, men når 
jeg vender blikket mod de unge i lande som mit 
eget, Polen, indser jeg, at vi er en generation 
med de muligheder, vores forældre ikke havde. 
Vi har nu et grænseløst system og oplever en 
længere periode med fred end noget andet 
kontinent. Vi bør ikke være så pessimistiske. 
Europa har skabt mange resultater.

Arbejde	i	fællesskab	på	at	løse	
ungdomsarbejdsløsheden

På baggrund af den aktuelle økonomiske 
og samfundsmæssige krise er det mere 
end nogensinde afgørende nødvendigt, at 
borgerne inddrages. I den forbindelse spiller 
de ikkestatslige organisationer, der søger at 
fremme proaktive holdninger blandt unge, 
en central rolle i det europæiske samfund. 
Youthnet Hellas, der modtog Den Europæiske 
Borgerpris i 2013, tilskynder f.eks. unge i 

Den Europæiske 
Unions fremtid

Unge deltagere overtager MEP'ernes sæder i plenarsalen
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Grækenland til at være mere proaktive med 
hensyn til at finde jobmuligheder. Som følge 
af en ungdomsarbejdsløshedsprocent, der 
nærmer sig de 60, har landet to valg: gribe til 
handling eller vansmægte under status quo. 
I den forbindelse lader frivilligt arbejde til at 
være en måde, hvorpå man kan overvinde de 
barrierer, der forhindrer en aktiv deltagelse i 
samfundslivet. At udføre frivilligt arbejde er 
ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man 
arbejder uden at blive betalt. Det er snarere et 
spørgsmål om at indtage en positiv holdning 
til samfundet.

Manos Pavlakis fra Youthnet Hellas påpegede, 
at unge kan forbedre deres situation ved at 
vælge en eller flere af tre veje: uddannelse, 
beskæftigelse og frivilligt arbejde. Med henblik 
på at løse problemet har Youthnet Hellas 
deltaget aktivt i 172 projekter over de seneste 
fem år:

– Det er vigtigt, at de unge indser, at de har 
en masse muligheder ved at blive involveret i 
aktiviteter, bemærkede Manos Pavlakis, og han 
fortsatte: De unge i Europa deler fælles behov, 
interesser og ønsker.

Brætspil,	der	giver	indsigt	i	EU

Anvendelse af spil for at lære om EU og med-
lemsstaternes mangfoldighed var et fremtræ-
dende træk ved EYE. Spillet Eurocracy, udviklet 
af Jaap Hoeksma, tager sigte på at forklare 
Lissabontraktaten:

– EU er et demokrati bestående af 28 mindre 
demokratier. Det er en ny form, som er 
kompliceret og derfor bedst kan forklares 
gennem et spil, bemærkede han.

Hans Christian John, medstifter af Move on 
Europe, en onlineplatform til fremme af større 
samarbejde og integration i Europa, styrede 
debatten "More Democracy Please!" I dette 
spil kom hver af deltagerne med et ord eller 
et udtryk, der repræsenterer, hvad Europa 
betyder for dem: familie, frihed, muligheder 
og multikulturalisme blev alle nævnt, og som 
Hans Christian John noterede ordene ned, 
bemærkede han:

– Der er ingen, der ved, hvad Europa er – det er 
noget rod, men et nydeligt rod!

Deltagerne ser med og hepper under en forestilling i blomsterbaren
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Fra den indledende debat om, hvad EU står 
for, gik deltagerne videre til at drøfte EU's 
demokratiske grundlag, lovgivningsprocedu-
rerne og de europæiske institutioners demo-
kratiske legitimitet. Deltagerne mente, at der 
var behov for en konvention om borgerret-
tigheder, og man foreslog, at europæiske 
emner burde drøftes på nationalt plan i de 
enkelte medlemsstater. Deltagerne rejste 
også spørgsmålet om, hvorvidt det forhold, at 
Kommissionen ikke vælges direkte, skaber et 
demokratisk "underskud", og det blev foreslået, 
at medlemmerne af Europa-Parlamentet inden 
valget skulle være åbne omkring, hvem de 
har til hensigt at stemme for som formand 
for Europa-Parlamentet. Ved workshoppens 
afslutning udtalte Hans Christian John, at han 
ville give idéerne videre:

• Vi bør gøre de fremtidige medlemmer af 
Europa-Parlamentet bekendt med jeres idéer. 
Hvad de vil gøre med dem, ved jeg ikke.

Den Europæiske 
Unions fremtid

En publikummer tager ordet
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Tale med én stemme:

EU bør tale med én stemme 

om migration, økonomisk 

politik og udenrigspo-

litik samt internationale 

anliggender. Konkurrencen 

mellem medlemsstaterne bør 

begrænses, og i stedet bør 

solidariteten styrkes.
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Idéboksen: Den Europæiske Unions fremtid
Nogle eksempler og idéer fremlagt og drøftet af unge deltagere under EYE:

Have en stemme:

Der er behov for flere unge 

i politik til at udtrykke og 

håndtere den yngre generations 

interesser og udfordringer. 

Styrke de unges repræsentation 

i Europa-Parlamentet – indføre 

kvoter for unge under 30. Med 

jævne mellemrum gennemføre 

arrangementer såsom EYE2014, 

så den unge generation kan 

blive hørt. Udvide stemmeretten 

til alle 16- og 17-årige i Europa.

Europæisk mobilitet:
Der bør for den unge generation findes et europæisk rejsekort for studerende (interrailkort) i tilknytning til nationale og internationale mobilitetsprogrammer.

Et fælles 
EU-afstemningssystem: 
Ens afstemningssyste-

mer i alle EU-lande. Gøre 
det muligt at stemme 
online. Tværnationale 

lister for valg til Europa-
Parlamentet (specielt for 

topkandidater).

Et socialt Europa: Europa som en global rollemodel, når det gælder om at forsvare og sikre beskyttelsen af men-neskerettighederne og spille en stærk og aktiv rolle med hensyn til at fremme progressive sociale politikker. Internt sikrer EU ligestilling og kvalitet i tilværelsen for alle europæiske borgere ved at indføre en ubetinget basi-sindtægt og fælles eller som minimum sammenlignelige mindstelønninger.

Uddannelse:
Samfunds- og medborger-kundskab som primære mål på sekundærtrinnet, herunder obligatoriske moduler om EU's og dets medlemsstaters værdier, historie, funktion samt pligter og ansvar, fortrinsvis online og interaktivt for at møde andre elever fra over hele Europa.

Europæisk identitet:

Skabe en demokratisk union ved 

at styrke det repræsentative, par-

ticipatoriske og direkte demokrati. 

Styrke udvekslingsprogrammer 

mellem europæisk ungdom for 

at fremme gensidig forståelse 

og en fælles europæisk identitet 

eller indføre europæiske rejser af 

et års varighed, hvor alle, der har 

afsluttet en kvalificeret uddannelse 

(erhvervsuddannelse eller uni-

versitetsuddannelse), modtager 

støtte til at rejse rundt i Europa i 

12 måneder, så længe hun/han er 

villig til at deltage i frivilligt arbejde 

i mindst syv måneder af denne 

rejse. Der vil være en database over 

muligheder for frivilligt arbejde.

Investeringer: 
Investere flere penge i oplysning om EU's resultater og mål samt 

ansvar.

Europas Forenede Stater:

Europa bør endelig overvinde 

de nationale grænser og blive 

en stat i sig selv. En central 

europæisk regering og en 

europæisk præsident skal 

vælges direkte af folket. Indføre 

en europæisk nationalitet (pas, 

fælles værdier, viden om andre 

lande, mobilitet osv.). Indføre en 

europæisk national helligdag, 

som fejres hvert år i hele Europa.
Gennemsigtighed:

Indføre strammere 

regler for lobbyer for at 

begrænse deres indflydelse 

og øge gennemsig-

tigheden i de politiske 

beslutningsprocesser.
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Den Europæiske 
Unions fremtid

En stærkere og mere demokratisk union:  
en kommentar fra Det Europæiske Ungdomsforum

Det Europæiske Ungdomsarrangement under-
stregede, at EU har betydning for unge. De 
unge ønsker ikke desto mindre ikke et hvilket 
som helst EU, men et, der bringer en vision 
samt svar på deres forventninger.

EU befinder sig ved en vigtig korsvej med den 
aktuelle finansielle og monetære krise. Unge 
oplever følgerne af krisen og de økonomiske 
stramninger allerede i dag, hvor de i stadig 
højere grad rammes af arbejdsløshed, 
fattigdom og social udstødelse. Hertil kommer, 
at den nuværende generationsdynamik vælter 
en generations problemer over på den næste, 
således som det fremgår af de aktuelle kriser 
og uløste miljøproblemer. Det er derfor vigtigt 
at placere unge højt på EU's dagsorden og 
igangsætte en udredning om unges plads i 
samfundet, hvis vi ønsker at være i stand til at 
tackle de udfordringer, EU er og fortsat vil være 
konfronteret med i de kommende år.

Europas	fremtid	under	EYE

Unge deltagere på EYE drøftede Europas 
fremtid i forbindelse med et stort antal 
aktiviteter. De understregede nødvendig-
heden af, at EU-institutionerne blev mere 
tilgængelige, mere gennemsigtige og kom 
tættere på de unge/borgerne og udtrykte 
ønske om, at Europa-Parlamentet spillede en 
øget rolle. De understregede mediernes, de 
sociale mediers og folkeoplysningens rolle 
med hensyn til en bedre oplysning om, hvad 
EU arbejder med, og med hensyn til proaktivt 
at øge de unges vægt i den europæiske beslut-
ningsproces. Kvalitetsjob stod også højt på 
listen over de unge deltageres ønsker, hvilket 
er et klart udtryk for, at de aktuelle økonomiske 

stramninger er til skade for socialpolitikken 
på et tidspunkt, hvor en ud af fire unge lever 
i fattigdom.

Det	Europæiske	Ungdomsforum	og	
Europas	fremtid

Ungdomsforummet er stolt af, hvad de unge 
har vist under disse debatter, nemlig deres 
engagement og visioner, men også deres 
realitetssans og evne til at foreslå EU konkrete 
foranstaltninger. Vi er også lykkelige over, at 
mange af vores krav til Europa-Parlamentets 
og Kommissionens næste valgperiode, således 
som de kom til udtryk under vores kampagne 
LoveYouthFuture, vandt kraftig genlyd i 
Strasbourg.

Vi er overbevist om, at EU for at forbedre unges 
situation i Europa snarest bør træffe foranstalt-
ninger på følgende fem områder:

• En mere demokratisk union

EU har behov for at styrke sit demokrati, 
idet det både fremmer anvendelsen af det 
europæiske borgerinitiativ og arbejder på 
at indføre tværnationale valglister ved valg 
til Europa-Parlamentet og direkte valg af 
Europa-Kommissionens formand. For at sikre, 
at de unge høres, er det også vigtigt, at de 
europæiske og nationale partier opstiller flere 
unge som kandidater til valgbare stillinger, og 
at EU's medlemsstater sænker valgretsalderen 
ved valg til Europa-Parlamentet og ved alle 
nationale valg til 16 år.

• Bæredygtig ny vækst

Vejen ud af krisen og i et bredere perspektiv 
EU's fremtid ligger også i at skabe ny vækst efter 



37Idéer til et bedre Europa – EYE 2014 rapport

en socialt og miljømæssigt mere bæredygtig 
udviklingsmodel. Iværksætteri og grøn 
økonomi har således en enorm betydning for 
unges autonomi, enten i form af virksomheder 
etableret af unge eller som kilde til beskæfti-
gelse for unge. Vi opfordrer EU til at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed og støtte en mere 
bæredygtig økonomi. EU bør anspore med-
lemsstaterne til at indføre mere bæredygtige 
økonomiske modeller. EU bør samtidig sikre, 
at jobkvaliteten matcher minimumsstandarder. 
Der bør navnlig indføres mindstelønsordnin-
ger samt en europæisk status for praktikanter.

• En stærkere union

For at de unges forventninger kan opfyldes, 
er det også afgørende, at EU tager et skridt 
fremad. Mange udfordringer kan ikke længere 
løftes af medlemsstaterne alene, navnlig 
hvad angår den økonomiske politik, skatte-, 
miljø, social- og beskæftigelsespolitik. EU bør 
udnytte de kompetencer, det allerede har, 
fuldt ud for at sikre en ny og mere fair balance 
mellem økonomiske stramninger og socialpo-
litikken. På samme måde forventer vi, at EU gør 
ambitiøs brug af bestemmelsen i artikel 165 i 
TEUF for at "fremme [...] unges deltagelse i det 
demokratiske liv i Europa" og styrke de unges 
rolle i det europæiske demokrati.

• Nye ressourcer for nye investeringer

EU vil også have behov for midlerne til at 
gribe ind på sådanne vigtige områder, og 
det betyder nye ressourcer til nye investerin-
ger. EU bør gives mulighed for at mobilisere 
egne ressourcer gennem direkte beskatning af 

miljøvirkninger og gennem en europæisk skat 
på finansielle transaktioner.

• Et socialt Europa

Endelig har EU fastsat standarder for forsvar af 
menneskerettighederne og styrket de demo-
kratiske værdier og retsstatsprincippet, hvorved 
det har givet generationerne mulighed for at 
overvinde gamle stridigheder og leve i fred. 
Parallelt hermed har det udviklet en europæisk 
social model, som omfatter fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, en garanti for en hen-
sigtsmæssig social beskyttelse, bekæmpelse af 
social udstødelse og et højt uddannelsesniveau 
og sundhedsbeskyttelse, der gør det muligt for 
borgerne at føre et værdigt liv. Det er vigtigt 
at de nye generationer nyder godt af disse 
landvindinger, og det er derfor afgørende, at 
EU fastholder disse værdier og sikrer, at sociale 
reformer ikke sker på bekostning af unge.
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En EYE- frivillig deltager i paneldebat 
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Bæredygtighed

Bæredygtighed: 
skabe et grønnere Europa

Bæredygtighed	er	et	bredt	emne,	der	dækker	en	 lang	række	områder	–	 fra	hvordan	
man	sikrer	energiressourcerne	og	mulige	 løsninger	på	problemet	med	overfiskeri	 til	
offentlige	 udgifter,	 kontrol	med	finansmarkederne	og	 verdenshandelen.	Deltagerne	
på	EYE	behandlede	dette	tema	med	entusiasme,	idet	de	bidrog	til	debatter	og	idéla-
boratorier	og	hentede	inspiration	fra	udveksling	af	god	praksis	blandt	ligestillede.	De	
fokuserede	på,	hvordan	man	kunne	inkorporere	idéen	om	bæredygtighed	i	økonomien,	
miljøet	og	samfundet	og	dermed	skabe	et	bedre	Europa.

Europa	–	miljøvenligt	og	bæredygtigt?

Under en af sessionerne havde ca. 60 deltagere 
fra mange forskellige lande mulighed for at 
fremlægge deres syn på et mere bæredygtigt 
og miljøvenligt Europa. 18-årlige Philippe fra 
Schweiz bemærkede, at vi burde standse al 
den snak og i stedet sende et klart budskab, 
og Imogen fra Det Forenede Kongerige 
tilføjede, at hun ville kunne lide tanken om, at 
hun som ung borger i EU havde indflydelse på 
EU-politikken vedrørende bæredygtighed.

Ved sessionens afslutning fremlagde 
deltagerne fem visioner for europæisk bære-
dygtighed. Disse omfattede begrebet "nulspil-
samfund", hvor der fokuseres på udformningen 
af fuldt genanvendelige produkter, nye ener-
gifremstillingsmetoder, vægt på lokal fødeva-
reproduktion og etablering af et bæredygtigt 
transportsystem på europæisk plan. Nogle 
af de hyppigst nævnte aspekter var behovet 
for bedre forståelse af og uddannelse inden 
for miljø og bæredygtighed, spørgsmålet om 
adgang til rent vand og det, at håndteringen af 
emnet kræver en kollektiv indsats på europæisk 
frem for på nationalt plan.

Teater	og	rollespil	om	bæredygtighed

Et værdifuldt supplement til EYE var det 
politiske teaterstykke "We've got a Crisis" af 
Wolfgang Wiegard, formand for det tyske råd 
af økonomiske eksperter. Under medvirken af 
tre skuespillere behandlede stykket komplekse 
spørgsmål, såsom omlægning af misligholdte 
realkreditlån, de negative følger af snebold-
systemer og spørgsmålet om euroens videre 
eksistens, på en lunefuld og humoristisk 
måde. Omkring 110 deltagere blev underholdt 
med levende musik, videoer og en spontan 
"sing-along".

Under et rollespil fokuseret på miljø, klima 
og bæredygtighed i EU blev deltagerne i 
EYE opfordret til at påtage sig rollen som 
medlemmer af Europa-Parlamentet. Fordelt 
på Europa-Parlamentets syv politiske grupper 
debatterede deltagerne 2030-rammen 
for klima- og energipolitik baseret på reel 
lovgivning. En af deltagerne, Hanan Kostet fra 
Belgien, mente, at EU burde fokusere mere 
på at give fordele til initiativer, der støtter og 
fokuserer på grønne løsninger, frem for at ringe-
restille dem, der modarbejder bæredygtighed.
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Bæredygtighed

• EU har magt til at ændre dette gennem en 
mentalitetsændring blandt forbrugerne ved at 
give forskning og udvikling et skub i retning af 
grønnere løsninger og ved at tænke langsigtet. 
Vi har behov for en større ændring – ellers vil 
situationen ikke blive forbedret, bemærkede 
hun.

"MEPs for a day" vedtog tre ambitiøse mål for 
2030: en reduktion på 55 % for drivhusgasser, 
en andel på 45 %, hvad angår anvendelse af 
vedvarende energi og samlede energibespa-
relser på 40 %. Til finansiering af dette vedtog 
de et medlemsstatsansvar til dækning af eks-
traomkostninger og foreslog en reform af 
EU's emissionshandelssystem ved at indføre 
en minimums- og en maksimumspris for 
CO2-emissioner. Det varmt debatterede 
spørgsmål om biobrændstoffer udmundede i 
en afstemning, hvor man valgte at opretholde 
incitamenter for blandt andet at bidrage til 
at nedbringe fattigdommen i udviklingslan-
dene. Desuden blev tilladelsen til udvinding af 
skifergas delegeret til fællesskabsniveau.

Fairtrade

Meget passende – i betragtning af at 10. maj 
markerede den årlige verdens fairtradedag 
– omhandlede en debat afholdt af Fair Trade 
Advocacy Office forholdet mellem fairtrade 
og EU. I sine indledende bemærkninger kom 

Alexander Flores, et medlem af fairtrade-
producentorganisationen Aprainores, der 
har hjemsted i El Salvador, ind på fairtrades 
betydning for samfund i udviklingslandene, 
idet han understregede, at rimelig betaling er 
vigtig for udviklingen på såvel det sociale som 
det individuelle plan.

– Du hjælper også børn fra disse familier med 
at komme i skole, bemærkede han.

Hvad frihandelsaftaler angår, understregede 
Alexander Flores vigtigheden af at tage hensyn 
til grundlæggende menneskerettigheder, sikre 
anstændige arbejdsvilkår og forhindre bør-
nearbejde i udviklingslandene. International 
bistand bør fokusere mere på overførsel af 
viden og teknologisk innovation end på penge.

Klimaforandringer

Et vigtigt emne under debatten de to dage, 
EYE varede, var klimaet og hvad, de europæiske 
borgere selv burde gøre for at mindske virknin-
gerne på miljøet. Young Friends of the Earth 
Europe afholdt en interaktiv workshop, hvor 
deltagerne, som var opdelt i grupper repræ-
senterende kontinenterne, blev opfordret til at 
drøfte Europas muligheder, hvad klimaforan-
dringer angår:

– Selv om problemet ikke berører os nu, vil 
det påvirke en masse mennesker i fremtiden, 
bemærkede Cahner Max fra Spanien.

Mens Joost de Moor fra Nederlandene udtalte:

– Regeringerne bør presse på for at ændre folks 
adfærd for at sikre, at borgerne begynder at 
påtage sig et større ansvar.

Opfordring	til	incitamenter	og	støtte	til	
fiskere

Under en paneldebat om bæredygtigt fiskeris 
fremtid gjorde deltagerne opmærksom på 
EU's seneste landvindinger med hensyn til 
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lovgivningsmæssige ændringer, men også 
på de store udfordringer, der ligger i at 
gennemføre og realisere en fælles EU-politik, 
til trods for at nogle lande er mere berørt end 
andre. Deltagerne kritiserede den stærke lob-
byvirksomhed, der for nylig førte til forkastel-
sen af en udfasning af et ødelæggende dyb-
havsfiskeri med bundtrawl med et spinkelt 
flertal i Parlamentet, og det var opfattelsen, at 
dette spørgsmål atter burde blive optaget på 
dagordenen. Hertil kom, at mange deltagere 
– især fra det sydlige Europa – efterlyste 
flere incitamenter og støtte til fiskere i deres 
lande for f.eks. at kunne tjene til livets ophold 
gennem fiskeriturisme. De mente, at kvoterne 
og en uforholdsmæssig stram EU-regulering 
påvirker deres samfund i negativ retning. Såvel 
panelmedlemmer som deltagere foreslog en 
større fleksibilitet, hvad angår kvoter, således at 
der bliver mindre udsmid af fisk, og incitamen-
ter til diversificering af den europæiske kost i 
retning af andre fiskearter.

Forsvare	miljøet

Energisikkerhed, overgang til vedvarende 
energi, forbedringer i energieffektiviteten 
og imødegåelse af klimaforandringer var 
hovedemner under en anden paneldebat 

med titlen "We've got the power…". Et af 
de centrale problemer, som deltagerne og 
panelmedlemmerne kom ind på, var den 
udfordring, der ligger i at opretholde energi-
sikkerheden, samtidig med at man respekterer 
de relevante økonomiske, miljømæssige og 
sociale aspekter af bæredygtighed. Med den 
aktuelle diplomatiske krise mellem EU og 
Rusland blev spørgsmålet om at mindske 
Europas afhængighed af russisk gas og olie 
rejst. En af de foreslåede løsninger var at vende 
blikket mod Canada og dets enorme olie- og 
gasressourcer. Men udvindes bitumenholdigt 
sand der, og er de voldsomme sociale og mil-
jømæssige virkninger af den vanskelige udvin-
dingsproces acceptable for EU, der stiler efter 
at blive en global leder inden for bæredygtig-
hed? Kait Bolongaro, der bor i Paris, Frankrig, 
mente det ikke:

• Hvis ikke EU forsvarer miljøet, hvem vil da? 
Den nylige opblødning i holdningen til det 
foreslåede brændstofkvalitetsdirektiv, der vil 
give grønt lys for indførsel af bitumenholdigt 
sand i EU, bør revideres.

Der dannede sig en bred konsensus om 
vigtigheden af at fremme vedvarende ener-
giformer og forbedre energieffektiviteten. 
Selv panelmedlemmerne efterlyste en større 
inddragelse af unge i disse spørgsmål.

Endnu et glimt af cirkusforestillingen i blomsterbaren

Tre EYE-frivillige ved en af de mange 
informationssteder i Parlamentet
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Bæredygtighed

Bæredygtig	organisering

Tilrettelæggelsen af et arrangement af EYE's 
størrelse kræver en god portion logistik og 
planlægning, for at arrangementet kan blive 
så bæredygtigt som muligt. Ewa Iwaszuk, en 
frivillig ved Internationale Unge Naturvenner, 
luftede nogle få idéer om, hvordan man kunne 
gøre EYE grønnere:

• Det store spørgsmål er, hvordan samle 5 500 
personer til et arrangement, der kun varer 
nogle få dage. Alle flyver, men arrangørerne 
burde tænke på CO2-fodaftrykket og opfordre 
folk til at tage toget. Jeg ved, at det kun er få 
deltagere, der rejste på Eurorail.

Selv om der var et stort udbud af mad under 
arrangementet, kunne Ewa Iwaszyk godt have 
ønsket, at der var et større udvalg for vegetarer 
og veganer:

– Jeg tror, at hovedparten af den mad, der 
sælges under dette arrangement, er produceret 
lokalt, hvilket er godt, men der burde være et 
større udvalg for veganer og vegetarer.

– På den globale politiske scene forsøger EU 
at handle som en rollemodel, hvad angår kli-
maspørgsmål. Det ville være rart, hvis denne 
forståelse også afspejlede sig i arrangemen-
ter som denne. Afholdelsen af et sådant stort 
ungdomsarrangement kunne være kilde til 
inspiration. Det ville endda være muligt at 
afholde et CO2-neutralt arrangement, konklu-
derede hun.
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Idéboksen: bæredygtighed
Nogle eksempler og idéer fremlagt og drøftet af unge deltagere under EYE:

Begrænse affald og emissioner:

 Sigte mod at indføre et "nulspilsamfund" 
inden 2030 med standarder i form af 100 
% genanvendelige produkter, længere 

produktlivscyklusser og udvikling af nye 
genanvendelsesmetoder. Nedbringe 

emissionerne ved at reducere emballage 
og transport. Effektivt bekæmpe 

overflødig forurening, f.eks. gennem 
uddannelse. Forbyde plastikposer i 

butikker.

Et socialt Europa:Europa bør yde en effektiv 
støtte til de stater, der er hårdest 
ramt af det stigende havniveau, 

da det har et historisk ansvar for 
den globale opvarmning.Fælles goder:

Rent og frit tilgænge-
ligt vand for alle. Som en 

naturlig ressource og som en 
menneskeret skal sikringen af 

dette gode ikke overlades til det 
private marked.

Transport:
Der bør etableres et europæisk højhastighedsnet, der modtager statsstøtte for at gøre billetprisen overkommelig og betydeligt billigere end fly. Dette net skal helst ikke fokusere på Europas centrale dele, men også udstrækkes til yderområderne for at fremme et fuldt dækkende, bæredygtigt transportsystem.

Incitamenter:
Give fordele til initiativer, der støtter og fokuserer på grønne løsninger frem for at straffe dem, der modarbejder bæredygtighed. Eksempelvis skabe finansielle inci-tamenter til et bæredygtigt forbrug, herunder ved at give skattenedsæt-telse, hvis man spiser økologisk.

De unge ligger inde 
med nøglen til en 

Bæredygtige fødevarer: 
Understrege idéen om regional, sæson-
bestemt og økologisk fødevareproduk-

tion (ingen gmo'er), udvikle "Food Miles"-
systemet (= omkostninger ved fødevarer 
inkluderer de skjulte omkostninger, f.eks. 
dyrevelfærd), vedtage en fælles affalds-

politik for fødevareindustrien, oplyse folk 
om fødevareproduktion og fødevarespild 
og skabe incitamenter til diversificering af 

den europæiske kost.

Økologiske og sociale fodaftryk:Vi behøver et gennemsigtigt system for virksomheder, der engagerer sig i bæredygtighed og menneskerettigheder. Dette system måler virksomhedernes økologiske og sociale fodaftryk.

Vedvarende energi:

Støtte vedvarende energi til en 

overkommelig pris og indføre et totalt 

forbud mod kernekraft. Opstille en 

plan for kulfri, grøn energiforsyning 

senest i 2040, så EU kan forblive en 

troværdig fortaler for en reduktion 

af CO2-emissionerne. Investere 

i bæredygtig udvikling, f.eks. 

forskning rettet mod nye metoder til 

fremstilling af grøn energi gennem 

bindende planer i en international 

sammenhæng.

Økonomiske foranstaltninger:
Afskaffe alle undtagelser for energiintensive industrier – lad dem, der har det største ansvar for klimaforandringerne, betale.

Uddannelse:

En bedre forståelse for og oplysning 

om miljø og bæredygtighed. Der 

bør undervises i bæredygtighed på 

primærtrinnet. Der bør være mere 

oplysning i de offentlige medier om 

bæredygtighed og om overgangen 

til økologi i EU.
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Bæredygtighed

mere bæredygtig fremtid 
–	En	kommentar	fra	Det	Europæiske	Ungdomsforum

Det alarmerende faktum, at 29,7 % af alle unge i 
EU i alderen 15-24 risikerer fattigdom eller social 
udstødelse, danner en grel baggrund for den 
globale udviklingsdagsorden. Det, at det ikke 
lykkes regeringerne at opfylde 2015-målene 
eller indgå en aftale om en reel og bindende 
forpligtelse omkring klimaforandringer, er 
ikke et "sydligt anliggende", men reelle udfor-
dringer, som den nuværende og den næste 
generation i Europa står over for. Rio+20's aner-
kendelse af synergier mellem bæredygtighed 
og den globale udviklingsdagsorden var et 
vigtigt fremskridt, der fastslog den indbyrdes 
afhængighed mellem folk og miljø. De nye 
"mål for bæredygtig udvikling" vil – når de først 
er fastlagt – forme tilværelsen for unge i Europa 
og verden med det sigte bl.a. at tackle udfor-
dringer med hensyn til fattigdom, uddannelse, 
sundhedspleje, beskæftigelse og miljø.

Den nuværende debat om den nye globale 
dagsorden er derfor afgørende vigtig for unge. 
Det Europæiske Ungdomsforum tager sigte på 
sikre, at de unge og ungdomsorganisationerne 
betragtes som uundværlige aktører både ved 
udviklingen og ved gennemførelsen af en 
global dagsorden, der er i stand til at skabe 
resultater med hensyn til forbedring af unges 
situation i Europa og i hele verden, samtidig 
med at der tages hensyn til deres rettigheder.

Bæredygtighed	 ved	 Det	 Europæiske	
Ungdomsarrangement

EYE gav unge mulighed for at drøfte og 
dele deres syn på bæredygtig udvikling. 
Debatterne omhandlede komplekse 
spørgsmål, såsom energiproduktion og 

anvendelse, skatteunddragelse og ustabilitet 
på de finansielle markeder samt udforskning 
af alternative strategier, såsom kooperativer. 
De unge betegnede bæredygtighed som et 
af de vigtigste spørgsmål, der berører unge 
over hele verden og opfordrede beslutnings-
tagerne til snarest at tage proaktive skridt for 
at modvirke en klimamæssig og menneskelig 
katastrofe.

Det	 Europæiske	Ungdomsforum	og	 den	
nye	globale	dagsorden

Det Europæiske Ungdomsforum mener, at 
følgende områder udgør væsentlige punkter 
på en effektiv bæredygtig udviklingsdagsor-
den for tiden efter 2015:

• Et ambitiøst nyt globalt engagement i 
bæredygtig udvikling

EU bør spille en ledende rolle med hensyn til at 
sikre en vidtrækkende global aftale, der under-
streger regeringernes ansvar og indeholder 
effektive håndhævelsesmekanismer. For med 
held at løfte de komplekse og indbyrdes 
forbundne økonomiske, sociale og miljømæs-
sige udfordringer, som verden står over for i 
dag, og skabe resultater, hvad angår ønsket 
om at udrydde fattigdom gennem bæredygtig 
udvikling, er "business as usual" ikke en løsning. 
Der er behov for et grundlæggende skift i 
verdens lederes tilgang til de globale udfordrin-
ger for at opstille en transformativ dagsorden 
for unge, der bidrager til at skabe det Europa og 
den verden, disse ønsker. Den nye dagsorden 
bør indeholde klare og målbare mål, der måler 
fremskridtet hen imod udryddelse af fattigdom 
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og opnåelse af en bæredygtig udvikling senest 
i 2030. Udviklingen af en sådan dagsorden 
bør være rettighedsbaseret, ikkeregressiv, 
universelt accepteret og anvendt.

• Brede investeringer i unge som centrale 
aktører med hensyn til at sikre bæredygtig 
udvikling

Unge i alderen 15-24 udgør ca. 18 % af verdens 
befolkning. Det er vigtigt at foretage en reel 
investering i unge for at sætte disse i stand 
til at spille en afgørende rolle i forbindelse 
med dagsordenen for tiden efter 2015. Det er 
afgørende vigtigt at investere i kvalitetsud-
dannelse. Universel og gratis adgang til kva-
litetsbetonet formel og uformel uddannelse 
bør sikres på alle niveauer senest i 2030. 
Kvalitetsuddannelse er elevcentreret, inklusiv 
og normkritisk og ruster unge til et liv som 
aktive globale borgere. På samme måde er 
investering i kvalitetsjob en forudsætning 
for bæredygtig udvikling. Senest i 2030 skal 
der sikres alle unge et anstændigt arbejde, 
herunder en anstændig og fair løn, trygge 
arbejdsforhold, repræsentation og social 
beskyttelse.

• Inddragelse af unge og 
ungdomsorganisationer

Det er afgørende vigtigt at sørge for at 
inddrage unge med henblik på at fremme 
en kultur af proaktive og demokratiske 
borgere. De unge bør rustes til og inddrages 
i social, politisk og økonomisk beslutnings-
tagning, herunder en meningsfuld medvirken 

ved udformningen og gennemførelsen af 
udviklingsrelaterede politikker og aktioner. 
Ungdomsorganisationerne er vigtige partnere, 
når det gælder om at udvikle bæredygtige 
processer for inddragelse af unge. De bør 
anerkendes for deres rolle med hensyn til at 
styrke unges indflydelse og status gennem 
uformel uddannelse og bør betragtes som 
faste partnere i beslutningsprocesserne.

• Et klart skift i investeringer og 
verdenshandelsmodeller

Reelle fremskridt med hensyn til bæredygtig 
udvikling kræver et radikalt skift i den måde, 
hvorpå globale investeringer og global 
handel forvaltes. Ansvarlighed og ansvar bør 
være centrale elementer i enhver model, der 
indføres, og det globale samfund bør iagttage 

YO!Village - telte foran Parlamentet 
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princippet om international solidaritet. Der bør 
gøres en samordnet indsats, der involverer 
centrale aktører, såsom ILO og WTO, med 
henblik på at imødegå forvridende og 
unfair støtteordninger og fremme fairtrade. 
Sideløbende hermed bør en bedre regulering 
af og et bedre tilsyn med den finansielle sektor 
prioriteres, og der bør indføres retfærdige 
beskatningssystemer.

• Ændre forbrug og forbrugsmønstre

Problemerne med ubæredygtige forbrugs- 
og produktionsmønstre bør omgående 
tackles. EU har en særlig pligt til at gribe ind, 
idet det bærer ansvaret for en uforholdsmæs-
sig stor andel af det globale forbrug. Der er 
omgående behov for forbrugeroplysning. 
Borgerne bør gøres mere opmærksomme 
på deres ansvar og følgerne af overforbrug 
af energi og ressourcer. Parallelt hermed bør 
fremme af alternativer, der sikrer større effekti-
vitet og en retfærdigere fordeling af forbruget, 
prioriteres. Ungdomsorganisationerne, der 
anvender uformel uddannelse som et doku-
menteret og effektivt værkstøj til realisering af 
social forandring, udgør i denne henseende en 
afgørende vigtig ressource.

The Magic Mirror gav plads til livlige debatter i YO!Village



47Idéer til et bedre Europa – EYE 2014 rapport

#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 Euro-
pe, 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 unemploy-

ment-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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Europæiske værdier

Europæiske værdier: 
global aktør – fair aktør?

Ligestilling	mellem	kønnene	og	
solidaritet	på	tværs	af	generationerne

Køn som et sociologisk problem blev belyst 
under en debat under ledelse af MEP Doris 
Pack, der fokuserede på, præcis hvordan 
den yngre generation i fremtiden kan slå bro 
over kønskløften. Sessionen bar titlen "50/50 
participation in our generation". Ikke overra-
skende bestod panelet af tre kvinder, og kvin-
de-til-mand-forholdet blandt publikum lå på 
omkring 4:1.

– Vi må involvere mændene i denne kamp, 
bemærkede paneldeltager Paula Nehrer, fra 
World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts.

Men ser man nærmere på sammensætningen 
af de 500 talere under arrangementet – hvor 
mand-kvinde-forholdet var 2:1 – kunne det 
hævdes, at mændene var tilstrækkeligt repræ-
senteret, og at det kunne være mere relevant 
at sikre, at kvinder fik mulighed for at påtage 
sig titlen "ekspert" ved et officielt europæisk 
arrangement som EYE.

Med en aldrende befolkning i Europa og en 
nuværende gennemsnitsalder for MEP'er på 55 
in mente enedes deltagere og arrangører om 
vigtigheden af at fremme en dialog på tværs 

af generationerne – specielt hvad beslutnings-
tagere angår.

– Jeg ønsker ikke at fokusere på en alders-
grænse. Det beror alt sammen på den 
personlige og kulturelle indstilling, bemærkede 
Sofia Valenti fra Italien, under workshoppen, 
der fokuserede på, hvordan man overvinder 
fordommene mod andre generationer.

Ifølge Hu Hao, der er født i Kina, men lever og 
studerer i Frankrig, opgiver kinesiske forældre 
alt for at opfostre deres børn.

– Men de unge værdsætter det ikke rigtig, 
bemærkede han.

På den anden side havde den franske 
studerende Benjamin Ahamada, der er født i 
Cameroun, en ganske anden erfaring:

– Vi har ikke det samme forhold til ældre som 
de unge i Frankrig. Vi har ingen stereotyper og 
udviser aldrig manglende respekt for de ældre.

Politisk	komik

– Dette er et ret usædvanligt show – hvis man 
overhovedet kan kalde det for et show. Folk 
tager normalt ikke noter om det, jeg siger. 
11.30 er heller ikke et normalt tidspunkt for 
komik, bemærkede Andy Zaltzman, idet han 

Mens	niveauet	under	EYE	med	hensyn	til	mangfoldighed	for	talernes	vedkommende	
lod	meget	tilbage	at	ønske,	var	niveauet	for	aktiviteterne	i	programmet	langt	mere	til-
fredsstillende.	Der	blev	således	debatteret	mange	vigtige	emner	lige	fra	paneldebatter	
om	Europas	position	som	god	nabo	og	værdifuld	bidragyder	 til	verden	med	særligt	
fokus	på	Ukraine	til	idélaboratorier	om	europæiske	værdier	i	det	21.	århundrede.
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kommenterede sin tale "Can we laugh about 
everything?" under EYE.

Det var bestemt usædvanligt. En helt igennem 
interessant erfaring for publikummet på 100 
unge europæere, der lyttede og lo under den 
90 minutter lange debat om komikkens formål 
og begrænsninger.

– Komik er pointeløs. Det er ikke meningen, 
at den skal krænke, men blot være sjov. Men 
spørgsmålet, om den reelt er krænkende, er op 
til den, der observerer, forklarede den britiske 
komiker, der betegnede sig selv om pessimist.

Talkshowet, der blev simultantolket til flere 
sprog, engagerede publikum og morede 
tolkene, men rejste også alvorlige spørgsmål 
om humor. Har komikken sine begrænsnin-
ger? Kan komik reelt være skadelig, når den er 
rettet mod samfundsproblemer? Gruppen var 
enig om, at tragedier og menneskelige lidelser 
under nuværende og tidligere krige er emner, 
man ikke bør spøge med. Men omgivende 
spørgsmål, såsom politiske begivenheder, 
kan og bør behandles af komikere, der ifølge 
Zaltzman har et vist ansvar i deres arbejde. Han 
bemærkede, at han selv sætter sin personlige 
grænse ved at spørge sig selv, om han ville 
gennemføre sin optræden i overværelse af sin 
mor.

Publikum lod alt i alt til at værdsætte politisk 
komik:

• Det var fantastisk. Det var en blanding af jokes 
og en række rigtig gode pointer om komik. Det 
var godt, der var en masse latter. Det muntrede 
mig op, og jeg ser frem til at tale med andre om 
komik og om, hvor langt man kan gå med den, 
bemærkede Daryl Chou fra Østrig.

Realitetstjek:	at	være	i	en	andens	sko

På andendagen under EYE opførtes et tea-
terstykke med titlen "European values: 

reality check" i YO!Village, som ca. 30 EYE-
deltagere blev inviteret til at overvære og blive 
"publikum" – et publikum, der også agerer, og 
som kan ændre stykkets forløb.

Det startede med, at skuespillerne forestillede 
et orkester under en prøve, og de kommuni-
kationsvanskeligheder, der opstod mellem 
musikerne, som ikke var tilfredse med en af 
dem. Vasya, en sky og frygtsom dreng fra 
Belarus blev mobbet og drillet af de andre 
på grund af sin nationalitet, og det blev vist, 
hvordan de ignorerede hans ønske om at 
demonstrere sit talent. Senere blev publikum 
opfordret til at ændre hovedpersonens skæbne 
og forestille sig, hvordan de ville beskytte sig 
mod intimidering, hvis de var i Vasyas sko. 
Den samme forestilling blev spillet igen, men 
denne gang kunne publikum stoppe den på et 
hvilket som helst tidspunkt, erstatte Vanya og 
optræde i hans sted. Mindst fem af deltagerne 
spillede hovedpersonen, og de strategier, de 
benyttede over for mobningen, rangerede 
fra at joke til at smigre bøllerne. Nogle af EYE-
deltagerne bemærkede, at de tidligere havde 
været udsat for diskrimination, og at stykket 

Europæiske værdier

Politisk komiker, Andy Zaltzmann
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viste dem andre måder at reagere på en blot 
verbal aggression.

Menneskerettigheder,	ytringsfrihed	og	
hadforbrydelser

Til trods for, at det til en vis grad overlappede 
med andre temaer, belyste begrebet 
"europæiske værdier" spørgsmål, såsom 
hadefuld tale og cybermobning, og gav 
deltagerne mulighed for at drøfte de regler 
og politikker, EU har fastlagt med hensyn 
til internettet, og hvordan vi kunne skærpe 
opmærksomheden gennem initiativer, såsom 
Europarådets "No Hate Speech"-kampagne.

Europa-Parlamentet har sat sig som mål at 
fremme menneskerettighedssager over hele 
verden, beskytte minoriteter og fremme 
demokratiske værdier (ikke mindst hvad angår 
informations- og pressefriheden). Med hensyn 
til den digitale medierevolution er situationen 
i dag i stigende grad ustabil. Der udvikles nye 
metoder til begrænsning af tankefriheden, 
ligesom der søges nye veje til omgåelse af 
disse restriktioner.

I EU selv forekommer der mange former 
for lovgivning, der regulerer ytringsfrihe-
den. I nogle lande er pressefriheden yderst 

begrænset, og journalisterne er nødt til at 
censurere eget arbejde, mens situationen er 
langt værre uden for EU.

Olivier Basille fra Journalister Uden Grænser 
belyste de nye og sociale mediers betydning 
med hensyn til at rapportere om konflikter, idet 
han baserede sig på statistikker fra Journalister 
Uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2014, 
der viser, at 17 journalister og 10 internetbru-
gere er blevet dræbt siden årets begyndelse. 
Andre 174 journalister og 166 internetbrugere 
er blevet fængslet. Indekset, der offentliggøres 
hvert år, måler graden af informationsfrihed i 
180 lande. Det afspejler den grad af frihed, som 
journalister, nyhedsorganisationer og internet-
brugere nyder i de enkelte lande, og myndig-
hedernes bestræbelser for at sikre respekten 
for denne frihed.

Selv om alle disse tilfælde indtraf uden for 
EU, understregede Basille, at det ikke altid er 
nødvendigt at bevæge sig uden for Europa for 
at finde menneskerettighedskrænkelser, hvad 
pressefrihed angår, idet mere en halvdelen af 
EU-landene er placeret i midten af indekset.

Rusland	og	Den	Europæiske	Union

Et tilbagevendende tema i debatterne om 
talefrihed og onlinesikkerhed var beskyt-
telsen af whistleblowere. Som Oliver Basille 
formulerede det:

• I Europa og hos de europæiske politikere er der 
helt klart en mangel på civilcourage. I denne 
sag var modet på russisk side – vi kunne ikke 
give ly til en mand, der havde afsløret, at vi alle 
bliver udspioneret.

Publikum bestående af flere hundrede unge 
gav med en længerevarende applaus udtryk 
for, at de var enige.

I Rusland er situationen specielt dårlig for 
medierne. Kirill Koroteev, et medlem af den 

om diskrimination - The Living Library arrangeret af 
Europarådet
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russiske organisation "Memorial", der modtog 
Sakharovprisen i 2009, forklarede, at det som 
følge af internettets hurtige udvikling er blevet 
stadig vanskeligere for den russiske regering at 
blokere indholdet. Derfor ændrer regeringen 
ganske enkelt medieinstitutionernes struktur. 
Situationen for homoseksuelle i Rusland er 
vanskelig i dag, således som en ung kvinde 
blandt publikum udtrykte det. Ikke engang 
politiet vil beskytte dem mod forfølgelse.

– Politiets ustraffethed er formentlig et af de 
største problemer, som Rusland står over for i 
dag, bemærkede Kirill Koroteev.

Multikulturalisme	og	populistiske	vinde

Sammen med immigration blev spørgsmålet 
om "globaliseringens skyggeside" også 
debatteret med særlig fokus på menneske-
handel. På et af idélaboratorierne blev de 40 
deltagere opfordret til at fremsætte innovative 
idéer og løsninger til skabelse af et bedre 
Europa. En af idéerne gik ud på at oprette 
europæiske mødesteder, ikke kun for unge 
og mobile borgere, der er i stand til at færdes 
i Europa, men for ældre og socialt udstødte 
grupper i det europæiske offentlige rum. 
Det mest populære forslag var indførelsen 
af en mindsteløn i alle EU-lande og gratis 
uddannelse for alle. Ved sessionens afslutning 
var meningerne delte:

Den 28-årige Robin van Leijen fra Nederlandene 
mente, at fokus i fremtiden burde rettes mod 
multikulturalisme:

– Multikulturalisme bør ses som en mulighed, 
ikke som en trussel.

I forbindelse med multikulturalisme og de 
populistiske vinde, der fejer gennem Europa, 
drøftede en række deltagere i EYE også den 
aktuelle situation for immigranter i EU, både i 
relation til menneskehandel og med hensyn til 
mennesker, der flygter fra deres hjem i deres 
søgen efter et bedre liv i Europa.

– Jeg fandt debatten interessant, for da 
jeg kommer fra Italien og bor ikke langt fra 
Lampedusa, er jeg meget opmærksom på 
problemet, og ser det hver dag, bemærkede 
Sofia Vaenti, og hun fortsatte:

– De enkelte medlemsstater kan ikke løse 
situationen på egen hånd. Europa må optræde 
samlet, og EU må investere langt mere i 
humanitær bistand.

Europæiske værdier
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Idéboksen: Europæiske værdier
Nogle eksempler og idéer fremlagt og drøftet af unge deltagere under EYE:

Medinddragelse:
Fremme en dialog mellem generationerne, der inddrager unge – specielt når det gælder beslutningstagere, f.eks. ved at afholde regelmæssige arrange-menter som EYE2014, også på regionalt plan.

Europa for folket: Vi ønsker et EU, hvor folk er vigtigere end banker og forretninger.

Imod had:
Der bør tages fat om problemets rod med hadfor-brydelser mod LGBT-personer for effektivt at begrænse hadet over for minoriteter.

Nej til fort Europa!Europa skal respektere menneskerettighederne, når det udfører grænsekontrol. Solidaritetsprincipper, etik og fælles ansvar for at huse flygtninge bør styrkes.

Demokratirangliste:
Europa-Parlamentet bør offentliggøre en årlig demokratirangliste for europæiske lande, hvor de lande, der placerer sig under en bestemt grænse, skal forsvare deres politik over for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Lykkes det dem ikke at overbevise Parlamentet, bør der sættes en stopper for de finansielle overførsler. Europa-Parlamentet bør vinde ret til at suspendere medlemskabet af EU, hvis et land krænker europæiske kerneværdier.

Udveksling og erfaringer:

En række idéer: 1) EU-sponsorerede 

middage: borgere i de to lande transpor-

teres til en fælles grænse, hvor de mødes 

og deler hjemmelavet mad og lokale drikke 

og lærer hinanden at kende; 2) obligato-

riske europæiske ungdomsudvekslinger, 

således at de unge lærer en anden egn af 

Europa at kende og på længere sigt knytter 

venskaber over hele Europa; 3) oprettelse 

af europæiske mødesteder, ikke kun for 

unge og mobile borgere, der er i stand til 

at færdes i Europa, men også for ældre og 

socialt udstødte grupper i det europæiske 

offentlige rum.

Lighed:
Fremme ligestilling mellem kønnene på alle samfundets niveauer, lige adgang til uddannelse og job uanset seksuel, kønsmæssig, religiøs eller etnisk 

baggrund.

Uddannelse: 

Gratis uddannelse for alle inklusive 

universitetsuddannelser. Indføre 

et skolefag "Europa i dag" om 

europæisk historie, europæiske 

værdier, menneskerettigheder og 

sprog for at fremme fælles opmærk-

somhed omkring fælles værdier og 

skabe en europæisk identitet. EU bør 

også sponsorere onlineuddannelse 

om politiske og samfundsmæssige 

aspekter, som er tilgængelige for alle 

skoler og universiteter.

Ansvarlig beskatning:

 Indføre høje skatter på 

produkter, der ikke respekterer 

arbejdstagernes rettigheder 

eller miljøbestemmelser.

Beskyttelse af værdier:

Europa behøver en stærk adfærdsko-

deks, når det gælder forretninger 

med tredjelande, specielt lande 

med et blakket ry, hvad angår god 

regeringsførelse og menneskeret-

tigheder. Dette bør specielt gælde 

våbeneksport. EU-institutionerne 

bør desuden blokere samarbejdet 

med diktaturer (f.eks. handelsaftaler), 

selv om der er tale om strategiske 

økonomiske partnere.
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Europæiske værdier

Deltagelse, inklusion og ungdomsrettigheder: 
en	kommentar	fra	Det	Europæiske	Ungdomsforum

Det er i krisetider, at EU's værdier drages mest 
i tvivl – hvad bør EU gøre og ikke gøre og på 
hvilken måde? Bør EU fokusere på at gøre, hvad 
det traditionelt har gjort bedst, eller gøre det, 
der har den største gavnlige virkning for stør-
stedelen af borgere? Hvordan kan EU sikre, 
at dets aktioner ikke har uforudsete uheldige 
virkninger for dets borgere, specielt den næste 
generation – dets unge borgere?

Ungdomsforummet mener, at EU i sit hastværk 
med at overvinde krisen har ladt sine unge 
borgere i stikken med det resultat, at deres 
rettigheder trædes under fode. De unge får 
at vide, at de har ansvaret for selv at klare sig 
ud af krisen – f.eks. gennem ulønnet praktik-
tjeneste eller uddannelse. Følgerne af dette 
er ikke kun risikoen for en tabt generation af 
unge, men at denne generation mister troen 
på fremtiden, og at taberne primært vil være 
at finde blandt de i dag socioøkonomisk dårligt 
stillede – hvilket vil uddybe den eksisterende 
kløft yderligere.

Det står imidlertid klart, at europadækkende 
problemer, såsom jobsikkerhed og ledighed 
kræver europadækkende løsninger. Lige nu kan 
den europæiske ungdoms rettigheder bedst 
beskyttes gennem handling på europæisk 
plan.

Europæiske	værdier	under	EYE
For at sikre, at der ikke er nogen tabt generation 
i fremtiden, og at Europa forbliver tro mod sine 
værdier, mener ungdomsforummet, at EU bør 
tage et positivt skridt fremad for at garantere, at 
unge borgeres rettigheder håndhæves. Dette 
afspejlede sig i debatten under EYE – bl.a. en 
debat ledet af det tjekkiske ungdomsråd om 

de forskellige aspekter af deltagelse og en 
debat om gennemførelse af ungdomskvoter 
i EU. Ungdomsforummet belyste endvidere 
den multidiskrimination, som unge er udsat for 
– hvad enten de er homoseksuelle, handicap-
pede, socioøkonomisk dårligt stillet osv.

Det	Europæiske	Ungdomsforum	og	
europæiske	værdier
At skabe et nyt EU, der forbliver tro mod 
sine værdier og sikrer håndhævelsen af den 
næste generations rettigheder, er ikke en 
nem opgave. Det vil kræve et ændret syn på, 
hvordan EU optræder, og en udredning om 
konsekvenserne af EU's indsats hen over gene-
rationerne. Det vil f.eks. være nødvendigt, at 
EU sikrer, at der lyttes til de unge borgeres 
røster ved udformningen af den politik og 
den lovgivning, der berører dem. Det vil være 
ensbetydende med mindre top-down-beslut-
ningstagning og mere direkte demokrati. Det 
vil være ensbetydende med flere investerin-
ger i unge for at sikre en fremtid, hvor alle får 
mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt 
ud:

• Investere i ungdommen

Det Europæiske Ungdomsforum mener, at 
EU bør koncentrere sine ressourcer omkring 
styrkelse af miljømæssig bæredygtig 
økonomisk vækst og social samhørighed, der 
sætter mennesker og deres behov i centrum 
for beslutninger, hvor opmærksomheden i 
særlig grad rettes mod unge og deres organisa-
tioner. Det nye EU bør fokusere på innovation, 
samhørighed og ungdom, idet det specifikt 
investerer i kvalitetsuddannelse, bekæmpelse 
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af ungdomsarbejdsløshed, leder unge i retning 
af grønne job og støtter unge iværksættere.

• Et afbalanceret budget fokuseret på vækst

Medlemsstaterne bør stræbe efter at opstille 
positive og afbalancerede budgetter på 
mellemlang og lang sigt uden at undergrave 
velfærdsstaten og undgå at den aktuelle 
generation af unge bebyrdes ved i fremtiden 
at skulle betale for en gæld, der stiftes i dag.

• Inddragelse af unge

EU kan bedst håndhæve unges rettigheder 
ved at sikre deres fulde inddragelse i beslut-
ningstagningen vedrørende de politikker, der 
berører dem – intet om os, uden os. Det er på 
høje tid, at EU tager konkrete skridt til gennem-
førelse af sin forpligtelse efter Lissabontraktaten 
til at fremme de unges deltagelse i det 
demokratiske liv i Europa. Vi opfordrer bl.a. 
EU-medlemsstaterne til at sænke valgretsalde-
ren til 16 ved alle valg inklusive valg til Europa-
Parlamentet. De politiske partier bør også 
opmuntres til at opstille flere unge kandidater 
til valgene.

• Anerkendelse af Det Europæiske 
Ungdomsforum

I sin egenskab af platform for ungdomsorgani-
sationer i Europa anerkendes Det Europæiske 
Ungdomsforum – om end dette bør ske 
mere bæredygtigt – af alle EU-institutioner 
(herunder Europa-Parlamentet) som en vigtig 
partner, der bør sikres en åben, gennemsigtig 
og løbende dialog med disse institutioner om 
alle politikker og foranstaltninger, der berører 
ungdommen.

• Mere direkte demokrati

For at sikre en mere direkte inddragelse af de 
europæiske borgere støtter Det Europæiske 
Ungdomsforum indførelsen af tværnationale 
valglister ved valg til Europa-Parlamentet.

Ungdomsforummet og dets medlemmer i 
form af ungdomsorganisationer fra over hele 
Europa er ikke alene om at mene dette. 240 
kandidater til Europa-Parlamentet og 85 valgte 
MEP'er repræsenterende alle politiske grupper 
og lande tilsluttede sig mange af disse idéer 
gennem LoveYouthFuture-kampagnen.

Aftenkoncert på Kleberpladsen
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250 frivillige fra Strasbourg hjalp til under EYE
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Idéer i dag, handling i morgen: 
unge for et bedre Europa

Da	 Det	 Europæiske	 Ungdomsarrangement	 drog	 mod	 enden,	 blev	 de	 indsamlede	
idéer	 til	 et	 bedre	 Europa	 fremlagt	 af	 ordførere	 på	 det	 afsluttende	 møde	 i	 Europa-
Parlamentets	plenarforsamling	og	overrakt	til	MEP	Doris	Pack,	formand	for	Kultur	og	
Uddannelsesudvalget	og	repræsentant	for	Europa-Parlamentet. 

Selv efter denne intense weekend, fyldt som 
den var med diskussioner og debat, rollespil 
og liveoptræden af kulturel og sportslig art, 
for ikke at nævne nætterne med koncerter og 
partyer, var salen søndag morgen pakket med 
deltagere, der var ivrige efter at lytte til og 
kommentere de idéer, der var blevet fremsat, 
og de konklusioner, der var blevet draget i 
løbet af de foregående to dage. Den "officielle 
afslutning" på arrangementet blev således 
endnu et møde med megen stof til eftertanke 
og yderligere debat.

10 ordførere fremlagde hovedidéerne fra 
de fem temaer under EYE, og publikum fik 
mulighed for at fremkomme med deres egne 
tanker og forslag.

Johanna Nyman fra Det Europæiske 
Ungdomsforum fremlagde idéerne til et bedre 
Europa, hvad angår ungdomsarbejdsløshed, 
idet hun fokuserede på EU's ansvar for at gribe 
til handling på dette område:

• EU's politik bør fokusere på at skabe kvalitets-
job for unge. Vi har behov for en "New Deal" i 
Europa. Vi må investere i ungdommen og skabe 
en ny social kontrakt. Den europæiske ung-
domsgaranti kan udgøre en løsning på ung-
domsarbejdsløsheden, men der bør investeres 
flere ressourcer. De unge bør inddrages i plan-
lægningen, gennemførelsen og evalueringen. 

Det stærkeste budskab, vi ønsker at sende, er, 
at ungdomsarbejdsløsheden ikke kan ses som 
de unges fejl, men er et anliggende der angår 
samfundet som helhed. Vi bør se handling nu, 
bemærkede hun.

Jean-François Gérard fra ARTE fremsatte en 
række idéer i forbindelse med den digitale 
revolution og nævnte, at deltagerne i EYE havde 
udtrykt en stærk interesse for større digitale 
muligheder. Den første idé var at indføre en 
plagieringsindikator, et lille computervindue, 
der – når man up- eller downloader en fil – 
oplyser én, om man risikerer at overtræde 
lovgivningen om ophavsret. Den anden idé 
var at skabe et europæisk antivirusprogram, 
idet landene ville dele teknologi og indsigt 
med henblik på at udforme et fælles antivirus-
program til en overkommelig pris og dermed 
beskytte europæiske borgere mod virusser og 
spyware. Den tredje idé var at udvikle digitalt 
demokrati, så borgerne får mulighed for at 
stemme online.

Ada Reichhart fremsatte nogle idéer om EU's 
bæredygtighed, idet hun trak på sin erfaring 
fra arbejdet for Strasbourg kommune. Hun 
understregede, at den aktuelle miljøkrise er 
et socialt problem og ikke også må blive et 
økonomisk ditto.

Rapportens konklusion
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– For at skabe et bedre Europa bør vi ændre 
vores daglige adfærd og begrænse efterspørgs-
len efter energi, nytænke vores produktions- og 
forbrugssystem og investere i forskning inden 
for vedvarende energi og således engagere os 
i energiomstilling.

Hvad Europas fremtid angår, bemærkede 
Paul Girard, repræsentant for Institut d’Études 
politiques de Strasbourg og École nationale 
d’Administration (IEP/ENA), at det er afgørende 
vigtigt, at vi skærper opmærksomheden 
blandt europæiske borgere af alle aldre på 
risiciene ved at udlevere personoplysninger 
online. Han efterlyste også et standardiseret 
europæisk valgsystem og etableringen af et 
fælles energimarked for at undgå afhængighed 
af tredjelande, såsom Rusland, der kan lægge 
pres på EU-medlemsstaterne.

László Földi fra Europarådet delte hans tanker 
og idéer til et bedre Europa i tilknytning 
til europæiske værdier, idet han fremdrog 
følgende emner: europæisk identitet, Europa 
i verden, udfordringerne for Europa, menne-
skerettigheder, talefrihed, hadefuld tale, ung-
domsdeltagelse og muligheder for unge.

• Europæerne må genoverveje, hvad det 
betyder at være europæer i det 21. århundrede. 
EU er højborg for menneskerettigheder og 
demokratiske værdier og er som sådan mål 
for migranter, flygtninge og asylansøgere. Det 
er også et sted, hvor man i dag er vidne til en 
genopblusning af nationalisme, ekstremisme 
og intolerance.

De to ordstyrere, Katarzyna Mortoñ fra 
European Youth Press og Peter Matjašiè fra 
Det Europæiske Ungdomsforum, opfordrede 
deltagerne til at nedskrive deres egne idéer 
til et bedre Europa og lægge dem i idéboksen 
uden for YO!Village. Disse idéer vil blive vist på 
en midlertidig udstilling i Huset for Europæisk 
Historie.

I de tidlige eftermiddagstimer, hvor deltagerne 
beredte sig på hjemrejsen, stod mange 
spørgsmål stadig ubesvarede. Hvorfor aflyste 
så mange af medlemmerne af Europa-
Parlamentet deres deltagelse i paneldebat-
terne? Hvor var Europa-Parlamentets formand, 
Martin Schulz? Hvor var EU's mangfoldighed 
– et begreb, som så mange af aktiviteterne 
berørte, men som ikke altid afspejlede sig i 
talerne? Efter tre dages levende debat stod det 
klart, at de unge deltagere ønskede at gå ind i 
europæisk politik, og mens de omkring 5 500 
deltagere udstak mange gode idéer til et bedre 
Europa under arrangementet, er det nu op til 
de valgte medlemmer af Europa-Parlamentet 
at bringe dem til udførelse.

Rapportens konklusion

Idékassen fyldt med forslag til, hvordan der kan skabes et bedre 
Europa



59Idéer til et bedre Europa – EYE 2014 rapport

Samlet EYE-deltagerantal: 5 380 – alle i alderen 16-30

Deltagere fra EU: 5 135

Deltagere fra kandidatlande: 92

Deltagere fra tredjelande: 153

Deltagerantal på Euroscola: 600

Deltagerantal på YO!Fest: 10 000

± 500 talere, ordstyrere og formidlere, inklusive MEP'er

250 frivillige

Mere end 200 aktiviteter under forskellige former

14 000 tweets via #EYE2014 sendt ud på tre dage

Deltagernes nationalitet Deltagernes alder

Fakta og tal

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Deltagernes 
alder

Deltagere	16-17
Gruppeledere	18+
Deltagere	18-30



EYE-website: 
http://www.eye2014.eu
EYE på facebook:
http://epfacebook.eu/eye2014

EYE på twitter:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Se de webstreamede aktiviteter på "video on demand": 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Tak til alle de officielle EYE 2014 partnere

Rapport udarbejdet af European Youth Press med kommentarer 
fra Det Europæiske Ungdomsforum, juni 2014
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