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Bevezetés

Ezt az elvet hangosan és egyértelműen kinyilvánították az idei európai ifjúsági rendezvényen (EYE). De a 
szándéknyilatkozatokon kívül mit tesznek le az asztalra a fiatalok a modern Európában, és milyen elképzelésünk 
van a jövőről?

A világ az elmúlt néhány évben tagadhatatlanul drámai változáson ment át. Az európai projekt öröksége, hogy 
a polgárok békében és biztonságban élhetnek Európa határain belül; egyre világosabbá válik azonban, hogy 
összehangolt erőfeszítések nélkül, a fiatalok egy sokkal instabilabb Európát örökölhetnek, mint amelyben 
felnőttek. 

Van azonban ok az optimizmusra. Az életmódunkban és az egymással való kapcsolattartásban bekövetkezett 
alapvető változások valószínűleg hatással lesznek majd arra, hogyan irányítjuk magunkat a jövőben. A fiatalokat 
gyakran vádolják azzal, hogy közönyösek és érdektelenek. E jelentés azonban azt bizonyítja, hogy a fiatalok 
tájékozottak, értelmesen állnak hozzá a politikához, és elgondolkoznak azon, hogy hogyan lehet a jövőt 
tisztességesebb és fenntarthatóbb módon felépíteni.

Jóllehet sokakat nyugtalanítanak a technológiai szempontból fejlettebb jövő következményei – legyen szó a 
foglalkoztatást, sőt, akár a személyes szabadságot érintő fenyegetésekről –, a fiatalok máris e változás élére álltak, 
és módszereket javasolnak a várható ötödik ipari forradalom kezelésére. 

Az e jelentésben körvonalazódó központi elképzelések egyike a jövő évi európai parlamenti választásokra 
vonatkozik, és meglehetősen egyszerű: be kell vonni a fiatalokat a politikai folyamatba. Legyünk elég bátrak 
ahhoz, hogy fiatal jelölteket állítsunk, meghallgassuk aggodalmaikat, elképzeléseiket és megoldásaikat. 

A politikusoknak tehát arra kell törekedniük, hogy fiatalok nézőpontjából foglalkozzanak a jövővel, a fiataloknak 
pedig hinniük kell a toleranciával kapcsolatos meggyőződéseikben, és bízniuk kell a lehetőségekben, amelyeket 
e változások kínálnak nekünk.

Az előző generációknak nagyobb zűrzavart kellett elszenvedniük egy olyan társadalmi szerződés létrejötte 
érdekében, amely a többség érdekeinek védelmét szolgálta. Most rajtunk a sor.

E jelentés átfogó javaslatokat fogalmaz meg, amelyek egyszerre fantáziadúsak és konkrétak: az elképesztő 
technológiai lehetőségektől kezdve az erős, megkülönböztetésmentes biztonságig, valamint a politikai 
szerepvállalás javításától annak biztosításáig, hogy az embereknek ne kelljen kevesebbért, keményebben 
dolgozniuk.

A politikusoktól és a fiataloktól egyformán kritikus elkötelezettséget várunk. Egy olyan beszélgetés elindítása a 
cél, amely meghatározza az elkövetkező évtizedekben megőrizni vagy elérni kívánt közös értékeket és célokat.  

Mert való igaz: az elképzelt „jövő” hamarosan a jelenné válik, és a fiatalok kezdik hallatni a hangjukat. 

A fiatalok  
nem a jövő,  
hanem a jelen.

Greg Bianchi és Julie Mahlerová 
Főszerkesztők
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Előszó

Antonio Tajani 
Az Európai Parlament elnöke

Az Európai Parlament harmadik alkalommal tárta ki kapuit a kontinensről az 2018-as európai 
ifjúsági rendezvényre érkező több ezer fiatal előtt. Ezen az egyedülálló találkozón több mint 
8 000 fiatal polgár vett részt az Európa jövőjéről szóló nyílt vitában, elképzeléseikkel segítve 
intézményünk munkáját. 

Ez mindannyiunk számára igazi inspirációt jelentett. Mivel megfordultak a szerepek, ezúttal  a 
fiatalok vezették a beszélgetést, az európai parlamenti képviselők pedig meghallgatták őket – 
emlékeztetve bennünket arra, hogy a fiatalok jelentik jelenünket és jövőnket.

A kétnapos rendezvényen számos ösztönző beszélgetés és vita zajlott. Ezek középpontjában 
a fiataloknak az a határozott vágya állt, hogy a változások hajtómotorjai legyenek, és aktívan 
részt vegyenek a jövő alakításában.

Ezek az eszmecserék különösen fontos jelentőséggel bírnak egy olyan időszakban, amikor 
Európának számos kihívással kell szembenéznie:  a menekült- és migrációs válsággal, a 
gazdasági válságból való kilábalás megszilárdításával, valamint a terrorizmus állandóan jelen 
lévő fenyegetésével. Az e kihívásokra adott válasz nem kerülhet vissza a nemzeti határok 
közé. Ellenkezőleg, a megoldás az együttműködés és a bizalom elősegítése,  a szolidaritás és 
európai értékeink  megerősítése, valamint az európai érdekek érvényesítése a globális síkon, 
a multilateralizmus alapján.

Az EYE-ból egyértelművé vált, hogy a fiatalok szívesen szembenéznek ezekkel a kihívásokkal, 
és dolgozni akarnak egy jobb jövőért.  

A fiatalok változást érhetnek el, és biztos vagyok abban, hogy a hozzájárulásuk egy egyre 
élénkebb európai demokráciához fog vezetni. A 2019. május 23–26-i európai választások 
nagyszerű lehetőséget kínálnak majd minden polgár számára, hogy döntő módon 
befolyásolja az Unió politikai pályáját, és biztosítsa a jólét, stabilitás és béke fenntartását, 
amelyet több mint 60 éve sikerül garantálnunk. Valóban, az európai polgárok e keretek között 
gyakorolhatjákszabadságjogaikat. 

Az Európai Parlament képviselőiként folytatni fogjuk e fontos párbeszédet Önökkel, Európa 
fiataljaival, és azért dolgozunk, hogy a jövőjüket egy jobb és erősebb EU alapozza meg.
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Klaus Welle 
Az Európai Parlament főtitkára

A fiatalok, a fiatal európaiak jelentik az Európai Unió jövőjét. Jóllehet ma már kicsivel idősebb 
vagyok az európai ifjúsági rendezvény korcsoportjánál, pályám elején rendíthetetlen fiatal 
aktivista voltam, és ma is a fiatalság határozott támogatója vagyok. Ez az oka annak, hogy 
javasoltam a Parlament politikai vezetésének egy európai ifjúsági rendezvény létrehozását, 
amely az európai parlamenti képviselők és a fiatalok közötti nyílt, strukturált és folyamatos 
párbeszéd központi elemévé válhat.

A 2014-ben tartott első EYE és a későbbi rendezvények is óriási sikert hoztak, nem 
utolsósorban azért, mert a fiataloknak nagy beleszólása volt a program alakításába. Az EYE 
immár meghonosodott mint kétévente megrendezésre kerülő rendezvény, amelyen a fiatalok 
hallathatják hangjukat, és megoszthatják elképzeléseiket egy jobb Európa érdekében. A több 
mint 8  000 fiatal összehívása egy ilyen egyedülálló helyszínre, mint az Európai Parlament, 
lehetővé teszi számukra az európai identitás kialakítását. 

Az európai ifjúsági rendezvény jó alkalom az aktív fiatal polgárok számára, hogy nyomot 
hagyjanak az európai politikában, és beleszólhassanak az életüket érintő politikákba. 

Ez a folyamat jóval a rendezvény után is folytatódik. E jelentés az EYE 2018 során előadott 
leginnovatívabb elképzeléseket gyűjti egybe, amelyeket az Európai Parlament képviselői elé 
fogunk terjeszteni.

A szerzők, akiket az Európai Ifjúsági Sajtószövetség segítségével választottunk ki, a 
Strasbourgban, 2018. június 1–2-án az EYE fiatal résztvevői által előterjesztett lenyűgöző 
ötleteket rögzítették.

Az EYE sikere több elemből tevődik össze: a Parlament politikai vezető szerepe, az 
előkészületekért felelős parlamenti szolgálatok, a rendezvény partnerei és a programban 
közreműködő ifjúsági csoportok, a nagyszámú önkéntes és természetesen mindenekelőtt 
maguk a résztvevők, akik a rendezvény előtt, alatt és után is lelkesen szerepet vállaltak. 

A képviselők és a fiatalok közötti párbeszéd nem zárul le az EYE után; e jelentéssel és a soron 
következő ifjúsági meghallgatásokkal folytatódik az év végén, a 2019-es európai választásokat 
felvezető időszakban. 
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Hallasd a hangod, Európa! 
A 100 elképzelés felsorolása témakörök  
szerint

1. FIATAL ÉS IDŐS: 
Lépést tartani a digitális forradalommal

 1  Az e-portfóliók felkarolása a munkaerő-felvétel forradalmasítása érdekében

 2  A szakképzés támogatása és egy duális képzési rendszer bevezetése

 3  Külön ifjúsági osztályok létesítése az intézményekben

 4  A munkavállalói ellátások hordozható rendszere

 5  Az ifjúsági garancia reformja

 6  Egy generációk közötti munkaerőcharta létrehozásar

 7  A készségkereslet és -kínálat közötti eltéréssel foglalkozó európai rendszer

 8  Egy európai robotikai ügynökség és egy robotikai megfelelési pecsét 
létrehozása

 9  A mesterséges intelligencia katonai felhasználásának szabályozása

 10  Európai közösségi finanszírozási platform létrehozása

 11  Beruházás a kultúra és az örökség szolgálatában álló technológiába

 12  Európai robotikai hatásvizsgálat létrehozása

 13  Páneurópai média létrehozása

 14  Vállalkozási programok és humán készségek

 15  Az Erasmus felhasználása az elnéptelenedéssel való megbirkózás segítésére

 16  Életvezetési órák

 17  A kíváncsiság, az önfejlesztés és a felelősségtudat előmozdítása

 18  „Kihívás” órák bevezetése a diákok kreatívabbá válásának ösztönzésére

 19  Iskolák közötti együttműködés projektek keretében

 20  Eszközök a digitális kirekesztés ellen és a mentális egészség érdekében
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Hallasd a hangod, Európa! A 100 elképzelés témakörök szerint 

2. GAZDAG ÉS SZEGÉNY   
Tisztességes részesedést követelni

 21  Az egyetemes alapjövedelemre való törekvés az egyenlőtlenség 
csökkentése érdekében

 22  Az egész életen át tartó tanulás előmozdítása

 23  A feltételhez kötött alapjövedelem

 24  Egységes adók és munkavállalói jogok az EU-n belül

 25  Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a transzneműek számára

 26  A rózsaszín adó megszüntetése

 27  Az emberi jogok előmozdítása a textilkereskedelemben

 28  Hozzáférhető tanfolyamok biztosítása egész európában 

 29  Egy inkluzívabb EYE támogatása 

 30  Adóztassák meg a robotokat!

 31  Az adókijátszás megakadályozása

 32  Egyenlő képviselet az Európai Parlamentben

 33  Tegyenek bennünket boldogabbá, és ne csak a GDP-T használják a haladás 
egyedüli mutatójaként

 34  A vidéki területek vonzóbbá tétele a fiatalok számára 

 35  A menekültek helyzetének megerősítése és integrálása a nemzeti oktatási 
rendszerbe való felvételük révén

 36  Átfogó szexuális nevelés

 37  A szociális vállalkozás és a megosztáson alapuló gazdaság támogatása

 38  Nemzeti védelmi mechanizmusok az Európai újságírók számára  

 39  A jelnyelv népszerűsítése

 40  Ideiglenes lakhatás megteremtése
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3. KÜLÖN ÉS EGYÜTT:  
Tenni egy erősebb Európáért

 41  Oktatási lehetőségek biztosítása az Egyesült Királyságban a Brexit után

 42  A menekültek európai napjának létrehozása

 43  A külföldi segélyekbe való befektetés és a diplomácia alkalmazása a 
migrációs áramlások leállítása érdekében

 44  Több kapcsolat ösztönzése Európa és Törökország között

 45  Önkéntes rendszer létrehozása a migránsok és az európaiak közötti 
kötelékek kialakítása érdekében

 46  A külső határok megerősítése és az adatok megosztása

 47  A fiatalok ösztönzése, hogy induljanak a választásokon

 48  A közösségi média felhasználása a fiatalok szavazásról történő tájékoztatására

 49  Éves kérdezz-felelek létrehozása az uniós vezetők és a fiatalok között

 50  Egységes életkori küszöb meghatározása, amely felett a fiatalok jelöltethetik 
magukat a választáson

 51  Az e-szavazás előmozdítása a részvétel ösztönzése érdekében

 52  A szavazás 16 éves kortól való bevezetése az európai választásokon  

 53  Vállalatok és alkalmazások hasznosítása a szavazásról való tájékoztatás 
érdekében

 54  Vállalatok és alkalmazások hasznosítása a szavazásról való tájékoztatás 
érdekében

 55  Európai polgári kezdeményezés kidolgozása

 56  A klasszikus nyelvek és az európai történelem népszerűsítése

 57  Platform létrehozása a képzett menekültek számára, hogy oktatási 
munkaköröket is betölthessenek

 58  A politika bevezetése az állampolgársági ismeretek órákon

 59  Egy fiataloknak szóló kártya finanszírozása, amely kulturális helyszínekre 
való kedvezményes belépésre jogosít

 60  Egy mobil iskolaigazgatói kezdeményezés létrehozása
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Hallasd a hangod, Európa! A 100 elképzelés témakörök szerint 

4. BIZTONSÁGOS ÉS VESZÉLYES:  
Életben maradni zavaros időkben

 61  Vezető szerep az ENSZ BT fiatalokra vonatkozó 2250. határozatának 
végrehajtása révén

 62  Az emberi jogok prioritásként való kezelése a kereskedelmi 
megállapodásokban

 63  Az igazságszolgáltatás európai dimenzióba való emelése

 64  Küzdelem a kirekesztés ellen a szélsőségesség megállítása érdekében

 65  A közösségi média közművé alakítása

 66  Nagyobb mértékű katonai együttműködés előmozdítása

 67  Humanitárius folyosók létrehozása a menekültek számára

 68  Páneurópai átláthatósági adatbázis létrehozása

 69  A visszaélést bejelentő személyek védelme

 70  A rendőrség kiképzése az internetes gyűlölet-bűncselekmények kezelésére

 71  A fiatal jelöltek alapjának létrehozása

 72  Online jogok nyilatkozata

 73  Kötelező elsősegély-tanfolyam

 74  Az átláthatóság biztosítása a sportban

 75  A kiberbiztonság szempontjainak általános érvényesítése és annak más 
politikákkal való összehangolása

 76  A kiberbiztonsági oktatás általános gyakorlatként való meghonosítása

 77  Az uniós együttműködés előmozdítása a hírszerzés területén

 78  A molekuláris és sejtbiológia oktatásának előmozdítása

 79  Befektetés a génszerkesztési technológiába

 80  Ingyenes vírusirtó szoftver fejlesztése az uniós polgárok számára
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5. HELYI ÉS GLOBÁLIS:   
Megvédeni a bolygónkat

 81  Egy európai zöldtetőprogram létrehozása

 82  Zöld diplomácia alkalmazása, hogy az éghajlatot szem előtt tartva folyjanak 
a tárgyalások

 83  Feminizmus az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

 84  Támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők és az új technológiák számára

 85  A hús támogatásának csökkentése

 86  A biológiai sokféleség és a haszonállatokra vonatkozó magasabb szintű 
normák előmozdítása
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Az eye kérdőív eredménye1

1 943 válaszadó 28 uniós tagállamból. A kérdőívet 2018. március 12. és április 19. között töltötték ki. A kérdőívet megosztották az EYE résztvevőivel és az Európai Ifjúsági Fórummal.

A kérdőívünket kitöltő 
943 válaszadó közül

553 
tagja valamely 

ifjúsági 
szervezetnek,

390 
viszont semmilyen 

ifjúsági szervezethez 
nem tartozik.

-24

+24

80%

80%

20%

67%

Az ifjúsági szervezethez tartozó 
válaszadók többsége (80%) 24 év alatti.

A válaszadók 67%-a 
mondja, hogy „teljes 
mértékben” vonzó 

számára, hogy a 
saját országán kívül 
végezzen munkát, 
éljen és tanuljon.

A válaszadók 80%-a úgy gondolja, hogy 
a fiatalok számára teljes mértékben 

vagy többnyire előnyös az EU. A fenn-
maradó 20% nem tudja eldönteni vagy 

nem ért egyet.

VÉLEMÉNYKÜLFÖLDÖN

KOR
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2 A kérdés kiegészítendő kérdés volt, azaz a válasz a bevándorlás bármely szempontjára vonatkozhatott (pl. eleget teszünk-e, hogy segítsünk a menekülteknek, meg kell-e erősítenünk a 
határellenőrzéseket stb.), és nem feltétlenül bizonyítja a bevándorlás ellenzését.

A válaszadókat EU-szerte 

29%2

18%

20%

aggasztják a legjobban a

és a szociális kérdések.

De fontos számukra a

és az

bevándorlás 

egyenlőtlenség

környezet

aggodalmak

is.
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1. FIATAL ÉS IDŐS: 
 Lépést tartani a digitális forradalommal
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Napjainkban egy olyan világban élünk, amelyben egyre nehezebb 
fiatalnak lenni. Természetesen sok minden javult a múlthoz képest: a 
páneurópai konfliktus ideje egyre inkább a feledés homályába vész, 
széles körben hozzáférhető az oktatás, és az európai fiatalok általában 
jó körülmények között élnek. Ugyanakkor fokozódnak a fiatal és az 
idősebb nemzedékek közötti egyenlőtlenségek. Az Eurostat szerint a 
fiatalok munkanélküliségi rátái általában lényegesen meghaladják más 
korcsoportok munkanélküliségi rátáit, és sok az olyan fiatal is, aki nem 
foglalkoztatott, és nem részesül oktatásban vagy képzésben sem (NEET-
fiatalok).3 A digitalizáció átalakítja a munka világát, és új készségeket és 
nézőpontokat tesz szükségessé. A munkavégzési gyakorlatok kevésbé 
kötöttek, ami rugalmasságra ad módot, ám egyúttal magában hordozza 
a bizonytalan életmód és a szociális védelem egyes formáihoz való 
korlátozott hozzáférés kockázatát is.

Ugyanakkor az automatizálás és a robotika valamennyi területen óriási 
léptekkel halad előre. A gépek számos vonatkozásban kétségtelenül jobbá 
teszik az emberi életet, például az orvoslás és a gépjárműipar területén, 
de etikai és gyakorlati kérdéseket is felvetnek, beleértve a   munkahelyek 
megsemmisítésével kapcsolatos aggodalmakat is. Egyesek tudományos-
fantasztikus filmekbe illő forgatókönyvekkel riogatnak, amelyek szerint a 
mesterséges intelligencia magát az emberi faj létezését is veszélyeztetheti. 
A digitalizációval kapcsolatos  mítoszok és félelmek széles skálája arra enged 
következtetni, hogy még mindig vannak megválaszolásra szoruló etikai és 
normatív kérdések. Ezzel összefüggésben az oktatási rendszerek nincsenek 
megfelelően ellátva a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy lépést tudjanak 
tartani e gyors ütemű társadalmi és technológiai változással; az iskolák és 
egyetemek gyakran nem rendelkeznek a kellő erőforrásokkal, felkészültséggel 
és szemléletmóddal, hogy segíteni tudjanak diákjaiknak az új, digitalizált 
munkaerőpiacra való belépéshez szükséges technikai és humán készségek 
megfelelő egyensúlyának elérésében. Ennek következtében gyakran 
előfordul, hogy az általuk kínált képességek nem felelnek meg a munkadók 
által igényelt képességeknek. 

Mindezen tendenciák együttes társadalmi hatása rendkívül összetett és 
egyben burkolt veszélyeket is rejt. A fiatalok hosszabb ideig tanulnak, 
és később férnek csak hozzá a stabil munkahelyekhez, ami késlelteti a 
pénzügyi önállósodásukat. A fiatalok csak később és rendszertelenebbül 
kezdenek el hozzájárulni a nyugdíjrendszerhez, ami azt jelenti, hogy életük 
későbbi szakaszáig csak kevéssé tudnak hozzájárulni a társadalombiztosítási 
programokhoz, így például az idősebbek egészségügyi ellátásához. A várható 
élettartam nő, a születési ráták ugyanakkor folyamatosan csökkennek, és 
ebből adódóan egyre kevesebb az idősödő népesség kényelmes életének 
biztosítására fordítható forrás. 

Egyre nő a szegénység a fiatalok körében, és ez a jelenség a munkanélküliséggel 
tetézve nemcsak az adófizetőként betöltött szerepüket, hanem mentális 
jóllétüket is veszélyezteti. A McKinsey Global Institute 2016-os kutatása4 szerint 
ez a történelemben az első olyan generáció, amelynek rosszabb helyzetben 
van, mint szüleik voltak – ez elismerten pusztító következményekkel 
járhat a teljes rendszerre, amelyben élünk. A fiatalok számára prioritásként 
helyet kell biztosítani minden ágazatban és minden intézményben, a 
helyi szinttől a nemzeti és az európai szintig. Ez jelenthetné a kezdetet, de 
milyen intézkedéseket kellene tenni ahhoz, hogy Európa-szerte javuljon a 
munkaerőpiac, a technológiai fejlődés és az oktatási rendszer, biztosítva, hogy 
azek a fiatalok javát szolgálják? Az EYE 2018-as rendezvényén több mint 8 000 
fiatal gyűlt össze, hogy megvitassa ezeket a témákat. A fiatalok nyugtalanok, 
de ambiciózusok. Ideje, hogy a politikai döntéshozók felkarolják e fiatalos 
szellemet.

3 Eurostat, „Unemployment statistics”, Eurostat Statistics explained (Munkanélküliségi statisztikák; az Eurostat statisztikáinak magyarázatahttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics#Recent_developments (hozzáférés: 2018. július)
4 Richard Dobbs et al., „Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies” (Szegényebbek a szüleiknél? Változatlan vagy csökkenő jövedelmek a fejlett gazdaságokban), 
McKinsey Global Institute, 2016. július, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20
perspective%20on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (hozzáférés: 2018. június)
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MUNKA ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG

A 2008-as pénzügyi válságot követő időszak bizonyos csoportokat, többek között a fiatalokat 
jobban sújtotta, mint a lakosság más részeit. 2017-ben az EU28 ifjúsági munkanélküliségi 
rátája átlagosan 16,8%-ot tett ki (Eurostat), ami nagyjából egyezik a tíz évvel korábbi 
százalékaránnyal (15,8%).5

5 Az Eurostat  „Unemployment in the EU regions in 2017” (Munkanélküliség az unós régiókban 2017-ben) című sajtóközleménye, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-
AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (hozzáférés: 2018. június)
6 Eurostat, „Statistics on young people neither in employment nor in education or training” (A nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokra vonatkozó statisztikák), Eurostat 
Statistics explained (Az Eurostat statisztikáinak magyarázata), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_
training (hozzáférés: 2018. június)
7 Eurostat, „Young people - social inclusion” (Fiatalok – társadalmi befogadás), Eurostat Statistics explained (Az Eurostat statisztikáinak magyarázata), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Young_people_-_social_inclusion (hozzáférés: 2018. június)
8 Európai Bizottság, „The Youth Guarantee” (Az ifjúsági garancia), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 (hozzáférés: 2018. július)
9 Európai Bizottság, „Youth Employment Initiative” (Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 (hozzáférés: 2018. június)
10 Caritas Europa, „Europe’s youth. Between hope and despair” (Európa ifjúsága: a remény és a kétségbeesés között) 
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en-web.pdf (hozzáférés: 2018. június)

A pénzügyi válság különösen keményen sújtotta a fiatalokat. Jóllehet az utóbbi években javulás tapasztalható, a foglalkoztatásra 
vonatkozó számadatok éppen csak elérik a válság előtti szinteket, és a fiatalok munkanélkülisége egyszer, 2013 első negyedévében 
23,9%-ra nőtt. A munkanélküliségi ráta a németországi 6% és a görögországi 42% közötti tartományban országonként eltérő; a 
számokból egyértelműen kitűnik, hogy a dél- és kelet-európai fiatalok nagyobb akadályokkal szembesülnek a munkaerőpiacra 
való belépés során. Ezenfelül nő a NEET-fiataloknak, azaz azoknak a fiataloknak a százalékaránya, akik nem dolgoznak és nem 
tanulnak: 2017-ben az Eurostat szerint6 csaknem 17 millió olyan 20–34 éves fiatal volt, aki nem vett részt foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben; majdnem minden ötödik fiatal (18,3%) e csoportba tartozott. Ráadásul a foglalkoztatásban lévőnek 
és a munkanélkülinek minősülők közötti különbségtétel rendszerint nem veszi figyelembe, hogy egyesek ugyan dolgoznak, de 
alulfoglalkoztatottak, illegálisan dolgoznak vagy alulfizetettek. A bizonytalan munka egyre elterjedtebb, és ezt a jelenséget az 
ideiglenes foglalkoztatást kínáló, úgynevezett haknigazdaság is erősíti; a rugalmas biztonságra („flexicurity”: rugalmasság és 
biztonság) vonatkozó elképzelés egyelőre nem bizonyult sikeresnek, és noha egyre több fiatal dolgozik, szegények maradnak 
(az Eurostat szerint minden harmadik európai fiatal).7 Az új munkavégzési formák kötelezővé teszik a rugalmasságot, amely 
túlságosan is gyakran kényszerű választás, nem pedig szabadon választható lehetőség, és új, aggasztó jelenségekhez vezet, 
amilyen például a „SINKies” (Single income, no kids – egy jövedelem, nulla gyermek) jelenség, amely olyan dolgozó párokra utal, 
akiknek a fizetése együtt is alig ér fel egy „tisztességes” jövedelemmel. Mindezek kedvezőtlenül befolyásolják  fiatalok  egyes 
szociális jogokhoz így például a lakhatáshoz, a munkához és az oktatáshoz való hozzáférését.

Az EU e tendenciák ellen fellépve olyan intézkedéseket vezetett be, mint például az ifjúsági garancia8 és az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés9. Jóllehet ezek hathatós intézkedések a fiatalok munkanélküliségi válságának kezelésére, a Caritas szerint (2018) 
az európai válaszok jellemzően a foglalkoztatást és a foglalkoztathatóságot helyezik fókuszba, és úgy tűnik, hogy inkább a 
kínálat mennyiségének, semmint minőségének javítására törekednek.10 Ezenfelül ezek az intézkedések nem mindig érnek el a 
nagymértékben marginalizálódott csoportokhoz, és nem kapcsolódnak védelmi intézkedések a program mellé. E problémák 
klasszikus példái a fizetés nélküli gyakornoki álláshelyek. „Most, hogy úgy tűnik, a gazdaságban terjed ennek alkalmazása, itt az 
ideje a foglalkoztatás és a szakmai gyakorlatok minőségének garantálásával javítani a helyzeten.” – véli a Caritas. Valóban, az 
egyik dolog, amelyet a fiatalok a leginkább kérnek, a tisztességes munkafeltételek – kezdve a fizetésre vonatkozó elvárásokkal.
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 3. KÜLÖN IFJÚSÁGI OSZTÁLYOK LÉTESÍTÉSE AZ  
      INTÉZMÉNYEKBENS 

Ana

Véleményem szerint jótékony hatása lenne, ha valamennyi vállalat, 
állami és közintézmény, nem kormányzati és kormányzati szervezet 
külön ifjúsági osztállyal rendelkezne. Ennek az osztálynak programot 
kellene készítenie a fiatalok számára, hogy olyan munkát láthassanak 
el, amely megfelel a profiljuknak. E programok megadhatnák a kezdő 
lendületet a fiatalok számára, akik a tapasztalat révén szakmailag 
fejlődnének. 

A fiatalok ilyen programokba való felvételének az alapját a 
motivációnak, az iskolai teljesítménynek és a személyiségnek 
kellene képeznie. Az oktatási intézmények az elmélet és a gyakorlat 
jobb elegyítése érdekében ideális esetben együttműködnének a 
vállalatokkal és más szervezetekkel e programok létrehozásában. 

Ez mindkét oldal számára előnyös lenne: a munkaadók 
megszerezhetnék a megfelelő munkavállalókat vállalatuk/
intézményük számára, mivel a kihelyezés során megtanítják 
számukra a szükséges készségeket, a fiatalok pedig bizonyíthatnának 
és álláshoz juthatnának. 

 1. AZ E-PORTFÓLIÓK FELKAROLÁSA A  
      MUNKAERŐ-FELVÉTEL FORRADALMASÍTÁSA  
      ÉRDEKÉBEN 

Imen és Simone

Ha értelmet lelünk a munkánkban, értelmet lelünk az életünkben. 
Meg kell változtatnunk a vállalatok munkaerő-felvételi rendszereit, 
és túl kell lépnünk az önéletrajzokon. Ennek megvalósítására 
praktikus módszer lenne az EU számára az e-portfóliók – az új típusú 
önéletrajzok – használatának ösztönzése, amelyek célja az identitás 
új megközelítésének megteremtése az EU-ban.

Ez számos eredménnyel járna: az emberek és a munkahelyek 
dinamikusabban kapcsolódnának egymáshoz; lehetőség nyílna az 
egyéni készségek és új tanulási eszközök bemutatására (különösen a 
tanárok esetében); álláskereséskor javulnának és gazdagodnának az 
ESCO-platformok (ESCO: a készségek, kompetenciák, képesítések és 
foglalkozások európai osztályozása). Az e-portfóliók úgy működnek, 
hogy az álláskeresők ajánlatot tesznek a cégeknek: „ezzel tudok 
hozzájárulni a tevékenységedhez”.

Egy ilyen megoldás ösztönözné a fiatalokat, hogy aktívan és 
célirányosan gondolkodjanak arról, hogy milyen munkát szeretnének, 
valamint motiválná a munkaadókat is. Emellett azzal a hozzáadott 
értékkel járna, hogy a készségek, kompetenciák és képesítések 
interaktívabb módon egybefonódnának egymással. Ez végső 
soron azt jelenti, hogy nő a munkaerőpiaci láthatóság, és kisebb 
nehézséggel jár a munkahely vagy a munkavállaló megtalálása.

Az EU vezető szerepre tehetne szert az e-portfóliók létrehozásának 
ösztönzésével és egy központi adatbázis létrehozásával, amelyet 
az álláskeresők rutinszerűen frissíthetnék , és egyszerűbben és 
célzottabban jelentkezhetnének az állásokra.

 2. A SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA  
      ÉS EGY DUÁLIS KÉPZÉSI  
      RENDSZER BEVEZETÉSE 

Thomas 

A szakoktatásban és szakképzésben egyre 
többen látnak olyan lehetőséget, amellyel 
áthidalható az oktatás és a foglalkoztatás 
közötti szakadék. Ez rugalmasabb hozzáállást 
tesz lehetővé az új készségek megszerzéséhez, 
és a karrier potenciális módosításával segít 
egyensúlyt teremteni a munka és a családi 
élet között. A munkanélküliség elhúzódó 
időszakainak elkerülésével figyelembe veszi az 
emberek mentális egészségét is. Foglalkozni 
kell a szakképzéssel kapcsolatos lehetséges 
problémákkal, mint például a távolabbi 
iskolákkal vagy az anyagok és a szállítás 
költségével.

Az egyik lehetséges megközelítés egy olyasfajta 
páneurópai duális képzési rendszer bevezetése 
lehetne, mint amilyen Németországban 
működik. A német diákok az iskolai részvételt 
a szakképzés révén a terepen folytatott 
tanulással ötvözik. Vállalatokhoz mennek, 
és a gyakorlatban tanulnak ki egy szakmát, 
miközben ezért díjazásban részesülnek. 

Ez segítene a fiataloknak, és hasznos lenne a 
vállalatoknak is, amelyeknek előnyös lehetne 
azoknak az alkalmazottaknak a megtartása, 
akikbe már befektettek. 

FIATAL ÉS IDŐS: lépést tartani a digitális forradalommal
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 6. EGY GENERÁCIÓK  
      KÖZÖTTI MUNKAERŐCHARTA  
      LÉTREHOZÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az EU-nak egy generációk közötti munkaerőchartát 
kellene bevezetnie, hogy hasznosítsa a generációk 
különböző készségeit, és harmonikusabb 
munkahelyeket hozzon létre. Ez segítene 
felismerni azokat a különféle terheket – így például 
a készségigények és a készségkínálat közötti 
összhang hiányát, különösen a készségek és a 
képzés szempontjából – amelyekkel a különböző 
generációk szembesülnek, és kihasználná azok 
együttes képességeit a közös kihívásokkal 
való megbirkózás érdekében. Például, jóllehet 
gyakori az a vélekedés, hogy a fiatalok jók 
bizonyos technológiai készségekben, az idősebb 
munkavállalóknak az ágazatban szerzett több 
évtizedes munkatapasztalata révén lehetnek 
bölcs meglátásaik, vagy korábban már bevált 
megoldásokra tehetnek javaslatot.

Az uniós generációk közötti munkaerőcharta egy 
önkéntes gyakorlati kódex lenne, amely kötelezné 
a szervezeteket, hogy használják ki különböző 
generációkba tartozó munkavállalóik együttes 
készségeit, az olyan gyakorlatok ösztönzése révén, 
mint például a generációk közötti mentorálás vagy 
a fordított irányú mentorálás, amelynek keretében 
a fiatalok osztják meg tudásukat idősebb 
kollégáikkal.

Az uniós munkaerő-állomány – története során 
először – hamarosan öt különböző generáció 
képviselőiből áll majd.1 Minden generációt 
különböző tapasztalatok formáltak, az egyes 
generációk más-más erősségekkel és gyenge 
pontokkal rendelkeznek, és mindnek megvan 
a maga elképzelése a munka világáról. A nagy 
szervezetekben ezeknek a csoportoknak együtt 
kell majd működniük, és előfordulhat, hogy végül 
különböző irányokba húznak majd.

A charta mögé felsorakozó szervezetek arra is 
kötelezettséget vállalhatnak, hogy a generációk 
szempontjából kiegyenlítettebb munkaerő-
állományt hoznak létre, olyan kiigazítások 
végrehajtásával, amelyek révén az idősebb 
munkavállalóknak lehetőségük nyílik arra, 
hogy tovább maradjanak a munkahelyen (pl. a 
munkavégzés helyszínének megváltoztatásával, 
nagyobb rugalmasság megteremtésével), valamint 
annak megkönnyítésével, hogy a fiatalabb 
munkavállalók egyensúlyt teremtsenek munkájuk 
és más feladataik, – így a gyermekek és az idősebb 
hozzátartozók gondozása – között.

A chartát aláíró szervezetek számára 
ösztönzőket lehetne nyújtani, és elismerésben 
részesülhetnének. Hasonlóképpen az EU 
megpróbálhatná bevonni a vállalatokat is e 
folyamatba, és létrehozhatna egy hálózatot, amely 
a generációk közötti méltányosság biztosításának 
legjobb gyakorlatait ismerteti.

 4. A MUNKAVÁLLALÓI ELLÁTÁSOK HORDOZHATÓ  
      RENDSZERE 

Daniel

Javaslom, hogy a rugalmas munka új formáit igazítsák ki a gazdasági 
biztonság és a szociális védelem tekintetében. Az EU-nak létre kellene 
hoznia a munkavállalói ellátások „hordozható” rendszerét. Hogyan is 
működne ez? A rendszer keretében egyéni fiókokat hoznának létre, 
amelyek egész pályafutásuk során követnék a munkavállalókat, és 
lehetővé tennék számukra munkájuk jellegének, struktúrájának és 
intenzitásának változtatását, miközben továbbra is hozzáférnének a 
szociális ellátásokhoz. 

A hagyományos feltételezések – miszerint a tanulás a húszas éveink 
végére befejeződik, a negyvenes éveinkben érünk pályánk csúcsára, 
a hatvanas éveinkben pedig befejezzük a munkát – veszítenek 
a relevanciájukból, és így érvénytelenné válik az „egész életen át 
tartó foglalkoztatás” fogalma. Ezért rendkívül fontos a munkavégzés 
rugalmas, változékony és változatos formáihoz szükséges feltételek 
megteremtése. 

A munka alternatív formái máris fokozott rugalmasságot teremtenek 
a vállalatok számára, amelyek kihasználhatják a szervezeten 
kívül létező szakértelmet, valamint a munkavállalók számára is, 
akik karrierpályájukat személyes preferenciáikhoz igazíthatják. A 
rugalmas munka azonban nem történhet a gazdasági biztonság 
rovására. Ez a javaslat segítene e garancia biztosításában.

Ahhoz, hogy ez működhessen, az EU közvetítőként összehívná 
az érdekelteket a következők meghatározására: Ki és mennyi 
pénzügyi hozzájárulást fizet majd? Ki vezethet egy ilyen rendszert? 
Milyen típusú szabályozási intézkedésre van szükség e modell 
megvalósíthatóságához?

 5. AZ IFJÚSÁGI GARANCIA REFORMJA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az EU-nak mérlegelnie kell az uniós ifjúsági garancia megreformálását, 
hogy az a munkahelyek mennyisége helyett azok minőségét helyezze 
előtérbe. Csak azokat a lehetőségeket szabadna támogatniaó, 
amelyek legalább 18 hónapra garantálnak biztos foglalkoztatást a 
fiatalok számára.

Bjørn Hvinden professzor, az uniós Negotiate projekt vezetője, amely 
az ideiglenes és bizonytalan foglalkoztatás fiatal munkavállalókra 
gyakorolt hatásainak mérését kísérli meg, azzal érvelt, hogy egyes 
uniós tagállamokban azért támogatták a munkaadókat, hogy 
alacsony minőségű munkahelyeket hozzanak létre, amelyek kevés 
hosszú távú előnnyel járnak. Kutatásából az derül ki, hogy az alacsony 
minőségű foglalkoztatási formák amellett, hogy rontják a fiatalok 
életminőségét és mentális egészségét, csökkenthetik a fiatal uniós 
polgárok vonzerejét a munkaadók szemében.11

Az uniós ifjúsági garancia reformja segítene mérsékelni a bizonytalan 
munkával járó stresszt és annak pusztító hatásait. 

11 Teresa Küchel, „EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed” (A fiatalok 
munkanélkülisége az EU-ban: egyes munkahelyek rosszabbak, mint a munkanélküliség), Nordic Labour 
Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (hozzáférés: 
2018. június)
12 Bentley University, „Multi-Generational Impacts on the Workplace” (A munkahelyre gyakorolt 
többgenerációs hatások), https://www.bentley.edu/files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20Generational%20
Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (hozzáférés: 2018. július)
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 7. A KÉSZSÉGKERESLET ÉS  
      -KÍNÁLAT KÖZÖTTI ELTÉRÉSSEL  
      FOGLALKOZÓ EURÓPAI  
      RENDSZER 

Daniel

Az EU-nak az egész életen át tartó tanulást 
előmozdító uniós kezdeményezésekre és 
finanszírozási mechanizmusokra építve (pl. az 
új európai készségfejlesztési program) egy a 
készségkereslet és -kínálat közötti eltéréssel 
foglalkozó európai rendszer kellene létrehoznia. 
Ez a rendszer egy szakértőkből álló, uniós 
szintű ökoszisztémát (a köz- és a magánszféra 
közötti párbeszéd) foglalhatna magában,  azzal 
a feladattal, hogy országonként, iparáganként 
és ágazatonként feltérképezzék, milyen 
készségekre lesz szükség a jövőben, és a 
folyamat során feltárják a készségkereslet és 
-kínálat közötti eltéréseket. 

A technológiai fejlődés és a digitalizáció 
miatt gyorsan változik, hogy milyen típusú 
munkahelyekre és készségekre lesz szükség 
a munkaerőpiacon – ez pedig nyomás alá 
helyezi a tagállamok meglévő munkaerőpiaci 
rendszereit. Ez a javaslat segítene e széles 
körű változások ellenőrzés alatt tartásában, 
az azokban rejlő lehetőségek kiaknázásában 
és a tisztességesebb elosztás biztosításában 
Európa-szerte, és az elnéptelenedés helyett 
valamennyi tagállamban a mobilitást 
ösztönözné.

Ezt a rendszert kísérleti projekt keretében kell 
bevezetni, világos normákat kell megállapítani 
és jogbiztonságot kell biztosítani mindenki 
számára, valamint biztosítani kell, hogy a 
rendszer alkalmazása egyetemes legyen, 
azaz támogassa az emberek gyarapodását, 
fejlődését és mozgását, szervezetek, ágazatok 
és országok között.

Az EU külön stratégiákat vezetett be és alkalmaz 
az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem 
érdekében: jól működnek ezek?

Az ifjúsági munkanélküliség helyzete javul, és az ifjúsági garancia 
is pozitívan hozzájárult ehhez. De milyen típusú munkahelyeket 
teremtenek? Jól fizetett munkahelyek ezek? Biztosítanak szociális 
védelmet? Eleget lehet velük keresni? Önállóvá válhatnak a 
fiatalok? Lehet, hogy nem vagyunk munkanélküliek, de gyakran 
atipikus foglalkoztatás keretében dolgozunk. Azt mondják 
nekünk, hogy ez lehet akár a munka jövője. Nyitottak vagyunk 
erre, de egy egészen új hangvételű kommunikáció indult: e szerint 
szeretünk kiszámíthatatlanok, rugalmasak és szabadok lenni. Ha 
azonban megválaszthatnánk, milyen típusú munkát akarunk, mit 
választanánk? A szervezetünkhöz tartozó fiatalok 74%-a azt mondja, 
hogy elsősorban stabil, hosszú távú szerződést választana. Csupán 4% 
szeretne szabadúszó lenni. A fiatalok 50%-a valóban sokféle munkát 
végzett már, anélkül hogy azt minőségi munkának lehetne nevezni. 
Életmódként választanánk tehát ezt? Ez abszurd. A rugalmasságot 
kötelezően megszabják számunkra, és ez nem igazi szabadság: aki 
mindig a munkán aggódik, nem lehet szabad. Többé nem élhet vissza 
velünk a munkaerőpiac. El kell kezdenünk a minőségi munkahelyekről 
beszélgetni. Választási lehetőséget kell adnunk a fiataloknak.

Melyik az a három legfontosabb intézkedés, amelyet 
a rendszer megváltoztatásához meg kell hozni?

Az első, hogy be kell vezetni a minőségi tényezőt: a fizetésnek a 
létminimum felett kell lennie, mindenki számára biztosítani kell 
az esélyegyenlőséget, és nem lehet szükség 8 óránál hosszabb 
munkaidőre. A környezetet is szem előtt kell tartanunk, így a jövőben a 
fő megoldás a minőségi, fenntartható és zöld munkahelyek teremtése 
lenne. A második intézkedés, konkrétan a fiatalokkal kapcsolatban, 
hogy az összes gyakornoki álláshelynek fizetettnek kell lennie. Az 
EU-nak ösztönöznie kellene a tagállamait, hogy változtassák meg a 
jogszabályaikat úgy, hogy minden szakmai gyakorlat fizetett legyen. 
A harmadik pedig, hogy oda kell figyelnünk és szabályoznunk kell 
a negyedik digitális forradalmat. A haknigazdaság eddig szociális 
védelmet nélkülöző munkahelyeket teremtett, ezért véleményem 
szerint minden típusú munka esetében védeni kell a szociális és a 
munkavállalói jogokat. És nem szabad elfelejteni a fiatalok e fejlődésbe 
való bevonását. A megoldás részei kívánunk lenni.

Marianne Thyssen biztos elmondta, hogy az EU 
megkétszerezte az Erasmus+ költségvetését, Ön 
pedig azt mondja, hogy a tízszeresére kellene 
emelnünk azt. 

Úgy gondolom, hogy a fiatalok nem élveznek prioritást, annak 
ellenére, hogy sok uniós képviselő az ellenkezőjét állítja: ha a 
költségvetési sorokat nézzük, egyértelmű, hogy ez nem így van. Más 
ágazatok, mint például a mezőgazdaság vagy a biztonsági rendszerek 
valóban prioritást élveznek. Ez nincs eléggé tudatosítva Európában. 
Ha tényleg megértenénk, milyen fontos annak biztosítása, hogy 
minden fiatalnak legyen boldogulási lehetősége, akkor nem jelentene 
problémát  költségvetés megtízszerezése, mert tudnánk, hogy ez 
végsősoron kifizetődő lesz.

Tea Jarc,  
a szlovéniai Mladi Plus ifjúsági szakszervezet elnöke

FIATAL ÉS IDŐS: lépést tartani a digitális forradalommal
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13 Eurostat, „Archive: High-tech statistics”, Eurostat Statistics explained (Archívum: csúcstechnológiai 
statisztikák, az Eurostat statisztikáinak magyarázatahttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Archive:High-tech_statistics&oldid=220664 (hozzáférés: 2018. június)
14 James Manyika et al., „Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” (Kieső 
munkahelyek, keletkező munkahelyek: a munkaerő-állomány átalakulása az automatizáció idején), McKinsey 
Global Institute, 2017. december, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/
Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20
skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (hozzáférés: 2018. június)

TECHNOLÓGIA

A technológiai haladás jelenleg az emberi élet minden területén kihívást jelent. 

Az EU elismeri, hogy az innovációért és a nyereségességért folyó globális versenyben alapvető az új technológiák létrehozása, azok eredményes 
felhasználása és kereskedelmi használatuk bevezetése. A gazdasági növekedés legfontosabb mozgatórugóinak a csúcstechnológiai 
ágazatokat és vállalkozásokat tartják, és ezek általában jól fizetett foglalkoztatást is biztosítanak.

Az Eurostat szerint 2014-ben az EU-ban közel 46 000 vállalkozás működött a csúcstechnológiai gyártásban (a repüléstechnikától a hadiiparon 
és a távközlésen át a tudományos műszerekig stb.), de az ágazat 2015-ben csak a teljes foglalkoztatás 4%-át tette ki a kontinensen. Annak 
ellenére, hogy az EU-ból kiinduló összes export értékének 17%-át jelentette, a csúcstechnológiai termékek terén  kereskedelmi hiány 
mutatkozott, és az import csupán 2015-ben mintegy 22  milliárd euróval meghaladta az exportot. A technológia terén a kutatásba és 
fejlesztésbe való beruházás javul, de Európa még mindig messze van attól, hogy világviszonylatban vezető szerepet töltsön be e téren.13

Annak ellenére, hogy a technológiai haladás és annak szükségessége egyértelmű, még mindig gyanakvással tekintenek rá. Ennek egyik 
legszembetűnőbb és legriasztóbb következménye az, hogy azt jósolják, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia térhódítása egyre több 
munkahelytől – a McKinsey Global Institute kutatása szerint 2030-ig akár 800 millió munkahelytől – fosztja majd meg az embereket.14 A kérdés 
vitatott, de az optimisták azt mondják, hogy ahol régi munkahelyek eltűnnek, ott majd újak keletkeznek, és a fiatalok a jövőben valószínűleg 
olyan munkakörökben dolgoznak majd, amelyek ma még nem is léteznek. 

Bármit is hozzon a jövő, a folyamat leállíthatatlan, ezért jobb elébe menni a történéseknek, és megkeresni a technológiai változás kezelésének 
lehetőségeit. A technológiával kapcsolatban számos kérdés merült fel: hogyan kellene szabályozni a mesterséges intelligenciát és a robotok 
gyártását, és milyen minőségi és etikai normákat kellene meghatározni annak biztosítása érdekében, hogy a technológia megkönnyítse, ne 
pedig fenyegesse az emberek életét. A magánélettel és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban is merülnek fel aggodalmak. 

Mindezeket a kérdéseket a közéletben is meg kell vitatni, nem csak tudományos bizottságokban és technikai munkacsoportokban.

 8. EGY EURÓPAI ROBOTIKAI ÜGYNÖKSÉG ÉS EGY  
      ROBOTIKAI MEGFELELÉSI PECSÉT LÉTREHOZÁSA 

Francesca és Eduard

Az EU-nak a robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
termékek (meghatározott kategóriáinak) tesztelésére, tanúsítására, 
tervezésére és szabványosítására vonatkozó szabályokat kell 
kidolgoznia, végrehajtatnia és folyamatosan frissítenie. Mindez  etikai, 
technológiai, jogi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakértői 
csoportok, valamint az együttműködésen alapuló vezetés eszközei 
révén lenne megvalósítható. Továbbá, az egységes szabványt egy 
európai robotikai megfelelési pecsét biztosíthatná.

A technológiai terület egyik legnagyobb kihívása egy robotikára 
vonatkozó közös stratégia kidolgozása a kontinensen. A jogszabályok 
korlátozhatják az innovációt, de szükség van rájuk ahhoz, hogy a 
technológia a lehető legtöbb ember számára elfogadható legyen. Ezért 
elengedhetetlen egy olyan jogi keret megteremtése, amely elősegíti az 
innovációt, és biztosítja, hogy azt az EU alapvető értékei vezéreljék.

Ez a megközelítés segíthetne minket a robotikában és a mesterséges 
intelligenciában rejlő valamennyi lehetőség kiaknázásában azáltal, 
hogy a technológiai innovációt szűk, testre szabott, előzetesen értékelt 
és folyamatosan figyelemmel kísért előírások révén szabályoznák , 
mindemellett az etikus  tervezést is előmozdítaná , a termékfejlesztés 
legkorábbi szakaszaitól kezdődően biztosítva ezzel a felhasználók általi 
elfogadottságot. 

Továbbá, a robotikai megfelelési pecsét kéz a kézben jár a robotikai 
irányítás iteratív szabályozási folyamatával, mivel e folyamat lehetővé 
tenné olyan iránymutatások létrehozását, amelyek ideiglenes 
mérceként szolgálhatnak a felhasználásokhoz és a robotfejlesztésekhez. 
A tanúsítást a maximális védelmi szabványok biztosítása érdekében 
időről időre felül lehetne vizsgálni.

 9. A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA  
      KATONAI FELHASZNÁLÁSÁNAK  
      SZABÁLYOZÁSA 

Neven 

Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a 
más (nem uniós) országokkal kereskedő EU-ban 
található vállalatokat szigorú szabályok kössék 
a mesterséges intelligencia hadviselésben való 
felhasználását illetően.

Rengeteget hallottunk a mesterséges 
intelligenciáról és a gépi tanulásról, hogy 
milyen új előnyökkel jár az egészségügy és 
az önvezető autók számára, de a gépi tanulás 
másik fontos hatása ma valójában a katonai 
technológia terén jelentkezik. A gépek máris 
képesek dönteni arról, hogy pusztítsanak-e 
vagy sem, és e döntések főként gépi tanulási 
modelleken alapulnak. 

Ezen algoritmusok közül sok nagyrészt 
átláthatatlan, és ténylegesen senki sem igazán 
felelős az életre vagy a halálra vonatkozó 
döntésekért.

Ez elősegítené a mesterséges intelligencia és 
a gépi tanulás felhasználásának békés célokra 
való korlátozását. Greg Allen, a Center for 
New American Security tagja azt állítja, hogy 
a mesterséges intelligencia éppolyan nagy 
befolyással lehet a katonai eszközökre, mint a 
nukleáris fegyverek fejlesztése.

Az EU úgy juttathatná érvényre a mesterséges 
intelligencia katonai eszközökben való 
felhasználásának tilalmát, hogy jogszabályt 
alkot az EU-ban történő fegyvergyártásra 
vonatkozóan.
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INTERJÚ

Melyek ma a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos legnagyobb kihívások?

A robotokról és a mesterséges intelligenciáról szólva úgy gondolom, 
hogy három kulcsszóval és az ezekhez kapcsolódó kérdésekkel kell 
foglalkozni. Az első elem az érzékelés, azaz hogyan kell a robotoknak 
utánozniuk az embereket. A kérdés az, hogyan konstruáljuk meg őket 
úgy, hogy javítsák az emberek életét? Ezt követi a sokszínűség fogalma: 
manapság a technológia képes túllépni az emberi természeten; egyes 
technológiák például lehetővé teszik az olyan színek érzékelését, 
amelyeket mi nem látunk. A kérdés ezután úgy szól, hogy hogyan 
segíthetünk elő olyan technológiát, amely segít az embereknek, 
de mégis hasonló az emberi természethez? A harmadik kulcsszó a 
védelem, ami alatt az a kérdés értendő, hogy hogyan alakítsuk a jogot, 
hogy az védje az embereket.

A robotika és az automatizálás egyre inkább 
aggodalmat kelt, különösen a fiatalok körében, 
akik aggódnak amiatt, hogy „elveszik” tőlük a 
munkahelyeket: jogos ez az aggodalom vagy sem?

Innováció mindig létezett. Nicholas Carr írt egy könyvet [ndr, The 
Glass Cage (Üvegketrec)] a technológia által idővel létrehozott 
változásokról, amely éppen ezt fejti ki. Amivel jelenleg szembesülünk, 
annak globalizáció miatt is óriási hatása lehet, de mégis csak olyan 
jelenségről van szó, amely mindig is jelen volt a történelemben. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk ezzel a kihívással, de látnunk 
kell a benne rejlő lehetőségeket is: más munkahelyek keletkeznek, 
és az eltűnő munkahelyek egy része olyan munkahely lesz, amelyre 
nincs szükség, vagy amely nem hatékony. Az innováció gazdasági 
növekedéshez vezethet, amely mindenkinek a javára szolgál: egyes 
munkahelyek megváltoznak és átalakulnak, például digitalizálódnak. 
Meg kell próbálnunk meglátni az előnyöket annak érdekében, hogy 
segíteni tudjunk, és azokhoz igazíthassuk a munkahelyek szervezését, 
akik az átmenet részesei. Ez idővel normalizálódni fog. A változás jön, 
és nem bújhatunk el előle, ezért el kell döntenünk, hogyan kezeljük.

Francesca Episcopo,  
a DIRPOLIS Institute kutató munkatársa

 10. EURÓPAI KÖZÖSSÉGI  
         FINANSZÍROZÁSI PLATFORM  
         LÉTREHOZÁSA 

Olga

Úgy gondolom, hogy az EU-nak érdemes 
lenne a közösségi finanszírozás rendszerét 
beillesztenie a közfinanszírozás meglévő 
intézményeibe, és egy hivatalos platformot 
létrehoznia, ahol minden javasolt projektet 
az EU-nak dolgozó hivatalos szakértők 
értékelnének és ellenőriznének. E szakértők 
között lehetnének a kiberbiztonsággal és a 
csalások kezelésével foglalkozó személyek, 
akik feltárnák a potenciálisan csalárd 
intézkedéseket.

Sok korai szakaszban járó induló vállalkozás 
támaszkodik közfinanszírozásra, de közösségi 
finanszírozásra is. Sajnos ezek a platformok 
időnként a csalók számára is biztonságos 
helyek a visszaélésekre  

E platform lehetőséget adna az európai 
polgároknak arra, hogy közvetlenül és 
biztonságosan finanszírozzák a számukra 
érdekes projekteket, valamint az induló 
vállalkozásoknak arra, hogy azonnal ügyfeleket 
találjanak termékeik számára.

 11. BERUHÁZÁS A KULTÚRA ÉS AZ  
         ÖRÖKSÉG SZOLGÁLATÁBAN  
         ÁLLÓ TECHNOLÓGIÁBA 

Adrià 

Úgy gondolom, hogy az EU-nak többet 
kellene befektetnie a kulturális és művészeti 
területen alkalmazott technológiába, kezdve 
az állami múzeumokkal, hogy az élményt még 
befogadhatóbbá tegye a felhasználók számára. 
Az új technológiák alkalmazása valóban 
megváltoztatná annak módját, ahogyan 
a hagyományos múzeumokat látogatjuk, 
felfedezzük és tanulunk bennük, és felkeltené 
az emberek érdeklődését a kultúra iránt. 

Egyes múzeumokban már most is használnak 
botokat, hogy útmutatást nyújtsanak az 
embereknek, főleg a fiataloknak ahhoz, hogy 
szórakoztatóan tanulhassanak a művészetről és 
a történelemről. Ezt tovább lehetne fejleszteni, 
és új szintre lehetne emelni. Olyan jövőről 
álmodom, ahol a múzeumokban a mesterséges 
intelligencia és a virtuális valóság lehetővé 
teszi a látogatók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek a történelmi szereplőkkel, 
vagy például belépjenek egy festménybe. 

Az ilyen technológiákra irányuló befektetés 
támogatása érdekében például a szállodáktól 
beszedett hagyományos idegenforgalmi 
adók egy részét ezeknek a múzeumoknak a 
finanszírozására lehetne fordítani. 

FIATAL ÉS IDŐS: lépést tartani a digitális forradalommal
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15 E. Fosch-Villaronga, „Creation of a Care Robot Impact Assessment” (Az ápoló robotok hatásvizsgálatának 
létrehozása), International Journal of Humanities and Social Sciences, 9. kötet, 6. szám, 2015, https://waset.
org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-impact-assessment; (hozzáférés: 2018. június)

D. Reisman et al., „Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency accountability” 
(Algoritmusok hatásvizsgálata: gyakorlati keret a közintézmények elszámoltathatóságához), AI Now Institute, 
2018. április, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (hozzáférés: 2018. június)

 12. EURÓPAI ROBOTIKAI HATÁSVIZSGÁLAT  
         LÉTREHOZÁSA 

Eduard

Egy európai robotikai hatásvizsgálat létrehozását javaslom, amely 
segíthet a robotikával foglalkozó szakembereknek a robotikai és 
mesterséges intelligencián alapuló technológia beillesztése által 
felvetett kockázatok feltárásában, elemzésében, mérséklésében és 
megszüntetésében.

Pillanatnyilag nem léteznek olyan robotspecifikus multidiszciplináris 
iránymutatások, amelyek a robotikai és mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák társadalomra nézve jelentett kockázatának 
feltárására és értékelésére szolgálnak. Egy robot hatással lehet az 
emberek magánéletére, méltóságára, önállóságára és – mind fizikai, 
mind pszichés – biztonságára, ami komoly etikai kérdéseket vet fel. 

A hatásvizsgálat összhangban lenne az Európai Unióban a magánélet 
védelmével és a felügyelettel kapcsolatos hatásvizsgálat által követett 
megközelítéssel, de annak hatókörét igyekeznének sok más típusú 
kockázatra is kiterjeszteni; valamint a robotika (Care Robot Impact 
Assessment [Ápoló robotok hatásvizsgálata], Fosch-Villaronga 
2015) és az algoritmusok területének közelmúltbeli alkalmazásaival 
(Algorithm Impact Assessment (Algoritmusok hatásvizsgálata), AI 
Now Institute 2018).15

Ez megkönnyítené a robotfejlesztők jogszabályoknak való 
megfelelésének folyamatot, mivel felelősségre vonhatók lennének a 
robotjukkal kapcsolatos különfél

 13. PÁNEURÓPAI MÉDIA  
         LÉTREHOZÁSA 

Olga 

Nagy szükségünk lenne egy páneurópai 
médiára, de nem egy politikai eseményekre 
összpontosító médiára gondolok, hanem olyan 
médiára, amely hírekkel szolgál, szórakoztat 
és filmeket ad; egy olyan médiára, amelynek 
minden tagállamban ugyanaz a műsora. A 
média világának főárama, a tévétől az online 
videotékákig nem kellően kommunikálják és 
népszerűsítik az EU-t. 

Európa minden egyes tagállamában amerikai 
bestsellereket, amerikai kasszasikereket, TV-
sorozatokat és reklámhordozókat fogyasztunk. 
Nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy a 
különböző tagállamok között nyelvi vagy 
kulturális akadályok vannak: Svédország épp 
annyira különbözik Olaszországtól, mint Texas 
Kaliforniától. A kultúra és a média az európai 
identitás közös alapjai.

Bizonyos európai – gyakran bűnügyi – 
tévéshow-k anglofón országokbeli sikere azt 
mutatja, hogy a nézők hajlandók elfogadni 
a feliratozott tartalmakat – lásd a DR dán 
műsorszolgáltató különféle produkcióit. 

Az EU megpróbálhatna párbeszédet kialakítani 
a különböző műsorszolgáltatók között, 
hogy gyártsanak páneurópai sorozatokat, 
amelyeket feliratoznak, és amelyek Európa-
szerte érdekesek az emberek számára. Ez 
a nagyszabású történelmi projektektől a 
drámákig terjedhetne. Már most is vannak olyan 
műsorok, amelyek nemzetközi szereplőgárdát 
hoztak össze; az európai produkciós vállalatok 
és TV-csatornák közötti nagyobb mértékű 
együttműködés izgalmas kilátás lenne.
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OKTATÁS

Egy olyan világban, amelyben a munka egyre kötetlenebbé válik, az embereknek pályájuk 
során több munkahelyük van, a hosszú távú szerződések pedig illékonyak, az embereknek 
új, több ágazatra kiterjedő készségekre van szükségük ahhoz, hogy fennmaradhassanak. 
Az „egész életen át tartó tanulás” új kulcsszó szerint az embereknek egész életük során új 
készségeket kell elsajátítaniuk, azután is, hogy befejezték a tanulmányaikat. 

Ám az oktatási rendszerek nincsenek felvértezve arra, hogy felkészítsék a fiatalokat a munka világára, és széles körben elismert a 
technikai és digitális készségek hiánya. 

Ez nyilvánvaló az óriási eltérést tekintve, amely az iskolában tanult készségek, illetve a pozíciók és a munkaerőpiacon elvárt 
képességek között mutatkozik. A készségkínálat és -kereslet közötti eltérés problémáját részben az okozza, hogy a diplomások 
olyan munkát vállalnak, amelyekhez túlképzettek. A szakmai gyakorlatok és a képzés egyre elterjedtebbé válik az ifjúsági 
garanciának köszönhetően is, de az iskola és a munka világa közötti átmenet ritkán zökkenőmentes. Ezenfelül az iskolákban és 
az egyetemeken alig tanítanak olyan humán készségeket, mint a csapatmunka, a kreativitás és a problémamegoldás, vagy olyan 
hasznos készségeket, mint az internet használata és a médiaműveltség. 

Mint már korábban említettük, a szakképzés segít a fiataloknak abban, hogy már korán felelősséget vállaljanak, javítja a 
foglalkoztathatóságukat, és élvonalbeli készségekkel vértezi fel őket. Úgy tűnik, hogy a szakmai gyakorlat és más programok, 
amelyek egy adott foglalkozáshoz szükséges gyakorlatiasabb tudással, know-how-val, készségekkel és/vagy kompetenciákkal 
vértezik fel a diákokat, növelik annak a valószínűségét, hogy a frissen végzettek munkahelyet tudjanak találni. 

 14. VÁLLALKOZÁSI PROGRAMOK ÉS HUMÁN  
         KÉSZSÉGEK 

Christian és egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés 

A jobb oktatási rendszerre vonatkozó elképzelésem az lenne, 
hogy az iskolában legyenek vállalkozási programok is, és a fiatalok 
olyan szervezetekkel működjenek együtt, mint például az induló 
vállalkozások, az iskolai tananyagba pedig például a Transatlantic 
Leadership program mintáját követő tevékenységeket is vezessenek 
be16. 

Az iskolák nem tanítanak elegendő humán készséget a diákjaiknak. 
Amikor a fiatalok belépnek a munkaerőpiacra, úgy érzik, hogy a 
tanulmányaik nem készítették fel őket a különféle kihívásokra.

Az EU kidolgozhatna egy humán készségekkel foglalkozó 
projektplatformot, ahol különböző szervezetek Unió-szerte különféle 
tevékenységeket gyűjthetnének egybe, amelyek olyan témákhoz 
kapcsolódnának, mint a politika, az aktivista tevékenység vagy az 
utazás, hogy a fiatalok képesek legyenek arra, hogy új dolgokat 
tanuljanak, új készségeket sajátítsanak el, és projekteket dolgozzanak 
ki együtt.

 15. AZ ERASMUS FELHASZNÁLÁSA  
         AZ ELNÉPTELENEDÉSSEL VALÓ  
         MEGBIRKÓZÁS SEGÍTÉSÉRE 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés  

Tekintve, hogy a nemzetközi tapasztalatok 
elismerten rendkívül hasznosak az életvezetési 
készségek szempontjából, úgy gondolom, hogy 
az ilyen típusú tapasztalatokat hozzáférhetőbbé 
kell tenni a fiatalok számára. Továbbá, a fiatalokat 
ösztönözni lehetne arra, hogy olyan régiókban 
éljenek, dolgozzanak és tanuljanak, amelyekben 
problémát jelent az elnéptelenedés. A külföldön 
töltött idő három hónap lehetne, és a diákok 
fogadó családoknál lakhatnának, és tanulhatnának 
vagy gyakornoki munkát végezhetnének. Ez 
segítené a más kultúrákról való ismeretszerzést és 
a nyelvtanulást, valamint a nyitottabb szemlélet 
kialakulását. Az egyetem végén sokan bizonytalanok 
abban, hogy folytassák-e a tanulást, vagy inkább 
dolgozni menjenek; egy ilyen típusú tapasztalat 
segíthetne abban, hogy világosabb elképzelés 
alakuljon ki bennük. 

Az Erasmus program egyre népszerűbbé válik a 
fiatalok körében, de még mindig sokan vannak, akik 
még soha nem utaztak egy nyaralásnál hosszabb 
időre külföldre, hogy tanuljanak vagy dolgozzanak.

Ez segíthetne a mobilitási probléma megoldásában 
is: Az uniós adatok azt mutatják, hogy Európában 
azoknak a fiataloknak a fele, akik nem találnak 
állást a saját országukban, hajlandó lenne külföldre 
költözni egy állás kedvéért.1 Ha a fiatalokat arra 
ösztönöznék,  hogy  legalább három hónapra egy 
másik országba költözzenek, ennek eredményeként 
külföldön tapasztalatot szerezhetnének, és 
megszűnhetnének  a munkaerőpiaci hiányok. 
Ami a pénzügyi szempontokat illeti, e mobilitási 
programokhoz az uniós intézményeknek kellene 
biztosítaniuk a szükséges finanszírozást.

16 Youth Proaktiv, „Transatlantic Leadership Program” (Transzatlanti vezetési program)http://youthproaktiv.
org/programs/eu-us-leadership-program/ (hozzáférés: 2018. július)
17 Európai Bizottság, „Half of young Europeans ready to work abroad” (A fiatal 
európaiak fele kész arra, hogy külföldön dolgozzon), http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (hozzáférés: 2018. június)

FIATAL ÉS IDŐS: lépést tartani a digitális forradalommal
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 16. ÉLETVEZETÉSI ÓRÁK 
Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az életvezetési órák bevezetése lehetőséget nyújtana a fiatalok 
életre való jobb felkészítésére, segítve őket azoknak az alapvető 
készségeknek az elsajátításában, amelyekre szükségük van napi 
tevékenységeik sikeres elvégzéséhez, és hogy jobb polgárok 
legyenek, akik beilleszkednek és részt vesznek a társadalomban. 
Sok fiatal nem foglalkozik a különféle életvezetési készségekkel, 
így például az adóbevallás kitöltésével, az újrahasznosítással 
vagy az alapvető ételek elkészítésével. Egy ilyen típusú tantárgy 
bevezetésével a fiatalok korai életkortól kezdve tanulhatnának az 
élet ezen fontos részéről. 

Finnországban már bevezettek egy ilyen alapon működő rendszert, 
amely az egész EU-ban is jól működhetne: a tanulók a „Kotitalous” 
keretében háztartási gazdálkodást, a „Käsityö” keretében pedig 
kézműveskedést tanulnak. Tanulnak a főzésről, a takarításról, a pénz 
felelős felhasználásáról, a mosásról, az újrahasznosításról, valamint 
a víz- és energiatakarékosságról; olyan kisebb házimunkákkal is 
megismerkednek, mint a kötés, a ruhák foltozása, egy szánkó építése 
a hóban való játékhoz, vagy madárház készítése a kertbe. 

Ami még fontosabb, tanulnak a digitális készségekről, így az álhírek 
felismeréséről, a kiberzaklatás kockázatairól, továbbá praktikusabb 
készségeket is elsajátítanak, például vírusirtó programok telepítését, 
és  a nyomtató használatát.  

 18. „KIHÍVÁS” ÓRÁK BEVEZETÉSE A DIÁKOK  
        KREATÍVABBÁ VÁLÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSÉRE 

Aleksandra

A kreativitás és az innováció felkarolása érdekében minden 
oktatási szinten felül kellene vizsgálni az értékelési kritériumokat. 
A hagyományos tudást felmérő rendszer nem alkalmas a modern 
tartalom értékelésére . Például a projektek és egyéni feladatok 
osztályozási rendszerét különböző kategóriákba csoportosíthatnák, 
és minden kategória saját értékelési kritériumokkal és osztályozással 
rendelkezne, az egyetemi értékelési kritériumokhoz hasonlóan. Ily 
módon látható és világos lenne, hogy mely területen van szüksége 
a diáknak több kompetenciára, így megtudhatná, hogy minek a 
javítására kell összpontosítani, és a tanár számára is egyértelműbb 
lenne, hogy mire koncentráljon. 

A mai munkahelyi környezetben az egyik fő követelmény és 
szükséglet a kreativitás. A kreatívabb diákok megkülönböztetésének 
és segítésének egyik alternatív módja, hogy a tisztességes értékelés 
lehetőségét kínálják fel számukra. 

Ez az akadályok lebontására irányuló munkával és a felelősségvállalás 
előmozdításával érhető el, olyan új tantárgyak bevezetésével, mint a 
„kihívás”, mint ahogy ez egyes berlini iskolákban már működik. Ez heti 
egy órát jelent, amelyet a diákok egy kihívásra fordítanak, például: 
sakkozás az idősekkel vagy egy helyi projekt elindítása a fiatalok 
számára. Ez az énképet és a szociális interakciót egyaránt javítja.

 17. A KÍVÁNCSISÁG,  
         AZ ÖNFEJLESZTÉS  
         ÉS A FELELŐSSÉGTUDAT  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Laura és Jakob 

A hallgatókat a hiányosságaikon való munkára 
kellene ösztönözni , ugyanakkor biztosítani 
kell számukra, hogy szabadon  választhassák 
meg  milyen tevékenységekre kívánnak 
összpontosítani. Úgy gondoljuk, hogy ez 
a fajta projektorientált rendszer, amelyben 
a fiatalok kidolgozhatják saját ötleteiket és 
kibontakoztathatják az erősségeiket, ahelyett, 
hogy ismeretekkel töltenék meg a fejüket, 
sokkal jobb eredményeket hozhat. Ösztönözné 
a kíváncsiságot és a kreativitást. A projekteken 
végzett munka azzal jár, hogy a folyamat során 
tanulnak és gyakorolják az új készségeket , 
megerősítve azt az üzenetet, hogy a kudarc 
fontos tanulság lehet.

Demokratikus társadalomként azt akarjuk, hogy 
a fiatalok szabadok és egyenlők legyenek, és 
szolidaritásban éljenek, ám az iskolai rendszer 
valójában egyáltalán nem demokratikus: a 
különböző erősségekkel és érdeklődéssel 
rendelkező diákokból álló osztálynak tanáruk 
ugyanazt tanítja. Minden diák számára lehetővé 
kell tenni, hogy a saját készségeit és szenvedélyeit 
fejlessze, az egyéniségük figyelembevételével. 
E megközelítés bevezetésével a legtöbbet 
hozhatjuk ki valamennyi diákból.

A PISA-tanulmány egy hasonló rendszert 
ismer el Finnországban a világ legsikeresebb 
iskolarendszereként. 13 éves korukig a fiatalabb 
diákok nem vesznek részt standard tanórákon, 
hanem a diákok és a tanárok együtt dolgoznak. 
Az iskolában nagyon fontos a „játék”, és a tanárok 
célja, hogy motiválják a tanulóikat. Konkrétan 
nincsenek osztálytermek, hanem a diákok 
tanulócsoportokban dolgoznak, hogy erősítsék 
a mélyreható elemzést, és megoldási készségeket 
vagy egyéb tehetségeket fejlesszenek. Ez ösztönzi 
a részvételt és a szociális készségek fejlődését. A 
finn diákok számára azt is lehetővé teszik, hogy 
válasszanak egy témát, amely iránt érdeklődnek, 
és azon dolgozzanak külső erőforrásokkal, így 
szakértőkkel és múzeumokkal is kapcsolatba 
lépve. Megállapították, hogy ez a „jelenségeken 
alapuló tanulás” felvértezi a diákokat a 21. 
századhoz szükséges megfelelő készségekkel, és 
ezt be kellene vezetnünk egész Európában. 
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 19. ISKOLÁK KÖZÖTTI  
         EGYÜTTMŰKÖDÉS PROJEKTEK  
         KERETÉBEN 

Gaétan

Az elképzelés az lenne, hogy hálózati 
koordinátor pozíciókat hoznának létre, akik 
az iskolákban működnének, és különböző 
diákcsoportokat szerveznének, hogy egy 
találkozósorozat keretében meghatározott 
témával foglalkozzanak (például európai 
értékek, fenntartható fejlődés, oktatás és így 
tovább). Például szerveznek egy diákcsoportot, 
amelynek tagjai saját iskolájukban a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos projektet 
szeretnénekkidolgozni. 

A diákok tanáruk támogatásával utánanéznek, 
hogy vannak-e az Európai Unióban más 
intézmények, amelyek ugyanezen a témán 
dolgoznak. E ponton igénybe vehetnék a 
koordinátori hálózatot, hogy kapcsolatba 
hozza őket az iskolai hálózattal. Ily módon ez 
az iskola kapcsolatokat építhet más iskolákkal, 
továbbá képes lesz párbeszédet folytatni és 
közös munkát végezni velük. 

A hálózat együttműködhet egy fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó európai konferencia 
szervezésében, amelyen – éppen mint az 
EYE-on – középiskolás diákok osztják meg a 
projektjeiket, és megoldásokra és elképzelésekre 
tehetnek javaslatot. E hálózatoknak nagyon 
sok előnye lenne: információk és készségek 
megosztása; a bizonyos témákra vonatkozó 
cserék előmozdítása európai iskolák között; 
együttműködésen alapuló kapcsolatok 
kialakítása; annak lehetővé tétele, hogy a fiatal 
generációk elgondolkozzanak valamely európai 
témáról; az EU-hoz való tartozás érzésének 
megteremtése; új ötletek összegyűjtése és a 
fiatalok szerepvállalásának erősítése.

Franciaországban például a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium több különféle 
hálózattal rendelkezik a mezőgazdasági 
oktatásban részesülő fiatalok számára. E 
hálózatok lehetővé teszik, hogy a fiatalok vágyai 
és javaslatai eljussanak a minisztériumhoz 
annak érdekében, hogy közösen építsenek ki 
projekteket: ez olyan helyes gyakorlat, amelyet 
az egész EU-ba lehetne exportálni.

FIATAL ÉS IDŐS: lépést tartani a digitális forradalommal

INTERJÚ

Ha a fiatalok jólétéről beszélünk, sokszor 
csak gazdasági szempontokra gondolunk, és 
elfeledkezünk a mentális jóllét és egészség 
szempontjáról. Napjainkban sok fiatal „csapdába” 
kerülhet.

Van egy bumeránggeneráció, amely a szüleivel él, csak rövid időre 
költözik el, és nagyon instabil környezetben, nulla szerződéses biztonság 
mellett dolgozik, ami azt jelenti, hogy nem tudja teljes mértékben 
kialakítani a függetlenségét, és időnként vissza kell térnie, hogy újra 
a szülőkkel éljen. A köz- és szociális szolgálatok még nem ismerik fel 
teljes mértékben, hogy milyen sajátos igényeik vannak a fiataloknak. 
Az ok, amiért sok fiatal  nem fordul a szociális szolgálatokhoz, az 
ezekhez kapcsolódó megbélyegzésben keresendő. A fiatalok vagy 
nem bíznak eléggé e szolgálatokban, vagy egyszerűen nem is tudják, 
hogy ilyenek léteznek. Fontos a kezdők munkafeltételeinek javítása, és  
a mentális egészség jobb támogatásának biztosítása, hogy a fiatalok 
úgy érezhessék, kiteljesültek, és a társadalmak produktív tagjai 
lehessenek. 

Van egy generációk közötti probléma is, amely 
bonyolítja a témát.

Itt, az EYE-on több résztvevő említette, hogy úgy érzi, az idősebbek 
sokszor nem nagyon veszik komolyan a fiatalok problémáit. Ilyen 
dolgokat hallanak: „ez csak azért van, mert fiatal vagy, majd kinövöd. 
Amikor én voltam fiatal, sokkal nehezebb volt, és túléltem.” Úgy 
gondolom, hogy változik a világ, és egyre kiszámíthatatlanabb. 
Amikor a szüleink felnőttek, befejezték az iskolát, majd állandó és stabil 
munkahelyet kaptak, megengedhették maguknak a lakhatást és így 
tovább. Ma az élet ilyen egyszerű menete elveszett a fiatalok számára. 
Ma minden sokkal képlékenyebb. Ez természetesen aggodalmat kelt 
és szorongáshoz vezet, amelynek kezeléséhez a fiataloknak segítségre 
van szükségük, és úgy gondolom, hogy annak hangoztatása, hogy 
„majd felnősz”, nem a legjobb tanács az idősebbek részéről.

Anna Ludwinek,  
az Eurofound szociálpolitikai egységének kutatási vezetője
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 20. ESZKÖZÖK A DIGITÁLIS  
         KIREKESZTÉS ELLEN ÉS A  
         MENTÁLIS EGÉSZSÉG  
         ÉRDEKÉBEN 

Larissa  

Úgy gondolom, hogy az EU tehetne valamit 
a digitális eszközökhöz és erőforrásokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban, azáltal, 
hogy biztosítja az országok elegendő pénzt 
fektetnek a technológiákhoz való egyenlő 
hozzáféréshez valamennyi iskoláan, nemcsak 
a legjobb nagyvárosi iskolákban, hanem a 
szakiskolákban és a vidéki területeken lévő 
iskolákban is. 

Az iskolában jelenleg fontos téma a 
digitális kirekesztés. Magától értetődőnek 
tekintjük, hogy mindenki hozzáfér a digitális 
platformokhoz, de a valóságban nem mindenki 
engedheti meg magának ugyanazt a fajta 
technológiát. Mi (az OBESSU) azt kértük ennek 
megoldása érdekében, hogy az iskolákban 
biztosítsanak laptopokat és táblagépeket, 
hogy mindenki ugyanolyan hozzáférést kapjon 
a technológiához.

Általában amikor a társadalmi kirekesztés 
kezeléséról beszélünk alapvetően fontos a 
tudatosság előmozdítása és a civil társadalmi 
szervezetek támogatása, hogy elmenjenek az 
iskolákba, és műhelytalálkozókat tartsanak. 
Az ilyen kezdeményezések finanszírozáshoz 
való hozzáférése olyan dolog, amit az EU 
biztosíthatna, és most is biztosít. Ám úgy 
gondolom, hogy ezt alacsonyabb helyi 
szinteken kellene megvalósítani, hogy az 
iskolák szorosabban együttműködhessenek a 
civil társadalommal e nehéz problémát illetően.
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AZ IFJÚSÁGI FÓRUM KOMMENTÁRJA  
 FIATAL ÉS IDŐS

A digitális forradalom rengeteg kérdést vet fel, és számos kihívást és lehetőséget hoz magával. Hogyan fejlődhet 
Európa a változás legjobb elemeit felhasználva, anélkül, hogy rontaná az életszínvonalunkat? Ahhoz, hogy 
elinduljon ezen az úton, Európának az embereket, jogaikat és közösségeiket kell a digitalizáltabb világ felé vezető 
átalakulás középpontjába helyeznie. Az Európai Ifjúsági Fórum olyan digitális forradalomra törekszik, amely 
valamennyi generáció javát szolgálja.

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett technológiai fejlődés  
megváltoztatta életmódunkat és életünk szervezését. Az internet 
és a közösségimédia-platformok elterjedésétől az automatizálás, 
a robotika és tágabb értelemben a mesterséges intelligencia  
fejlődéséig, a változások olyan gyors ütemben történtek, hogy  
hatáselemzésük csak nehezen képes  lépést tartani. Mindez 
kétségkívül a mai fiatal nemzedéket érinti a leginkább. E nemzedék a 
nagy áttörések és technológiai fejlesztések időszakában nőtt fel. Így 
ők egyszerre az elsők, akik kísérletezhetnek, és megtapasztalhatják, 
hogy életüket hogyan segítik ezek az új technológiák, és egyúttal 
azok is, akik a legtöbbet szenvednek amiatt, hogy nem ismerjük 
és nem értjük a technológiák életünkre, demokráciáinkra, a 
környezetre, a munkahelyekre és a munkavállalói jogokra, valamint 
az egészségünkre gyakorolt hosszú távú negatív hatásait. Ráadásul 
e technológiai változásokat olyan jól ismert szociálpolitikai és 
gazdasági problémák közepette élik meg, mint a nagymértékű 
munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés nagyobb 
kockázata, az egyenlőtlenség fokozódása és a jogaikhoz való 
hozzáférést érintő egyéb kihívások. 

Számos példa van arra, hogy a digitális forradalom máris milyen 
jelentős hatást gyakorolt életünkre. Új lehetőségeket biztosít 
a másokkal való kapcsolattartásra, teljesen megváltoztatta 
tájékozódásunkat és ahogyan a médiával kapcsolatba lépünk. A 
közösségépítés új formáihoz vezetett, valamint a politikai aktivizmus 
új formáinak létrejöttét eredményezte. A digitális forradalomnak 
köszönhető a médiák és a hírforrások elszaporodása, akárcsak a 
híradás új formái, amelyek mindenki számára hozzáférhetőbbek, 
valamint az állampolgári újságíró megszületése. Mindennek a 
hátulütője az online félrevezetés jelentős térhódítása, beleértve 
az álhíreket, valamint hogy könnyebbé vált a gyűlöletbeszéd 
terjesztése. Ennek következtében – érvelhetünk – könnyebb a 
kívülről történő manipuláció és káoszteremtés a választások és 
más demokratikus folyamatok során. Hatással van a gazdaságra, 
a munkára és a munkaerőpiacra is. A versenyképességért és a 
lépéselőnyért folyó globális versenyben az új technológiákra és 
az innovációra irányuló befektetések a gazdasági növekedés és a 
termelékenység kulcsfontosságú motorjai. Ez olyan technológiai 
óriások felemelkedését eredményezte, mint a Google, a Facebook, 
a Microsoft és az Amazon, hogy csak néhányat említsünk,  illetve 
az induló technológiai vállalkozások elszaporodásához, ennek 
következtében pedig a csúcstechnológiai és a technológiai gyártási 
ágazatokban megvalósuló rengeteg új munkahely teremtéséhez 
vezetett  Sajnos ennek egyik következménye az úgynevezett 
haknigazdaság ezzel egyidejű gyors bővülése is, és egyre több fiatalt 
olyan appok által vezérelt szolgáltatások foglalkoztatnak, mint a 

Deliveroo és az Uber, és így a biztonságos és 
hosszú távú foglalkoztatás helyett egyre több 
a bizonytalan munkahely, amely nem biztosítja 
az alapvető jogokat, a szociális védelmet és a 
szabadságot. Ezenfelül, a társadalom minden 
szektorában egyre többet használják a nagy 
adathalmazokat és a mesterséges intelligencián 
alapuló kapcsolódó rendszereket. Ezek 
képesek útmutatást nyújtani az emberek 
számára, sőt, olykor helyettesíthetik őket 
a döntéshozatalban és a problémák 
megoldásának megtalálásában. A nagy 
adathalmazok a gépi tanulás, a mesterséges 
intelligencia és az algoritmusok sokféle 
módon javíthatják az életünket. Biztosíthatják 
az erőforrások célzottabb, költség- és 
időtakarékosabb elosztását, valamint a 
problémák és a megoldások sokkal gyorsabb 
azonosítását, mint ahogy arra az emberek 
képesek lennének. Az egészségügyi ágazatban 
például a mesterséges intelligencián alapuló 
személyre szabott diagnózis és gyógyszer jobb 
és megfelelőbb ellátáshoz vezethet. Ennek a 
társadalmainkra és életünkre gyakorolt hatása 
csak a dolgok internetének fejlődésével és 
megérkezésével, valamint azzal párhuzamosan 
fog jelentősen megsokszorozódni, hogy az 
adatmegosztás és a technológia a járművek, 
a háztartási készülékek és az adat-előállítási 
technológiával felszerelt más fizikai eszközök 
révén beágyazódik a mindennapi életünkbe.

Egyesek azt mondják, hogy a negyedik ipari 
forradalom küszöbén állunk, mivel e fejlődés 
példátlan sebességgel valósul meg, csaknem 
minden iparágat és társadalmi szektort 
felbolydítanak, valamint a termelés, a vezetés 
és az irányítás teljes rendszereinek átalakulását 
eredményezik. Mások a nyugati demokráciák és 
az általunk ismert jóléti rendszerek potenciális 
összeomlására figyelmeztetnek. A közelmúlt 
világpolitikai eseményei azt mutatták nekünk, 
hogy az új társadalmi problémák, köztük a 
magánélet védelmét érintő problémák, akkor 
keletkeznek, amikor a személyes adatok 
hasznosítása üzleti modellé és a politikai káosz 
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megteremtésére szolgáló eszközzé válik. Mint a Facebook adatai 
és a Cambridge Analytica körüli közelmúltbeli botrány mutatja, 
e fejlődésnek az elvekre és az etikára, valamint az arra vonatkozó 
tágabb vitával párhuzamosan kell zajlania, hogy hogyan biztosítható, 
hogy ezek a technológiák ne váljanak végül inkább kockázattá 
jövőnk számára, semmint jobbító erővé, ahogyan eredetileg 
elképzelték. A jogszabályok és a szabályozás – érvelnek majd egyesek 
– akadályozhatják az innovációt, ugyanakkor szükségesek ahhoz, 
hogy technológia jótékony hatást gyakoroljon, és a lehető legtöbb 
ember számára hozzáférhető legyen. Az EU-ban alapvető, hogy olyan 
jogi keretet alakítsunk ki, amely elősegíti az innovációt, hogy Kínával 
és az Egyesült Államokkal szemben versenyképesek maradhassunk, 
ugyanakkor biztosítsuk, hogy ezt az innovációt európai alapértékeink 
vezéreljék, és ezen értékek keretében valósuljon meg. Az EU máris az 
élre tört az adatok szabályozásában az általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR), egy olyan jogi keret elfogadásával, amely iránymutatásokat 
határoz meg a magánszemélyek személyes adatainak gyűjtése és 
feldolgozása tekintetében. Sokkal többre van azonban szükség 
annak biztosításához, hogy különösen a fiatalok támogatást kapjanak 
a küszöbön álló változásokhoz, és jobban felkészüljenek azokra. A 
fiatalok a YO!Festen és Strasbourgban megrendezett 2018-as európai 
ifjúsági rendezvényen számos olyan ötletet javasoltak, amelyet az 
európai politikai döntéshozóknak nagyon is meg kell fontolniuk. 
Ilyenek például a következők: „Az EU-nak a robotikai és mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos termékek tesztelésére, tanúsítására, 
tervezésére és szabványosítására vonatkozó szabályokat kell 
kidolgoznia, végrehajtatnia és folyamatosan frissítenie. Mindez 
etikai, technológiai, jogi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó 
szakértői csoportok, valamint az együttműködésen alapuló irányítás 
eszközei révén valósítható meg.” Egy másik javaslat úgy hangzott, 
hogy támogatást és finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani egy 
egész életen át tartó tanulási ökoszisztéma érdekében, amelyben 
egy szakértői csoport országonként, iparáganként és ágazatonként 
nyomon követné és feltérképezné, hogy milyen készségekre lesz a 
jövőben szükség.

Az európai ifjúsági rendezvényen olyan 
uniós szabályozás mellett állunk ki, amelynek 
mindenekelőtt jogokon alapuló megközelítést 
kell követnie. Ez azt jelenti, hogy bármely 
szakpolitikai megoldásnak normatívan 
a nemzetközi emberi jogi normákon kell 
alapulnia, elsőként azt mérlegelve, hogy a 
technológiai innováció hogyan befolyásolja 
a fiatalok olyan jogokhoz való hozzáférését, 
mint a tisztességes munka, egészség,  egyenlő 
(nem megkülönböztető) bánásmód, valamint 
a döntéshozatalban való részvétel.. A fent 
említett problémák nagy része arra vezethető 
vissza, hogy a vagyon és az erőforrások 
túlnyomórészt néhány technikai óriás/
konglomerátum kezében összpontosulnak. 
Az EU-nak vezető szerepet kell játszania ezen 
új realitás megvitatása és az erre vonatkozó 
szabályozási megoldások megtalálása során – 
e megoldásoknak csökkenteniük kell a helyzet 
által teremtett hatalmi egyensúlyhiányokat. 
Végezetül, , mivel ez az új valóság nagyobb 
mértékben igényli a kritikus gondolkodást és 
a digitális jártasságot, újra kell gondolnunk 
oktatási rendszerünket annak érdekében, 
hogy különösen a fiatalok képesek legyenek 
befolyásolni és alakítani a digitális politikai 
döntéshozatalt. Nemrégiben idézték, hogy 
Mark Zuckerberg a következőket mondta: 
„közösségünk védelme fontosabb, mint 
nyereségeink maximalizálása”. Érdekes 
módon ez jó mantra lehet az EU számára is, 
amikor megkísérli, hogy élen járjon a digitális 
forradalom szabályozásában.
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2. GAZDAG ÉS SZEGÉNY   
 Tisztességes részesedést követelni
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Ahhoz, hogy elkezdhessük megoldani az egyenlőtlenséget, egyet kell értenünk 
abban, hogy létezik. A „Gazdag és szegény” témakör megvitatásának célja, 
hogy közös megoldásokat találjunk az Európában tapasztalható növekvő 
egyenlőtlenségre. Az egyenlőtlenség azonban bonyolult jelenség, amely 
sokféle formát ölt, és még azonosítani is nehezen lehet, nemhogy egyetérteni 
e tekintetben. Az egyenlőtlenség mikro- és makroszinten is létezik, ezért 
mindkét léptékben meg kell találni a megoldásokat. Magánemberként nehéz 
azt elismerni, hogy amit az életünkben elértünk, az épp annyira köszönhető az 
előjogainknak, mint saját eredményeinknek, de dolgoznunk kell azon, hogy 
igazságosabb helyzetet teremtsünk.

Az Európai Unió a globalizált korban működő, nagy hatalommal rendelkező 
szupranacionális szövetségként sok millió nem uniós polgár életét is érinti, ezért 
felelősségünk és az egyenlőtlenség csökkentését célzó megoldásaink kiterjednek 
saját határainkon túlra is.  

Jóllehet az egyenlőtlenség a vagyoni helyzetben gyökerezhet, a hétköznapi 
életünkben keletkezik és teremtődik újra, olyan formákban  amelyek messze 
túlmutatnak banki egyenlegünkön. Az Európában mutatkozó jövedelmi szakadék 
olyan téma, amelyről valóban beszélni kell; az egyenlőtlenség sokkal bonyolultabb 
rendszer, amely a szexualitástól, a nem, a végzettség, a város és a vidék közötti 
szakadék, az állampolgárság, a globalizáció, a fizikai képességek, a bőrszín, a 
technológia és természetesen a hatalom témájáig terjed.

Európa szociálpolitikáival különbözteti meg magát, ugyanakkor az egyenlőtlenség 
egyre szembetűnőbb következményei vitákat indítottak el arról, hogy milyen új 
eszközökkel lehetne újra elosztani a gazdagabbak jövedelmeit a társadalomban. 

Ezek a kérdések gyakran a munkaerőpiac tervezett átszervezésével és a mesterséges 
intelligencián alapuló mainstream technológia terjedésével összefüggésben 
merülnek fel. Jóllehet sok elképzelés elhangzott, a „Gazdag és szegény” téma 
kulcsszava az egyetemes alapjövedelem volt – ez a megélhetést biztosító alapdíj, 
amelyet minden polgárnak kifizetnek, tekintet nélkül foglalkoztatási jogállására. Ez 
egy olyan szociálpolitika, amely rengeteg vitát kavart, de a fiatalok egyértelműen 
számos politikai probléma lehetséges megoldását látják benne, és készek vállalni a 
vele járó kockázatokat.

Az egyenlőtlenség burkolt természetű, és ezt fel kell ismernünk ahhoz, hogy fel 
tudjuk tárni az okait, és megoldásokat adhassunk. Ha komolyan gondoljuk, hogy 
véget akarunk vetni az egyenlőtlenségnek, minden erőfeszítésbe be kell vonni 
azokat, akik a következményeket elszenvedik. Jóllehet az EYE biztosította ezt a 
platformot, a részvevők újra és újra felvetették, hogy a rendezvényen való részvétel 
jelentős költségekkel jár, továbbá a beszélgetésekben való részvételhez magas 
minimális végzettségi szint is szükséges. Ez éppen azok számára jelenthet akadályt, 
akiknek az egyenlőtlenséggel kapcsolatos értékes meglátásait meg kellene hallgatni. 

Az egyenlőtlenség szégyenérzetet kelt azáltal, hogy a társadalom bizonyos tagjaival 
közli, hogy kevesebbet érdemelnek. Ha demokratikus unióként elkötelezettek 
vagyunk a mellett, hogy megszüntessük az egyenlőtlenségeket, amelyek 
szégyenérzetet keltenek polgárainkban, és ha azt akarjuk, hogy e pillanatra 
visszatekintve büszkék lehessünk az intézkedéseinkre, hajlandónak kell lennünk 
arra, hogy közösen dolgozzunk, és meghozzuk ezeket a nehéz döntéseket. Az igazi 
egyenlőség befogadó. 
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EGYENLŐTLENSÉG: A MEGOSZTÁS GONDOSKODÁS 

A kapitalista társadalmakban, amelyekben felnőttünk, a pénz egyet jelent a hatalommal; ha 
a pénz és a hatalom túlzottan bizonyos csoportoknál koncentrálódik, ez olyan rendszerbe 
fordul át, amely nem szolgálja a többség érdekeit. Jóllehet az uniós tagállamok nemzeti 
jóléti rendszereket hoznak létre azzal a céllal, hogy minimálisra csökkentsék ennek az 
egyensúlyhiánynak a hatásait, a múltbeli hatalmi struktúrák következményei rendszerszintű 
egyenlőtlenséget eredményeznek, amely folyamatosan újratermeli önmagát. 

Ez mutatja számunkra, hogy az emberek nem alakíthatják szabadon a saját sorsukat az érdemeiknek megfelelően, hanem egy 
olyan, befolyásukon kívül eső rendszerbe születnek, amely előre kiválasztja a nyerteseket és a veszteseket, az utóbbiak kárára 
hatalmat juttatva az előbbieknek. Erről tanúskodik a javakkal rendelkezők és a nem rendelkezők között növekvő egyenlőtlenség, 
amely jelzi, hogy a jelenlegi jóléti rendszer nem tesz eleget e szakadék megszüntetéséért. 

Az egyenlőség nem arról szól, hogy ki dolgozik keményebben, és ki érdemel többet, hanem arról, hogy mindenki ugyanolyan 
esélyt kapjon a sikerre. Mindenki megérdemli, hogy azonos kezdőpontról induljon az életben, de addig, amíg nem találjuk meg 
a módját annak, hogy tisztességesebben osszuk el az erőforrásokat, a gazdagok és a szegények közötti különbség tovább fog 
növekedni. 

 21. AZ EGYETEMES ALAPJÖVEDELEMRE VALÓ  
         TÖREKVÉS AZ EGYENLŐTLENSÉG  
         CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

Joe 

Az egyetemes alapjövedelem egy feltétel nélküli jövedelem, 
amely nem kapcsolódik a foglalkoztatáshoz, és amelyet az állam 
a keresetétől függetlenül minden polgára számára kifizet; az idei 
EYE-on ez népszerű volt az egyenlőtlenségben gyökerező szociális 
problémák megoldásaként. Ezt egyre inkább jó megoldásnak tartják, 
mivel a fiatalok bizonytalan élethelyzetekben találják magukat a 
növekvő megélhetési költségek, a csökkenő bérek és a foglalkoztatás 
előtt álló fokozott akadályok miatt.

Az egyetemes alapjövedelem szószólói, így például az Unconditional 
Basic Income Europe munkatársa, Aurelie Hampel azzal érvelnek, 
hogy az egyetemes alapjövedelem csaknem megszüntetné a 
szegénységet, mivel maguk a polgárok képesek a legjobban 
azonosítani a saját szükségleteiket, és az egyetemes alapjövedelem 
biztosítaná számukra az azok kielégítéséhez szükséges önállóságot. 
Tekintve azt a véleményt, hogy nagyszámú munkahelyet fenyegethet 
az automatizálás, az egyetemes alapjövedelem a szociális védelem új 
pillérét biztosítaná, amely lehetővé tenné a polgárok számára, hogy 
biztonságban átvészeljék a változó munkaerőpiac viharát. Aurelie 
szerint nem szabad „ingyen pénzként” gondolnunk az egyetemes 
alapjövedelemre. 

Harro Boven közgazdász elutasítja azokat a bírálatokat, amelyek 
szerint az egyetemes alapjövedelem nem megfizethető, és úgy 
gondolja, hogy a bürokratikus költségek megszüntetésével az 
egyetemes alapjövedelem nagyrészt előteremthető lenne a jelenlegi 
jóléti kifizetések átcsoportosításával, a fennmaradó hiányt pedig egy 
szerény vagyonadóból lehetne finanszírozni. 

Az egyetemes alapjövedelem enyhítené a felsőfokú oktatás 
teremtette pénzügyi terhek egy részét, amelyek jelenleg akadályt 
állítanak az alacsony jövedelmű családok elé, és eltántorítják 
a fiatalokat attól, hogy kövessék álmaikat. Mondjátok, hogy 
pénzügyileg biztonságban vagyunk. Mondjátok, hogy merhetünk 
álmodni.

 22. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ  
         TANULÁS ELŐMOZDÍTÁSA 

Matthaeus  

Azt szeretném, ha a multinacionális vállalatok a 
hatékonyság révén megnövekedett profitjukat 
az egész életen át tartó tanulási programok 
útján visszaforgatnák a munkavállalóik részére.

Az automatizálás az utóbbi években a 
mesterséges intelligencia fejlődésének 
köszönhetően példátlan ütemben haladt 
előre, és a szakértők munkaerőpiacunk drámai 
átalakulását jelzik előre, amikor az emberek már 
nem lesznek nélkülözhetetlen munkavállalók. 
E megnövekedett hatékonyság rengeteg 
pénzt takarít majd meg a munkaadóknak, 
de ugyanakkor sok ember maradhat munka 
nélkül, és olyan új munkahelyek jöhetnek létre, 
amelyekhez a mai munkaerő-állomány nem 
rendelkezik a szükséges készségekkel. 

Ez előnyös lenne a vállalat számára, és 
egyben felvértezné a munkavállalókat 
is olyan készségekkel amelyek javítják 
vonzerejüket, és segítik  őketa folyton 
mozgásban lévő munkaerőpiac változó 
körülményei között való eligazpdásban. E 
követelménynek jogi kötelezettség formáját 
kell öltenie, de – mivel a kisvállalatok számára 
megfizethetetlenül költségesnek bizonyulhat 
– csak a nagy multinacionális vállalatok 
számára lenne kötelező. Ez olyan üzleti kultúra 
megteremtéséhez vezethetne, amelyben 
az egész életen át tartó tanulási programok 
alapvető jellemzők, melyekkel a vállalat 
vonzóvá válhat a munkavállalók szemében.
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 25. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ  
         HOZZÁFÉRÉS A TRANSZNEMŰEK SZÁMÁRA 

Frederieke 

Azt szeretném, hogy a transzneműeket tárt karokkal fogadják az 
EU-ban. Ennek ki kell terjednie a kifejezetten a sajátos szükségleteik 
kielégítésére alkalmas gyógyszerekre is. A transzneműek kezelését 
és identitását egyaránt törvényesíteni kellene az egészségügyi 
rendszerben, az orvosi személyzet speciális képzésével és a 
transznemű identitás megbélyegzésének megszüntetésével. A 
transznemű személyek jelenleg eltérő kezelésben részesülnek és 
eltérő jogokat kapnak az EU-ban, ami olyan probléma, amelyet uniós 
szinten kell kezelni.

A Transgender Europe megállapította, hogy az előítéletek és a 
transznemű személyek társadalmunkban való marginalizálódása 
miatt rosszabb a mentális és testi egészségük, és esetükben 
nagyobb a HIV-fertőzés és az öngyilkosság kockázata. Ezeket az 
egyenlőtlenségeket súlyosbítja, hogy a transznemű emberek az 
orvosi közösség általi megbélyegzésük miatt nehezen jutnak hozzá 
a megfelelő egészségügyi ellátáshoz; e megbélyegzés a magatartás 
révén nyilvánul meg, például abban, hogy a transznemű emberekre 
a születéskori nevükkel és nemükkel utalnak, lerombolva az orvosi 
személyzet és a beteg közötti bizalmat. 

Európában a transzneműek számára – a pénzügyi korlátok 
és a megbélyegzés miatt – nehézséget jelent a megfelelő 
hormonkezeléshez és a nemet megváltoztató műtéthez való 
hozzáférés is annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 
úgy ítélte meg, hogy e kezelések „szükséges kezelésnek” minősülnek, 
és kötelezte a tagállamokat, hogy e kezeléseket ekként sorolják 
be a biztosítási programokban. A Transgender Europe 2008-as 
tanulmánya szerint a válaszadók egyharmadától azért tagadták 
meg a kezelést, mert az orvosuk személyesen ellenezte a nem 
megváltoztatását, az EU-ban az ilyen műtéten átesettek fele pedig 
maga fedezte a műtét költségeit.18 19

 23. A FELTÉTELHEZ KÖTÖTT ALAPJÖVEDELEM

Anoosh 

Át kell alakítanunk a jelenlegi szociális jóléti rendszert, amelynek fő 
struktúrái a 20. századból származnak.  

Az alapjövedelem elképzelése jól működhet a rendszerszintű 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, de semmi értelme 
ugyanannyit fizetni egy vagyonos bankigazgatónak, mint egy 
alulfizetett ápolónőnek. 

Az alacsonyabb bérek kiegészítésére szolgáló feltételhez kötött 
alapjövedelem bevezetése a tisztességes bérekkel kapcsolatos 
felelősséget a magánvállalatokról az államra helyezné át, és 
csökkentené egyes munkavállalók alacsony bérektől való 
függőségét, ha a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy 
többet fizessenek. Továbbá biztosítaná a korlátozott állami források a 
jóléti állam célkitűzéseivel összhangban való felhasználását is. 

 24. EGYSÉGES ADÓK ÉS  
         MUNKAVÁLLALÓI JOGOK AZ  
         EU-N BELÜL 

Anoosh és Quentin 

Javasoljuk az uniós adó- és munkaügyi 
jogszabályok egységesítését, azzal a céllal, hogy 
előmozdítsuk az egyenlőséget valamennyi 
polgár és tagállam között.

A közös célokra irányuló törekvések ellenére 
az uniós határokon belül továbbra is súlyos 
egyenlőtlenségek állnak fenn. Ez azt jelenti, 
hogy egyre nő a különbség az uniós polgárok 
által tapasztalt életszínvonal tekintetében, attól 
függően, hogy mely tagállamban élnek. 

Úgy gondoljuk, hogy minden ember azonos 
esélyeket érdemel az életben, ezt azonban a 
nemzeti kormányok által meghatározott eltérő 
adórendszer és munkavállalói jogok is gátolják.  
A javaslatunk lehetővé tenné egy egységes 
minimálbér bevezetését, amely nem privatizált 
eszközökkel növelné a polgárok vásárlóerejét. 

Lényegében egy egységes adó- és munkaügyi 
politika EU-n belüli megteremtésével idővel 
bevezethető lenne egy Európa-szerte 
egységes minimálbér, amint a gazdaságok 
közelebb kerülnek egymáshoz. Mindez EU-
szerte elősegítené a földrajzi különbségekből 
fakadógazdasági erőegyenlőtlenségek  
megszüntetését.

18 Európai Parlament, „Transgender Persons’ Rights in the EU Member States” (A transznemű személyek jogai 
az uniós tagállamokban), http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-20100601-PE425.621-
Transgender-Persons-Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (hozzáférés: 2018. június)    
19  Transgender Europe, www.tgeu.org (hozzáférés: 2018. június)

GAZDAG ÉS SZEGÉNY  Tisztességes részesedést követelni



EYE 2018 beszámoló           32

 26. A RÓZSASZÍN ADÓ  
         MEGSZÜNTETÉSE 

Emily 

Szeretném, ha a női árucikkek emelt költsége 
megszűnne, és a nőknek nem kellene a 
nemükből fakadóan nagyobb megélhetési 
költséggel számolniuk. Ez az egyenlőtlenség 
kiterjed az adózási rendszerre is, amelyben a 
női egészség szempontjából nélkülözhetetlen 
higiéniai termékekre luxusadót vetnek 
ki, míg a férfiaknak szóló borotvapengék 
alapszükségletnek minősülnek.  

A rózsaszín adó arra a jelenségre utal, hogy a nők 
számára tervezett termékek és szolgáltatások 
automatikusan drágábbak a férfiaknak szóló 
hasonló termékeknél és szolgáltatásoknál, ami 
a nők számára magasabb megélhetési költséget 
eredményez. A „tamponadó” kifejezés azt az az 
adórendszerekben megfigyelhető jelenséget 
takarja, hogy a női higiéniai termékeket „nem 
alapvető luxuscikként” osztályozzák, és ennek 
következtében azokat magasabb adó sújtja, 
ami nincs összhangban a szükségességükkel.

Az uniós tagállamok 2017 márciusa óta 
eldönthetik, hogy mely termékeket veszik fel 
a csökkentett héa hatálya alá tartozó cikkek 
listájára. A higiéniai cikkek azonban nem 
adóztathatók 5%-nál alacsonyabb kulccsal.20 
A hajléktalan nők, az alacsony jövedelmű 
háztartásokban élő nők és az olyan fiatal nők 
számára, akik maguk vásárolják higiéniai 
cikkeiket, a „tamponadó” szükségtelen 
akadályt támaszt az alapvető egészségügyi 
szükségleteik kezelése során. 

 27. AZ EMBERI JOGOK  
         ELŐMOZDÍTÁSA A  
         TEXTILKERESKEDELEMBEN  

Davina

Az emberi jogokra vonatkozó kötelező 
érvényű jogszabályok révén tisztességesebbé 
kell tennünk a textilellátási láncokat. A 
textiliparnak, amely az EU-n belül termel és/
vagy értékesít, bizonyítania kell, hogy betartja 
az emberi jogokat, és biztosítja a nemzetközi 
munkaügyi normáknak való megfelelést. 

Végső soron az EU-ban elő kell mozdítani a 
tisztességes kereskedelem intézményesítését 
és a közös programok létrehozását, valamint 
a tisztességes kereskedelemről szóló vita 
folytatását és a szélesebb közönség elérését.

Ez úgy lenne elérhető, hogy az európai 
parlamenti képviselők kampányok 
és állásfoglalások mögé állnak annak 
érdekében, hogy minden kereskedelmi 
megállapodásban szerepeljen a tisztességes 
kereskedelempolitikáról szóló fejezet.

INTERJÚ

Mennyire fontos az integritás az emberi jogokban?
Ami Európát illeti, egyre könnyebben megkérdőjelezhető az 
integritása és az alapvető emberi jogok melletti elkötelezettsége, 
amikor tétlenül nézzük, hogy kiszolgáltatott családok és emberek 
halnak meg partjainknál. Hogyan mondhatjuk a fiataloknak, hogy 
legyenek büszkék Európára, ha nem tartjuk tiszteletben az alapvető 
emberi jogokat? A migráció kezelése többnyire túlhangsúlyozott, 
jótékonysággal kapcsolatos közhelyekben és a szolidaritás elvont 
érzésében merül ki. Európának önmagába kell néznie, és újra kell 
gondolnia egyes kereskedelmi gyakorlatait annak biztosítása 
érdekében, hogy az emberi jogok továbbra is központi helyen 
maradjanak kereskedelmi megállapodásaiban.

Miért tartózkodnak az emberek a szavazástól?
Szerintem a fiatalok azért nem szavaznak, mert úgy érzik, hogy 
nincs kapcsolatuk az Európai Parlamenttel, illetve az nem képviseli 
őket, különösen a nem fehér európaiak, akikről még mindig úgy 
beszélnek, mint második vagy harmadik generációs migránsokról. 
Hogyan kérhetjük az Európai Parlamentben a fiatalokat arra, hogy 
szavazzanak, ha nincs ott semmilyen képviseletük. Európának 
jobban kell összpontosítania arra, hogy meghallgassa a fiatalokat és 
igényeiket, és hogy megpróbálja biztosítani számukra az EP-ben azt a 
képviseletet, amelyet megérdemelnek.

Amal Hussein,  
Spanyolországban tanuló szomáliai diák

20 Európai Bizottság, „VAT rates” (Héakulcsok), https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en 
(hozzáférés: 2018. július)
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FORRADALOM

Európában nő a nyugtalanság és alázongás. Kezdjük felismerni, hogy a jelenlegi társadalmi-
gazdasági struktúrákat nem az emberek érdekében alakították ki. A jelenlegi gazdasági 
helyzet ellentmondása, hogy a siker az örökös és kimeríthetetlen növekedéstől függ. E 
növekedés fenntartása a tömegek kárára történik: az ígért leszivárgó hatás soha nem valósult 
meg, helyette a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lettek.

Elkerülhetetlen tény, hogy ha minden úgy marad, ahogyan eddig, csak romlani fog a helyzet, tehát a változás az egyetlen 
reményünk. Egy rendszeren belül működő egyénként kénytelenek vagyunk alávetni magunkat a rendszer merev és kérlelhetetlen 
követelményeinek. Egyedül fellépő egyénként nincs hatalmunk, és a rendszer a mi költségünkre tartja fenn önmagát. Ahogy ez a 
költség megsokszorozódik, egyéni szenvedésünk kollektív költséggé alakul át.

Ha azt akarjuk, hogy javuljanak a dolgok, ezt a kollektív költséget kollektív forradalommá kell átalakítanunk, és le kell bontanunk 
azokat az elnyomó struktúrákat, amelyek aláássák az emberek javát. Az Európai Parlament képviselői kiváltságos helyzetben 
vannak, hogy e változás élére álljanak, mi pedig, Európa fiataljai, sürgetjük őket, hogy a legkiszolgáltatottabbak érdekében hozzák 
meg a merész és bátor döntéseket. 

Mint minden nagyszerű változást, ezt is vita és ellenállás fogadja majd, különösen azok részéről, akik számára előnyös a jelenlegi 
helyzet fenntartása. Jövőképpel rendelkező, feddhetetlen politikusokra van szükségünk, hogy a nagyobb jó érdekében meghozzák 
ezeket a nehéz döntéseket, és ellenálljanak a hatalmi folyosók felől érkező elkerülhetetlen nyomásnak. 

Fiatalok és idealisták vagyunk, és hiszünk abban, hogy lehetséges a változás. Kérjük, ne hagyjanak bennünket cserben. 

 28. HOZZÁFÉRHETŐ  
         TANFOLYAMOK BIZTOSÍTÁSA  
         EGÉSZ EURÓPÁBAN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az EU-nak – az egyetemek segítségével – 
elő kell mozdítania a könnyen hozzáférhető 
és ingyenes oktatási modulok YouTube-on 
és más közösségimédia-platformokon való 
bevezetését. Ez magában foglalhatna például 
kódolással foglalkozó tanfolyamokat vagy 
nyelvtanfolyamokat is.

EU-szerte sok fiatal tanul, és sokuknak 
lehetősége van arra, hogy az Erasmus 
program révén különféle egyetemeken 
tanuljon, amikor azonban a fiatalok munkába 
állnak, elveszítik annak lehetőségét, hogy 
építsenek azokra a különféle készségekre, 
amelyekért az egyetemen megdolgoztak. E 
tanfolyamok felkínálásával az EU kézzelfogható 
változást érhetne el, és EU-szerte segíthetne 
az embereknek abban, hogy bővítsék 
készségkészletüket. Azzal a további előnnyel 
is járhatna, hogy tanulási lehetőséget nyújtana 
azok számára is, akik ugyan nem jártak 
egyetemre, de új készségeket szeretnének 
elsajátítani.

Ezt az EU különböző egyetemeivel 
partnerségben lehetne megvalósítani, esetleg 
a meglévő Erasmus-hálózat kihasználásával.
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 30. ADÓZTASSÁK MEG A  
         ROBOTOKAT! 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Szeretném, ha az EU robotadót vetne ki, 
amellyel hasonlóan adóztatná a robotokat, 
mint a humán munkavállalókat. Ezzel pótolni 
lehetne a kieső jövedelemadókat, és a kormány 
további bevételhez jutna a munkaerőpiac 
átszervezésének kezeléséhez. 

Az előrejelzések szerint robotok veszik majd 
át a közepes képzettséget igénylő, közepes 
bérezésű munkaköröket, mivel a mesterséges 
intelligencia lehetővé teszi számukra, hogy 
keményebben, gyorsabban és kevesebb 
hibával dolgozzanak, mint amire az emberek 
valaha is képesek lehetnek. A középosztály 
kiürülését elkerülendő, ami még nagyobb 
mértékű egyenlőtlenséget szülne, lépéseket 
kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy 
megtörténjen a robotok által előállított 
vagyon egész társadalom körében történő 
újraelosztása. Az Európai Parlament korábban 
elutasította a robotadó bevezetésére irányuló 
javaslatot, én azonban úgy gondolom, 
hogy e lépésre szükség lenne ahhoz, hogy 
a kormányok kezelni tudják az átszervezett 
munkaerőpiac okozta problémákat.21

Az automatizálási adó lehetővé tenné a 
vagyon társadalombiztosításon, oktatási 
programokon, közszolgáltatásokon keresztül 
történő újraelosztását, és beruházásra adna 
módot a gazdaság más ágazataiban. Ami a 
legfontosabb, az adó formájában megvalósuló 
újraelosztás biztosítja a hatalom és a felelősség 
magánvállalatok kezéből az erre alkalmasabb 
és demokratikusan megválasztott kormány 
kezébe való áthelyezését. 

 29. EGY INKLUZÍVABB EYE TÁMOGATÁSA 

Roger 

Úgy gondolom, hogy az EYE-nak előre forrásokat kellene bocsátania 
a fiatalok sokszínű csoportját képviselő olyan ifjúsági csoportok 
rendelkezésére, amelyek az EYE-on való részvétellel járó pénzügyi 
költségek miatt nem tudnának részt venni a rendezvényen. Az 
idei résztvevők közül sokan magasan képzettek és pénzügyileg 
biztonságban vannak, így nem képviselik pontosan az európai ifjúságot. 
Szeretném, ha a jövőbeli EYE-rendezvények valamennyi politikai 
döntés középpontjába a szélesebb társadalmi befogadást állítanák, és 
biztosítanák, hogy különféle hátterű fiatalok vehessenek részt.

Az EYE értékes lehetőséget nyújt Európa fiataljai számára annak 
érdekében, hogy hallassák hangjukat. Létfontosságú azonban, 
hogy ezek a hangok Európa teljes fiatal népességét képviseljék, 
ne csak a kiváltságos helyzetben lévő keveseket. A közlekedés, 
a szállás és az ellátás költsége összeadódik, és akik messziről 
érkeznek, még magasabb költségekre számíthatnak. Noha az EYE 
valóban szponzorál egyes ifjúsági csoportokat, és fedezi számukra 
e költségeket, mivel a költségeket visszamenőlegesen térítik meg, a 
résztvevőknek már rendelkezniük kell a szükséges készpénzzel.

Az EYE 2018 rendezvényről hiányzott a pénzügyi nehézségekkel 
küzdők sajátos nézőpontja, akiknek értékes elképzeléseit emiatt 
továbbra sem hallgatták meg. Ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy 
közvetlenül az egyénekhez irányítanának finanszírozást, valamint az 
intézmények körében növelnék a rendezvény ismertségét. Egy másik 
javaslat az lenne, hogy partnerekkel együttműködve szponzorálnának 
lehetőségeket, és előre népszerűsítenék a rendezvényt azokban a 
régiókban, ahonnan kevés résztvevő érkezett.

 31. AZ ADÓKIJÁTSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA 

Jonathon 

Szeretném, ha az EU megakadályozná a gazdagokat abban, hogy 
kihasználják a vagyonnal járó kiváltságaikat, mégpedig az összes 
európai eszköz tényleges tulajdonosait tartalmazó nyilvántartás 
bevezetésével.

Minden számadat abba az irányba mutat, hogy az egyenlőtlenség 
elkerülhetetlenül nő, és azzal párhuzamosan, hogy a gazdagok még 
gazdagabbá válnak, okosabban is tudják elrejteni a pénzüket. Ez 
nemcsak létfontosságú forrásoktól fosztja meg a közszolgáltatásokat, 
és nemcsak hogy erősíti az alacsonyabb társadalmi rétegek 
életszínvonalának csökkenését, hanem – amiatt, hogy a kormányok 
nem lépnek fel komolyan a szupergazdagok jogszerűtlen gyakorlatai 
ellen – kikezdi az emberek demokratikus folyamatba vetett bizalmát is.   

Az átláthatóság bevezetésével azonosítható lenne az eszközök 
tényleges tulajdonosa. Ez megakadályozná, hogy a jómódú 
vállalkozások és magánemberek fedőcégek mögé bújjanak, ami – 
a Panama-dokumentumok által feltártak tanúsága szerint – egyre 
terjedő gyakorlat.

Az Európai Parlament megpróbálhatna más európai intézményekkel 
együttműködni annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonosok e 
jegyzéke valósággá váljon.

21 Európai Parlament, „Robotok:  a képviselők uniós szintű felelősségi szabályokat akarnak”, http://www.
europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61808/robots-and-artificial-intelligence-meps-call-for-
eu-wide-liability-rules (hozzáférés: 2018. július)
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INTERJÚ

Európa a boldogság egyenlőtlenségétől szenved: ha az emberek 
tudják, hogy kevésbé boldogok és kevésbé egyenlők, ettől rosszabbul 
érzik magukat, és tovább fokozódik az egyenlőtlenség. Ezért fontos 
arra összpontosítani, hogy mindenki egyenlőn boldog lehessen, 
és végső soron nem a jövedelem a boldogság fő motorja, hanem 
valójában az egészség! Az európai politikusoknak mérlegelniük 
kellene, hogy a politikai sikert a jelenleg alkalmazott GDP-centrikus 
megközelítés helyett inkább a boldogság mutatóival mérjék. Például 
a mentális egészségügyi problémák sokkal jobban előrejelzik a 
boldogtalanságot, mint a foglalkoztatás – a politikusok mégis 
rendíthetetlenül a foglalkoztatási adatokra koncentrálnak a siker 
jeleként.

Egy további politikai csapda a tudományos megállapítások hibás 
értelmezése, amikor azt gondolják, hogy ami átlagosan boldoggá 
teszi az embereket, az a társadalom nagy többségére nézve működni 
fog. Amint megfosztanak valakit a személyes szabadságától az életére 
vonatkozó döntések meghozatala terén, például kényszerítik, hogy 
egészséges magatartást kövessen, azzal a céllal, hogy boldogabb 
legyen, ezzel csak éppen ellenkező hatást érnek el. Az ettől vonakodó 
polgárok oktatásba (ez az átlagot tekintve a boldogság egyik 
meghatározó tényezője) való belekényszerítése valójában csökkenteni 
fogja a boldogságukat. Jobb megközelítés megmagyarázni az 
embereknek, hogy egy bizonyos döntés miért bölcs, majd megadni 
számukra a szabadságot, hogy maguk dönthessenek.

 

Isabelle Arendt,  
Happiness Research Institute

 32. EGYENLŐ KÉPVISELET AZ  
         EURÓPAI PARLAMENTBEN 

Fatima és Amal

Európa népessége minden eddiginél 
sokszínűbb, de e változásoknak nem sikerült 
az Európai Parlamentbe is utat törniük, ahol 
az átlagos európai parlamenti képviselő fehér, 
heteroszexuális férfi. Jelenleg az európai 
parlamenti képviselők mindössze 37,4%-a nő22, 
a 751 európai parlamenti képviselőből csak 17 
nem fehér23, és pillanatnyilag kevesebb, mint 
4% a 35 éven aluli.24 Mi, az európai fiatalok, 
különböző színűek vagyunk, különböző a 
szexuális irányultságunk és a nemi identitásunk, 
és vannak közöttünk épek, fogyatékossággal 
élők és olyanok is, akik interszekcionális 
megkülönböztetésnek vannak kitéve.

Szeretnénk, ha élénkségünk és sokszínűségünk 
az európai parlamenti képviselők körében 
is tükröződne. Fontos, hogy a képviselők 
megértsék tapasztalatainkat, hogy állást 
tudjanak foglalnia azon problémák 
sajátos körével kapcsolatban, amelyekkel 
szembesülünk, és hajlandók legyenek 
kiállni ügyeinkért. Többet kell tenni a 
társadalmi befogadáson alapuló hozzáállás 
megteremtéséhez. Ahhoz, hogy úgy érezzük, 
hogy képviselnek bennünket, és az EU-hoz 
tartozunk, fontos azt látnunk, hogy hozzánk 
hasonlók is ülnek a döntéshozók körében. 

22 Európai Parlament, „Women in the European Parliament” (Nők az Európai Parlamentben), http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB%282017%290001_EN.pdf 
(hozzáférés: 2018. július)
23 Politico, „When Britain exits the EU, its diversity departs too” Nagy-Britannia EU-ból való kilépésével az EU sokszínűsége is kilép”, https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-the-eu-brussels 
(2018. június)
24 Az Európai Parlament igazgatásától származó számok
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 33. TEGYENEK BENNÜNKET BOLDOGABBÁ, ÉS NE  
         CSAK A GDP-T HASZNÁLJÁK A HALADÁS  
         EGYEDÜLI MUTATÓJAKÉNT 

Joshua  

Szeretném, ha az európai parlamenti képviselők a polgárok 
boldogságát állítanák a fontossági sorrend élére, és a közpolitika 
kialakításakor és sikerének mérésekor elkezdenék használni a 
boldogság tudományos mutatóit. Ez azt jelenti, hogy a mintázatok 
megállapításakor a nemzeti boldogságszintek mögé tekintenek, és a 
hagyományos számszerű anyagi tényeken – így például a jövedelmen 
– túlmutató boldogságforrásokat határoznak meg.

A társadalmon belüli egyenlőtlenségek az élet összes területéhez 
hasonlóan a boldogság szintjére is kiterjednek. A boldogság nem 
csupán valamilyen elvont, pihe-puha elképzelés, hanem kemény 
tudomány, és az OECD „jobb élet” mutatója a boldogság mérésekor 
tíz különböző kategóriát használ, köztük az egészséget, a polgári 
szerepvállalást, a környezetet és a közösséget. A boldogság terén 
tapasztalható szakadék jelenleg egyre szélesebbé válik, és ha 
az európai politikusok meg akarják fordítani ezt a tendenciát, 
párbeszédet kell kezdeniük a polgáraikkal, hogy megértsék ennek 
az okát.

Jóllehet fontos a jövedelem, a boldogság egyik elsődleges 
mozgatóereje az egészség; mindazonáltal e kettő gyakran 
összefonódik, mert a gazdagabbak jobban hozzáférnek az 
egészségügyi ellátáshoz. Ha az európai politikusok komolyan 
gondolják, hogy javítani kell a boldogság szintjét, ezt kell minden 
politikai döntésük középpontjába állítaniuk. Mint ahogy egy 
Bulgáriából érkező résztvevő említette, „a boldogság nem egyetlen 
elkülönülő szakpolitika”.

25 Európai Bizottság, „Statistics on rural areas in the EU” (Az EU vidéki területeire vonatkozó statisztikák), http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (hozzáférés: 2018. 
június)

 34. A VIDÉKI TERÜLETEK VONZÓBBÁ TÉTELE A  
         FIATALOK SZÁMÁRA 

Jannes

Szeretném, ha az EU pezsgő élettel töltené meg vidéki területeit, 
azzal a céllal, hogy megtartsa jelenleg apadó fiatal közösségét, 
valamint hogy alternatív életlehetőséget kínáljon a városokban élő, 
a növekvő megélhetési költségek előteremtéséért küzdő fiataloknak.

Az európai népesség 28%-a vidéki területeken él, de nem születik 
elég intézkedés azoknak az egyenlőtlenségeknek a kezelésére, 
amelyekkel a politikai képviselet, a mobilitás és a tudáshoz való 
hozzáférés területén szembesülnek.25 Nincs lehetőségük arra, hogy 
ugyanúgy vizsgálódjanak, kísérletezzenek és felfedezzenek, mint 
a városi lakosság. Ennek következtében a fiatalok kénytelenek 
máshová költözni, és egy idősödő, hanyatló közösséget hagynak 
maguk mögött. 

Ahhoz, hogy a vidéki területek vonzóbbá váljanak a fiatalok számára, 
nagyon fontos, hogy azok minden alapvető szükségletüket ki 
tudják szolgálni. Megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani, amely 
személyes, politikai és tanulmányi téren is lehetővé teszi számukra 
önmegvalósítást. Kiemelten fontos az oktatási szolgáltatások – 
különösen a mezőgazdasági vállalkozással kapcsolatos oktatás 
– rendelkezésre állásának a távoli területekre való kiterjesztése, 
például fizikai részvételt nem igénylő tanfolyamok révén. Szeretném, 
ha a közpolitikát úgy alakítanák ki, hogy minden egyes régió számára 
lehetővé tegye, hogy saját regionális fejlesztési programot készítsen, 
megadva nekik ezzel az ahhoz szükséges szabadságot, hogy 
beillesszék abba fiatal népességük egyedi igényeit. 
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ÖNRENDELKEZÉS

A múlt évszázadban nagy lépéseket tettünk az egyenlőtlenség csökkentése terén, de 
nagyon fontos, hogy ne váljunk önelégültté e küldetés során, hanem mindig résen legyünk, 
és észrevegyük, ha megpróbálják aláásni ezeket az erőfeszítéseket. 

Az egyenlőség alapértelmezetten nem állandó, ezt épp olyan könnyű megadni, mint elvenni; még a jelenlegi, már megvalósított 
egyenlőségek fenntartása is állandó egyensúlyozást igényel. 

Az egyenlőség mélyen személyes és helyzetfüggő. Az egyenlőség valódi értelmezése mindent felölelő, ezért létfontosságú, hogy a 
mindenkivel szembeni egyenlő bánásmódot célzó küldetésünk korlátlan, pluralisztikus és nagylelkű legyen. Mindezen okok miatt 
fontos, hogy a társadalom minden egyes tagja úgy érezze, hogy el tudja mondani a véleményét, és ki tudja nyilvánítani, mit jelent 
számára az egyenlőség, és milyen bánásmódban szeretne részesülni. 

Az önrendelkezés összefonódik azzal az érzéssel, hogy fontos vagyok: fontos vagyok, számítok, és ha beszélek, arra oda fognak 
figyelni. Az európai parlamenti képviselők – azáltal, hogy biztosítják a fiatalok számára az önkifejezéshez szükséges eszközöket, 
és ami a legfontosabb, meghallgatják a mondanivalójukat, képessé tehetik őket arra, hogy egy tisztességesebb Európáért 
küzdjenek. 

 35. A MENEKÜLTEK HELYZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE  
         ÉS INTEGRÁLÁSA A NEMZETI OKTATÁSI  
         RENDSZERBE VALÓ FELVÉTELÜK RÉVÉN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés  

Szeretném, ha az EU a felé terelné tagállamait, hogy a menekültügyi 
vészhelyzetekre adott szükséges válaszintézkedésnek tekintsék az 
oktatás bevonását.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának egyik jelentése szerint 
3,5 millió 5 és 17 év közötti menekült gyermek nem járt iskolába a 
2016-os tanévben, ami felhívja a figyelmet az oktatási válságra, 
amely a lakóhelyüket elhagyni kényszerült fiatalokat jelenleg sújtja.26 
Az oktatási rendszer nélkülözhetetlen lehetőséget nyújt a fiatal 
menekültek számára, hogy beilleszkedjenek a helyi közösségbe, 
lehetővé téve számukra, hogy kapcsolatokat alakítsanak ki, 
megismerkedjenek a helyi kultúrával és elsajátítsák az anyanyelvet. 
Felvértezi őket továbbá az ahhoz szükséges készségekkel, hogy a 
társadalomhoz hozzájárulva hasznos szerepet játsszanak. 

A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a menekülteket bevonják 
nemzeti oktatási rendszerükbe, azzal a céllal, hogy biztosítsák 
számukra az önálló élethez szükséges tudást és készségeket, valamint 
hogy jobban megismerjék az új világot, amelybe belecsöppentek. 

Szeretném, ha az EU biztosítaná a szükséges támogatást e folyamat 
felügyeletéhez, és – ahol szükséges – tudást, adatokat és pénzügyi 
segítséget biztosítana a lehető leggördülékenyebb átmenet 
érdekében. Azt a lehetőséget is ki kell használni, hogy az integrációs 
folyamatot ifjúsági csoportok és szervezetek is megkönnyíthetik, 
uniós szinten működtetett ösztönzéssel és pénzügyi támogatással.

 36. ÁTFOGÓ SZEXUÁLIS NEVELÉS 

Jiale  

Felhívom az EU-t, hogy kötelezze tagállamait 
arra, hogy biztosítsanak polgáraik számára 
iskolai tanulmányaik részeként átfogó szexuális 
nevelést. Ezt hagyományos szexuális nevelési 
órákra kell építeni, amelyek olyan témákkal 
foglalkoznak, mint a szexuális fejlődés és a 
szexuális egészség, de amelyeknek ki kell 
terjedniük az olyan témákba való elfogulatlan 
bevezetésre is, mint a nemi identitás, a szexuális 
irányultság, a szexuális magatartás és a nemi 
sokszínűség.

Az LMBTQI+ mozgalom hősies erőfeszítéseinek 
köszönhetően a nemek osztályozása és a 
szexuális irányultság a korábbi normatív 
korlátozásoktól egy toleránsabb és 
individualistább megértés felé mozdult el. A 
mai fiatalok öntudatosabbak, tájékozottabbak, 
és egyre jobban ellenállnak a rájuk kényszerített 
társadalmi korlátoknak, a szexuális nevelés 
jelenlegi normáiban azonban ez nem 
tükröződik. 

Ez előmozdítaná, hogy a társadalom 
pozitívabban álljon a szexszel kapcsolatos 
kérdésekhez, csökkentené az előítéleteket, 
és nem ítélkező környezetben megtanítaná 
a fiataloknak, hogyan gondoskodjanak 
magukról.

26 UNHCR, „UNHCR report highlights education crisis for refugee children” (Az UNHCR jelentése felhívja a figyelmet a menekült gyermekeket érintő oktatási válságra) http://www.unhcr.org/news/
press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (hozzáférés: 2018. június)

GAZDAG ÉS SZEGÉNY  Tisztességes részesedést követelni
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27 Free Press Unlimited, „Media organisations urge EU to take action on killing of journalists” (A médiaszervezetek sürgetik az EU-t, hogy lépjen fel az újságírók 
meggyilkolása ellen), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (hozzáférés: 2018. június)
28 Free Press Unlimited, „Media organisations urge EU to take action on killing of journalists” (A médiaszervezetek sürgetik az EU-t, hogy lépjen fel az újságírók 
meggyilkolása ellen), https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (hozzáférés: 2018. június)

 37. A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS ÉS A  
         MEGOSZTÁSON ALAPULÓ GAZDASÁG  
         TÁMOGATÁSA 

Ellie 

Szeretném, ha az EU nagyobb erőfeszítést tenne a szociális 
vállalkozás segítése és a megosztáson alapuló gazdaság különösen 
a fiatalok körében való népszerűsítése érdekében. Ezen túlmenően 
szeretném, ha az EU azáltal fokozná a szociális vállalatok hatását, 
hogy a helyszínen kapcsolatba lépve velük megismerné, hogy 
milyen jogszabályi akadályok ássák alá erőfeszítéseiket, majd 
együttműködne velük, hogy szükség esetén ezeket megszüntessék. 

Minden technológiai ugrás kapcsán elővigyázatosságra intenek, 
és noha a modern berendezéseket úgy alakítják ki, hogy növeljék 
az összekapcsoltságot, olykor pontosan ennek az ellentétét érik el. 
Ilyen időszakokban érdemes emlékezni Bill Gates megjegyzésére: „A 
technológia csak eszköz”

A megosztáson alapuló gazdaság a társadalmi és gazdasági 
szolidaritás, valamint a technológián alapuló kommunikáció elegye, 
amely a világhálón összekapcsolja egymással azokat, akik adnak, 
elfogadnak és megosztanak valamit. A millenniumi generációnak 
a tulajdonlásról a hozzáférésre, valamint a státuszról a megosztásra 
való áttérése magyarázza az olyan megosztási alkalmazások 
hatalmas sikerét, mint az Uber, az AirBnB és a Crowdfunding. A 
kereskedelmi célú felhasználáson túlmenően a megosztáson 
alapuló gazdaság a társadalmi igazságosság eszköze is, és elősegíti 
a körforgásos gazdaságot, amelyben a tudást, az erőforrásokat és 
a szolgáltatásokat újra elosztják, hogy társadalmi hatást keltsenek, 
ahelyett, hogy kárba vesznének. 

Egy ilyen szociális vállalat a „Too Good To Go” alkalmazás, amelyben 
feleslegessé vált termékeket felhasználó élelmiszergyártókat 
hozza össze olyan fogyasztókkal, akik csökkentett áron igyekeznek 
vásárolni. Rose Boursier-Wyler képviselő elmondása szerint a 
vállalat működését még mindig jogi akadályok nehezítik, például 
a termékekre nyomtatott minőségmegőrzési idő, ami lassítja a 
fejlődésüket. Reméli, hogy az EU-val együtt tud munkálkodni ezen 
akadályok megszüntetésén, hogy még tovább lehessen csökkenteni 
az élelmiszer-pazarlást.

 38. NEMZETI VÉDELMI  
         MECHANIZMUSOK AZ  
         EURÓPAI ÚJSÁGÍRÓK  
         SZÁMÁRA 

Miranda  

Szeretném, ha az EU megerősítené az újságírók 
védelmezőjeként betöltött szerepét, és a 
tagállamokkal együtt azon munkálkodna, hogy 
nemzeti védelmi intézkedéseket vezessenek 
be az Európán belül dolgozó újságírók 
számára, és véget vessenek a hatalmon lévők 
büntetlenségével jellemezhető jelenlegi 
kultúrának. Ez megvalósítható lenne egy 
páneurópai munkacsoport vagy szervezet 
létrehozásával, amely az újságírói szabadság 
helyzetével foglalkozna Európa-szerte, és 
az európai parlamenti képviselőknek és a 
tagállamoknak tenne jelentést a kérdésről.

A sajtószabadság garantált védelme nélkül 
nem sokat jelentenek a demokratikus 
értékek. Az utóbbi hónapokban és években a 
sajtószabadság fokozatos gyengülését lehetett 
tapasztalni; erre jellemző, hogy minden ötödik 
nap megölnek egy újságírót, csaknem teljesen 
büntetlenül.27

Európa nem állt ellen az újságírói szabadság 
meggyalázásának; az utóbbi hónapokban 
meghalt Daphne Caruana Galizia máltai 
újságíró, Jan Kuciak szlovák újságíró és Kim 
Wall svéd újságíró. A kormányzati beavatkozás 
és az újságírókkal szembeni ellenségesség a 
Riporterek határok nélkül 2018-as regionális 
mutatója szerint Európa nagy részében 
súlyosbodott, és a legnagyobb mértékű romlás 
Máltán, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában 
(uniós tagjelölt ország) és Szlovákiában 
figyelhető meg.28



39

 39. A JELNYELV NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Ferre 

Szeretném, ha a fogyatékossággal élők és a 
fogyatékosság nélküli emberek kölcsönösen 
tanulnának egymástól oly módon, hogy 
az egymás mellett éléssel járó problémák 
hozzáadott értéket jelentsenek a tanulási 
tapasztalat szempontjából. A fogyatékosság 
nélküli embereket ösztönözni kell arra, 
hogy megtanulják a jelnyelvet, amit azzal 
lehetne előmozdítani, hogy az iskolákban 
tanfolyamokat indítanak.

A fogyatékossággal élőkkel szemben az 
oktatási rendszerben jelenleg uralkodó 
megközelítés – amelynek részeként időnként 
elkülönítik őket az épektől – a fogyatékossággal 
élő közösség társadalmi kirekesztéséhez és 
immobilitásához vezet. Például az Erasmus 
programban részt vevő fogyatékossággal élő 
diákok aránya sokkal kisebb, mint a népesség e 
szegmensének részarányából következne.

A fogyatékossággal élők számára a hozzáférése 
és az oktatást érintő, ehhez kapcsolódó akadály 
kérdése széleskörű. Az EU-ban a 15 és 64 év 
közöttiek 14%-a számol be arról, hogy valamely 
alapvető tevékenység nehézséget jelent 
számára.29 Eközben a korai iskolaelhagyók 
aránya a fogyatékossággal élők körében sokkal 
nagyobb, mint a fogyatékosság nélküli emberek 
körében, 31,5% szemben a 12,3%-kal.30 Ezek 
a kirekesztő tendenciák a foglalkoztatásra is 
kiterjednek, mivel az alapvető tevékenység 
során jelentkező nehézségekkel élők kevesebb, 
mint a fele a foglalkoztatott.31

Növelni kell a fogyatékossággal élő közösség 
láthatóságát, és az oktatási rendszert 
eszközként kellene felhasználni társadalmi 
befogadásukhoz. 

Ennek jó kiinduló pontja lenne egy olyan 
kampány elindítása, amelynek célja a 
fogyatékossággal élőkhöz való jobb hozzáállás 
előmozdítása lenne, így például a jelnyelv 
– mint egy rendkívül fontos extra készség – 
tanítása az iskolákban és a munkahelyeken. 
Az EU garantált férőhelyeket is biztosíthatna 
a fogyatékossággal élő diákok számára, hogy 
részt vehessenek az Erasmusban.

GAZDAG ÉS SZEGÉNY  Tisztességes részesedést követelni

29 Eurostat, „Disabilities among the working age population” 
(Fogyatékosságok a munkaképes korú lakosság körében) http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_
statistics_final.png (hozzáférés: 2018. június)
30 Európai Bizottság, „Disability statistics - access to education and training” 
(Fogyatékossági statisztikák: hozzáférés az oktatáshoz és képzéshez) 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_
statistics_-_access_to_education_and_training (hozzáférés: 2018. június)
31 Eurostat, „Disabilities among the working age population” 
(Fogyatékosságok a munkaképes korú lakosság körében) http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_
statistics_final.png (hozzáférés: 2018. június)

INTERJÚ

Másképp kell gondolkodnunk arról, hogyan közelítjük meg a 
város és a vidék közötti szakadékot. Maguk a szakadékok nem 
szükségszerűen polarizáltak, inkább folytonosak, mivel minden 
vidéki terület más és más, és sajátos kihívásokkal szembesül, amelyek 
saját egyedi megoldásokat igényelnek ahelyett, hogy hagyományos 
mezőgazdasági szerepet tulajdonítanának nekik. A vidéki területek 
gyakran úgy gondolják, hogy ki vannak zárva a globalizációs 
fejlődésből. 

A vidéki területeknek meg kell találniuk maguk számára azt a saját 
rést, ahol versenyelőnyben vannak, és ennek fejlesztéséhez kell 
támogatást kapniuk. A politikáknak ehhez természetesen ösztönzőket 
kell teremteniük az infrastruktúrával, valamint az innováció és az 
oktatás előmozdításával. Ennek részeként a „támogatásokon” alapuló 
megközelítésről a feltételek megteremtésén alapuló megközelítésre 
kell áttérni. Hasonlóképpen, a független önkormányzatoknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy partnerségeket építsenek, és közösen 
reagáljanak a politikákra.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
OECD
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 40. IDEIGLENES LAKHATÁS  
         MEGTEREMTÉSE 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés  

Szeretném, ha az EU beszállna, és segítene a 
fiataloknak abban az átmeneti szakaszban, 
amikor belépnek a lakásbérleti piacra. Ez a 
városokban és vidéken más-más megközelítést 
igényel. A városokban a problémát gyakran 
a bérleti díjak jelentik, nem pedig a lakások 
rendelkezésre állása, ezért a megoldás egyfajta 
szociális lakhatást foglalhatna magában, 
amelynek keretében a bérleti díjaknak egy 
kezdeti időszakra felső határt szabnak.

Az ifjúsági munkanélküliség Európa bizonyos 
részein továbbra is nagy, miközben a munka 
világába belépők lényegesen kevesebbet 
keresnek, mint feletteseik, és meg kell 
küzdeniük a bérleti díjak emelkedésével is. A 
családi otthonból való elköltözés meghatározó 
lépés a fiatalok számára, akik függetlenné és 
önállóvá kívánnak válni, a lakás- és bérlakáspiac 
árait azonban nem tudják megfizetni. 

A vidéki területeken a fiatalok azzal a 
problémával szembesülnek, hogy nincsenek 
megfizethető, kisebb lakások, amelyek 
megfelelnének a fiatalok igényeinek. 
Szeretném, ha a vidéki területeken átmeneti 
lakásokat építenének, amelyek hatékony, 
kisméretű lakhatási lehetőséget kínálnának a 
fiataloknak a családi otthon helyett. 

Ez valódi változást jelentene sok fiatal számára, 
és választ adna az ifjúsági munkanélküliség 
egyik tartós problémáját.
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AZ IFJÚSÁGI FÓRUM KOMMENTÁRJA  
 GAZDAG ÉS SZEGÉNY

Magunk mögött hagytuk a gazdasági és pénzügyi válságot, és helyreállt a foglalkoztatás, legalábbis ezt mondják. 
A fiatalokat azonban az a veszély fenyegeti, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek, mint a szüleik. Az ifjúsági 
munkanélküliség még mindig kétszerese az uniós átlagnak. Hogyan biztosíthatjuk, hogy a „Szociális Európa” több 
legyen szavaknál, és minden fiatal – köztük a legkiszolgáltatottabbak – számára is valósággá váljon? Az Európai 
Ifjúsági Fórum a minőségi munkahelyekért, a fizetés nélküli szakmai gyakorlatok betiltásáért, valamint a jóléti 
rendszerek mindenki számára történő biztosításáért küzd.

Miután a fiatalok a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett legnagyobb csoporttá váltak, egyértelmű, hogy 
rájuk hárul az Európai Unióban (EU) tapasztalható egyre nagyobb 
mértékű egyenlőtlenség jelentette teher oroszlánrésze. Jóllehet az 
ifjúsági ügyek egyre fontosabbak az európai politikai menetrendben, 
a beavatkozások túlságosan is gyakran kizárólag a magas ifjúsági 
munkanélküliségi ráta csökkentésére összpontosulnak. A YO!Fest és 
a 2018-as európai ifjúsági rendezvény (EYE) keretében a gazdasági 
jogok csak a beszélgetés egyik dimenzióját képezték. A fiatalok 
összegyűltek, hogy megvitassák a társadalmi befogadás területeit, 
így a foglalkoztatáson túlmenően az egészségügyi ellátáshoz, a 
lakhatáshoz való hozzáférést és a befogadást is. Felismerték, hogy 
a fiatalok nem alkotnak homogén csoportot; eltérő szükségletekkel, 
háttérrel és tapasztalatokkal rendelkeznek, ami kihat arra a 
képességükre, hogy maradéktalanul éljenek társadalmi és gazdasági 
jogaikkal. 

A fiatalok által a YO!Festen és az EYE-on folytatott viták tükrözik, 
hogy a gazdasági és a monetáris unió megerősítésére való, éveken át 
tartó összpontosítás után egy szociálisabb Európába kell befektetni. 
Az EU 2017. november 17-én kihirdette a szociális jogok európai 
pillérét, amely 20 alapvető elvből és jogból áll, amelyek a tisztességes 
munkaerőpiaci és jóléti rendszerek érdekét szolgálják napjaink 
Európájában. A pillér több elvet tartalmaz, amely kihat a fiatalságra, 
ideértve a szociális védelemhez való hozzáférést, a jó minőségű és 
befogadó oktatáshoz való jogot és a megfelelő minimálbéreket. 

A pillér a helyes irányba tett lépés, de az EU-nak a következőket kell 
előtérbe állítania annak biztosítására, hogy a fiatalok elkerülhessék a 
szegénységet és a társadalmi kirekesztést: 

Befogadóbb oktatási rendszerekre van szükségünk. Az 
európai iskolarendszerek rendszeresen elmulasztják a kiszolgáltatott 
hátterű fiatalok (pl. a roma fiatalok; a fogyatékossággal élő fiatalok; a 
fiatal menekültek; stb.) befogadását. A szociális Európa nem válhat 
valóra, ha nem biztosítjuk, hogy a hátterétől függetlenül mindenki 
hozzáférjen az ingyenes, tanulóközpontú oktatáshoz, amely 
megerősíti a fiatalok mint aktív és jogokkal rendelkező polgárok 
helyzetét. Ez azt is jelenti, hogy jobban el kell ismerni és többet 
kell befekteti a nem formális oktatásba és a nem formális oktatási 
szolgáltatókba, amelyek bizonyítottan elérik azokat, akiket a formális 
oktatásnak nem sikerül elérnie.. 

Több jó minőségű képzési lehetőségre 
van szükségünk. Fokozott erőfeszítésekre 
van szükség nemzeti szinten a szakmai gyakorlat 
és a tanulószerződéses gyakorlati képzés jobb 
szabályozását célzó jogszabályok elfogadása 
és végrehajtása érdekében, az Európai 
Ifjúsági Fórum által kiadott, a színvonalas 
szakmai gyakorlat és tanulószerződéses 
gyakorlati képzés biztosításáról szóló 
európai charta  elvei mentén. Ez biztosítaná a 
minőségi szabványoknak megfelelő képzési 
lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, és 
így e képzési lehetőségek alkalmasak lehetnek 
arra, hogy a foglalkoztatás felé vezető érdemi 
pályákká váljanak.

Be kell fektetnünk a fiataloknak abba 
a képességébe, hogy önállóvá és 
függetlenné váljanak. Ez azt jelenti, 
hogy a hozzáférhető lakhatásnak és a 
hajléktalanság elleni küzdelmet szolgáló korai 
beavatkozásnak kulcsfontosságú politikai 
prioritást kell jelentenie; akárcsak a színvonalas 
egészségügyi ellátáshoz való ingyenes 
egyetemes hozzáférésnek, a szexualitásra, a 
származásra, az oktatási, foglalkoztatási vagy 
tartózkodási jogállásra való tekintet nélkül.

Jobban kell alkalmazkodnunk a 
munka változó jellegéhez. A fiatalokat 
egyre gyakrabban kényszerítik bele atipikus 
foglalkoztatásba, így kötetlen munkaidős 
szerződésekbe, nem önkéntesen vállalt 
ideiglenes vagy részmunkaidős munkába, 
valamint színlelt önálló vállalkozásba. Emiatt 
kevésbé férnek hozzá az alapvető munkavállalói 
jogokhoz, így a betegszabadsághoz és a fizetett 
szabadsághoz. A munkaügyi jogszabályokat 
napra készen kell tartani, hogy reagálni 
lehessen az új munkavégzési formák farvízén 
újonnan megjelenő kihívásokra. 
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Javítanunk kell a szociális védelemhez való hozzáférést. 
Ez kulcsfontosságú a fiatalok szegénységének visszaszorítása 
érdekében, mivel a szociális jóléti rendszerek a fiatalok esetében 
gyakran nem veszik figyelembe a munkaerőpiac realitását, és 
a hozzáférést gyakran foglalkoztatási előzményekhez vagy 
jogálláshoz kötik. A szociális védelemnek azt figyelembe véve 
kell hozzáférhetőnek lennie a fiatalok számára, hogy a fiatalok 
milyen fajta munkát végeznek, így például a szakmai gyakorlatot, a 
tanulószerződéses gyakorlati képzést és a fizetés nélküli munkát.

El kell törölnünk az ifjúsági minimálbérekre vonatkozó 
politikákat. Az ifjúsági minimálbérek diszkriminatívak, és nem 
férnek össze az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás elvével. Az 
EU-nak uniós ajánlást kell elfogadnia a megfelelő minimálbérekről, 
ösztönözve a tagállamokat arra, hogy töröljék el az ifjúsági 
minimálbéreket. 

Be kell vonnunk a fiatalokat a gazdasági és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelembe. Az ifjúsági szervezetek és a 
fiatalok által vezetett struktúrák helyzetükből adódóan jól ismerik a 
fiatalok szükségleteit, és van tapasztalatuk a kiszolgáltatott csoportok 
megszólítása terén. Az ifjúsági szervezetekbe való befektetés 
és az ifjúságra kiható politikák és programok kidolgozásába, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe való bevonásuk 
alapvető annak érdekében, hogy a legeredményesebb politikákat 
alkalmazzuk. 

Ezek közül semmi sem érhető el anélkül, hogy 
a szakpolitikai javaslatokhoz nemzeti és uniós 
szinten megfelelő finanszírozást is társítanának. 
A következő uniós költségvetés fontos 
lehetőség annak bizonyítására, hogy a fiatalok 
prioritást képeznek a politikai napirenden 
belül, és hogy megfelelő befektetéseket 
eszközöljenek a fiatalok szegénységből és 
társadalmi kirekesztésből való kiemelését 
célzó politikákba és programokba. A forrásokat 
világos stratégiával kell alátámasztani, amely 
a szociális jogok pillérének megvalósítását 
támogatja, és létfontosságú, hogy a fiatalság 
szempontjait általánosan érvényesítsék 
valamennyi tematikus prioritásban. 

A több éves gazdasági megszorítás után 
a fokozódó egyenlőtlenség jelentős 
következményekkel járt az EU-ra nézve. 
Hátrányosan befolyásolta társadalmi 
kohéziónkat, aláásta a politikai intézményekbe 
vetett bizalmat, és arra indította a 
kiábrándultakat, hogy a populizmusba és 
a szélsőségességbe meneküljenek. Európa 
fiatalsága kéri a neki járó méltányos részesedést. 
Ideje tenni a szociális Európa megvalósításáért, 
és befektetni a fiatalságba. 
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3. KÜLÖN ÉS EGYÜTT: 
 Cselekedni egy erősebb Európáért
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Generációnkat az Európai Unió formálta, annak összes előnyével és 
problémájával együtt. Az európai fiatalok többsége alig ismeri az EU 
előtti életet.

Mégis jelentős számú fiatal van, akik olyan pártokat és mozgalmakat 
támogatnak, amelyek vissza kívánják forgatni az európai integrációt. 
Túlságosan gyakran magától értetődőnek tartjuk, amit az EU az elmúlt 
évtizedekben megvalósított. Ez minden generációra vonatkozik.

Sok fiatal azonban nem tudja, mekkora különbség van az európai 
társadalom és a nem európai társadalmak között, mivel nem volt 
lehetősége arra, hogy mindkettőt megtapasztalja. Ráadásul különböző 
európai nemzeti kormányok gyakran pajzsként használják az EU-t, és 
az EU-t teszik felelőssé a vitás és megosztó problémákért. Ez az állandó 
hibáztatás rossz képet alakít ki az EU-ról, részben saját tagállamai részéről. 

Az, hogy az EU és tagállamai nem népszerűsítik és nem védik önmagukat, 
bizonyítja, hogy a tömb számára nehézséget okoz, hogy proaktívan 
megoldja azokat a problémákat és helyzeteket, amelyek az utóbbi években 
az európai projektet érintették. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az EU-nak vannak bizonyos hibái. Nem tud 
szociális biztonsági uniót nyújtani valamennyi európai polgár számára, és 
nehézséget okoz számára, hogy az állampolgárságra való tekintet nélkül 
érvényt szerezzen a polgárok egyenlőségének. Mégsem tagadhatjuk meg 
az általa létrehozott következő előnyöket: béke, egymás megértése, jólét és 
lehetőség az európai kontinensnek és sokszínű kultúrájának felfedezésére.  

Végső soron az EU olyan sokat adott az európaiaknak, hogy kétségbe ejtő 
elképzelni, hogy milyen károkat okozna, ha nem maradna fenn. A határokat 
és az életkori csoportokat átlépve össze kell hoznunk az embereket, és elő 
kell segítenünk, hogy a megosztottság helyett az összetartozás érzése 
erősödjön.
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EURÓPA JÖVŐJE 

A brexit az egyik legvitatottabb kérdés, nemcsak az EYE-on, hanem az egész Európai 
Unióban. A kérdést illetően eltérő vélemények fogalmazódnak meg: míg egyesek úgy 
gondolják, hogy erősíteni fogja az EU-t, mások attól tartanak, hogy tönkreteszi. 

A brexit megmutatta a többi tagállamnak, hogy valós az a veszély, hogy a populizmus diadalmaskodik a választások révén. E 
valóságnak fel kell nyitnia az emberek szemét, tudatosítania kell bennük a populizmus jelentette fenyegetést, és ösztönöznie kell 
őket arra, hogy küzdjenek ellene. A fordított következtetés az lenne, hogy a brexit más „kilépési” mozgalmakat is bátoríthat. Az 
Egyesült Királyságnak és menekültügyi politikáinak esetleges sikere azt eredményezheti, hogy nő ezen álláspont támogatottsága, 
ami súlyos negatív hatást gyakorolna az EU-ra, és potenciálisan strukturális hanyatláshoz vezetne. 

Európa jövője azonban nem csak a kilépő tagokról szól. A Törökországgal fennálló kapcsolat, valamint az EU-hoz való más új 
csatlakozások is fontos kérdéseket vetnek fel. Ha azokkal az országokkal is folytatódnak a tárgyalások, amelyek nem tartják 
magukat az alapvető emberi jogi elvekhez, elveszhet a szavahihetőség és a bizalom. 

Az elmúlt években az EU – az Európára törő különböző külső problémák miatt – azt tapasztalta, hogy különböző olyan országokkal 
is szövetségre kellett lépnie és kapcsolatokat kellett építenie, amelyek nem mindig tartják tiszteletben ugyanazokat az elveket.

Új és tisztességesebb szerződéseket kellene létrehozni; az Egyesült Királysággal a brexit után fenntartott kapcsolatnak mindkét 
fél számára a lehető legnyereségesebbnek kell lennie, és a Törökországgal fennálló kapcsolatot erősíteni kell, új, erős kötelékeket 
biztosítva ezzel Európán kívül.

Európa jövője valóban rajtunk áll, és a fiatalok világossá tették, hogyan képzelik el az erősebb, magát az elveihez jobban tartó és 
tisztességesebb Uniót.

 41. OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA AZ  
         EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN A BREXIT UTÁN 

Sorana és Ian

Az EU-nak és az Egyesült Királyságnak folyamatos együttműködésben 
kell állapodnia az oktatási rendszeren belül, és lehetővé kell tenniük 
az Erasmus program folytatását. Ez lehetővé tenné a brit diákok 
számára, hogy továbbra is Európában tanuljanak, és fordítva. Ezen 
túlmenően az Egyesült Királyságban dolgozó egyetemi oktatók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az EU-ban keressenek 
munkát, és uniós kollégákkal dolgozzanak együtt.

A fiatalok egyik nagy félelme, hogy a brexitből adódóan a magasabb 
tandíjak és a vízumproblémák miatt a diákok elveszítik a lehetőséget, 
hogy az Egyesült Királyságban tanuljanak. A fiatalok úgy gondolják, 
hogy ezt az ügyet komolyan kell venni, mert fennáll annak kockázata, 
hogy olyan rendszert teremtünk, amely egyik fél számára sem 
előnyös.

Az Egyesült Királyság már elkötelezte magát amellett, hogy 2020-
ig az Erasmus programban marad az Egyesült Királyság EU-ból való 
kilépését követően, de többet kell tenni annak biztosításáért, hogy 
ez hosszú távú megállapodás legyen. A fiatalok aggódnak a brexit 
következményei miatt, és ez a fajta fellépés megnyugtathatná őket.

 42. A MENEKÜLTEK EURÓPAI  
         NAPJÁNAK LÉTREHOZÁSA 

Sérgio 

A menekültek európai napjának létrehozása 
fontos jelzés lenne, és segítene abban, hogy 
nyitottabb és őszintébb vita folyjon arról, hogy 
mi történik a menedékkérőkkel és általában 
a migrációval kapcsolatban Európában. Meg 
kell változtatnunk a nézőpontokat: ez erőteljes 
nyilatkozat lehetne, tekintve, hogy mi történt 
az Unió létrehozása előtt, amikor az európaiak 
menekültek a háborús övezetekből.

A közelmúlt fejleményei megmutatták, hogy 
egyes esetekben az idegengyűlölő és rasszista 
érvek nagyobb figyelmet kapnak a média és 
a szavazók részéről. Az EU-nak ezért pozitívan 
kell fellépnie ezen uralkodó hangvétel kezelése 
érdekében.

Úgy működhetne, mint az „Európa-nap”, 
amelynek esetében az uniós intézmények a 
helyi médiával együttműködve valamennyi 
tagállamban népszerűsítik az eseményt, és 
rendezvényekkel és megbeszélésekkel hívják 
fel a figyelmet. Egy tagállami képviselői 
hálózattal, valamint a nonprofit ágazatbeli 
kapcsolatokkal az EU igazi lépést tehetne, hogy 
kapcsolatba lépjen a menekültek közösségével, 
és egy páneurópai beszélgetést és megértést 
indítson el azzal kapcsolatban, hogy milyen 
menekültnek lenni, és hogyan tudjuk mi mint 
társadalom kezelni a migrációs áramlásokat.
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 45. ÖNKÉNTES RENDSZER LÉTREHOZÁSA  
         A MIGRÁNSOK ÉS AZ EURÓPAIAK KÖZÖTTI  
         KÖTELÉKEK KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

Joao

A javaslatom egy olyan rendszer létrehozása, amelynek keretében az 
európaiak önként jelentkezhetnek arra, hogy összepárosítsák őket 
egy migránssal, akinek segítenének az EU-ba való beilleszkedésben. 
Egy új helyre való megérkezés nehéz lehet; egy barátságos 
arc segítene az újonnan érkezetteknek, hogy kiigazodjanak a 
bürokratikus akadályok között, és ne egy túlterhelt szociális 
szolgálathoz kellene fordulniuk. 

Európa jövője az újonnan érkezőktől függ, tekintve saját demográfiai 
trendjeinket: az idősödő népesség növekedését és az alacsony 
születési arányokat. Ennek kulcsfontosságú része annak segítése, 
hogy az emberek érezzék, hogy örömmel fogadják őket, és hogy 
társadalmunk részévé válnak.

Ennek előmozdítása érdekében különböző kezdeményezéseket 
lehetne mérlegelni, de ez az Európai Szolidaritási Testület egyik 
kiemelt programja is lehetne, a program láthatóságának és 
igénybevételének növelése érdekében.

 46. A KÜLSŐ HATÁROK  
         MEGERŐSÍTÉSE ÉS AZ ADATOK  
         MEGOSZTÁSA 

Anssi

Jóllehet kötelességünk támogatni az 
Európába eljutni próbáló migránsokat, akik 
a segítségünkre szorulnak, azonban arra is 
gondolnunk kell, hogy az ilyen segítségnyújtást 
működőképes rendszerrel kell koordinálnunk 
és a rendet biztosító erős külső határokkal kell 
rendelkeznünk. 

Az EU egyik fő elve a tagjai közötti szolidaritás. 
Ez lehetővé tenné, hogy a migránsokat ott 
telepítsék le, ahol családtagjaik egy része 
már letelepedett, és véget vetne annak az 
igazságtalan helyzetnek, hogy bizonyos 
országok nagyobb számú menekültet 
fogadnak, mint mások. Ez a megközelítés azt 
is lehetővé tenné, hogy a migránsok jobban 
beilleszkedjenek a társadalomba, potenciálisan 
megfelelő oktatást biztosítva, és segítve őket 
abban, hogy munkához jussanak.

A migránsok csupán egyes tagállamok által 
történő önkéntes befogadásának jelenlegi 
rendszere egyértelműen nem működik. A 
migrációs problémák emberi jogok tiszteletben 
tartása melletti megoldásához nagyobb 
mértékű európai szolidaritásra és kohézióra 
van szükség.

 43. A KÜLFÖLDI SEGÉLYEKBE VALÓ BEFEKTETÉS  
         ÉS A DIPLOMÁCIA ALKALMAZÁSA A  
         MIGRÁCIÓS ÁRAMLÁSOK LEÁLLÍTÁSA  
         ÉRDEKÉBEN 

Ruben

A fiatalok is látják, hogy milyen kényszerek okozzák az EU-ba irányuló 
migrációt. E folyamatban lévő válság megoldásának elősegítéséhez 
rendkívül fontos az emberi jogok és a menekültek tiszteletben 
tartása. Két részből álló megoldást javaslok, amelynek keretében 
humanitárius segélyt kínálnánk az EU-ban és az EU körül található 
táborok számára, valamint külföldi segélyt biztosítanánk a származási 
országokban lévő szervezetek segítésére.

A jelenlegi helyzetben a menekültek kénytelenek elmenekülni a 
polgárháborúk és más nyugtalanító helyzetek, például az aszályok és 
a betegségek kitörése elől, és az EU-ba jönnek, hogy itt menedéket 
találjanak. Még a menekülttáborokban sincsenek azonban mindig 
biztonságban. Ezért forrásokat kell juttatnunk arra, hogy segítsük 
biztosítani, hogy a menekültek biztonságos, lakható szálláshoz 
jussanak, ha az EU-ban vannak.

Csupán erre támaszkodva azonban még nincs megoldva a probléma. 
Azt is mérlegelnünk kellene, hogy pénzeszközöket juttassunk arra 
célra, hogy Európa határai mentén menekülttáborokat hozzanak 
létre, továbbá diplomáciai és külföldi segélyezési megoldásokra 
törekszünk, hogy megoldjuk e szabálytalan migrációt előidéző 
kényszerítő tényezőket.

 44. TÖBB CSERE ÖSZTÖNZÉSE  
         EURÓPA ÉS TÖRÖKORSZÁG  
         KÖZÖTT 

Malgorzata és Timon 

Felnyithatják a szemünket az olyan 
tapasztalatok, mint az európai önkéntes 
szolgálat (EVS) és az Európai Szolidaritási 
Testület. A törökországi fiatalok érdeklődnek 
Európa iránt, és ha az EU úgy reagál, hogy 
lehetőségeket kínál fel számukra, gondolva 
például ezekre a programokra, ez hosszú távon 
mindenkinek hasznára válhat.  Javaslom annak 
ösztönzését, hogy több csere valósuljon meg 
Európa és Törökország között.

Az Európai Unió és Törökország közötti politikai 
kapcsolatok jelenleg nehéz szakaszban vannak. 
A polgárok mindennapi élete azonban nem 
annyira különböző. A fiatal európaiaknak 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy kapcsolatba 
lépjenek közeli szomszédainkkal, hogy 
megérthessük egymást, ellensúlyozhassuk a 
negatív érzéseket, és küzdhessünk az egymás 
kultúrájával kapcsolatos információhiány ellen, 
ami idővel segíthet meghozni a fordulatot.

Törökországban már léteznek Erasmus 
programok, de a kapcsolatokat lehetne 
erősíteni, ha a török-német ifjúsági 
csereprogramhoz hasonlóan külön 
csereprogramokat kínálnának a diákoknak.32

32 Német-török iskolai csereprogram, https://www.bosch-stiftung.de/en/project/german-turkish-school-
exchange-program (hozzáférés: 2018. július)

KÜLÖN ÉS EGYÜTT: Tenni egy erősebb Európáért 
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INTERJÚ

Mit gondol, Európa egyre inkább szétszakad vagy 
egyre szorosabban összezár?

Ez a kérdés nagyon nehezen válaszolható meg igennel vagy nemmel. 
A brexit lerombolta azt a mítoszt, hogy Európa egységesebb fronttá 
válik, és rákényszerítette az EU-t annak figyelembevételére, hogy a 
haladás visszafelé is éppúgy megvalósulhat, mint előrefelé. Noha a 
brexit széttöredezés, bizonyos szempontból egyesítő erőt is jelenthet 
az európai projektek számára, és annak átgondolására késztethet 
bennünket, hogy miként munkálkodhatunk immár azon, hogy 
összefogjuk az embereket. Az Unió szétesésének veszélye valóságos, és 
úgy gondolom, hogy ez talán valójában segít világosságot teremteni.

A népszavazás előtt rengetegen magától értetődőnek vették, hogy 
Nagy-Britannia az EU része, még azok is, akik nagyon szkeptikusak 
voltak az EU-val kapcsolatban. Jóllehet a brexit nem jó, mégis van 
egy érdekes és potenciálisan kedvező eredménye: Nagy-Britanniában 
rákényszerítette az Európa-pártiakat, hogy alátámasszák 
álláspontjukat, és összehozta az Európa-pártiakat azáltal, hogy 
rákényszerítette őket annak megfogalmazására, hogy mit jelent 
európainak lenni.

Olivia Elder,  
PhD-hallgató, Cambridge-i Egyetem
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33 Statista, „Voter turnout in the European Parliament Elections in the 
European Union (EU) from 1979 to 2014” (Szavazói részvétel az Európai 
Unióban az európai parlamenti választásokon 1979-től 2014-ig), https://
www.statista.com/statistics/300427/eu-parlament-turnout-for-the-
european-elections/ (hozzáférés: 2018. június)
34 Reuters Institute Oxford University, „Digital News Report 2017” (Jelentés 
a digitális hírekről, 2017), https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/
default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf 10. 
o.(hozzáférés: 2018. július)
35 BBC, „Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people” (A 
közösségi média megelőzi a tévét mint hírforrást a fiatalok körében), https://
www.bbc.com/news/uk-36528256 (hozzáférés:  2018. június)

A 2019. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK: A FIATALOK RÉSZVÉTELE ÉS SZAVAZÁSA

A 2019. évi európai választások döntő pillanatot jelentenek majd az EU legújabb 
történetében. A számadatokat tekintve meredeken esett a szavazók részvétele33.

E tendenciát meg kell fordítani. Azzal, hogy nem szavaznak, az emberek azt mutatják, hogy nem érdekli őket az európai politika, 
ami aláássa a projekt egészének demokratikus felhatalmazását. Különösen a fiatalok vélik úgy egyre inkább, hogy nem számít a 
szavazatuk. 

A fiatalok szavazási hajlandóságának növelése nem könnyű: a fiataloknak érezniük kell, hogy szavazatuk fontos és értékes. Meg kell 
győznünk az embereket arról, hogy a részvétel mellett döntsenek és szavazzanak a szavazás napján, ehhez azonban egyszerűbbé és 
hozzáférhetőbbé kell tennünk a szavazást. Az EU-nak szembe kell néznie a népszerűsítés hiányával, és tennie kell ez ellen. 

 47. A FIATALOK ÖSZTÖNZÉSE, HOGY INDULJANAK  
         A VÁLASZTÁSOKON 

Tristan

Annak érdekében, hogy az EU fiatalosabbá és élénkebbé váljon, miért 
ne lehetne ösztönözni a fiatalokat, hogy induljanak a választásokon?

Az alacsony részvételi arány gyakran tünet, nem pedig ok. Egyes 
európai parlamenti képviselők abban reménykednek, hogy hatodszor 
is mandátumhoz jutnak – ebből egy idejétmúlt, a valóságtól 
elszakadt EU képe rajzolódik ki, amely nem tükrözi teljes mértékben 
a társadalmat, amely megválasztja, különösen nem a fiatalokat. 

Ezzel szemben azzal lehetne fellépni, hogy ösztönözzék a 
képviselőcsoportokat, hogy hozzanak létre kvótát a fiatalabb jelöltek 
számára. Továbbá, az Európai Parlament létrehozhatna egy külön 
bizottságot, amely a fiatal polgárokkal és az EU jövőjével foglalkozna. 
A fiatalok olyan EU-t akarnak látni, amely azt mutatja, hogy törődik 
velük.

Ez az elképzelés a 2016-os EYE-on is elhangzott, ami arra utal, hogy 
a fiatalok ezt továbbra is megoldásnak látják arra, hogy megfelelően 
figyelembe vegyék őket.

 49. ÉVES KÉRDEZZ-FELELEK LÉTREHOZÁSA AZ  
         UNIÓS VEZETŐK ÉS A FIATALOK KÖZÖTT 

Valerie

Az az elképzelésem, hogy a fiatalok és a politika közötti nagyobb 
mértékű kapcsolat előmozdítható lenne egy éves kérdezz-felelek 
találkozó létrehozásával az Európai Parlament, a Bizottság és a 
Tanács vezetőinek részvételével, amelyet különféle közösségimédia-
csatornákon, pl. a Facebook Live-on élőben közvetíthetnének. A 
kérdések Európa-szerte bárhonnan érkezhetnének a fiataloktól, és 
ezeket a fiatalok kiválasztott csoportja tenné fel az uniós vezetőknek.

A Mark Zuckerberggel nemrégiben tartott meghallgatás nagy 
figyelmet keltett az Európai Parlament mint intézmény iránt. Ha 
ezeket az eseményeket jól népszerűsítenék a közösségi médiában, 
lehetséges, hogy új hallgatóságokat sikerülne elérni. A fiatalok nem 
alapértelmezetten érdektelenek, csak lehetőségekre van szükségünk 
ahhoz, hogy kinyilvánítsuk a véleményünket!

Ez segítene az uniós intézmények népszerűsítésében, valamint a 
nagyobb hozzáférhetőség biztosításában, és mutatná, hogy az EU 
törődik a fiatalok mondanivalójával. Ezt az eseményt akár ifjúsági 
szervezetekkel együttműködve is meg lehetne valósítani, egy felülről 
lefelé szerveződő, ifjúságra összpontosító eseményt biztosítva.

 48. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA  
         FELHASZNÁLÁSA A FIATALOK  
         SZAVAZÁSRÓL TÖRTÉNŐ  
         TÁJÉKOZTATÁSÁRA 

Giulia 

Az elképzelésem az lenne, hogy a 
közösségimédia-platformok segítségével 
lehetne tájékoztatni a fiatalokat arról, hogy 
miért fontos szavazni, hogy miként vetethetik 
fel magukat a szavazói névjegyzékbe, és hol 
szavazhatnak.

A reklám hagyományos formái, így a plakátok, 
a TV- és a rádióhirdetések már nem tudják 
megszólítani a fiatalokat. A Reuters Institute 
for the Study of Journalism kutatása arra enged 
következtetni, hogy az online hozzáféréssel 
rendelkezők 51%-a használja a közösségi 
médiát hírforrásként34, amelyet viszont egy 
meghatározott visszhangkamra ellenőriz. Egy 
olyan valaki, aki sokat foglalkozik politikával, 
nagyobb valószínűséggel találkozik politikai 
felhívásokkal a saját közösségmédia-
csatornáján35.

Az egyik módja annak, hogy ezzel dacoljunk, 
az lehetne, ha ad hoc közösségimédia-
kampányokat hoznánk létre a Facebookon, a 
Twitteren, az Instagramon és a Snapchaten. Ezt 
úgy lehetne megvalósítani, hogy a különféle 
képviselőcsoportokat rábírnák arra, hogy 
hasznosítsák saját hálózataikat, és osszanak 
meg egy közös üzenetet, amely hangsúlyozza a 
szavazás fontosságát a fiatalok körében.
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36 Európa Tanács, „Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in Estonia” (Jelentés az 
Európa Tanács számára: E-szavazás a 2005-ös helyi választásokon Észtországban), https://www.coe.int/t/dgap/
goodgovernance/Activities/E-voting/CoE_Studies/FinalReportCOE_EvotingEstonia2005_en.asp (hozzáférés: 
2018. július)
37 What Scotland Thinks, „So how many 16 and 17 year olds voted?” (Tehát hány 16 és 17 éves szavazott?), 
http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/ (hozzáférés: 2018. július)

 52. A SZAVAZÁS 16 ÉVES KORTÓL  
         VALÓ BEVEZETÉSE AZ EURÓPAI  
         VÁLASZTÁSOKON 

Ella

Meg kellene fontolnunk az európai választásokon 
a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását. Ezt 
össze lehetne kapcsolni az iskolákban az intenzívebb 
politikai oktatással is. Ha a fiataloknak az oktatás 
keretében beszélnének a szavazás fontosságáról, és 
rögtön utána lehetőségük is lenne, hogy éljenek e 
joggal, ez nagyobb részvételi arányhoz vezethetne.

E megközelítésre vannak példák. A 2014-es skót 
függetlenségi népszavazáson egyszeri alkalommal 
a 16 évesekre is kiterjesztették a szavazati jogot, 
mivel a szavazás valószínűleg érinti az életük 
hátralévő részét. 

A fiatal szavazók nem okoztak csalódást, és a 
tanulmányok arra engednek következtetni, hogy 
a 16 és 17 évesek 75%-a megjelent a szavazáson, 
ami a 18-24 éves és a 25-34 éves korcsoportokénál 
magasabb részvételi arány.37

 50. EGYSÉGES ÉLETKORI KÜSZÖB  
         MEGHATÁROZÁSA, AMELY FELETT A FIATALOK  
         JELÖLTETHETIK MAGUKAT A VÁLASZTÁSON

Sam

Az EU-nak egységes életkort kell meghatároznia, amely felett a 
fiatalok egész Európában indulhatnak az európai választásokon. Ez 
hatással lehetne a nemzeti választásokra is, ahová a változások végül 
elkezdhetnének beszivárogni.

A fiatalok részben azért sem foglalkoznak politikával, mert ritkán 
látják, hogy társaikat vagy hasonló korú politikusokat képviselővé 
választanának. Az egyik probléma az, hogy nincs a jelöltségnek az 
egész EU-ban érvényes közös életkori határa. Míg egyes országokban 
már 18 évesen indulni lehet a parlamenti választásokon, más 
országokban a korhatár 24 év.

Az európai parlamenti képviselőknek és az uniós intézményeknek 
ösztönözniük kell a tagállamokat, hogy végezzék el a szükséges 
változtatásokat a fiatalok helyzetének megerősítése érdekében.

 51. AZ E-SZAVAZÁS  
         ELŐMOZDÍTÁSA A RÉSZVÉTEL  
         ÖSZTÖNZÉSE ÉRDEKÉBEN 

Richard 

EU-szerte be kellene vezetnünk az e-szavazást azt 
biztosítandó, hogy az európai választásokon való 
szavazás a lehető legegyszerűbb és hozzáférhetőbb 
legyen.

A választásokon a távolmaradás nagy aránya 
gyakran a szavazók politikából való növekvő 
kiábrándultságát jelzi. A zsúfolt vagy nehezen 
megközelíthető szavazóhelyiségek eltántoríthatják 
a választókat, akik ahelyett, hogy kivárnák a hosszú 
sort vagy nagy utat tennének meg, hogy leadhassák 
szavazatukat, inkább a távolmaradást választják.

Értékes tapasztalatokat vehetünk át Észtországtól, 
amely élen jár az IT-technológiák és az internet 
magán- és közszektorban való alkalmazása 
terén. Észtország az egyetlen európai ország, 
ahol az internet-hozzáférést társadalmi jogként 
jogszabályba foglalták. A lakosság több mint 54%-
a internethasználó, a háztartások 34%-ában van 
otthon számítógép, és a háztartásokban található 
számítógépek 82%-ának van internetkapcsolata.36

Észtországban több választás során használták 
az e-szavazást, és kis mértékben nőtt a részvétel. 
A jogi akadályok ellenére be lehetne vezetni e 
megközelítést a fiatalok részvételével kapcsolatos 
probléma páneurópai léptékű orvoslása érdekében.

A fiatalok választásokon való indulási lehetőségeinek 
bővítéséhez hasonlóan az e-szavazás kérdése is 
forró téma volt 2016-ban, ami arra utal, hogy a 
fiatalok fontos megoldást látnak ebben, amelyet 
érdemes lenne alaposabban megvizsgálni.
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Mit tehetnek a politikai vezetők, hogy a 
választásokon való részvételre és szerepvállalásra 
biztassák a fiatalokat?

Az EP-választásokkal kapcsolatban, különösen, mivel ezeken 
rendszerint alacsonyabb a fiatalok részvételi aránya, úgy gondolom, 
hogy ennek maguktól a fiataloktól kell kiindulnia. Pillanatnyilag sok 
fiatal körében van egy olyan hozzáállás az intézménnyel szemben, 
hogy nem fogják elfogadni a Brüsszelből érkező utasításokat. 
Saját országomban (Írország) tapasztaltam néhány népszavazási 
eredmény után, hogy lenyűgöző hálózatok bontakoznak ki, amelyek 
együttműködnek, támogatják egymást, és változást érnek el. Az 
írek a korábbiaknál jóval nagyobb számban kerültek be mostanra a 
választói névjegyzékbe, és nem azért, mert a szüleik mondták nekik, 
hanem a kortársaik biztatására. 

Öt gyermekem van, és az egyik lányom segített a kisebb lányomnak a 
regisztrációban, még el is vitte őt a helyi rendőrségre, hogy megkapja 
a bélyegzőt, tehát mindezt nem én intéztem el. Az egyik fiatal segített 
a másiknak. A kormányok azonban nyilvánvalóan megtehetik, hogy 
felhívják a figyelmet az EP-választásokra, és hangsúlyozzák, hogy ezek 
mennyire fontosak. Évekkel ezelőtt ezt nem tették, és az emberek csak 
azért mentek el a szavazóhelyiségekbe, hogy a saját kormányuknak 
adjanak egy pofont; egyébként nem érdekelte őket a választás. Az 
EP azonban az utóbbi években jóval nagyobb hatalomra tett szert: 
a tagállamokkal közösen alkot jogszabályokat, és megválasztja 
az Európai Bizottság elnökét. A Parlament összetétele baloldali, 
jobboldali, balközép és jobbközép, és pontosan ez az, amiről Európa 
jövője szól. Ennek az üzenetnek át kell mennie, vagy maguktól a 
kormányoktól vagy a civil társadalmi szereplőktől, de úgy gondolom, 
hogy hatásosabb, ha maguk a fiatalok lépnek, és működnek együtt 
egymással. 

Emily O’Reilly,  
európai ombudsman
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 53. VÁLLALATOK ÉS  
         ALKALMAZÁSOK  
         HASZNOSÍTÁSA A  
         SZAVAZÁSRÓL VALÓ  
         TÁJÉKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN 

Kenny

Az EU-nak magánvállalatokkal kellene 
kampányokat koordinálnia, hogy vonzóbbá 
tegye a politikát. Például a 2017-es egyesült 
királyságbeli választások során az Uber 
értesítéseket küldött ki a következő üzenettel: 
„Ne csak utas legyél a saját életedben. Szavazz 
most.”38

Sokan vagy nincsenek tisztában a szavazási 
eljárásokkal, vagy a politikától való teljes 
távolmaradást választják. Ha a kedvenc 
alkalmazásuktól egyszerű emlékeztetőket 
kapnak egy adott napon, ez sokat változtathat 
a szavazáson való részvétel arányán.

Az Európai Parlament számára egyedülálló 
helyzete lehetővé teszi, hogy hírnevét 
kihasználva megbeszélésekbe kezdjen 
szervezetekkel a választás népszerűsítéséről. 
A választások együttműködésen alapuló 
megközelítésének ösztönzésével a szavazás 
valódi társadalmi tevékenységgé válik, ahelyett, 
hogy elszigetelten végzett tevékenység lenne.

38 Birmingham Live, „Local elections 2018: Uber offering free rides to ensure 
wheelchair users can vote” (2018-as helyi választások: az Uber ingyenes 
fuvart kínál, hogy a kerekesszékes felhasználók is tudjanak szavazni)

https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-
2018-uber-offering-14604401 

https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-
election-day-promo-code (hozzáférés: 2018. június)
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ELKÖTELEZETTSÉG ÉS POLGÁRI SZEREPVÁLLALÁS

Az értékek jelentik az Európai Unió egyik fő pillérét, és ezek alkotják azt a kötő erőt, amely az 
egész kontinensen egyesít valamennyi európai polgárt. Fontos figyelembe venni, hogy az EU 
számos tagja különböző kultúrával rendelkezik, más-más nyelveken beszél, és eltérően élte 
át az olyan történelmi eseményeket, mint például a II. világháború. Most ezek a tagállamok 
együtt alkotják az európai társadalmat. Az EU az Alapjogi Chartában hat pontot hangsúlyoz, 
amelyet minden tagállamnak tiszteletben kell tartania és alkalmaznia kell: ezek az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, az állampolgári 
jogok és az igazságszolgáltatás. 

Ezek az értékek az európai jellem részei, és meghatározzák, hogy mit jelent európainak lenni. A figyelmen kívül hagyásuk az 
Európát létrehozó elvektől való elfordulással lenne egyenlő. 

A menekültválság beköszöntével társadalmunk egyik fő kihívásává az integráció vált. A téma nagyon vitatott, és Európa-szerte 
megosztotta a polgárokat; sokan támogatják a menekültek integrálását, mások viszont a határok lezárásáért állnak ki.

Ahhoz, hogy valaki európai polgár legyen, elkötelezettségre van szükség. Nehéz lehet leírni, mit jelent európainak lenni – ám az 
első kritikus jelentőségű lépés Európa értékeinek a védelme.

 54. EURÓPA NEMZETI PLATFORMOKKAL VALÓ  
         ÖSSZEKAPCSOLÁSA A  
         KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSE  
         ÉRDEKÉBEN 

Jan 

Az Európai Parlament képviselőcsoportjainak szorosabban együtt 
kellene működniük nemzeti partnereikkel, és összhangba kellene 
hozniuk az elképzeléseiket: ebbe különböző közösségekből 
származó embereket kell bevonni, hogy létrejöjjön az európai politika 
helyi megközelítése. A politikusoknak saját választókörzeteikben 
rendezvényeket kell tartaniuk, és meg kell erősíteniük az EU és az 
európai polgárok közötti kapcsolatot.

Az Európai Uniónak meg kell értetnie az emberekkel, hogy ez 
mindenki számára fontos. Az emberek csak akkor fogják komolyan 
venni az Uniót és intézményeit, és csak akkor fognak kötelezettséget 
vállalni iránta, ha megmutatják számukra ennek fontosságát. Az EU 
jelenleg a polgároktól távolinak tűnik, és emiatt sokan úgy érzik, 
hogy nem foglalkozik a problémáikkal. 

Decentralizált, helyi pártcsoportokra van szükségünk, 
amelyek a nemzeti problémákat eljuttatják az európai szintű 
képviselőcsoportokhoz, hogy azok valóban páneurópai politikát 
tudjanak kialakítani, amely tiszteletben tartja a vélemények 
sokszínűségét. 

 55. EURÓPAI POLGÁRI  
         KEZDEMÉNYEZÉS  
         KIDOLGOZÁSA 

Andreas  

Az emberek gyakran úgy érzik, hogy nem 
igazán számít a szavuk. Ez az egyik fő oka annak 
is, hogy a fiatalok hátat fordítanak az uniós 
választásoknak. 

E demokratikus deficit kezelése érdekében ezért 
közvetlen demokratikus mechanizmusokat 
kell létrehoznunk. Konkrétabban egy meglévő 
mechanizmusból, például az európai polgári 
kezdeményezésből kellene kiindulnunk, és azt 
kellene javítanunk azzal, hogy az EU-n belül 
jogilag kötelezővé tesszük. Jó modell lenne 
a svájci népszavazási mechanizmus, amely 
hasonló eljárást követ. Az Európai Bíróságnak 
igazságszolgáltatási hatáskört kell kapnia, hogy 
biztosítsa az eljárás jogszerűségét. Lehetőséget 
kell teremteni arra, hogy az EU-t érintő alapvető 
kérdésekről az európai polgári kezdeményezés 
folyamata révén európai népszavazást lehessen 
kiírni.

A demokrácia tényleges jelentése a nép 
(démosz) akarata. Ezért, véleményem szerint, 
ha tiszteletben tartjuk a nép akaratát, az 
emberek is tiszteletben fogják tartani a politikai 
uniót. Az Európai Unió polgárai csak e feltételek 
mellett fognak valóban érdeklődést mutatni 
Európa közös ügyei iránt.
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INTERJÚ

Milyen tapasztalatokat szereztek az EYE-on?

CHRISTIANA: Az EYE-on való részvétel és a Parlamentben tartott 
előadás nagyobb önbizalmat adott a diákoknak, akik rengeteget 
nyertek azzal, hogy megnyíltak, és Európa-szerte mindenfelől érkező 
új emberekkel találkoztak. Csapatként dolgoztak, és előadták, 
amire több hónapon át készültek. A diákok az egység üzenetét 
kívánták megosztani, mivel csak egyesült erővel tudjuk leküzdeni a 
problémáinkat. A diákok átlagos életkora 16–17 év. Megosztották 
energiájukat azokkal, akik megnézték az előadásukat az EYE-on.

SIMONA: Részesei voltunk valaminek, amit Európa tesz, és ez nagyon 
fontos dolog. A legjobban az tetszett, amikor beléptünk a plenáris 
ülésterembe, különböző országokból származó emberekkel és 
különböző kultúrákkal találkoztunk. Ez az élmény nagy hatással volt 
rám, és jobban megismertem Európát.

MARY: Az EYE-on mindenki csodálatos energiát sugároz. Meg 
fogom osztani ezt az élményt otthon a barátaimmal, és biztatni 
fogom őket, hogy jöjjenek el, és vegyenek részt a következő EYE-on. 
Itt megtanultam, hogy ha összefogunk, valami nagyon jó dolgot 
tehetünk.

MARINOS: Az EYE-on való részvétel volt az első alkalom, hogy 
Cipruson kívülre utaztam, és minden pillanatát élveztem. Strasbourg 
csodálatos hely, és tényleg nagy élmény volt egészen onnantól, hogy 
felszálltam a repülőgépre. Azt az üzenetet adom majd tovább a 
barátaimnak, hogy szép dolog Európa részének lenni, mert annyira 
sok különböző kultúra létezik, különböző konyhákkal, nyelvekkel és 
különböző életmódokkal. E sokszínűség bizonyítja, hogy van még 
remény Európa számára.

 
Christiana Petraki,  

a ciprusi poliszi gimnázium és műszaki szakközépiskola tanára és 
diákjai (Simona Bortea, Mary Fournidou és Marinos)

 56. A KLASSZIKUS NYELVEK  
         ÉS AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM  
         NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Andrea

Az elképzelésem az lenne, hogy népszerűsíteni 
kellene a klasszikus nyelvek, például a görög 
és a latin, valamint a történelem tanítását, 
hogy szorosabbá váljon a kapcsolat Európa 
történelmével. 

Sokat hallunk arról, hogy mi minden egyesít 
bennünket mint európaiakat, valamint hogy 
miként kellene európai identitást teremtenünk, 
e klasszikus nyelveket azonban, amelyek 
segítettek azon értékek egy fontos részének 
a kialakításában, amelyet ma Európában 
tisztelünk, gyakran „holt nyelvként” írják le.

Az EU megpróbálhatná támogatni e nyelvek 
és a történelem tanítását tanterven kívüli 
ifjúsági csoportokkal, és esetleg az e témákkal 
foglalkozó nyilvános rendezvényeket is 
szponzorálhatna, amelyek Európa-szerte 
felkelthetnék a fiatalok érdeklődését.

 57. PLATFORM LÉTREHOZÁSA A  
         KÉPZETT MENEKÜLTEK  
         SZÁMÁRA, HOGY  
         OKTATÁSI MUNKAKÖRÖKET IS  
         BETÖLTHESSENEK 

Guillemette 

Az EU-nak erőfeszítéseket kellene tennie, 
hogy a szakmai képesítéssel rendelkező 
menekülteket összekapcsolja az oktatási 
ágazattal, és ily módon képzett személyeket 
biztosítson a menekülteket fogadó szervezetek 
számára.

Jelenleg a Science4refugees létezik olyan 
lehetőségként, amely a tudományos háttérrel 
rendelkező menekülteket összekapcsolja 
azokkal a szervezetekkel, amelyeknek új 
munkatársakra van szükségük. Ez az EURAXESS 
portálon keresztül valósul meg, amely 
tájékoztatást és támogató szolgáltatásokat 
nyújt azoknak a kutatóknak, akik Európában 
kívánják folytatni a pályafutásukat.

Ezt a megközelítést az egész oktatási ágazatra 
ki lehetne terjeszteni, hogy különböző oktatói 
és kutatói munkakörökben pótolják a hiányzó 
munkaerőt az iskoláknál, az egyetemeken, sőt, 
akár a vállalkozásoknál.

KÜLÖN ÉS EGYÜTT: Tenni egy erősebb Európáért 
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 59. EGY FIATALOKNAK SZÓLÓ  
         KÁRTYA FINANSZÍROZÁSA,  
         AMELY KEDVEZMÉNYES  
         BELÉPÉSRE JOGOSÍT  
         KULTURÁLIS HELYSZÍNEKEN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az EU-nak támogatnia kellene egy olyan 
programot, amelynek keretében a 25 év 
alatti fiatalok egy kártyát kapnak, amellyel 
csökkentett áron látogathatnak bizonyos 
kulturális nevezetességeket, így például 
múzeumokat, könyvtárakat és színházakat.

Az ingyenes Interrail-kártya fiatal európaiak 
számára való létrehozásáról szóló közelmúltbeli 
döntés kedvező fogadtatásra talált, de az 
ehhez hasonló kezdeményezéseket tovább kell 
építeni. Utazás közben a fiatalok gyakran meg 
szeretnék nézni az általuk felkeresett városok 
látványosságait, a megfizethetetlen költségek 
azonban akadályozhatják ezt.

Egy engedményt biztosító kártya 
finanszírozásával az EU kézzelfogható előnyt 
biztosíthatna azon fiatalok számára, akik utazni 
akarnak, és többet szeretnének megtapasztalni 
abból, amit Európa kínál.

 58. A POLITIKA BEVEZETÉSE AZ  
         ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ISMERETEK ÓRÁKON 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Elképzelésem szerint EU-szerte minden iskolában be kellene vezetni 
a politikai ismeretek oktatását. Annak ellenére, hogy az oktatás 
nem európai uniós hatáskör, az EU-nak nyomást kell gyakorolnia 
a tagállamokra, hogy javítsák a politikai ismeretek oktatását. A 
tantervekbe egy új tantárgyat lehetne felvenni, amely a politikára, 
valamint az Európai Unió történetére és erőfeszítéseire épül.

Az iskolákban nagyrészt hiányzik a politikai ismeretek oktatása; 
a fiatalok kevés politikai ismeretre tesznek szert, és az oktatási 
rendszernek javítania kell e helyzeten, hogy a diákok megértsék az 
Európai Unió összetettségét, és hogy hogyan teszi jobbá az életüket. 

Ez megvalósítható lenne újságokkal vagy más újságírói csatornákkal 
partnerségben. Például azok az iskolák, amelyek politikai ismereteket 
tanítanak, ingyenes hozzáférést kaphatnának valamely internetes 
újsághoz.

 60. EGY MOBIL ISKOLAIGAZGATÓI  
         KEZDEMÉNYEZÉS LÉTREHOZÁSA 

John  

Az EU mérlegelhetné egy mobil iskolaigazgatói kezdeményezés 
előmozdítását és koordinálását, amelynek keretében az 
iskolaigazgatók EU-szerte együttműködnek a kormányokkal, az 
iskolákkal és a helyi érdekelt felekkel. E kezdeményezés új helyekről 
származó új ötleteket eredményezne, mivel a műhelytalálkozókat 
és a kerekasztal-megbeszéléseket az igazgatók szerveznék. A fiatal 
vezetők, diákok, menedzserek és vállalkozók részvételével tartott 
műhelytalálkozókat az Európa jövőjére összpontosító mélyreható 
gondolkodásnak szentelnék. E megbeszéléseket vezethetnék 
európai parlamenti képviselők, szakértők vagy európai és Európán 
túli véleményformálók.

A mobil iskolaigazgatók a kezdeményezés keretében a résztvevők 
által azonosított projekteket használhatnák a politikai szerepvállalás 
javítására, amely húsz konkrét projekt megfogalmazását foglalhatná 
magában. Az e műhelytalálkozókon részt vevő fiatalok ezután önként 
jelentkezhetnének, hogy egy éven át az azonosított projekteken 
dolgozzanak. Ez segíthetne az aktív polgári szerepvállalás és az 
európai ügyekben való részvétel előmozdításában.
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AZ IFJÚSÁGI FÓRUM KOMMENTÁRJA  
 APART AND TOGETHER

Az Európa jövőjéről folyó vita minden beszélgetésben megjelenik, és a legtöbbször elhangzó kérés az, hogy 
a fiatalok kerüljenek vezetőink érdeklődésének a középpontjába. Üres kijelentésekről van szó, vagy valódi 
elkötelezettségről az iránt, hogy a fiatalokkal együttműködve építsék Uniónk jövőjét? Ahhoz, hogy egységesebb, 
virágzó, demokratikus és fenntartható Európa épülhessen, amelynek alapjai az emberi jogok és a jogállamiság, 
a fiataloknak és az őket tömörítő szervezeteknek a párbeszéd és a döntések részeseivé kell válniuk. Az Európai 
Ifjúsági Fórum annak biztosításáért dolgozik, hogy a jelen és a jövő Európájának formálása érdekében hallhatóvá 
váljon sok millió fiatal hangja.

Az Európai Unió jövőjét jelenleg két folyamat alakítja: egyrészt az 
Egyesült Királyság EU-ból való kilépése, másrészt pedig az Európa 
jövőjéről folyó vita. Jóllehet, e folyamatok hatásai közül sok egyelőre 
ismeretlen, a YO!Fest és a 2018-as európai ifjúsági rendezvény keretében 
mindkét folyamatot és alkotórészeiket mélyrehatóan megvizsgálták.

A két folyamatban közös az alapvető szerep, melyet a fiataloknak 
kell játszaniuk, és a részvételükhöz szükséges tér, amelyet biztosítani 
kell számukra. Az Európai Ifjúsági Fórum  régóta tartó #YouthUp 
kampánya, amely a fiatalok nagyobb mértékű bevonására épülő 
politikákra hív fel, rávilágít arra, hogy milyen fontos a fiatalok 
beleszólása e folyamatok mindegyike során.

A brexitről folyó megbeszélések során eddig is a fiatalok bizonyultak 
a leginkább Európa-párti generációnak, és továbbra is ez a helyzet. 
Távolról sem közömbösek véleményük kinyilvánítása során, mivel 
közvetlen politikai fellépésekben vesznek részt, a változás élére 
állnak, és e konkrét kérdéssel kapcsolatban nagy tömegben 
megjelennek. Egyértelmű tehát, hogy az Egyesült Királyság 
fiataljainak hallatniuk kell a hangjukat a tárgyalások során. A 
fiatalokat foglalkoztatja a politika és érdeklődnek – csak elutasítják 
azokat a struktúrákat, amelyek szerintük nem hoztak eredményeket. 
Emiatt a fiatalok részvételének értékelésekor a választásokon való 
egyszerű részvételnél távolabbra kell tekintenünk: valóban létezik a 
fiatalok politikában való részvételével kapcsolatos probléma, de ez 
szigorúan az intézményes politikához kötődik. 

A fiatalok egyértelművé teszik, hogy meg kell hallgatni őket a 
tárgyalóasztalnál, ahogy ezt a British Youth Council és az Európai 
Ifjúsági Fórum is körvonalazta. A brexit politikai, társadalmi, 
gazdasági és környezeti következményei valószínűleg kárt okoznak 
a fiataloknak – potenciálisan mélyrehatóbb kárt, mint az idősebb 
generációk számára. Mint azt az Európai Ifjúsági Fórumnak a 
fiatalokról és a a brexitről szóló állásfoglalása, valamint a YO!Fest és 
az EYE 2018 résztvevői is megjegyezték, folytatódniuk kell az olyan 
prioritásoknak, mint a jogok védelme és az EU által a fiatalok számára 
biztosított lehetőségekhez, például az Erasmushoz való hozzáférés. 
Ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon, rendkívül fontos a fiatalok 
szerepe a tárgyalások során. 

A YO!Fest és az EYE 2018 résztvevői az emberi jogok védelmét 
és előmozdítását is kiemelték mint a brexitről folyó tárgyalások 
legfontosabb problémás területeit. Attól függően, hogy az Egyesült 
Királyság hogyan lép ki az EU-ból, előfordulhat, hogy az Egyesült 

Királyság nem lesz többé az Európai Alapjogi 
Charta aláírói között. Az Egyesült Királyság 
azonban továbbra is az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének az aláírója marad, és az 
ebben való részvételét védeni kell, valamint 
lehetőleg ki kell terjeszteni, hogy tovább 
fokozzák a fiatalok jogainak a védelmét, mint 
azt az Európai Ifjúsági Fórum egyenlőségről 
és megkülönbözetésmentességről szóló 
stratégiai dokumentuma  körvonalazza, és 
mint azt a YO!Fest és az EYE 2018 résztvevői is 
határozottan hangsúlyozták. Ez egy második 
központi terület, amely prioritást jelent a 
fiatalok számára a brexit-tárgyalások során.

A második folyamat természetesen az Európa 
jövőjéről folyó vita. Jóllehet a fiatalok szava 
központi szerepet játszik a brexit-tárgyalások 
során, a demokratikus részvétel alapvető 
lényege, valamint hogy az Európai Uniónak 
hogyan kellene új formákat beépítenie az 
szerkezetébe, intenzíven összekapcsolódik az 
Európa jövőjéről folyó vitával. 

A demokrácia e vita egyik központi témája. 
A demokrácia természetesen nem létezhet a 
társadalom valamennyi szektorának jelentős 
részvétele nélkül. Különösen mostanság a 
fiatalok úgy látják, hogy a politikai részvétel 
túlmutat a szavazáson, és a részvétel sok 
alternatív formáját is magában foglalja, például 
a tiltakozást és a felméréseket: a demokrácia 
változó formáit. Különösen igaz ez a fiatalok 
jelenlegi nemzedékére: ha nem ismerjük el 
változó módszereiket és meggyőződéseiket, 
és nem alkalmazkodunk azokhoz, az európai 
politikai intézmények azt kockáztatják, hogy 
egyre távolibbá és anakronisztikusabbá válnak. 
Válaszképpen az Európa jövőjéről folyó vitának 
mérlegelnie kell, hogyan hidalható át a fiatalok 
és a politikai intézmények közötti szakadék, 
biztosítva, hogy kreativitásuk és képességeik 
révén közreműködhessenek a döntéshozatali 
folyamatokban. 
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A YO!Festen és az EYE 2018 rendezvényen javasolt számos elképzelés 
is ezt tükrözi. A résztvevők javasolták a választójogi korhatár 16 
évre való leszállítását, úgy mint ahogy azt Európai Ifjúsági Fórum is 
javasolta 2006-ban. A választójogi korhatár 16 évre való leszállítása 
bizonyítottan egyértelmű pozitív hatást gyakorol a fiatalok 
szerepvállalására és a fiatalok politikai ismereteire. Sok ország már 
elindult ezen az úton, például Ausztria, Málta és Észtország. 2015-ben 
az Európai Parlament is ezt az igényt visszhangozta, amikor kérte a 
választójogi korhatár 16 évre való leszállítását a tagállami választási 
törvényekben. 

Egyes tanulmányok szerint, ha a fiatalok a szavazás révén korábban 
részt vesznek a demokratikus és a polgári életben, életük hátralévő 
részében is nagyobb lesz az elkötelezettségük. Ezt az elképzelést 
kiegészítve az Európai Ifjúsági Fórum, valamint a YO!Fest és az EYE 
2018 résztvevői egyaránt amellett érvelnek, hogy minden iskolában 
oktassanak állampolgári ismereteket, hogy a fiatal szavazók ezen 
ismeretek birtokában adhassák le szavazatukat. Az alacsonyabb 
választójogi korhatár, ha ahhoz az állampolgári ismeretek átfogó 
oktatása társul, nagyban megkönnyíti a fiatalok szavazási szokásainak 
kialakítását az alatt az idő alatt, amíg iskolába járnak és gyakran 
otthon élnek, életre szólóan növelve ezzel a részvételi arányokat. 
Ezen oktatás nélkül a 16 és 17 éveseket úgy dobnák be a következő 
helyi, nemzeti vagy európai választásra, hogy nem rendelkeznének 
előzetes ismeretekkel a rendszerről és annak működési módjáról. 

Ezért a választójogi korhatár 16 évre való 
leszállításának és az állampolgári ismeretek 
oktatásának a demokrácia erősítése érdekében 
szinkronban kell lennie. 

Ezek az arra vonatkozó javaslatok, mint 
hogy hogyan kellene kezelni a demokratikus 
hiányosságokat, valamint hogy ezek a brexittel 
és az Európa jövőjével kapcsolatos folyamat 
révén milyen hatást gyakorolnak, a fiatalokra 
nem terjednek ki minden részletre. Viszont 
a YO!Fest és az EYE 2018 vitái, valamint a 
szélesebb körű #YouthUp kampány keretében 
konkrét, nagy hatású változtatásokra tettek 
javaslatot, amelyek segíthetnek abban, 
hogy a fiatalok visszatérjenek a választási 
politikához; a jövő évi európai választási 
kampányban ezeknek a javaslatoknak a viták 
középpontjában kell állniuk. A döntéshozókon 
és a politikai vezetőkön áll, hogy odafigyeljenek, 
érdeklődjenek, és üdvözöljék a nagyobb, 
szélesebb körű változtatásokat – megfordítva 
azt a tendenciát, hogy a politikai intézmények 
eltávolodnak a fiatalabb polgároktól.
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Európában a béke és a biztonság történelmi velejárója a fegyverkezési 
verseny és a konfliktus; a félelem révén fenntartott béke; a hatalom 
révén fenntartott stabilitás. Jelenkori összefüggésben a békét és a 
biztonságot a diplomácia, a nemzetközi jog betartása és az emberi 
jogi charta betartása révén érik el. De a biztonság jelenlegi közös 
értelmezése igazodik-e a láthatáron kirajzolódó új veszélyekhez? 
Elégségesek-e a biztonságra irányuló megközelítéseink a jelenlegi 
veszélyek kezeléséhez?

Annak biztosítása érdekében, hogy a technológiai és szociológiai haladásra 
adott válaszként a biztonságpolitika eredményes legyen, teret kell biztosítani 
a társadalom egy keresztmetszete és a szakértelem számára érdemi 
vitákat folytatására. A jövő legfőbb érdekelt feleiként és olyan demográfiai 
csoportként, amely akadályokkal szembesül a politikai folyamathoz való 
hozzáférés során, a fiatalokat támogatni kell abban, hogy hozzáférjenek 
egy olyan platformhoz, amelyen sor kerülhet e létfontosságú vitákra. Az EYE 
2018 ennek a kiinduló pontja. A fiatalok békére és biztonságra vágynak.

Jóllehet a vélemények nem szükségszerűen egyhangúak, nyilvánvalóan 
sok a közös téma: a részvevők csalódottak, hogy a fiatalok kevésbé férnek 
hozzá a politikai folyamathoz, és reformmozgalmakat, békét és biztonságot 
követelnek. E csalódottság háttere a fiatalok kiszolgáltatottsága és gyakori 
kizsákmányolása, mivel világszerte több mint 600 000 000 fiatal él fegyveres 
konfliktus sújtotta övezetekben és instabil térségekben.

E hangok alapja egy határozott felhívás arra vonatkozóan, hogy a fiatalok 
demokratikus közvetítőként legyenek felhatalmazva, miközben a békén és 
a marginalizáció, a szélsőségesség és a konfliktus megelőzésén dolgozunk.

A rendezvény során a résztvevők sokféle hátteréből adódóan a biztonsággal 
és a veszéllyel kapcsolatos különböző nézőpontok rajzolódtak ki. Az 
egymással ütköző álláspontok ellenére vannak közös aggodalmak, és a 
viták során gyakran közös, gyakorlatias megoldási javaslatok születtek. E 
nézőpontok és elképzelések alapozzák meg következő lépéseinket e zavaros 
időkben.

E témakörben azonban különösen fontos elismerni azokat a hangokat, 
amelyek az EYE-on nem voltak hallhatók, és elismerni a viszonylagos 
biztonság kiváltságát, amely lehetővé tette a résztvevők számára, hogy részt 
vegyenek e rendezvényen és közreműködjenek e jelentésben.  Sajnos a nem 
uniós regionális és globális nézőpontok alulreprezentáltak voltak. A béke 
és a biztonság felé vezető úton azonban valamennyi kontinens különböző 
tapasztalatokkal rendelkező szereplőinek szerepet kell vállalniuk, mivel a 
biztonság globális probléma. Emiatt a téma erőteljesen a szupranacionális 
és nemzetközi szervezetek által a békéért és a biztonságért folyó nemzetközi 
együttműködés érdekében tett erőfeszítésekre, valamint konkrétan az EU 
által e folyamatokban betöltött szerepre összpontosít.
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EMBERI JOGOK ÉS JOGÁLLAMISÁG

Az emberi jogi egyezmények és jogszabályok a békés és biztonságos társadalom 
védelmezőiként mindenütt az emberiség biztonságát és fejlődését szolgálják. A békére 
és a biztonságra irányuló erőfeszítéseknek fel kell ismerniük annak elsőbbségét, hogy 
folytatódjon e jogok tiszteletben tartása, szerepet vállalva az e jogokat védelmező jelenlegi 
charták érvényesítésében.

Ennek elérésének egyik módja, hogy a biztonságot és a védelmet érintő fenyegetéseket annak a jognak a lencséjén keresztül 
szemléljük, amelyiket sértik. Ez biztosítja, hogy figyelmet kapjon, ha valamely állam elmulasztja a kötelességeit, és ösztönzi a 
döntéshozókat arra, hogy a biztonsági jogokat legfőbb prioritásként határozzák meg. A védelmet és a biztonságot nem szabad 
az emberi jogok fogalmától elkülönítve kezelni; a biztonság megvalósításának gyakorlatát a jogokon alapuló megközelítés 
biztosítja, amely az emberi jogokon alapul.

Ezek a viták az azokkal szembeni jogi kötelezettségekben gyökereznek, akiknek a védelme és a biztonsága veszélyben van. 
Ennek érdekében ez az altéma a jogállamiság bírálatával foglalkozik, és a jelenlegi biztonságpolitikákat veszi górcső alá. Az 
elképzelésekben azzal kapcsolatos megoldások is megjelennek, hogy a jogállamiság hogyan lehet a békés és biztonságos 
társadalom megvalósításának az eszköze.

 61. VEZETŐ SZEREP AZ ENSZ BT  
         FIATALOKRA VONATKOZÓ  
         2250. HATÁROZATÁNAK  
         VÉGREHAJTÁSA RÉVÉN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2250. sz. 
határozata az első határozat, amely magáévá 
teszi a fiatalok társadalomban betöltött 
szerepét, és fontos partnerként támogatja 
a fiatalokat és a fiatalok által vezetett 
szervezeteket a konfliktusok és az erőszakos 
szélsőségesség elleni fellépésben. Az irányelv 
az első, amely elismeri a fiatalok, a béke és a 
biztonság közötti kapcsolatot, és lendületet 
ad a fiatalok vezette konfliktusmegoldási és 
békeépítési erőfeszítéseknek. Gondoskodnunk 
kell arról, hogy ez a határozat ne bukjon el 
a végrehajtási szakaszban. A fiatalok ezért 
felhívják az Európai Uniót, hogy vállaljon 
fontos vezető szerepet az ENSZ BT 2250. sz. 
határozatának végrehajtásában.

Nemzeti végrehajtási terveket kell létrehozni 
e keret eredményes integrálásához, amelyeket 
utána minden szinten az érdekelt felekkel 
együttműködve kell rögzíteni. Az uniós 
országoknak közös keretet kell kialakítaniuk 
e határozat végrehajtásának nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, a jelentéstételre 
szolgáló belső uniós mutatókkal, belső nyomon 
követési mechanizmusok mellett. Továbbá, 
e határozat kapcsán ugyanolyan mértékű 
együttműködést kell folytatni, mint amelyre 
az Európa Tanács országai már képeseknek 
bizonyultak.

Biztosítani kell e határozat végrehajtásának 
minisztériumközi megközelítését, valamint 
regionális és nemzeti szinten ösztönözni kell 
az együttműködést. A megközelítésnek meg 
kell könnyítenie a civil társadalmi szervezetek 
és az állam közötti közös erőfeszítéseket, védve 
a civil társadalom érdemi szerepvállalását. 
Ahhoz, hogy e folyamatban egyenrangú 
partnerek lehessenek, és abban saját 
kompetenciáikkal közreműködhessenek, 
az ifjúsági szervezeteknek finanszírozást és 
támogatást kell kapniuk az Európai Uniótól.

 62. AZ EMBERI JOGOK PRIORITÁSKÉNT  
         VALÓ KEZELÉSE A KERESKEDELMI  
         MEGÁLLAPODÁSOKBAN 

Joanna 

Az EU-nak el kell kezdenie előtérbe helyezni az emberi jogokat, amikor 
nemzetközi befektetésekben és kereskedelmi megállapodásokban vesz részt.

A nemzetközi jog szerint az emberi jogok védelméért felelős első számú szereplő 
az állam. A demokratikus társadalmakban a közhatalom mindenfajta gyakorlása 
során kötelesek védeni a polgárok alapvető jogait. Az emberi jogokkal való 
visszaélésekre adott válaszok azonban nem olyan eredményesek, mint 
lehetnének. Ez különösen egyértelmű az állami befektetők számára létrehozott 
jogi mechanizmusok esetében. 

Európa reagál a civil társadalom nyomására, és egy multilaterális befektetési 
bírósági rendszer felé mozdul el. Ezen új rendszert illetően még megválaszolásra 
vár az a kérdés, hogy az csak a befektetők számára teszi-e majd lehetővé, 
hogy az államokkal szemben keresetet nyújtsanak be, míg a harmadik feleket 
akadályozza-e majd abban, hogy a befektetők ellen keresetet nyújtsanak 
be? Érvényre juttatja-e majd az emberi jogokat és a vállalkozásokra háruló 
környezetvédelmi kötelezettségeket is?

Biztosítani akarjuk, hogy a multilaterális befektetési bírósági rendszer ne 
tántorítsa el a befektetőket attól, hogy az EU felé közeledjenek. Az EU-nak ebben 
az értelemben semlegesnek és pártatlannak kell lennie, de az emberi jogokért is 
ki kell állnia, amikor ilyen ügyletekről tárgyal.

Az EU-nak el kell kezdenie az előtérbe helyezni az emberi jogokat, amikor 
nemzetközi befektetésekben és kereskedelmi megállapodásokban vesz részt.

A nemzetközi jog szerint az emberi jogok védelméért felelős első számú szereplő 
az állam. A demokratikus társadalmakban a közhatalom mindenfajta gyakorlása 
során kötelesek védeni a polgárok alapvető jogait. A nemzeti bíróságok azonban 
számos különféle ok miatt időnként nem eredményesek, nem kiszámíthatók és 
instabilak, amikor az emberi jogi visszaélésekre kellene reagálni. Ez különösen 
egyértelmű az állami befektetők által és számára létrehozott jogi mechanizmusok 
esetében. Európa a civil társadalom nyomására reagálva egy multilaterális 
befektetési bírósági rendszer felé tart. Az EU-nak biztosítania kell, hogy ez az új 
bíróság hatékonyan és semlegesen védje a befektetők tulajdonjogait. Felmerül 
azonban néhány kérdés: e rendszer csak a befektetők számára teszi-e majd 
lehetővé, hogy az államokkal szemben keresetet nyújtsanak be, míg a harmadik 
feleket akadályozza-e majd abban, hogy a befektetők ellen keresetet nyújtsanak 
be?  Érvényre juttatja-e majd az emberi jogokat és a vállalkozásokra háruló 
környezetvédelmi kötelezettségeket is?

Biztosítani akarjuk, hogy e bíróság ne tántorítsa el a befektetőket attól, hogy 
az EU felé közeledjenek. Az EU-nak ebben az értelemben semlegesnek és 
pártatlannak kell lennie, de ugyanakkor az EU-t a jognak kell vezérelnie, amely a 
befektetők és a közérdekek védelmére egyaránt törekszik.
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 65. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA KÖZMŰVÉ ALAKÍTÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

A magánélet megsértésével, az adatokkal való visszaéléssel és a 
demokratikus folyamat aláásásával szembeni fellépésre eredményes 
megoldást jelentene, ha a felhasználói programok, így például a 
közösségi médiát kivennék a nyereségorientált magánszervezetek 
kezéből, és közösségi tulajdonba adnák, hogy objektívvé és 
elszámoltathatóvá váljon.

Fiatalként nehéz ma bizonyos fajta közösségi médiában való jelenlét 
nélkül létezni, tekintve a társadalmi, szakmai és gyakorlati előnyöket. 
Más létfontosságú szolgáltatások, így a villamos energia, a gáz vagy 
az internet a társadalomban betöltött rendkívül fontos szerepük 
miatt szabályozás alatt állnak. Emiatt a közösségimédia-oldalakat 
is felül kellene vizsgálni és szabályozni kellene, nagyban hasonló 
módon, mint az elektromos árucikkeket vagy a telefonokat.

A közösségimédia-platformok mögött álló vállalatok nem 
bizonyultak hajlandónak az alkalmazkodásra, és nem hajlandók 
az önszabályozásra. Noha a közösségi média nem annyira 
elengedhetetlen a túléléshez, mint a hagyományos közüzemi 
szolgáltatások, például az áramszolgáltatás, a víz és a földgáz, 
mégiscsak egy egyre összekapcsoltabb világban élünk, és a fiatalok 
élete gyakran nagy mértékben támaszkodik e platformokra.

 66. NAGYOBB MÉRTÉKŰ KATONAI  
         EGYÜTTMŰKÖDÉS  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Michel

Az EU-nak mérlegelnie kell egy „Európai 
Biztonsági Tanács” létrehozását, amely 
az európai védelmi miniszterekből állna, 
és páneurópai katonai erők alkalmazását 
engedélyezhetné.

Az EU-nak az Európai Külügyi Szolgálata (EKSZ) 
lehetővé teszi, hogy segítse az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét. Közös kül- és 
biztonságpolitika azonban nem létezik.

A biztonsági tanács nemcsak az EU külpolitikáit 
koordinálná, hanem javítaná az EU és más 
világhatalmak közötti párbeszédet is, mivel 
egyszerűsítené az érintkezést. Ez erősítené 
az EU-t mint egységes szereplőt e területen, 
amelyet eddig elhanyagoltak, mivel jobb 
formális koordinációt igényel.

 63. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EURÓPAI  
         DIMENZIÓBA VALÓ EMELÉSE 

Nikolaus

Meg kell vizsgálni egy, az EU hatáskörét bővítő új szerződés 
lehetőségét annak biztosítása érdekében, hogy a bűnözés kezelése 
során a nemzeti határok ne jelentsenek akadályt. Az első lépések 
egyike az összes tagállam igazságszolgáltatási rendszerének az 
integrálása lenne annak érdekében, hogy átfogó, uniós szintű 
igazságszolgáltatással rendelkezzünk. Az európai ügyész szerepének 
közelmúltbeli reformja jó kezdet, de további lépéseket is lehetne 
tenni.

Ez az új szerződés több hatáskört juttathatna az Európai Külügyi 
Szolgálatnak, hogy kitarthasson az általa hozott döntések 
végrehajtása mellett. Az EKSZ jelenleg az EU diplomáciai szolgálata, 
valamint az EU külügyi és védelmi minisztériuma. Ha az EKSZ 
nagyobb hatáskörrel rendelkezik, és még jobban együttműködik 
az összes ország külügyi szolgálataival, az EU nemzetközi színtéren 
törvényesebb szereplővé válhat.

 64. KÜZDELEM A KIREKESZTÉS  
         ELLEN A SZÉLSŐSÉGESSÉG  
         MEGÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés 

Az EU-nak intézkedéseket kell hoznia a 
kirekesztés elkerülése és az integráció 
előmozdítása érdekében, hogy megállítsa az 
egyének szélsőséges ideálok felé fordulását. 
A szélsőségesség különféle közösségeket sújt, 
amelyek közül csak az egyik a bevándorlók 
közössége, és gyakran talál táptalajra a 
kirekesztés bármilyen formájában, amelyet a 
szélsőséges csoportok kihasználnak.

Azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújtanak 
társadalmi csoportoknak, amelyek több 
közösségből gyűjtik a tagjaikat, valamint 
ingyenes oktatást, például nyelvórákat 
biztosítanak számukra, azok az egyének, akik 
egyébként kirekesztve érezhetnék magukat 
a társadalom többi részéből, ehelyett 
kommunikálni kezdhetnek másokkal. Ez 
segít kialakítani a különböző nézőpontok 
megértését és tiszteletét, valamint egy erősebb 
hovatartozás-érzetet.

Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a 
bevándorlók integrációja továbbra is prioritás 
maradjon, a mostani időszakban is, amikor a 
költségvetések nagy nyomás alatt állnak, mivel 
a hosszú távú előnyök túlságosan fontosak 
ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni 
őket.



EYE 2018 beszámoló           58

 67. HUMANITÁRIUS FOLYOSÓK  
         LÉTREHOZÁSA A MENEKÜLTEK  
         SZÁMÁRA 

Hannah

A befogadás és az integráció rendkívül 
fontos a civil társadalom megteremtéséhez. E 
terminusok az utóbbi években még fontosabbá 
váltak, miután nagyszámú menedékkérő 
érkezett az európai országokba. E vita egyik 
fő része az a kérdés, hogy hogyan lehetne 
finanszírozni a programokat és támogatni a 
beérkező menekülteket.

A humanitárius folyosókat a civil társadalom 
és egy állami támogatású közösség 
koordinálhatná az EU-ba belépő migránsok 
számára létrehozott integrációt támogató 
hálózat alapján. Ennek keretében a nem 
kormányzati szervezetek helyi jótékonysági 
szervezetekkel és közösségi csoportokkal 
dolgozhatnának együtt, hogy ellenőrizzék a 
kiszolgáltatott menekülteket. E csoportok ezt 
követően segítenének a menedékkérőknek 
és a kiszolgáltatott menekülteknek a helyi 
közösségekbe való beilleszkedésben.

E projekt más európai országokra is 
alkalmazható, mivel a magán civil társadalmi 
szervezetek és tagállami kormányok közötti 
partnerségről van szó. Az EU abban játszhatna 
szerepet, hogy Európa-szerte azonosítja a 
részvétel iránt érdeklődő civil társadalmi 
szervezeteket, és ösztönzi a tagállamokat e 
folyosók lemásolására és a bevált gyakorlatok 
megosztására.

INTERJÚ

Az Európai Unióban élő fiatalok nem éltek 
át szélsőséges konfliktusokat és emberi jogi 
visszaéléseket. Mit üzen az európai fiataloknak, 
akik erős demokráciában élnek, és magától 
értetődőnek veszik azt?

Szerencsések, hogy nem kell megtapasztalniuk azt, amit az emberek 
az én országomban kénytelenek átélni. Az emberi jogok és a 
demokrácia létfontosságú, és a fiataloknak mindent meg kell tenniük, 
hogy javítsák azt. Ez nemcsak az európai problémákra vonatkozik, 
az egész világra érvényes. A fiatalok könnyen megbolondíthatók a 
szélsőséges nézetekkel, és ez jelenti jövőnkre nézve a legnagyobb 
veszélyt. Ahelyett, hogy az erőszak részévé válnak, az emberi jogokkal 
és az aktivizmussal kellene foglalkozniuk. A fiatalok körében az 
oktatás révén el kell terjeszteni az emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó ismereteket. Olykor nem elég a családi háttér, hogy a 
fiatalok megértsék a szabad választási jog, valamint az egyéni és 
kollektív emberi jogok fontosságát. Ezért erősíteni kell az oktatást. A 
demokráciának felül kell kerekednie, és éppen a fiatalok azok, akiknek 
ezzel tisztában kell lenniük, és védeniük kell, hogy nehogy elvesszen.

Lamiya Aji Bashar,  
Szaharov-díjassal
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MOZGÁSTÉR MEGTEREMTÉSE A CIVIL TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A független civil társadalom rendkívül fontos Európa biztosága szempontjából; ez egy 
olyan tér, amelyben a közösségek a kereskedelmi profit és az állami hatóságok befolyása 
nélkül alakíthatják a politikát. A biztonság hiányával kapcsolatos igazságtalanságokkal 
való szembeszállást segítendő a civil társadalmat olyan helyzetbe kell hozni, hogy képes 
legyen helyi, nemzeti és globális szinten együttműködni a hatóságokkal és a politikai 
döntéshozókkal.

Anélkül, hogy a civil társadalom minden szinten erősödne, a demokrácia csorbulni fog, és előfordulhat, hogy nem hallgatják meg 
azokat, akik a legnagyobb akadályokkal szembesülnek a döntéshozatal terén, és a kisebbségek kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A 
fiatalok az EYE-on éppen ezért a sokszínű, erős és független civil társadalom védelmére szólítottak fel, mivel ez alapvető fontosságú 
a biztonsághoz és a béke megszilárdításához.

Elszomorító, hogy egyre gyakrabban tapasztalható a civil társadalom mozgásterének csökkenése. Az utóbbi évek felgyorsított 
betiltásait követően világszerte több, mint száz ország fogadott el a civil társadalmi szervezeteket korlátozó jogszabályokat.

E korlátozások a demokratikus ideálokra adott önkényes reakciók, és e globális tendenciával szemben ellenállást kell tanúsítani, 
továbbá azt a demokrácia érdekében vissza kell fordítani, hogy minden polgár számára biztonságos környezetet lehessen biztosítani.

A rezsimek egyre nyíltabban és arcátlanabbul támadják a civil társadalmat, ami a kezdeti korlátozásokra adott gyenge nemzetközi 
válasz következménye. Az EU-nak most az élre állva fel kell lépnie a civil társadalom növekedésének és szerepvállalásának segítése 
érdekében.

 68. PÁNEURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI ADATBÁZIS  
         LÉTREHOZÁSA 

Florin

Az Európai Uniónak erőfeszítést kell tennie, hogy elősegítse az 
átláthatóságot, és növelje az állami és szupranacionális szereplők 
egyének felé történő elszámoltathatóságát. Ennek egyik módja egy 
páneurópai átláthatósági adatbázis létrehozása lenne, előmozdítva 
a minőségi újságírást és az erős civil felügyeletet. Ez magában 
foglalhatna egy olyan jogszabályt is, amely minden tagállamra 
kiterjedne, és előírná, hogy az ingatlanok és a vállalatok tulajdonjogi 
adatainak ingyenesen hozzáférhetőnek kell lenniük. Ez segítené a 
korrupció és a populizmus elleni küzdelmet.

Az átláthatóságnak az uniós politikák alapvető részévé kell válnia. 
Egyes országokban, például Romániában már akkor jelentős 
pénzügyi akadállyal szembesülünk, ha egy olyan alapvető dolgot 
szeretnénk, mint megkapni az államban bejegyzett társaságok 
listáját. Ez sokak számára óriási akadály, többek között a tényfeltáró 
újságírók számára is, akik megpróbálják feltárni a korrupciót, mert 
csak eseti tanulmányokon dolgozhatnak. Az átláthatóság hiányában 
sérül az elszámoltathatóság, és virágzik a korrupció. E páneurópai 
adatbázishoz mintaként szolgálhatna a ProZorro, amely adatbázis 
a közbeszerzést követi nyomon Ukrajnában, és elnyerte az Open 
Government Partnership díját.

 69. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐ  
         SZEMÉLYEK VÉDELME 

Coralie 

Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat, 
hogy nemzeti szinten vezessenek be olyan 
jogszabályokat, amelyek védik a visszaélést 
bejelentő személyeket a jogtalan szankciókkal 
szemben. Az embereknek bízniuk kell 
ahhoz, hogy információkkal lépjenek elő, és 
felszólaljanak a korrupció ellen, és e bizalmat 
jogi biztosítékoknak kell garantálniuk. Az 
Európai Parlamentnek lépéseket kellene tennie 
e felhatalmazás érdekében.

A korrupcióérzékelési index, az országok 
Transparency International által összeállított 
éves rangsora azt mutatja, hogy a jogszabályok 
önmagukban nem elegendők a korrupció 
leküzdéséhez. Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a 
társadalmak számára a korrupció leküzdését, 
egy ezt segítő környezetet kell kialakítani, 
amely magában foglalja a sajtószabadságot és 
a civil társadalmi mozgásteret.

Az EU-nak egyszerűsítenie kell a 
korrupciógyanús esetek bejelentésére szolgáló 
folyamatot, védenie kell a visszaélést bejelentő 
személyeket a megtorlással szemben, és elő 
kell mozdítania a bűnüldöző szervek általi 
fellépést, amennyiben hiteles információkkal 
szolgáltak. Ezzel az EU elismerné a szabad 
média és a civil társadalom által az eredményes 
nyomon követésben és vizsgálatban játszott 
fontos szerepet.
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 70. A RENDŐRSÉG KIKÉPZÉSE AZ INTERNETES  
         GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK KEZELÉSÉRE 

Kelly-Ann

A rendőrséget képezni kell, hogy nagyobb digitális jártassággal 
rendelkezzen, és korai szakaszban fel tudja ismerni az internetes 
visszaélést. Ezt megelőző stratégiák végrehajtása követné, így 
például az internetes visszaélést és bűncselekményeket EU-szerte 
felvennék a jogi szövegekbe.

A nőkkel szembeni internetes visszaélés és gyűlöletbeszéd, 
különösen a közösségi médiában és más online platformokon olyan 
probléma, amelyet a növekvő digitalizáció világa hozott magával.

A nők nagyobb valószínűséggel válnak online visszaélés célpontjává, 
mint a férfiak. Az EU-nak fel kell lépnie, magához kell ragadnia a 
kezdeményezést, és elő kell mozdítania az ezzel szembeni fellépés 
módjáról folyó vitát. A digitális jártasságot is fel kell venni az 
iskolai tantervekbe, mivel az oktatási platformok jelentős szerepet 
játszanak a tudatosság növelésében és a megelőzési módszerek 
közvetítésében.

A jogszabályokat az egyes tagállamoknak kell megalkotniuk, 
de készíthető lenne egy indítvány, amelyet az uniós tagállamok 
aláírhatnának, az Isztambuli Egyezményhez – az Európa Tanács 
nőkkel szembeni, illetve a családon belüli erőszak megelőzéséről és 
az ellene való küzdelemről szóló egyezményéhez – hasonlóan.

 72. ONLINE JOGOK NYILATKOZATA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

A biztonságosabb, inkluzívabb internet iránytűjeként szükség lenne 
az online jogok nyilatkozatára, amely az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának mintáját követhetné.

Az internet jelenleg szürke terület a hatóságok számára, ahol a 
média hagyományosabb formáira irányadó szokásos szabályok 
kisebb befolyással bírnak. Az EU-nak a liberális, demokratikus 
jogok globális bástyájaként ki kell használnia helyzetét, hogy 
kiálljon egy megbízható és biztonságos internetért. Az online 
jogok nyilatkozatának elkészítésével az EU lépéseket tehetne, 
hogy felsorakoztassa a szövetségeseket, és elkezdjen küzdeni a 
kiberhadviselés ellen, kiterjesztve ezt a polgárokra, akiket jogokkal 
ruházna fel az online térben.

A gyakorlatban ez egy „jelzőlámpás” rendszer létrehozását 
jelenthetné, amelynek segítségével a független elemzők 
minősíthetnék a források megbízhatóságát, és így egyszerűbb lenne 
a pontatlan vagy ténylegesen hamis információk jelentése.

Az internet hatékony eszköz, ám pozitív és negatív hatásokat 
egyaránt hozhat a társadalom számára. Az EU-nak ki kell állnia annak 
biztosítása mellett, hogy tiszteletben tartsák az egyének jogait.

 71. A FIATAL JELÖLTEK ALAPJÁNAK  
         LÉTREHOZÁSA 

Hannah 

Az EU-nak csökkentenie kell a formális 
demokratikus részvétel útjában álló pénzügyi 
akadályokat, amelyekkel politikai karrierjének 
elején sok fiatal szembesül. A fiatal jelöltek 
támogatása érdekében alapot kell létrehozni a 
fiatal jelöltek számára.

Túlságosan kevés fiatal méretteti meg 
magát a helyi és a nemzeti választásokon. 
Több példaképre van szükségünk ahhoz, 
hogy különböző hátterekkel, különböző 
érdeklődéssel, képességekkel és identitással 
a kormányzat minden szintjén szerepeket 
vállaljunk. A politika máskülönben 
hozzáférhetetlennek tűnik a szélesebb 
társadalom számára.

Van néhány párt Európában, amelynek 
vannak a húszas éveik végén és a harmincas 
éveik elején járó képviselői; e pártok látják 
a fiatalokban rejlő lehetőséget. Mégis sok 
olyan tagállam van, ahol nem ez a helyzet, és 
a politikai tájképet idősebb férfiak alakítják. 
A politikai pártoknak és az EU-nak fel kell 
ismerniük az egyes európai pártokban a 
fiatalok támogatásának szükségességét, és 
pénzügyi támogatást kell nyújtaniuk azoknak 
a fiatal képviselőknek, akik indulni kívánnak az 
európai választásokon.
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 73. KÖTELEZŐ ELSŐSEGÉLY- 
         TANFOLYAM 

Christian 

Úgy gondolom, hogy az EU-nak létre kell 
hoznia egy kötelező egységes uniós elsősegély-
tanfolyamot, esetleg a jogosítvány második 
szakaszaként.

Mentőautó-sofőr vagyok, és a munkám során 
gyakran tapasztalom, hogy az emberek állnak 
valaki körül, aki elsősegélyre szorulna, és nem 
képesek neki segíteni. Ennek számos oka 
van, ám ha a szakemberek megérkezéséig 
alkalmazzák az elsősegélynyújtási ismereteket, 
ezzel csökkenthetik az eset sürgősségét vagy 
akár életet is menthetnek. Ha baleset esetén 
mindenki tudna elsősegélyt nyújtani, kevesebb 
haláleset következne be az utakon és a 
mindennapi élethelyzetekben.

Ez úgy lenne elérhető, hogy páneurópai 
mozgalom indulna az elsősegély iskolai 
tanításának támogatása érdekében. Az EP 
felhívhatná az európai vezetőket, hogy a 
tanterveikbe vegyék fel ezeket az ismereteket, 
és javaslatot tehetne az elsősegélyre vonatkozó 
európai szabványra.

 74. AZ ÁTLÁTHATÓSÁG  
         BIZTOSÍTÁSA A SPORTBAN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés 

Az EU-nak a botrányok elkerülése érdekében 
meg kell próbálnia növelni az átláthatóságot 
a sportban. Ezt úgy valósíthatná meg, hogy 
a kérdéssel foglalkozó vitákat szervez, és 
támogatja a sportolók vizsgálatára vonatkozó 
szigorúbb szabályozást, különösen, ha európai 
versenyeken vesznek részt.

A sportok alapvetőn jókedvre derítenek, 
ösztönzik a bajtársiasságot, a versenyszellemet 
és az összetartást, továbbá értékeket és 
erkölcsöt is közvetítenek számunkra. Emellett 
nyílt vitát kell bevezetni a sporttal kapcsolatos 
korrupció társadalmi hatásainak feltárásával, 
valamint az erre adandó válaszokkal 
kapcsolatban is. 

Be lehetne vezetni egy valamennyi sportklubra 
vonatkozó európai szabálycsomagot, 
valamint egy platformot, amelyen a 
szurkolók jelenthetnék a korrupciót, 
hogy a hivatalos szervek és az újságírók 
tovább vizsgálódhassanak. Az EU-nak 
mérlegelnie kellene egy teljesen független 
szervezet létrehozását, amely jogászokból, 
rendőrtisztviselőkből és civil szakértőkből 
állna, és amely a sporttal kapcsolatos korrupció 
elleni küzdelemre és a sport méltóságának és 
átláthatóságának visszaállítására szakosodna. 

BIZTONSÁGOS ÉS VESZÉLYES:  
Életben maradni zavaros időkben

INTERJÚ

Mennyire fontos, hogy az EU gyakorolja a 
demokrácia értékeit és az emberi jogokat, és 
mekkora ennek a jelentősége a tágabb világban? 
Érzi ezt a munkájában?

Úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy ma, a mindennapi 
munkámban nagyon fontos projektjeink vannak az Európai Unióban. 
Két példát tudok mondani Önnek. Együtt dolgozunk az EU-val, hogy 
gyermekeket és nőket hozzunk ki a bányákból, ahol szexrabszolgaként 
vagy általában rabszolgaként élnek. Ilyen módon az EU-val együtt 
dolgozunk a gyermekek és a nők védelmén. Új jogállást tudunk adni 
a nőknek, amely lehetővé teszi számukra, hogy vissza tudjanak 
illeszkedni a társadalomba, a gyermekek pedig iskolába járhatnak, és 
lehetőségük van arra, hogy rendes ételhez jussanak. Nagyon boldog 
vagyok, mert ezek a gyermekek mostanra a régió legjobb tanulói közé 
tartoznak. Megtapasztaltuk, hogy ezeknek a gyermekeknek nem volt 
életük, és az EU segített nekik új életet kezdeni. 

A második projekt, amelyen az EU-val együttműködésben dolgozunk, 
a szexuális visszaélés áldozatait érinti. E projekt célja annak 
hangsúlyozása, hogy a szexuális visszaélésben nemcsak a fizikai 
szenvedést kell látni, hanem az emberi jogok megsértését is. Azt is 
szeretnénk, ha azok a nők, akik szexuális visszaélés áldozatává válnak, 
visszailleszkednének a társadalomba, és annak produktív és önálló 
tagjaivá válnának. Azt szeretnénk, ha ezt az új projektet nemcsak 
saját orvosi központunkban, hanem más olyan orvosi központokban 
is bevezetnék, ahol szükség lenne rá. 

Ez két nagyon komoly példa, amely megmutatja, hogy az 
EU a gyakorlatban meg tudja teremteni az emberi jogok és a 
kiszolgáltatottak jogainak a védelméhez szükséges alapot.

Európa éppen a jövőjére vonatkozó döntések 
előtt áll. Mit üzen azoknak a fiataloknak, akik 
erős demokráciában élnek, mégsem mennek el 
szavazni?

Ha hagyjuk, hogy mások oldják meg a problémáinkat a részvételünk 
nélkül, erősödni fog a populizmus problémája, mert a népesség egy 
része nem tudja kifejezni magát. 

Ma oda kell figyelnünk! A demokráciának minden nap élnie kell. Azt 
minden nap védenünk és gyakorolnunk kell. Máskülönben meghal.

 
Denis Mukwege,  

a Szaharov-díj 2014. évi nyertese és a Panzi Alapítvány alapítója, 
Kongói Demokratikus Köztársaság
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A TECHNOLÓGIAI HALADÁS KEZELÉSE

Az internet a növekedés motorja, és a digitális forradalom rendkívüli gazdasági hasznot 
hozott az EU számára, amely a termelékenység növekedésében, az innovációban, valamint 
az e-szolgáltatások és az e-kereskedelem megvalósulásában mutatkozik meg. Az internet 
azonban e gazdasági lehetőséget hordozó előnyök mellett növekvő fenyegetést is jelent az 
életmódunkra nézve.

Olyan veszélyek, amelyeket egykor tudományos-fantasztikus fantazmagóriáknak tartottak, ma ijesztően valósak, mégis, e 
veszélyek közül sok még mindig alig kap helyet a polgári párbeszédben. A politikai döntéshozók nem reagálnak kellőképpen a 
kiberfenyegetésekre, és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozzák társadalmunkat. Az EYE alatt világossá vált, hogy sok fiatalnak 
további oktatásra van szüksége ezen a területen, amelyen keresztül lehetővé tesszük a társadalom számára, hogy megalapozott 
döntéseket hozzon a technológiai haladás következtében felmerülő veszélyek megoldásáról.

Ahhoz, hogy válaszokat dolgozhassunk ki az előttünk álló új online fenyegetésekre, alapvető fontosságú, hogy megértsük 
ezeket. Az EU-nak erőteljesen összpontosítania kell az IT-jártasságra, ugyanakkor pedig EU-szerte fel kell térképeznie az 
internetes infrastruktúra függőségeit és sérülékeny pontjait, és fel kell hívnia a figyelmet ezekre. Általánosan érvényesíteni kell 
a kiberbiztonság szempontját, hogy megértsük a tágabb és rendszerszintű kiberkockázatokat, és azonosítani tudjuk az EU 
számára legkritikusabb, védelmet igénylő szolgáltatásokat, eszközöket és infrastruktúrákat. Azt kell célként kitűznünk, hogy 
eredményes kiberkockázat-kezelési stratégiát alakítsunk ki és felgyorsítsuk az uniós tagállamok közötti együttműködést, hogy 
kihasználjuk a közös képességeket, és normákat állapítsunk meg a technológiai fejlődés során.

 75. A KIBERBIZTONSÁG SZEMPONTJAINAK  
         ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS ANNAK MÁS  
         POLITIKÁKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSA 

Francesca 

Az EU-nak összhangba kell hoznia a kiberbiztonság-politikát 
exportstratégiájával, valamint kül-, biztonsági és védelmi politikájával 
(PESCO), a kereskedelmi és fejlesztési célokkal hasonló szinten. A 
kiberbiztonság ugyanis nemcsak technikai probléma, hanem – 
mint az EU elismeri – a biztonságot érintő tágabb, rendszerszintű 
kockázatokat jelent. E probléma kezelésének egyik megközelítése 
a legkritikusabb szolgáltatások és eszközök azonosítása, amelyek 
védelmet követelnek meg. A következő lépéshez az szükséges, hogy 
az uniós országok szorosan együtt dolgozzanak, és létrehozzák 
a közös képességek hálózatát. Ezzel összefüggésben könnyen és 
hatékonyan létrehozhatók az IT-termékekre vonatkozó normák.

Ezért kell összehangolnunk a gazdasági teendőket (az uniós 
egységes piaci stratégiát) a kiberbiztonsági feladatokkal. Nem szabad 
a kiberbiztonságot elkülönítetten kezelnünk. A lakosságnak meg kell 
értenie, hogy az internet védelme gazdasági és nemzetbiztonsági 
szempontból is elengedhetetlen. Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a kiberkockázatok az összes iparágat és ágazatot érintik: a 
Fortune 500 vállalataitól és a kevés erőforrással rendelkező kisebb 
szervezetektől kezdve az uniós kormányokon, a nemzetközi 
intézményeken át egészen az uniós polgárokig.

 76. A KIBERBIZTONSÁGI OKTATÁS  
         ÁLTALÁNOS GYAKORLATKÉNT  
         VALÓ MEGHONOSÍTÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés  

Az uniós tagállamokat ösztönözni kell, hogy 
az általános iskolától az egyetemig indítsanak 
kiberbiztonsági oktatási programokat, és 
fektessenek be a kiberbiztonság kutatásába 
és fejlesztésébe (a Horizont 2020-on túl). 
Fontos egy közös szójegyzék létrehozása, a 
szakmai előmenetel útjainak meghatározása 
és az e területre belépő fiatalok támogatása. 
Továbbá, egy a lakosságnak szóló, szélesebb 
körű kiberbiztonsági figyelemfelkeltő kampány 
elindításával – túl az „uniós kiberbiztonsági 
hónapon” – ezt vonzó és hozzáférhető 
programmá lehetne tenni az európai polgárok 
számára.

Egyre jobban nő a szakadék a kiberbiztonsági 
szakemberek iránti kereslet és a szakképzett 
munkaerő kínálata között. Becslések szerint 
2020-ig kétmillióval több kiberbiztonsági 
álláshelyre lesz szükség világszerte. Erre 
előzetesen felkészülve az EU-nak elő kell 
mozdítania a kiberbiztonsági oktatást és 
képzést.

Ezen túlmenően több nőt és kisebbségekhez 
tartozó embert kell arra biztatni, hogy a 
kiberbiztonsági területén építsen karriert, 
ami épp olyan fontos a hozzáférhetőség 
szempontjából.
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 77. AZ UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐMOZDÍTÁSA  
         A HÍRSZERZÉS TERÜLETÉN 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Az EU-nak mérlegelnie kell az FBI uniós változatának létrehozását, 
hogy javítsa az EUROPOL jelenlegi szervezetét, a meglévő struktúra 
jobb információmegosztási képességek melletti felhasználásával. Ez 
magában foglalna egy megfelelési politikát is.

Jelenleg a biztonsági együttműködés nagymértékben a tagállamok 
között megosztott információkra támaszkodik, és – mint tragikusan 
bebizonyosodott – ezen információk nyomán nem feltétlenül 
történik intézkedés. A hírszerzés területén a nagyobb mértékű 
együttműködés és egy egységes európai szerv megteremtésével az 
EU konkrét lépéseket tehetne a hírszerzési információk gyűjtése és 
biztosítása érdekében. Ez előnyökkel járna a polgárok számára, és 
biztonságosabb környezetet teremtene.

 79. BEFEKTETÉS A GÉNSZERKESZTÉSI  
         TECHNOLÓGIÁBA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Aki az események előtt jár, az befolyásolhatja az eseményeket. 
Az Európai Uniónak jelentős befektetést kell eszközölnie a 
génszerkesztési technológiákba, hogy elkerülje a más országokba, 
például az USA-ba vagy Kínába irányuló agyelszívást.

Európa rendkívül erős a kiváló kutatókörök rendszerint 
közintézmények általi kialakítása terén, amelyeket a tagállamok 
finanszíroznak. Ezen túlmenően ahhoz, hogy az EU megőrizhesse 
vezető szerepét e gyorsan fejlődő területen, megfelelő pénzügyi 
befektetéseket kell eszközölnie a kutatásba és az iparba, amelyek 
lehetővé tennék az EU számára, hogy megtartsa alkupozícióját annak 
eldöntése során, hogy ezt a technológiát hogyan fogják felhasználni 
és a polgárok rendelkezésére bocsátani.

Az EU-nak meg kell próbálnia forrásokat elkülöníteni, és támogatnia 
kell az e technológiát kutató egyetemeket, valamint az ilyen típusú 
innovációt az EU-ban.

 78. A MOLEKULÁRIS ÉS  
         SEJTBIOLÓGIA OKTATÁSÁNAK  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés 

A DNS-forradalomra való legjobb felkészülés 
érdekében, és hogy észszerű etikai vita 
folyhasson, fel kell készíteni a lakosságot. 
Mivel ez a téma nagyon érzékeny és rengeteg 
elfogult információ kering, a polgároknak a 
felső tagozatos vagy a középiskolai oktatás 
keretében megfelelő oktatásban kell 
részesülniük a molekuláris és a sejtbiológia, 
valamint a genetika terén. Mindezek a 
tudományok meglehetősen újak és gyorsan 
fejlődnek, melyeket a frissített tantervek 
keretében kellene tanítani.

A génszerkesztés hihetetlen lehetőségeket 
tartogat az orvostudomány, a mezőgazdaság 
és a környezet számára, de a lehetséges 
veszélyek kapcsán félelmet is ébreszt. Ezt az új 
technológiát formális viták és etikai értékelés 
keretében kell átgondolni. Európában a 
génszerkesztés rendkívül érzékeny téma és az 
emberek gyakran összekevernek különböző 
fogalmakat, ami hosszú távon káros lehet.

Az előző elképzeléssel összhangban a kutatókat 
vagy a kutatóintézeteket kötelezni kell arra, hogy 
a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül 
kommunikáljanak, és ezeken keresztül fejtsék 
ki, hogy mivel foglalkoznak, és a munkájuk 
milyen hatással lesz a modern tudományra, 
elkerülve ezzel a lakosság szembenállását. Az 
EU előmozdíthatja, hogy e téma fontosságát a 
tantervekben, és ösztönzőket teremthet, hogy 
segítse az ismeretterjesztést.

BIZTONSÁGOS ÉS VESZÉLYES:  
Életben maradni zavaros időkben
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 80. INGYENES VÍRUSIRTÓ  
         SZOFTVER FEJLESZTÉSE AZ  
         UNIÓS POLGÁROK SZÁMÁRA 

Nikolaos

Az EU-nak finanszíroznia kellene egy 
köztulajdonban lévő vállalkozást, 
amely tudósokat, programozókat és 
szoftvertervezőket foglalkoztatna, hogy egy 
ingyenes vírusirtó szoftvert hozzon létre, és 
azt ingyen az uniós polgárok rendelkezésére 
bocsássa. A nyílt forráskódú termékeknek 
megvan az az előnyük, hogy együttműködésen 
alapulnak, és biztosítják, hogy a rendszerek 
stabilak és az új fenyegetésekhez 
igazíthatók legyenek. A szakma krémjének 
a foglalkoztatásával Európa egy fontos 
közszolgáltatást nyújthatna polgárainak. Ezen 
túlmenően a vírusirtó szoftverek megvásárlása 
költséges lehet, és ebből adódóan egyes 
vállalkozások és magánemberek úgy 
dönthetnek, hogy a fontos vírusirtó 
szoftverek nélkül dolgoznak és élnek, és ezzel 
kiszolgáltatják rendszereiket és személyzetüket 
az új fenyegetéseknek.

Az internethasználók többsége számára 
az egyik alapvető lépés, hogy letöltenek a 
készülékükre valamilyen vírusirtó programot. 
Az internetes csalások és az információk 
hiánya miatt sok polgár úgy érzi, hogy túl 
sok lehetőségből kell választania, amikor 
megbízható és jó minőségű szoftvert keres, 
amely majd megvédi.

Egy köztulajdonban lévő szervezet 
támogatásával és létrehozásával biztosítható 
lenne, hogy rendelkezésre álljon egy 
demokratikusan elszámoltatható és a 
polgárokat a középpontba állító vírusirtó 
rendszer, amely azonnali, kézzelfogható 
előnyökkel járna az európai polgárok 
biztonsága szempontjából.

INTERJÚ

Pontosan mit tehet az EU, hogy kezelje a nőkkel 
szembeni online visszaélést?

Az elképzelésem az lenne, hogy az online visszaélést hivatalosan is el 
kellene ismerni a nőkkel vagy lányokkal szemben elkövetett visszaélés 
vagy erőszak egyik formájaként. Léteznek olyan események, mint a 
nőkkel szembeni erőszak felszámolásának világnapja és az emberi 
jogok napja decemberben. A nőkkel szembeni mindenfajta erőszak 
nyilvánvalóan rossz, de úgy gondolom, hogy nagyszerű lenne, ha az 
összes politikai párt, valamennyi tagállam és az uniós intézmények 
elismernék, hogy az online visszaélés a nőkkel és lányokkal szembeni 
erőszak egyik formája. 
 
Úgy gondolom, hogy a második dolog, amit az EU tehetne, 
egyértelműen a transznacionális partnerség köré összpontosul. Az 
online visszaéléssel kapcsolatban szerzett személyes tapasztalataim 
alapján úgy találtam, hogy rengeteg zaklató Amerikában vagy 
Ausztriában van, de az Interpol nem rendelkezik elegendő erőforrással 
ahhoz, hogy ezen dolgozzon, és biztos vagyok abban, hogy ezek a 
tagállamok rendelkeznek információkkal az Egyesült Királyságban 
vagy máshol lévő trollokról, tehát hogyan osztjuk meg az online 
bűnözésre vonatkozó információkat?

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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AZ IFJÚSÁGI FÓRUM KOMMENTÁRJA  
 BIZTONSÁGOS ÉS VESZÉLYES

A biztonság sok polgár számára fontos ügy. Hogyan állhatunk pozitívan ezekhez a vitákhoz? Globálisan elismert, 
hogy a fiatalok és az ifjúsági szervezetek közreműködnek a békésebb és nagyobb ellenálló képességgel rendelkező 
társadalmak kialakításában. Európa, amely több évtizede békében élő kontinens, a fiatalokat állíthatja a megoldás 
középpontjába. Az Európai Ifjúsági Fórum a fiatalság, a béke és a biztonság mellett áll ki Európában és a világban.

A YO!Fest és a 2018-as európai ifjúsági rendezvény békével és 
biztonsággal kapcsolatos kérdésekről folyó vitáinak az Európai Unió 
(EU) külpolitikáit érintő politikai válsággal összefüggésben tartották 
meg. 

A meglévő politikai keret, így az EU kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó globális stratégiája támogatja a társadalmi rezilienciára 
vonatkozó elképzelést, amely azáltal valósulhat meg, hogy fokozzuk 
az oktatás, a kultúra és az ifjúságügy terén végzett, a pluralizmus, 
az együttélés és az egymás iránti tisztelet előmozdítását célzó 
tevékenységeinket; e stratégia azonban csak kedvezményezettként 
veszi figyelembe a fiatalokat, nem pedig általános szereplőként. 

Az európai fejlesztési konszenzus keretet biztosít, amelyben a fiatalok 
a változás és a fejlődés szereplői, és ekként közreműködnek a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrendben, amely elmozdulást jelent attól a 
retorikától, amely a fiatalokat a körülmények áldozataiként ábrázolja. 

Miközben folytatódik a menekültügyet és a külső határigazgatást 
övező politikai zavarkeltés, félelmet keltve a közvéleményben, az 
Európai Bizottság következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 
külügyeket érintő új javaslata korlátozott minőségben foglalkozik a 
fiatalokkal, főként az Erasmus lencséin keresztül. A béke és biztonság 
területének legújabb fiatalokkal kapcsolatos politikai fejleményei 
azonban kedvezők, gondolva a Tanács következtetéseire, amelyek 
útmutatást nyújtanak a tagállamoknak az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
a fiatalokról, a békéről és a biztonságról szóló, 2015-ben elfogadott 
határozatának végrehajtásához, és mozgásteret biztosítanak a 
fiatalok számára, hogy közreműködjenek a konfliktusmegelőzésben 
és -rendezésben. Alapvető, hogy a tagállamok e következtetések 
végrehajtása érdekében biztonságos, összetartó és harmonikus 
társadalmat építsenek, a fiatalságot egy békés Európa középpontjába 
állítva.

A YO!Fest és az EYE 2018 rendezvényen folytatott viták biztonságos 
teret biztosítottak a fiatalok számára a szervezéshez, és hogy 
építhessenek a béketeremtés és a konfliktusmegelőzés terén szerzett 
tapasztalataikra. A fiatalok a jelenlegi válságokhoz – az úgynevezett 
„migránsválsághoz” – kapcsolódó kérdéseket vetettek fel, valamint 
beszéltek a fiatalok társadalomba való teljes körű beilleszkedését 
gátló akadályokról, így például a bizonytalan munkafeltételekről, a 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekről, az oktatási struktúrákról 
és a jogokhoz való hozzáférésről. Ahhoz, hogy inkluzívabb 

társadalmakat építsünk, amelyek mindenkit 
örömmel fogadnak, rendkívül fontos, hogy 
a migrációról folyó vitát különválasszuk a 
biztonsági problémáktól. 

A YO!Fest és az EYE 2018 tevékenységei 
dacoltak a sztereotípiákkal, és előmozdították 
az interkulturális párbeszédet, kiemelve 
az ellenállóképes társadalmak építésének 
szükségességét, amelyekben minden 
fiatal kibontakozhat, és a legteljesebb 
mértékben gyakorolhatja az alapvető jogait, 
a nemek közötti egyenlőség fokozásának 
szükségességét, valamint a fiatalok és a 
fiatal nők emancipációját azzal a céllal, hogy 
megmutatkozhasson sokszínűségük. 

A YO!Fest és az EYE 2018 rendezvényen 
megosztott elképzelésekre építkezve az 
európai intézményeknek és a tagállamoknak 
együtt kell munkálkodniuk azon, hogy nemzeti 
stratégiákat dolgozzanak ki a fiatalokról, 
a békéről és a biztonságról szóló ENSZ BT-
határozat részvételen alapuló végrehajtására, e 
stratégiák megtervezésébe, végrehajtásába és 
értékelésébe bevonva a fiatalokat és az ifjúsági 
szervezeteket. 

Kulcsfontosságú, hogy az európai intézmények 
biztosítsák a különböző hátterű fiatalok 
elismerését, és megfelelő támogatást adjanak 
számukra, hogy olyan tevékenységeken 
dolgozhassanak, amelyekkel megelőzhető az 
erőszakos magatartás és hangnem. Ennek az 
Erasmus+ program és utódprogramjai által 
biztosított finanszírozás részét kell képeznie.
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5. HELYI ÉS GLOBÁLIS:   
 Megvédeni a bolygónkat
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Mit tehet az Unió, hogy megvédje bolygónkat? Sürgősen kezelni 
kell az éghajlatváltozást, ám sokan még mindig nem tartják ezt 
prioritásnak. Az utolsó Eurobarométer-felmérés azt mutatta, hogy 
az uniós polgárok véleménye szerint az éghajlatváltozás az EU előtt 
álló problémák sorában csak a hetedik legfontosabb, a környezet 
és az energiaellátás pedig tizedik és tizenegyedik helyre került39. A 
veszély azonban valós, és most kell lépnünk, ha el akarjuk kerülni 
ökoszisztémánk pusztulását és magának az emberiség létének 
a veszélybe sodrását. Ez nemcsak az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet foglalja magában, hanem a mindenki számára elérhető, 
fenntarthatóbb, egészségesebb és igazságosabb életmód felé 
vezető utat is, összhangban az ENSZ 2030-ra szóló fenntartható 
fejlesztési céljaival.

Az EYE 2018 napirendje jövőképet határozott meg e célok tekintetében, 
a globálistól és helyi szintig, a Földtől az űrig, és mindenre vonatkozóan, 
amely e kettő között található. Világossá tette, hogy e problémák 
megoldásához az összes szereplő bevonására és részvételére 
szükség van: a globális szervezetekre, az európai intézményekre, a 
nemzetállamokra, a régiókra és önkormányzatokra, a vállalatokra, a 
gazdaságokra, a kutatóintézetekre, az iskolákra, a nem kormányzati 
szervezetekre és a magánemberekre. A fiatal résztvevők a szívükön 
viselik az éghajlatváltozást és a környezetet: sokan közülük máris 
fenntarthatóbb életmódot élnek szüleiknél, vagy saját maguk és a jövő 
nemzedékek érdekében hajlandók az átállásra.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

FIATAL ÉS IDŐS: A FIATAL EURÓPAIAKAT FOGLALKOZTATÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

MINDENKI ÖSSZESEN

Munkalehetőségek / 
Munkanélküliség

Oktatási 
lehetőségek

Eletminőség Politikai 
részvétel

Digitalizáció Médiaszabadság / 
Kihívások

Lakhatás Automatizálás

AZ EU28 ÖSSZESEN

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 BIZTONSÁGOS ÉS VESZÉLYES: A FIATAL EURÓPAIAKAT FOGLALKOZTATÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

MINDENKI ÖSSZESEN

Rasszizmus /
gyűlölet-bűncselekmények

Emberi jogok Terrorizmus Korrupció Internetbiztonság 
(kibertámadások/

kiberbűnözés)

Bűnözés Határvédelem

AZ EU28 ÖSSZESEN

0

100

200

300

400

500

600

700

KÜLÖN ÉS EGYÜTT: A FIATAL EURÓPAIAKAT FOGLALKOZTATÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

MINDENKI ÖSSZESEN

Bevándorlás Szólásszabadság Polgári szerepvállalás / 
Törődés 

(pl. önkéntesség, 
kampányolás)

Alhírek Euroszkepticizmus Költségvetés /
Pénzügyek

e-részvétel /
Digitális demokrácia

AZ EU28 ÖSSZESEN

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

HELYI ÉS GLOBÁLIS – A FIATAL EURÓPAIAKAT FOGLALKOZTATÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

MINDENKI ÖSSZESEN

Eghajlatváltozás Globális 
szegénységt

Oceánok /
Hulladékgazdálkodás

A világ 
népességének 

növekedése

Fenntartható 
városok

Fenntartható 
élet a helyi 

környezetekben

Allatok 
kihalása

Biológiai 
sokféleség

Urkutatás Gazdálkodás

AZ EU28 ÖSSZESEN

0

100

200

300

400

500

600

700

GAZDAG ÉS SZEGÉNY – A FIATAL EURÓPAIAKAT FOGLALKOZTATÓ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

MINDENKI ÖSSZESEN

Egyenlőtlenség Boldogság Létminimum Innováció 
(induló vállalkozások stb.)

Nem 
fizetett 

munkatapasztalat

Tisztességes 
kereskedelem

Globalizált 
kereskedelem

Városi / 
Vidéki megosztottság

AZ EU28 ÖSSZESEN

39 Európai Bizottság, „89. standard Eurobarométer felmérés, 2018. március”, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180 
(hozzáférés: 2018. június) 
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK  

Az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákra adható megoldások éppolyan változatosak, 
mint maguk a problémák. A legelső lépés a figyelem felhívása a problémára, de ezt konkrét 
intézkedéseknek kell követnie. Amikor a párizsi COP21 konferencián, 2015. december 12-én 
195 ország aláírta a Párizsi Megállapodást, úgy tűnt, hogy sikerült fordulópontot elérni. A 
megállapodás kevesebb, mint egy évvel később hatályba lépett. A megállapodásban részt 
vevő országok vállalták, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C alatti szintre 
korlátozzák, és tekintettel a súlyos kockázatokra, a közeljövőben az 1,5 °C-os értékre fognak 
törekedni. Most, amikor sokan hevesen tagadják az éghajlatváltozást, még sürgetőbb az 
ellene való küzdelem. Az EYE bizonyította, hogy a fiatalok hallatni kívánják a hangjukat: az 
éghajlatváltozás olyan globális kihívás, amely nem tartja tiszteletben a nemzeti határokat. 
A kibocsátások és egyéb következmények mindenütt hatással vannak az emberekre.

A politikai intézményekre nehezedő nyomás minden centiméterrel nő, amellyel vékonyodnak a sarki jégtakarók. Ez a rész 20 
elképzelést mutat be, amelyekben szó esik a világűrből származó tanulságokról, új diplomáciai intézkedésekről és a nők által 
az e küzdelemben gyakorolt hatásról. E rész megvitatja a 21. századi gazdálkodást és azokat az új jogszabályokat, amelyek 
segíthetnének az esőerdők kiirtásának megelőzésében az Európán kívüli országokban. Az EU-nak 1990 óta sikerült csaknem 
egynegyedével csökkentenie az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat.40 A közelmúltbeli technikai innovációknak köszönhetően 
kisebb az energiafogyasztás, és visszaszorult a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó tüzelőanyagok használata. Ennél azonban 
többre van szükség. A fiataloknak fel kell emelniük a hangjukat, konkrét intézkedéseket kell kérniük, és kreatív megközelítésekkel 
kell előállniuk, hogy megmutassák, most kell cselekednünk, mielőtt még túl késő lenne.

 81. EGY EURÓPAI  
         ZÖLDTETŐPROGRAM  
         LÉTREHOZÁSA 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott 
elképzelés 

Az lenne az elképzelésem, hogy az EU indítson 
kampányt, amellyel támogatja a városokban a 
háztetők zöld felhasználását. Ennek keretében 
a jelenlegi tetőket közkertekké alakíthatnák 
át, lehetővé téve a városi mezőgazdaságra 
való felhasználásukat, vagy ösztönözhetnék a 
fejlesztőket, hogy az új épületeket úgy alakítsák 
ki, hogy maximális méretű legyen a tetőn lévő 
hely.

Európa különféle méretű városokkal rendelkezik, 
és a tetők nagyrészt kihasználatlanok. Ezek 
jelentős része azonban jól hasznosítható lenne: 
egy bolognai tanulmány szerint a tetőkertek 
az épületekben elfogyasztott zöldségek 
háromnegyedét megtermelhetnék, ha minden 
alkalmas lapos tetőt városi mezőgazdasági célra 
hasznosítanának.41

A mezőgazdasági hasznosításon túlmenően 
a tetők közösségi kerteket is biztosíthatnak a 
lakosok és az irodai dolgozók számára, javítva az 
életminőségüket. Ezt az épületek tetőinek a zöld 
célokra való nagyobb mértékű felhasználására 
vonatkozó kampány és szabályozás 
támogatásával lehetne megvalósítani.

 82. ZÖLD DIPLOMÁCIA ALKALMAZÁSAAZ  
         ÉGHAJLAT SZEM ELŐTT TARTÁSÁHOZ 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott elképzelés  

Egy másik elképzelés az éghajlati diplomácia előmozdítása lenne. Ez a 
célzott külpolitika egyik formája, amelynek célja a harmadik országbeli 
kormányok és globálisan a nem kormányzati szereplők azon közös 
akarat megvalósításában való szerepvállalásának elérése érdekében, 
hogy kevesebb kibocsátást állítsunk elő, és támogassuk az éghajlatbarát 
fejlődést – segítve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. E megközelítés 
megpróbálja harmonizálni az államok érdekeit, ugyanakkor 
hangsúlyozza az emberi jólét, a környezeti állapot és a Föld bolygó 
megőrzésének fontosságát. Az éghajlati diplomáciát fel kell venni a 
fenntarthatósági menetrendbe a politikai szintű figyelemfelkeltés, 
valamint annak érdekében, hogy minden lehetséges fórumon hangsúlyt 
kapjon az éghajlatváltozásra való reagálás szükségessége42.

Az éghajlatváltozás megoldásaira gondolva hajlamosak vagyunk arra, 
hogy ezek körét a nem kormányzati szervezetek és az aktivisták munkájára 
korlátozzuk. A Párizsi Megállapodás azonban világos példa arra, hogy a 
politikusok is fontos lépéseket tehetnek a környezettudatos politikai 
szféra megteremtéséért. A fiatalok ennek ellenére úgy gondolják, hogy 
többet kell tenni. Egyrészt többet kérünk döntéshozóinktól, másrészt 
pedig még több fiatalt kérünk, hogy aktívabban vegyen részt, és kezdje 
el a figyelemfelkeltést a közösségekben és az aktivista csoportokban.

Mint Jayathma Vickramanayake, az ENSZ főtitkárának ifjúsági 
megbízottja kijelentette: „Képzeljük el, hogy ez milyen hatással lenne az 
éghajlatváltozásra, ha minden diplomáciai eszmecserén célként tűznék 
ki a környezetbarátabbá válást is.”

40 Európai Környezetvédelmi Ügynökség, „EU reports lowest greenhouse gas emissions on record” (Az EU az eddigi legalacsonyabb üvegházhatásúgáz-
kibocsátásról számol be) https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-inventory-report-press-release (hozzáférés: 2018. június)
41 Európai Bizottság, „A tetőkertek a város zöldségszükségletének háromnegyedét megtermelhetnék”, http://ec.europa.eu/environment/integration/
research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf (hozzáférés: 2018. július)
42 A Külügyi Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság közös ülése: éghajlati diplomácia http://www.
europarl.europa.eu/committees/hu/envi/home.html (hozzáférés: 2018. június)
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 83. FEMINIZMUS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI  
         KÜZDELEMBEN 

Kristy 

Az EU-nak kívül és belül egyaránt ösztönöznie kellene az olyan 
intézkedéseket, amelyek nagyobb hatalmat adnak a nők kezébe, 
amikor környezeti válság következik be, például a mezőgazdaság 
által dominált fejlődő országok abban való segítése során, hogy 
kevésbé támaszkodjanak a női munkaerőre.43 Az EU saját területén 
belül szintén gondoskodhat arról, hogy a nők megfelelő képviselettel 
rendelkezzenek, és egyenlő figyelmet kapjanak e kérdést illetően, 
például annak biztosításával, hogy az európai politikai pártok vezető 
jelöltjeinek az 50%-a nő legyen.

Az ENSZ jelentése alapján tudjuk, hogy az éghajlatváltozás 
nemcsak a környezet válsága, hanem még hangsúlyosabbá 
teszi az egyenlőtlenségeket is. A fiatalok felfogása szerint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem a feminizmust is magában 
foglalja, és nem ok nélkül gondolják így: egyes bizonyítékok arra 
engednek következtetni, hogy a nőket nagyobb valószínűséggel 
érinti hátrányosan az éghajlatváltozás. Az ENSZ tanulmányaiból 
az derül ki, hogy az éghajlatváltozás miatt a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerülő személyek hozzávetőlegesen 80%-a nő44. E jelenség 
globális léptékben ölt testet, és ennek következményeképpen a nők 
számára nehezebb helyreállni az infrastruktúrákat, az élet és a munka 
helyszínéül szolgáló tereket megsemmisítő katasztrófák után.

Egy több generációt egybefogó megközelítést is tapasztalunk: a nők 
gondoskodnak a gyermekeikről, a szülőkről, az idősebbekről, és ez a 
kiadásaikban is tükröződik. Ha az éghajlati igazságosság és a nemek 
közötti igazságosság közötti összefüggésekre összpontosítunk, ez 
lehet az olyan fenntartható, tartós megoldás megtalálását célzó 
első eredményes megközelítések egyike, amely a férfiakéval azonos 
gazdasági erőt biztosítana a nők számára. Az EU globális politikai 
intézményként elég tekintéllyel rendelkezik ahhoz, hogy fellépjen ez 
ügyben, és elérje, hogy megvalósuljon a globális igazságosság.

A feminizmus kétségtelenül fontos eszköz a globális egyenlőtlenség 
kezelésében, amit fel kell használni az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklésére. 

 84. TÁMOGATÁS A FIATAL  
         MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK  
         ÉS AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK  
         SZÁMÁRA 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott 
elképzelés 

Az EU három intézkedéssel léphet fel, 
hogy megbirkózzon az élelmiszerhiány 
problémájával. 

Először is, a gazdaságokat el kell látni az új 
technológiák alkalmazásához szükséges 
infrastruktúrával annak érdekében, hogy 
képesek legyenek elegendő élelmet termelni 
Európa számára. A vidéki területeken a 
növények ültetéséhez, termesztéséhez és 
betakarításához telepíteni kell az olyan 
alapvető eszközöket, mint a széles sávú 
internet és a GPS. 

Másodszor, az Európai Unió ösztönzőket 
biztosíthatna a polgárok számára, hogy 
mezőgazdasági termelővé váljanak, 
például induló források vagy az olyan fiatal 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott pénzügyi 
támogatás révén, akik saját mezőgazdasági 
vállalkozást kívánnak indítani. Ez segítene 
megfizethetővé tenni az új technológiát a nagy 
és a kisméretű gazdaságok számára. 

Harmadszor, az új technológiákat be kell 
építeni a mezőgazdasági oktatási intézmények 
tantervébe. Ez segítene felhívni a figyelmet 
a hatékony alternatívákra, és ellátná a fiatal 
gazdálkodókat a legalkalmasabb technológia 
használatához szükséges tudással. 

A gazdálkodás és a mezőgazdaság európai 
modellje összességében nagyon hatékony és 
sokszínű. Európa képes viszonylag kis területen 
nagy mennyiségű élelmiszert előállítani. 
Európa emiatt példa lehet a világ más régiói 
számára. Ezenfelül a fiatalok hajlamosak arra, 
hogy a jövő gazdaságára a technológián 
alapuló, de ugyanakkor nagyon változatos 
tevékenységként gondoljanak, figyelembe 
véve a biogazdálkodást, a fenntarthatóságot és 
az állatjólétet. 

43 Mezőgazdasági Termelők Világszervezete, „The Role of Rural Women in Agriculture” (A vidéki nők szerepe a mezőgazdaságban), http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-
of-rural-women-in-agriculture.html (hozzáférés: 2018. július)
44 BBC, „Climate change impacts women more than men” (Az éghajlatváltozás jobban sújtja a nőket, mint a férfiakat), https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (hozzáférés: 
2018. július); ENSZ, „Women, Gender Equality and Climate Change” (Nők, nemek közötti egyenlőség és éghajlatváltozás), http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/
Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf (2018. június)

HELYI ÉS GLOBÁLIS: Megvédeni a bolygónkat
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INTERJÚ

Milyen környezeti problémákkal 
találkozott, amikor kiküldetései 
során uniós projekteket keresett 
fel?
Rengeteg mezőgazdasági termelőt láttam. 
Zimbabwében például a gazdaság a 
mezőgazdaságra épül, és az éghajlatváltozás 
tönkreteszi a termést. A mezőgazdasági 
termelőknek új mezőgazdasági módszereket 
tanítanak, mert hagyományos módszereket 
követnek, és nem tudják, hogy kell ültetni, ezt 
véletlenszerűen végzik. Az éghajlatváltozás 
sújtja a mezőgazdasági termelőket, mert 
nem engedhetik meg maguknak, hogy a 
terményt eladják, a terméshozam épp csak 
elegendő maguknak és a családjuknak. Ha a 
termés az éghajlati viszonyok miatt teljesen 
tönkremegy, nincs mit enniük. Sok uniós projekt 
keretében próbálják megtanítani nekik, hogyan 
előzzék meg az ilyen eseteket, vagy hogyan 
alkalmazkodjanak az időjáráshoz. Mauritiuson 
láttam egy „Ökoiskola” elnevezésű projektet 
is, amelynek keretében arra biztatták a fiatal 
gyermekeket, hogy kerüljék a műanyagokat, 
és ügyeljenek a környezetre.  Ha a gyermekek 
nem kezdenek el most odafigyelni, a következő 
évtizedben mindannyiunkat elborít a műanyag!

Ellie Tomassi,  
Faces2Hearts blogger Kelet- és Dél-Afrikában

 85. A HÚS TÁMOGATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 
Noémie és Emily 

Európának élre kell állnia a növényi alapú étrend népszerűsítésében, oly 
módon, hogy a mezőgazdasági támogatások súlypontját az intenzív 
állattenyésztésről áthelyezi a gyümölcs- és/vagy zöldségtermesztésre. E 
lépés azzal is támogatható, hogy növelik a növényekben gazdag lehetőségek 
ökológiai termelésére irányuló kutatás uniós finanszírozását, és szigorúbb 
határértékeket határoznak meg a levegő-, a talaj- és a vízszennyezés, az 
állatjólét és az antibiotikumok használata tekintetében.

Nagy probléma a túlzott húsfogyasztás, amely sok szempontból nem 
fenntartható. Az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 10%-
a mezőgazdaságból származik, és erőfeszítéseink jelentős része a 
hústermelésre irányul45. A földterületeket egyre nagyobb mértékben 
használják takarmánynövények termesztésére az emberi fogyasztásra szánt 
zöldségek termesztése helyett. Ha a terményeket közvetlenül fogyasztanánk 
el, ahelyett, hogy azokat állatok takarmányozására használnánk fel, 
csökkenne a légkörben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és más célra 
felhasználható föld szabadulna fel. A nagyüzemi gazdaságokban a levegőbe 
kibocsátott gázokon túlmenően egyre több az állati eredetű hulladék, 
amelyet – nagy mennyisége miatt – a föld már nem tud felvenni, ami 
visszafordíthatatlan kárt okoz a talajban. Az állattenyésztés környezetünkre 
gyakorolt hatásának minimálisra csökkentése érdekében az egyik megoldás 
a húsfogyasztás csökkentése, továbbá több élelmiszer termelése egy 
sokszínűbb ökoszisztéma biztosítása mellett.

Ez a tendencia nemcsak Európában, hanem Európa határainkon kívül 
is érzékelhető. Az esőerdők és más, biológiai sokféleség jellemezte 
ökoszisztémák szempontjából pusztító következményekkel járnak a 
húson, a tejtermékeken és az állatállomány takarmányozására használt 
szóján alapuló étrendek. Az állattenyésztés érdekében történő erdőirtásra 
többnyire a trópusi régiókban kerül sor. Amazóniában például az erdőktől 
megtisztított földterület 80%-át legelővé alakították át, hogy azon állatokat 
legeltessenek.46 Szükségtelen elmondani, hogy ezzel tönkreteszik az 
esőerdőket, bolygónk egyik legfontosabb ökoszisztémáját, zöld tüdőnket, 
amelyet védeni kellene.

 86. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉS A  
         HASZONÁLLLATOKRA VONATKOZÓ  
         MAGASABB SZINTŰ NORMÁK ELŐMOZDÍTÁSA 

Marlene

Az EU-nak a nagyobb mértékű biodiverzitást szolgáló szabályokat kell 
meghatároznia, és ezzel vissza kell tartania a mezőgazdasági termelőket a 
monokultúrák létrehozásától. 

Vidéki térségeink jelenlegi struktúrája súlyos problémát jelent. Az óriási 
monokultúrák kevés élőhelyet kínálnak a vadvilág számára, és veszélyeztetik 
a biológiai sokféleséget. A vidéki térségek diverzifikációja sok előnnyel jár: 
védi földjeinket a talajerózióval szemben, visszaállítja a biodiverzitást, és 
biztosítja a fenntarthatóságot, hogy csak néhányat említsünk.

Az EU-nak elő kell mozdítania a helyi természetvédőkkel való szorosabb 
együttműködést és az organikusabb gazdálkodást, hogy fenntarthatóbb 
környezetet és életmódot teremtsen. Ezeknek a gazdaságoknak garantálniuk 
kell a magasabb színvonalú állatjólétet is, pl. a kültéri területeket az állatok 
számára.

Ez fontos lépés lenne a fenntartható mezőgazdaság, valamint az állatjólét, a 
biodiverzitás és a vadvilág védelme felé.

45 Eurostat, „Agriculture - greenhouse gas emission statistics” (Mezőgazdaság: üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
statisztikák), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_greenhouse_
gas_emission_statistics&oldid=367927 (hozzáférés: 2018. július)
46 Yale, „Cattle Ranching in the Amazon Region” (Szarvasmarha-tenyésztés az Amazonas vidékén) https://
globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/cattle-ranching (hozzáférés: 2018. július)
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MEGÚJULÓ ENERGIÁK, INTELLIGENS VÁROSOK ÉS FENNTARTHATÓ VÁLLALKOZÁS

Az Európai Uniónak zöld energetikai szuperhatalommá kellene válnia? Az energiaköltségek 
megviselik az európai ipart és a háztartásokat. Nos, hogyan vihetjük véghez az 
energiaágazatban a fenntartható átalakulást? Le kell állítanunk a szennyező fosszilis 
tüzelőanyagok fogyasztását és az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a tiszta megújuló 
energiák fejlesztésére kell törekednünk. 

Az EU azt akarja, hogy 2030-ig energiafogyasztásának 32%-a megújuló forrásokból származzon; ez az új cél a megújulóenergia-
irányelvben szerepel, a tiszta energiáról szóló csomag részeként47. Az energiarendszer helyes átalakítása minden bizonnyal új 
munkahelyeket is teremt, pótolva a hanyatló ágazatok kieső munkahelyeit. A probléma az, hogy a megújuló energiák még mindig 
költségesek, és a jelenlegi technológiák egyelőre nem garantálják a világ energiaszükségletének teljes fedezését. Egyes intelligens 
városok és városi területek azonban, amelyek adatok segítségével javítják a hatékonyságot és az erőforrás-gazdálkodást, máris jó 
példával járnak elöl, és segítenek abban, hogy elképzeljünk egy másik életet. Az Európai Bizottság emiatt 2010 óta odaítéli egyes 
városoknak az „Európa zöld fővárosa” díjat.

Az EYE 2018 rendezvényen azonban megállapították, hogy a siker kulcsa, hogy a „zöld” technológiák nyereségessé váljanak az 
iparágak számára. El kell kerülnünk a környezet és az ipar közötti ütközést. Az ökológiailag fenntartható megoldások keresése nem 
az ipar tönkretételét, hanem egy fenntartható ipar kiépítését jelenti. A fiatalok képesek és hajlandók is a változás élére állni, de ehhez 
meg kell erősíteni a helyzetüket.

47 Európai Bizottság, „Europe leads the global clean energy transition”, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm (hozzáférés: 2018. június)
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 87. A FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁSOK  
         TÁMOGATÁSA, HOGY ENERGIÁT TÁPLÁLJANAK  
         VISSZA A HÁLÓZATBA 

Claire, valamint egy panelbeszélgetés során elhangzott elképzelés

Az EU-nak támogatnia kell a tiszta energiát, így például a szélenergiát 
és a napenergiát, valamint az elektromos járművek használatát. 
A napelemeknek például jobban el kellene terjedniük az európai 
háztartásokban. Mindenki megtermelhetné az energiát saját 
háza számára, és ha többlete van, azt az energetikai vállalatoknak 
értékesíthetné. E gyakorlatot egyes uniós tagállamokban, például 
Németországban, Franciaországban és Olaszországban már 
bevezették. 

Az EU a következő többéves pénzügyi keretben támogatásokat 
különíthetne el hasonló gyakorlatok számára, vagy csökkenthetné 
az adóterheket, hogy jutalmazza a napelemek alkalmazását. 
Támogatni lehetne az elektromos járműveket, amelyeknek jobban 
el kell terjedniük a piacon, és megfizethetőbbnek kell lenniük, mint 
jelenleg.

 89. AZ EURÓPAI  
         ENERGIAKÖZÖSSÉG ÉS -PIAC  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

Miután elégséges mennyiségben állítanak 
elő tiszta energiát, annak képesnek kell lennie 
a tagállamok közötti körforgásra. Az EU-nak 
elő kell mozdítania, hogy a tagállamok között 
egy tiszta energiahálózat formájában több 
összeköttetés legyen. A valamely tagállamban 
előállított tiszta energia, például szél- vagy 
napenergia többletét exportálni lehetne egy 
másikba, egy valóban európai energiapiac 
keretében. 

Ehhez nagyobb mértékű kohézióra és 
szorosabb unióra lenne szükség, amely az 
energiaágazatra is kiterjed. Ennek előnye 
egy európai szintű, hatékonyabb energiapiac 
megteremtése, valamint az energiaköltségek 
csökkenése lenne az uniós polgárok 
vállalkozásai és háztartásai számára. Ehhez 
hatékonyan kell tudni tárolni az energiát.

A hálózatok fontos eszközök, amelyekkel az 
emberek biztonságos energiával láthatók el, 
és keretet kínálnak a fenntarthatóbb energiára 
való törekvéshez és a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függés csökkentéséhez is.

 88. MENETREND MEGHATÁROZÁSA A  
         FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK HASZNÁLATÁNAK  
         MEGSZÜNTETÉSÉRE, VALAMINT A KIESŐ  
         MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK KORLÁTOZÁSA 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés 

Az EU-nak tervet kellene készítenie, amelyben határidőt rögzít a 
fosszilis tüzelőanyag-használat és a szénbányászat megszüntetésére 
vonatkozóan. Ezen intézkedések között szerepelhetne például a 
fosszilis tüzelőanyagok használatának fokozatos megszüntetése; 
a szabályok betartását elmulasztó vállalatokra kivetett szankciók; 
egy szén-dioxid-adó (amely egyes országokban már működik); és a 
dízelautók vásárlására kivetett adó. 

Változtatnunk kell az energiafelhasználási szokásainkon: a fosszilis 
tüzelőanyagok fogyasztása helyett megújuló energiát kellene 
használnunk. Az EU gáztól és fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függősége hosszú távon nem fenntartható. A kérdés nem az, hogy 
valóban az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése-e az 
előre vezető út, hanem hogy az mikor történik meg. Ez a strukturális 
változás egy új ipari forradalomhoz vezethet el bennünket. 

Az EU-nak segítenie kell az új munkahelyek létrehozásában is. 
A széniparról való átállás során nem szükségszerűen azokat 
foglalkoztatják az új zöld munkahelyeken, akik elveszítették a 
munkájukat. Az EU és a tagállamok társadalmi kötelessége, hogy 
lehetővé tegyék ezt az átállást, ugyanakkor védjék a munkavállalókat 
is; az átállásra vonatkozó menetrend segítené, hogy a változás 
szervezetten és strukturáltan menjen végbe.

 

 90. EURÓPAI LÉPTÉKŰ  
         INFRASTRUKTÚRÁK ÉS  
         KÖZÖS POLITIKA KIALAKÍTÁSA  
         A KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott 
elképzelés 

A közlekedésből eredő szennyezés egyik 
jelentős forrása a magántulajdonban 
lévő közlekedési eszközök és a rövid távú 
repülőjáratok nagyarányú használata48. A 
probléma enyhítésének egyik lehetősége 
az európai infrastruktúrák, például a 
nagysebességű vonatok helyzetbe hozása 
megfizethető alternatívaként, vagy a magán 
árufuvarozás jobb összehangolása Európa-
szerte.

A légi, vasúti és közúti közlekedés ennek 
értelmében szabályozást és koordinációt 
igényel. Ez a harmonizáció hozzájárulna a 
szén-dioxid-kibocsátások csökkenéséhez. 
Ösztönözhetné például a közlekedési vállalatok 
közötti koordinációt, hogy a kamionokban lévő 
helyet az üzemanyag-takarékosság érdekében 
optimálisan használják fel. Közös európai 
biztonsági normákat is biztosítana.

Ehhez természetesen finanszírozásra és 
politikai kohézióra lenne szükség, de tisztább, 
hatékonyabb közlekedést biztosítana az uniós 
polgárok számára.

48  The European Union Explained: Transport (Az Európai Unió ismertetése: közlekedés), az Európai Bizottság 
kiadványa, 2014: „A legnagyobb egységes közlekedési formaként a közút felel a szennyezés legnagyobb 
részéért, azaz a legújabb adatok szerint a közlekedésből származó összes CO2-kibocsátás mintegy 71%-áért 
(ezen belül pedig a kibocsátás körülbelül kétharmadát a személygépkocsik okozzák). A más ágazatok által 
okozott szennyezés lényegesen kisebb. A légi közlekedés a szennyezés 13%-áért felelős. A legkevésbé 
szennyező közlekedési eszköz a vasút, kevesebb mint 1%-kal.”
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INTERJÚ

Mit tehetnek a fiatalok, hogy védjék a környezetet, 
és küzdjenek az éghajlatváltozás ellen?
Szerintem az éghajlattal kapcsolatos fellépések három kategóriára 
oszthatók: először is, úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozásra 
adott válasz egyrészt a nagypolitika felől érkezik; a választ másrészt 
az emberek magatartása jelenti, akik fenntartható és környezetbarát 
módon átalakítják az életmódjukat. A fenntartható fejlesztési célok 
és a Párizsi Megállapodás céljainak elérése érdekében az ENSZ a 
„Little x Little” (Apránként) kampányt50 működteti, amely segíteni fog 
abban, hogy megvédjük a világunkat az éghajlatváltozástól. Ennek 
lényege, hogy kevesebb műanyagot használjunk, rövidebb ideig 
zuhanyozzunk, és autó helyett biciklivel járjunk munkába. 

A második fajta fellépés arról szól, hogy mi mint fiatal emberek 
hogyan tudjuk egyesíteni az erőinket és olyan platformokat teremteni, 
amelyek figyelmet keltenek kortársaink, az országok vezetői, az 
önkormányzatok, a polgármesterek és a közösségeinkben élő 
emberek körében. Végezetül a harmadik intézkedés a kormányok 
és a nagyvállalatok elszámoltathatóságának fenntartása. Például 
több petíciót kellene írnunk az éghajlatváltozásról. Esetleg létre kell 
hoznunk egy mozgalmat, amely világszerte mozgósítja az embereket.”

 

Jayathma Vickramanayake, 
az ENSZ főtitkárának ifjúsági megbízottja,

az „Egy jobb világon munkálkodva: a fiatalok és a fenntartható 
fejlődés” című panelbeszélgetés felszólalója

 91. INTELLIGENS VÁROSOK ÉS  
         TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Egy műhelytalálkozó során felvetett elképzelés

A valóban fenntartható városok megteremtése 
érdekében az EU-nak támogatnia kell az 
önkormányzatokat egy újfajta megközelítés 
kialakításában, amely a gyermekektől és a 
serdülőktől kezdve a felnőtteken át az idősekig 
minden generáció szükségleteinek megfelel, 
egy intelligens és hatékony tömegközlekedés 
alkalmazásával, amely kibocsátásmentes 
megoldásokon alapul, valamint a megosztott 
használat, például a kerékpárok és gépkocsik 
közös használatának fokozása révén. 

Továbbá, ellátásokat vagy támogatásokat 
lehetne használni, hogy nagy kiterjedésű 
sétálóövezeteket és több kerékpárutat 
hozzanak létre, többek között jobb 
infrastruktúra épülne ki a kerékpárok 
biztonságos parkolásához, valamint több 
forgalommentes övezetet hoznának 
létre. Harmadszor, a tömegközlekedésnek 
mindenki számára megfizethetőnek kellene 
lennie. Például az EU támogathatna egy 
egységes tömegközlekedési jegyrendszert 
a nagyvárosokban, olyan alkalmazásokkal, 
amelyek segítségével valós idejű menetrend 
információk és rugalmas útvonalak 
kérdezhetők le.

Az Európai Bizottság szerint napjainkban az 
európaiak több mint kétharmada városokban 
él49. E városokban problémát jelent a korlátozott 
tér, a forgalom, a szennyezés és a zöld területek 
hiánya. A fenti javaslatok célja, hogy vonzóbbá 
tegyék a tömegközlekedést.

49 Európai Bizottság, „Urban development” (Városfejlesztés), http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/
urban-development/ (hozzáférés: 2018. július)
50 ENSZ, „Little x Little” – a Z generáció által vezetett kampány, amely a fenntartható fejlesztési célokat támogatja 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-support-sustainable-
development-goals/ (hozzáférés: 2018. július)
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 92. A KÖRNYEZETBARÁT VÁLLALKOZÁSOK ÉS  
         PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 

Henriette  

Az elképzelésem részeként arra kérem az EU-t, hogy több forrást 
különítsen el a környezetbarát vállalkozásokra. E finanszírozási 
lehetőségeket világosabban kellene hirdetni is. Eredményesebb 
lehet, ha sokan részesülnek kisebb összegű uniós finanszírozásban, 
mint ha kevesen kapnak óriási összegeket, annak érdekében, hogy 
egész Európában egy új, környezetbarát kultúra terjedjen el.

Jól ismert, hogy a vállalkozások mindig az induló szakaszban 
igénylik a legtöbb támogatást. A környezetbarát vállalkozások 
esetében a vállalatok küzdenek, hogy a vállalkozás hagyományos 
paradigmáin kívülre ágazzanak el. Az EU támogatásokkal 
segíthetné az induló zöld vállalkozásokat.

Az egyesületeknek, nem kormányzati szervezeteknek vagy 
egyszerűen a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
csoportoknak szóló programokat szintén finanszírozni kell. A 
figyelem elnyerése érdekében a finanszírozásra való jelentkezés 
folyamatának világosnak és könnyen elvégezhetőnek kell lennie, 
mivel bonyolultabb változatok már most is léteznek.

Ez az elképzelés megerősítené a fiatal generációk helyzetét, 
mind vállalkozóként, mind aktivistaként oly módon, hogy 
rendelkeznének az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy hatást 
gyakoroljanak saját közösségeikben.

Végezetül, ezek az uniós programok bizonyos kapacitásépítési és 
mentorálási elemeket is magukban foglalhatnak annak érdekében, 
hogy a jelentkező induló vállalkozásokkal a bevált gyakorlatra 
vonatkozó tanácsokat osszanak meg. 

 93. AZ ELEKTRONIKUS  
         BERENDEZÉSEK  
         ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Frauke

Az EU segíthetne a természeti erőforrások 
megtakarításában azzal, hogy rákényszeríti 
a vállalatokat, hogy modulárisan alakítsák 
ki elektronikus készülékeiket és háztartási 
berendezéseiket. Ily módon, ha valami 
tönkremegy, csak az adott modult kell 
kicserélni, és könnyebbé válik a készülékek 
javítása. 

Például a telefonok esetében az EU jogi aktust 
terjeszthetne elő, amellyel kötelezővé teszi 
a nagyvállalatok számára, hogy a teljesen 
új telefon vásárlása helyett kicseréljék 
a nem működő részt. Ez a megközelítés 
fenntarthatóbb megoldást jelentene az 
elektronikus hulladékok problémájára.

Ez egy olyan szabályozás támogatására 
irányuló összehangolt politikai erőfeszítéssel 
lenne megvalósítható, amely az elektronikus 
hulladékok fenntarthatóbb és etikusabb 
megközelítéséhez vezetne.
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ÉLELMISZER-PAZARLÁS, MŰANYAGMENTESSÉG, TISZTA VÍZ ÉS HIGIÉNIA: A FOGYASZTÓI 
SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

A ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint évente az előállított összes 
élelmiszer közel egyharmada kárba vész vagy szemétre kerül51. Mintegy 88 millió tonna 
élelmiszert pazarolnak el évente az Európai Unióban, aminek járulékos költségei a becslések 
szerint 143 milliárd eurót tesznek ki52.  Az EU-ban az élelmiszer-hulladék első számú előállítói 
a háztartások, a második a mezőgazdaság. Amellett, hogy nem etikus, az élelmiszer-pazarlás 
negatív hatást gyakorol a környezetre és a gazdaságra, mert a később kidobott élelmiszer 
előállítása során felhasznált víz és energia is veszendőbe megy. A legtöbb élelmiszer-
pazarlás szükségtelen, és azt a rossz tárolási módszerek okozzák; mindezt az élelmiszer-
pazarlásra vonatkozó minőségi oktatás hiánya súlyosbítja. 

Az európaiak ugyanakkor évente 25 millió tonna műanyaghulladékot állítanak elő1. A műanyag szennyezi folyóinkat, 
óceánjainkat és a talajt. Az ENSZ kampányt folytat a tiszta tengerekért, az Európai Unió pedig idén elindította a műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiát, azzal a céllal, hogy átalakítsa a műanyagtermékek 
előállításának, felhasználásának és újrahasznosításának módját, és megszüntesse a tengeri hulladék fő forrásait. Ezen 
túlmenően a tiszta vízhez és a higiéniához való hozzáférés emberi jog, és a hiányához kapcsolódó kockázatok a sivatagok 
területének növekedésétől a halálos betegségeken át a konfliktusokig terjednek. 

A fiatalok a mentalitás megváltoztatását kérik, amely az iskolákban nyújtott külön oktatással, valamint az életmódunkat alakító 
és a környezetet védő új szabályokkal kezdődhetne.

 94. A MŰANYAGMENTES MEGKÖZELÍTÉS  
         ELŐMOZDÍTÁSA 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott elképzelés

Az EU-nak törekednie kell a műanyagok előállítására alkalmas 
alternatív anyagokra irányuló kutatások finanszírozására. Létezik 
például egyfajta műanyag, amely gombákból készül, és a bambusz 
is felhasználható újrahasználható eszközök készítésére, ami 
segíthet kevésbé vonzóvá tenni a műanyagok jelenlegi széles körű 
használatát.

A műanyagszennyezés megszüntetésének kérdése lényegében azt 
jelenti, hogy kevesebb műanyagot állítunk elő és használunk fel, végül 
pedig műanyagmentes életmódot érünk el. Jóllehet a műanyag teljes 
és azonnali kiküszöbölése lehetetlennek tűnhet, a felhasználásunk 
csökkentése, az újrahasznosítás és az előállításához szükséges 
alternatív, környezetbarát források keresése megvalósítható. 

Az EU azt is kötelezővé tehetné, hogy címkézzék a termékeket, és a 
címkén meg kelljen adni, hogy a termék tartalmaz-e műanyagot, és 
ha igen, milyen mennyiségben és milyen fajta műanyagot; például, 
hogy a műanyag újrahasznosított-e, vagy azt olyan forrásból 
állították-e elő, amely kevésbé szennyező. A műanyagmentes 
termékek előmozdításának másik lehetősége a boltok mindennapi 
élethez szükséges műanyagmentes eszközökkel való ellátása, 
amelyek ingyenesen elvihetők.

 95. A MŰANYAG ÓCEÁNOKBÓL  
         VALÓ ELTÁVOLÍTÁSÁNAK  
         FINANSZÍROZÁSA  

Egy vita során elhangzott elképzelés  

A világ óceánjaiban található műanyag 
mennyiségét 150 millió tonnára becsülik. 
Ez nagyjából az óceánokban található 
halak súlyának egyötödének felel meg54. De 
hogyan tisztíthatunk meg egy olyan hatalmas 
területet, mint az óceán? Marcella Hansch, 
Pacific Garbage Screening építésze és alapítója 
szerint egy olyan nem szennyező platformot 
kell kifejleszteni, amelyet a folyókban és az 
óceánokban lehetne telepíteni, hogy kiszűrje a 
műanyagokat. 

Az óceánokban ez a platform lecsendesíti a 
csatornarendszeren keresztülfolyó áramlatokat, 
és ennek eredményeképpen a műanyag 
tárgyak, amelyek könnyebbek, lassan a felszínre 
emelkednek.   Nem használnának hálókat, 
így a halak veszélytelenül áthaladhatnának a 
platformon. 

Az EU-nak támogatnia kell a mérnökök, 
építészek és tudósok közös csoportjait és 
projektjeit, hogy új megoldásokat dolgozzanak 
ki a tengerek megtisztítására, és ihletet kell 
merítenie ez ezekhez hasonló projektekből.

51 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, „Key facts on food loss and waste you should know!” (Kulcsfontosságú tények az élelmiszerek elvesztéséről és pazarlásáról, amelyeket ismernie 
kell), http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ (hozzáférés: 2018. június)
52 Európai Bizottság, „Food Waste” (Élelmiszer-pazarlás), https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en (hozzáférés: 2018. július)
53 Európai Bizottság, „Műanyaghulladék: európai stratégia bolygónk védelme, polgáraink biztonsága és az ipar fellendítése érdekében”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_hu.htm 
(hozzáférés: 2018. július)
54 Pacific Garbage Screening, „Plastic in the oceans” (Műanyag az óceánokban), https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (hozzáférés: 2018. június)
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55 The Guardian, „French law forbids food waste by supermarkets” (Egy francia törvény tiltja, hogy a 
szupermarketek pazarolják az élelmiszert), https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-
forbids-food-waste-by-supermarkets (hozzáférés: 2018. július)

 96. AZ ÉLELMISZERBOLTOK ÉS AZ ADÓZÁS ÚJ  
         KULTÚRÁJA 

Valeria 

Az EU-nak ösztönöznie kell a műanyagmentes üzleteket, amelyekben 
kizárólag műanyagmentes árucikkeket értékesítenek, és ugyanakkor 
lépéseket kell tennie az olyan üzletek támogatása érdekében, 
amelyek a műanyaghasználat csökkentését célzó politikákat vezetnek 
be. Az EU például felhívhatja a szupermarketeket, hogy hozzanak 
létre folyosókat a műanyagmentes termékek számára, és tiltsák be 
a műanyagzacskókat, és azok helyett kizárólag pamutszövet- vagy 
papírzacskókat biztosítsanak vevőik számára. Drágábbá is tehetné 
a műanyagokat. Például ösztönözhetné a szupermarketeket, hogy 
adjanak vissza pénzt azoknak a vásárlóknak, akik visszaviszik az 
üzletbe a műanyagot, hogy azt újra lehessen hasznosítani vagy 
használni. Skandinávia egyes részein már bevezették és alkalmazzák 
ezt a politikát, amikor a palackokat lényegében „bérlik”, és az üres 
műanyagflakon visszahozásakor visszafizetik a vevőknek a betétdíjat.  

Az élelmiszerboltok és a szupermarketek kulcsszerepet játszanak a 
fogyasztói szokások kialakításában. Ezenfelül rengeteg terméket, 
amelyet a szupermarketben megvásárolunk, köztük a zöldségeket és 
a gyümölcsöket is műanyagba csomagolják. Egyes esetekben még 
mindig rendelkezésre állnak egyszer használatos műanyagtasakok. 

Egy másik kulcsfontosságú ötlet az adózást érinti: azoknak a 
szupermarketeknek és vállalatoknak, amelyek több műanyagot 
használnak, többet kellene adózniuk, ha pedig kevesebb műanyagot 
használnak, kisebb adót kell rájuk kivetni. Ezen túlmenően azokat a 
vállalatokat, amelyek még mindig műanyagot használnak, vagy azt 
üzleti modelljük kritikus jelentőségű részének tartják, ösztönözni 
lehetne, hogy támogassanak az óceánok megtisztításával próbálkozó 
projekteket. 

Azok számára, akik jó példával járnak elő, másfajta jutalmat is fel 
lehetne kínálni, például minőségi tanúsítványt vagy a fenntartható 
vállalkozások csillagokon alapuló minőségi rendszerét, a 
munkatársak azzal kapcsolatos ingyenes képzése mellett, hogy 
hogyan válhatnának még környezetbarátabbá. Az élelmiszerboltok, 
szupermarketek és vállalatok ilyen módon példaképpé válnak, 
vállalva a felelősség rájuk eső részét és segítve az emberek oktatását.

 

 97. AZ ÉLELMISZER-PAZARLÁS  
         CSÖKKENTÉSÉNEK  
         JOGSZERŰVÉ ÉS KÖTELEZŐVÉ  
         TÉTELE 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott 
elképzelés  

Az EU-nak jogszerűvé és kötelezővé 
kellene tennie a szupermarketek számára, 
hogy megkeressék az élelmiszer-pazarlás 
csökkentésének lehetőségeit.

A minőségmegőrzési idejük lejártához 
közeledve az élelmiszereket a 
szupermarketekben gyakran kidobják. A 
lejárati idő azonban sok esetben nem egyezik 
meg azzal az időponttal, amikor az élelmiszer 
valóban ehetetlenné válik. Továbbá, az uniós 
tagállamokban eltérőek a jogszabályok; az EU-
nak harmonizálnia kell ezeket a szabályokat. 

A jogszabályoknak azt is meg kell próbálniuk 
biztosítani, hogy a lejárathoz közeli 
élelmiszereket jól láthatóan helyezzék ki 
a polcokra, hogy azok csökkentett áron 
megvásárolhatók, vagy ha már lejártak, ingyen 
elvihetők legyenek. Franciaországban például 
már van egy törvény, amely megszabja a nagy 
üzletek számára, hogy a minőségmegőrzési  
lejártához közeledő eladatlan élelmiszereket 
oda kell adományozniuk valamely jótékonysági 
szervezetnek vagy élelmiszerbanknak.55 Az 
ideális helyzet az lenne, ha teljes mértékben 
elkerülhető lenne az élelmiszer-pazarlás, és a 
lejárt élelmiszereket ingyenesen az emberek 
vagy jótékonysági szervezetek rendelkezésére 
lehetne bocsátani. Ily módon nemcsak az 
élelmiszer-pazarlás, hanem az éhezés és a 
szegénység ellen is küzdeni lehet.
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 98. AZ ÉLELMISZER-ADOMÁNYOZÁS  
         FOLYAMATÁNAK EGYSZERŰSÍTÉSE 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott elképzelés 

Az EU ösztönözhetné az élelmiszerek megosztásának új lehetőségeit. 
Ahogyan egyre elterjedtebbé válik a „megosztásalapú gazdaság” 
fogalma, nyilvánvaló, hogy e jelenség pénzügyi előnyei rendszerint 
csak azok számára elérhetők, akik ingatlannal vagy autóval 
rendelkeznek. Az EU-nak a valóban „megosztásalapú” gazdaság 
létrehozása érdekében arra kell törekednie, hogy a mindennapi 
cikkeket is „megoszthatóvá” tegye.

Van például egy „Too good to go” nevű app, amely immár nyolc 
országban működik, és amely a megmaradt ételek megmentésére 
szolgál azzal, hogy fórumot kínál azoknak, akik ételfelesleggel 
rendelkeznek, és azoknak, akik jó áron jó élelmiszert keresnek. 

Az EU kívülről támogathatná ezeket a kezdeményezéseket, 
és digitális piacteret hozhatna létre a felesleges élelmiszerek 
számára, összekapcsolva egymással a mezőgazdasági termelőket, 
az éttermeket, az élelmiszerboltokat és a fogyasztókat, ahová 
bárki bejelentkezhetne, akinek élelmiszer-feleslege van, hogy 
„hulladékával” segítsen valakinek, aki arra rászorul. 

 99. A FENNTARTHATÓSÁG  
         OKTATÁSA AZ ISKOLÁBAN 

Dina és Giusy 

A fenntarthatóság a jövő fontos fogalma, és 
az oktatás kulcsfontosságú, mivel a helyes 
gyakorlatokat könnyebb fiatal életkorban 
elsajátítani. Ez érvényes az azzal kapcsolatos 
oktatásra is, hogy hogyan lehet elkerülni az 
élelmiszer-pazarlást és a műanyag használatát. 
Az EU segíthetne annak biztosításában, hogy 
az iskolákban megvitassák ezeket a témákat. 
Az iskolák felkínálhatnának olyan órákat, 
amelyeken a gyermekek közösen főznek és 
takarítanak, tanulnak az élelmiszerek értékéről, 
a környezet figyelmen kívül hagyásának a 
negatív következményeiről, magukévá teszik az 
egészséges életmódot, és javítják az élelmiszer-
gazdálkodási készségeiket.

Ezen oktatási kezdeményezések 
támogatásához szponzorokat is be lehetne 
vonni, akik például újrahasználható palackokat 
biztosíthatnának az iskolákban. Ezen oktatás 
részeként az EU szinergiákat mozdíthatna 
elő az iskolák és a nemzeti parkok között, a 
környezet felfedezésére szolgáló nyári táborok 
formájában. 

Az ilyen kezdeményezések révén természetesen 
rögzülne a gyermekekbe a természet tisztelete 
és az állatok védelme, amit felnőttkorukba is 
magukkal vinnének.
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 100. AZ ESŐVÍZ CSŐHÁLÓZATBAN  
            VALÓ FELHASZNÁLÁSÁRA  
            SZOLGÁLÓ RENDSZER  
            KIALAKÍTÁSA 

Egy panelbeszélgetés során elhangzott 
elképzelés  

Az EU támogathatna egy programot, amelynek 
keretében összegyűjtik az esővizet, hogy 
azt a WC-k öblítésére vagy a kerti növények 
öntözésére használják a háztartások szintjén. 
Ez ösztönözhetné az embereket, hogy 
használjanak víztartályokat, amelyekben 
összegyűjtik a háztartásukban használható 
vizet.

A víznek olyan közjószágnak kell lennie, amely 
tisztességes feltételek mellett, mindenki 
számára könnyen hozzáférhető. Ami azt illeti, 
az ENSZ Közgyűlése 2010-ben kifejezetten 
elismerte a vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való jogot, és elismerte, 
hogy a tiszta ivóvíz és a megfelelő higiénés 
körülmények alapvetőek valamennyi emberi 
jog érvényesítéséhez. A vízforrások jelenleg 
apadnak, és a vízdíjak magasak lehetnek. Ez az 
elképzelés segítene a tiszta ivóvíz szükségtelen 
pazarlásának mérséklésében.

INTERJÚ

Hogyan segíthet az űrből folytatott kutatás 
bolygónk védelmében?

Az űrből folytatott kutatás segíthet abban, hogy jobban megismerjük 
bolygónkat, és jobban megértsük, hogy miként védhetjük meg azt. 
Emellett az űrből nem látszanak a határok. Egy egységes egész látszik, 
nemzetek nélkül. Az egyensúlyban lévő bolygó látható, amelyet 
csupán a légkör keskeny sávja véd. Látható a pusztítás is, amelyet 
mi végzünk Földünkön. De a Föld nem hal meg, boldogulni fog. Mi 
vagyunk azok, akik el fognak tűnni, ha továbbra is így folytatjuk.

Paolo Nespoli, 
űrhajóssal (Európai Űrügynökség (ESA) és NASA),

„Az űrutazó élete” panelbeszélgetés felszólalójával
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AZ IFJÚSÁGI FÓRUM KOMMENTÁRJA  
 HELYI ÉS GLOBÁLIS

Mindannyian tudjuk, hogy nincs „B” bolygó. De ez nem korlátozódhat arra, amivel bolygónk fizikailag képes 
megbirkózni, a nagyobb képre is rá kell pillantanunk, és a fenntartható fejlődés irányába kell elmozdítanunk 
mindennapi életünket és cselekedeteinket. Nincs „B” bolygó magas ifjúsági munkanélküliséggel, növekvő 
egyenlőtlenségekkel, a fiatalok döntéshozatalból való kirekesztésével. Európának az élre kell állnia az 
egyenlőtlenséghez hozzájáruló és a bolygónkat veszélybe sodró gyakorlatok és helyzetek megváltoztatásában. Az 
Európai Ifjúsági Fórum át kívánja alakítani az „A” bolygót, és a fenntartható fejlődés irányába kívánja elmozdítani 
rendszereinket.

„Egy halott bolygón nincsenek munkahelyek.” Így szólt a 2015. 
decemberi párizsi éghajlatváltozási csúcstalálkozón a Nemzetközi 
Szakszervezeti Szövetség (ITUC) jelmondata. Az ITUC számára ez a 
jelmondat az éghajlatváltozással való megbirkózás és a környezeti 
fenntarthatósággal kapcsolatos problémák kezelésének sürgősségét 
jelzi. Az Európai Ifjúsági Fórum számára a bolygó védelmének e 
szükségszerűsége nemcsak az ifjúsági munkanélküliség kérdéseiből, 
hanem az e generáció és a későbbi fiatal nemzedékek jogai és jóléte 
miatti aggodalomból is adódik. Egy halott bolygón nincs ifjúsági 
részvétel, demokrácia és Európa sem. 

A YO!Festen és a 2018-as európai ifjúsági rendezvényen elismerték, 
hogy bolygónk védelme sürgős és létfontosságú szükséglet 
jövőnk és az elkövetkező nemzedékek jövőjének megvédéséhez. A 
fenntartható fejlődés megköveteli a természettel való kapcsolatunk 
átértékelését. A viták középpontjában az éghajlatváltozás kezelése, 
a biológiai sokféleség csökkenése, a szennyezés, a fenntarthatatlan 
fogyasztás és a természeti erőforrások túlzott használata állt. A 
viták során azt is elismerték, hogy a környezeti problémák kezelése 
nem oldható meg a gazdaság- és szociálpolitikáktól elszigetelten. 
Egyrészt a nem a fosszilis tüzelőanyagokra épülő gazdaságra való 
észszerű áttéréshez a környezeti problémákkal együtt a társadalmi 
és gazdasági problémákat is figyelembe kell venni, biztosítva ezzel 
az emberek munkalehetőségeinek és jólétének védelmét; másrészt 
a gazdaság- és szociálpolitikák környezeti hatását nem szabad 
kiszervezni vagy halogatni e probléma kezelését, és azt a jövő 
generációkra hagyni, biztosítva ezzel, hogy a bolygó ne váljon a 
fejlődés és a lehetőségek keresésének áldozatává. E témán belül több 
esemény és ülés keretében is a nemzetközi megállapodás szerinti 
fenntartható fejlesztési célokra koncentráltak, elismerve, hogy 
bolygónk védelme egy tágabb mozgalom szerves része, amelynek 
célja a világ fenntarthatóbb pályára való átállítása, valamint a béke, a 
boldogulás és a jólét elérése mindenki számára. 

Az Európai Uniónak ambiciózusnak kell lennie, és a valóban 
fenntartható fejlődésen való munkálkodást célzó erőfeszítések 
részeként fel kell gyorsítania a bolygónk védelmére irányuló fellépést. 
Ennek érdekében az EU-nak a következőkre kell összpontosítania:

Az EU vezető szerepet játszott a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó, 
2015-ben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrendre irányuló 
tárgyalások során. Azóta viszont nem játszik vezető szerepet a 
menetrend EU-n belüli átfogó és ambiciózus végrehajtásában. 
A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend európai szinten való előmozdítása lehetőséget adna 

az EU-nak arra, hogy integráltan kezelje az 
Európa előtt álló kihívásokat. Rendszerszintű 
gondolkodásra van szükség, arra ösztönözve 
a politikai döntéshozókat, hogy megvizsgálják 
a mögöttes sémákat, és a problémák alapvető 
okait kezeljék. Az EU-nak meg kell értenie a 
különböző politikai területek és a fenntartható 
fejlődés társadalmi, környezeti és gazdasági 
dimenziója közötti összefüggéseket, hogy az 
emberek és a bolygó jólétét tegye a gazdasági és 
társadalmi rendszerek végső céljává. Az EU-nak 
átfogó és ambiciózus fenntartható fejlesztési 
stratégiát kell bevezetnie ennek eléréséhez. 
Az összefüggések felismerése a diszkrimináció 
többszörös és interszekcionális formáinak 
kezeléséhez is szükséges, felismerve például az 
éghajlatváltozás hatásai és a nők jogai közötti 
összefüggéseket. A fenntartható fejlődés csak 
a jogokon alapuló megközelítéssel és annak 
biztosításával érhető el, hogy a társadalom 
minden csoportja tekintetében teljesüljön az 
összes fenntartható fejlesztési cél.

A nem fenntartható gyakorlatokról való 
áttérés

A jelenlegi és a korábbi generációk veszélybe 
sodorták a fiatalok jövőjét a nem fenntartható 
gazdasági és pénzügyi gyakorlatokkal, 
amelyek alig vannak tekintettel a jövőbeli 
következményekre. A nem fenntartható 
fogyasztási, termelési, kereskedelmi és 
beruházási szerkezet veszélyezteti az emberek 
és a bolygó jövőjét. A jelenlegi fogyasztási 
kultúrában nem könnyű mindenkinek 
fenntartható életmódot folytatni. Az EU 
különleges kötelessége, hogy kezelje ezeket, 
és sürgősen fellépjen annak érdekében, 
hogy egyenlőség valósuljon meg az 
erőforrásokhoz való hozzáférés és azoknak 
a bolygó teherbíró képességén belüli 
fogyasztása terén. A YO!Festen és az EYE-on 
folytatott viták középpontjában az élelmiszer-
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pazarlás kezelése és a nem fenntartható élelmiszer-fogyasztás, a 
műanyaghulladék, a hús kisebb mértékű támogatása és a fosszilis 
tüzelőanyagok kitermelésének befejezésére vonatkozó, rögzített 
menetrend állt.

A fenntarthatóbb gyakorlatok előmozdítása és 
rangsorolása

A nem fenntartható kitermelési, termelési és fogyasztási gyakorlatok 
felszámolását célzó intézkedések bevezetése mellett az EU-
nak a fenntartható gyakorlatok előmozdítása és támogatását is 
kiemelten kell kezelnie. A fiataloknak és az őket képviselő 
szervezeteknek erőteljes szerepet kell játszaniuk a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb gyakorlatok bevezetése és előmozdítása terén, 
többek között a természet eredendő értékeiről és a mértékletesség 
előnyeiről való kommunikáció révén. Határozott fellépésre van 
szükség az EU és az európai kormányok részéről is. Az EU-nak 
támogatnia kell a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nevelést a 
formális és nem formális oktatásban, elismerve azt a munkát, amelyet 
az ifjúsági szervezetek máris végeznek a fenntarthatóbb életmódok 
népszerűsítése érdekében. Az intézményeknek és a kormányoknak 
egyszersmind biztosítaniuk kell, hogy mindenki hozzáférhessen 
a fenntartható gyakorlatokhoz, így például a környezetbarát 
közlekedéshez, például a fenntartható és megfizethető 
tömegközlekedési rendszerek támogatása és előmozdítása révén.

A helyi és globális válaszok előmozdítása

A fenntartható fejlődés a helyitől a globálisig 
minden szinten cselekvést igényel, valamint 
megköveteli annak elismerését, hogy az egyik 
szinten hozott intézkedések hatással lesznek 
a más szinteken hozott intézkedésekre. Helyi 
szinten a fiatalok gyakran állnak azoknak a 
változásoknak az élére, amelyek segítenek 
fenntarthatóbb pályára állítani a világot. 
Az ifjúsági szervezetek felerősítik a fiatalok 
hangját, hogy közösen fejthessenek ki 
nyomást a fenntartható fejlődés érdekében 
helyi, nemzeti, regionális és globális szinten. 
A fenntartható fejlődés felé vezető úton 
rendkívül fontos e változások támogatása, és 
hogy teret engedjünk ezeknek a hangoknak. 

Világos, hogy a mai gazdasági, társadalmi és 
politikai rendszer nem szolgálja bolygónk 
és az emberek, különösen a fiatalok javát. 
Soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy 
egy olyan rendszer felé vezető átalakuláson 
munkálkodjunk, amelynek középpontjában 
a tisztán gazdasági érdekek helyett a bolygó 
szükségletei és az emberek jogai állnak.
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Az Európai Ifjúsági Sajtószövetség (EYP) egy 60 000 tagot számláló 
átfogó szervezet, amely európai újságírókat és médiával foglalkozó 
szakembereket tömörít. Továbbá, számos rendezvényt szervez 
fiatal újságíróknak, elősegíti az ifjúsági médiát és sajtószabadságot 
Európában, és részt vesz az Európai Unió újságírói oktatás színvonalát 
és médiapolitikáját megvitató beszélgetéseken. Az EYP egy tízfős 
EYE-riporter csapatot állított össze, hogy átfogó jelentést készítsen 
az EYE-ról. Két főszerkesztő irányítása alatt nyolc európai általános és 
szakértő újságíró jött össze, hogy összegyűjtse, kidolgozza és leírja az 
EYE-on elhangzott főbb gondolatokat és ötleteket. A jelentés a száz 
legépítőbb jellegű ötletet tartalmazza. Az Európai Ifjúsági Fórum 
kétoldalas magyarázatot fűzött az öt téma mindegyikéhez.
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