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Voorwoord door Anni Podimata en 
Othmar Karas
Ondervoorzitters van de zevende 
wetgevingsperiode van het Europees 
Parlement, verantwoordelijk voor 
communicatie

Het Europese Jongerenevenement (EYE2014) was een uniek evenement. Voor het eerst in haar 
geschiedenis opende het Europees Parlement (EP) haar deuren voor duizenden jongeren uit het 
hele continent, en vroeg hen naar hun ideeën over Europa en diens toekomst. De rollen werden 
omgedraaid op een wel originele manier: de leden van het Europees Parlement luisterden terwijl de 
jongeren het woord namen.

Tijdens het driedaagse evenement vonden een aantal inspirerende debatten plaats waarbij de vraag 
naar verandering en innovatie centraal stonden. We zijn ervan overtuigd dat deze ideeën een bron 
van inspiratie kunnen zijn, zowel voor nieuw verkozen als herverkozen Europese parlementsleden. We 
zijn er ook zeker van dat dit slechts het begin is van een vruchtbare dialoog en dat dit slechts het 
eerste jongerenevenement was dat het Europees Parlement organiseerde – het is nu aan de nieuwe 
Europarlementariërs om de leiding te nemen en de dialoog met de jeugd van Europa verder te zetten.

Voorwoord door Klaus Welle
Secretaris-generaal van het Europees Parlement

Het Europees Jongerenevement (EYE2014) was een enorm succes. De auteurs van dit verslag die 
deel uitmaken van de Europese Jongerenpers, hebben op indrukwekkende wijze de talrijke ideeën 
samengevat die de jonge deelnemers tijdens EYE naar voor hebben gebracht.

Het succes van EYE is voor een groot deel te danken aan de politieke leiders die achter dit initiatief 
stonden, alsook aan de verschillende diensten van het Europees Parlement die het evenement mogelijk 
maakten, samen met onze partners, een groot aantal vrijwilligers en natuurlijk aan de deelnemers zelf, 
die van begin tot einde werkten rond de verschillende thema’s.

Een groot aantal deelnemers dat persoonlijk of online ondervraagd werd sprak de wens uit om van 
EYE een weerkerend evenement te maken. Het Europees Parlement zal hiermee rekening houden 
en heeft besloten om van EYE een regelmatig onderdeel te maken van een open en voortdurende 
wederzijdse dialoog tussen Europarlementariërs en jongeren, alsook een gespreksplatform voor jonge 
Europeanen.

Voorwoord
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Ideeën voor een beter Europa:  
het EYE2014 verslag

Een beter Europa? Er zijn bijna 70 jaar verstreken sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, en de Europese landen gedragen zich tegenwoordig niet alleen als 
respectvolle en vreedzame buren, ze hebben ook een gemeenschappelijk politiek 
systeem opgebouwd en geïntegreerd in hun eigen samenlevingen. Maar nemen 
we dat misschien te veel voor lief? Welke ideeën heeft de huidige generatie jonge 
Europeanen voor de volgende stappen in het Europese project?

Het Europese Jongerenevenement (EYE), 
dat werd georganiseerd door het Europees 
Parlement (EP) in nauwe samenwerking met het 
Europees Jeugdforum (YFI) en negen andere 
partners, vond plaats in Straatsburg van 9 tot en 
met 11 mei 2014. Hier werden meer dan 5 500 
jongeren tussen 16 en 30 jaar uit alle EU-lidstaten 
en daarbuiten samengebracht om deze vragen 
te beantwoorden, ideeën uit te wisselen en 
te praten over hun visie op een beter Europa. 
Tijdens het evenement vonden meer dan 200 uit-
eenlopende activiteiten plaats, en waren er meer 
dan 500 sprekers, moderators en organisatoren 
aanwezig, onder wie leden van het Europees 
Parlement. De activiteiten waren opgebouwd 
rond vijf hoofdthema's: jeugdwerkloosheid, de 
digitale revolutie, de toekomst van de Europese 
Unie, duurzaamheid en Europese waarden.

Dankzij de variatie in vorm konden deelnemers, 
sprekers en parlementsleden op een 
ongedwongen en vruchtbare manier met 
elkaar in gesprek gaan. Er waren hoorzittingen, 
debatten, vraag- en antwoordsessies, workshops 
en diverse rollenspelen waarbij de deelnemers 
de mogelijkheid kregen de werkprocessen van 
de EU aan den lijve te ondervinden door de rol 
van een lid van het Europees Parlement op zich 
te nemen.

Tijdens een Euroscola Special gingen meer 
dan 600 leerlingen uit verschillende Europese 

scholen een dag door het leven als lid van het 
Parlement, waarbij ze vragen stelden in verband 
met hun zorgen over de toekomst van Europa, in 
commissies werkten, met allerhande voorstellen 
kwamen over onderwerpen die varieerden van 
actief burgerschap tot hernieuwbare energie en 
jeugdwerkloosheid, en ze niet alleen stemden 
over delicate onderwerpen zoals welke talen er 
gebruikt moeten worden in het Parlement en de 
invoering van de euro, maar ook over hun eigen 
voorstellen.

Innovatieve formats als brainstormsessies en 
ideeënlabs draaiden om de klassieke rolverdeling 
van politici die zich tot een publiek richten, om 
politieke besluitvormers naar jonge deelnemers 
te laten luisteren als "verzamelaars van ideeën". 

Inleiding
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Ze waren dan ook van grote waarde door 
jongeren een echte bijdrage te laten leveren met 
hun ideeën.

Door jongeren, voor jongeren

Aangezien het een jongerenevenement was, 
was het essentieel dat jongeren en hun orga-
nisaties een prominente rol speelden bij de 
planning en de uitvoering van EYE. Van meet af 
aan werkte het Europees Parlement samen met 
het Europees Jeugdforum, het platform voor 
jongerenorganisaties in Europa, om er zeker van 
te zijn dat jongeren centraal zouden staan bij het 
evenement.

Het Europees Jeugdforum bracht het succesvolle 
"YO!Fest" naar EYE. "YO" staat voor "Youth 
Opinion" (mening van jongeren) en is het 
jaarlijkse, vrij toegankelijke politieke festival van 
het Jeugdforum, waarbij politieke debatten, 
workshops en activiteiten worden gecombi-
neerd met gratis concerten en culturele en 
sportactiviteiten.

Een integraal onderdeel van EYE, "YO!Village", 
vond plaats voor het gebouw van het Parlement, 
en liet zien dat politieke toewijding ook op 
een andere manier kan worden ingevuld. 
Jongerenorganisaties uit heel Europa, organi-
saties uit het maatschappelijk middenveld en 
bedrijven leverden een bijdrage aan YO!Fest 
door activiteiten en interactieve stands te 
organiseren waardoor er een levendige sfeer 
ontstond in YO!Village. Er was live muziek, theater 
en circusoptredens, maar ook inspirerende 
debatten over een reeks concrete onderwerpen: 
van het idee om de kiesgerechtigde leeftijd te 
verlagen naar 16 jaar tot meervoudige discrimi-
natie en de impact van jongerenwerk en jon-
gerencoöperaties. In elke hoek van YO!Village 
vonden educatieve activiteiten plaats, waarbij 
deelnemers en bezoekers meer te weten konden 
komen over Europese processen en campagnes, 
en in contact konden treden met meer dan 50 

organisaties die vertegenwoordigd waren op 
EYE.

Verder konden allerlei groepen jongeren die 
deelnamen aan EYE hun eigen workshop leiden 
of zelfs een artistiek optreden verzorgen tijdens 
het evenement. Deze jongerenworkshops en 
optredens (dans, muziek en bands, toneelstuk-
ken, enz.) en diverse ludiekere programmaonder-
delen van EYE2014 (zoals de digitale spelactivi-
teiten iDance of de groepbordspelen Eurocracy 
en EuroCulture) boden een minder formele en 
creatievere vorm van interactie tussen jonge 
deelnemers aan EYE.

Een open en inclusief evenement

Het bereiken van mensen die niet officieel waren 
geregistreerd als deelnemers aan EYE was een 
belangrijk doel van EYE 2014, om een zo divers 
mogelijk publiek bij het evenement te betrekken.

Op de voor iedereen toegankelijke concerten 
“YO!Fest” in Straatsburg en Wacken waren er 
veel meer dan 5500 personen aanwezig, zodat 
er 4500 mensen extra deelnamen aan de acti-
viteiten rondom het Europees Parlement en 
het Jeugdforum. De concerten fungeerden als 
publiekstrekker om de bewoners van Straatsburg 
en minder betrokken jongeren te bereiken, en 
stimuleerden een groot aantal mensen om 
deel te nemen aan andere YO!Fest-activiteiten. 

Inleiding

Gebarentaal tolk tijdens het EYE
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Op vergelijkbare wijze werden de activiteiten 
en optredens rondom EYE, die plaatsvonden in 
de gemeente Straatsburg, een officiële partner 
van EYE, dichter bij de plaatselijke bevolking 
gebracht.

Jongeren die EYE2014 niet lijfelijk konden 
bijwonen, konden het evenement online volgen 
en daaraan deelnemen. EYE was sterk aanwezig 
op internet: veel paneldiscussies werden geweb-
streamd of hadden Twittermuren, een alterna-
tieve vorm van publieksparticipatie waardoor 
degenen die geïnteresseerd waren maar niet 
fysiek aanwezig waren, vragen konden stellen 
en hun mening konden geven. Actieve sociale 
media kanalen zorgden ervoor dat deze discussies 
konden worden voortgezet na de officiële sessies 
en zelfs nadat het hele evenement achter de rug 
was. Websites en sociale media werden gebruikt 
vóór, tijdens en na EYE als kanalen om de zorgen 
van jongeren aan te kaarten en hun politieke 
betrokkenheid te tonen, zodat hun stem werd 
gehoord en interactie werd vergemakkelijkt – 
niet alleen met leeftijdsgenoten maar ook met 
Europese leiders. In de drie dagen van het festival 
leverden de hashtags #EYE2014 en #YOFest meer 
dan 12 000 tweets op.

Jongeren betrekken bij het 
bewerkstelligen van een welvarender 
Europa

Het hoofddoel van het Europese 
Jongerenevenement was om te laten zien dat 
jongeren bereid zijn zich in te zetten voor een 
betere toekomst in een welvarende, inclusieve, 
innovatieve en duurzame Europese Unie, en dat 
ze een onschatbare bron van ideeën vormen over 
hoe dit kan worden verwezenlijkt. Het delen van 
ideeën tijdens EYE werd enthousiast ontvangen 
en veel deelnemers uitten de wens om meer 
betrokken te worden bij de besluitvormingspro-
cessen van de EU. Peter Matjašič, voorzitter van 
het Europees Jeugdforum, zei hierover:

Jongeren worden tegenwoordig te vaak in een 
kwaad daglicht gesteld vanwege hun gebrek aan 
interesse in politiek en hun onwil om te stemmen. 
Maar wat we dit weekend zagen, waren jongeren 
met nauwelijks of geen politieke overtuiging die 
samenkwamen en bruisten van interesse, enthou-
siasme en slimme ideeën [...]. Deze jongeren 
hadden allemaal de wens om gehoord te worden 
door de Europese leiders.

Dit verslag is het resultaat van de vereende 
inspanningen van de Europese Jongerenpers 
en het Europees Jeugdforum om de ideeën van 
jongeren te verzamelen en ervoor te zorgen 
dat ze niet verloren gaan. Het is gebaseerd op 
bijdragen van de EYE-verslaggevers die tijdens 
het evenement over diverse activiteiten verslag 
uitbrachten.

Ballons met de eisen van het Europees Jeugdforum  
aan de nieuwe Europarlementariërs
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Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid:  
Nieuwe perspectieven voor een vastgelopen generatie

Deze opgestoken handen en de verhalen 
erachter weerspiegelen het prangende 
probleem van jeugdwerkloosheid in het 
eurogebied, waar volgens Eurostat het werkloos-
heidspercentage onder jongeren in februari 2014 
22,9 % bedroeg. Bij deze percentages geldt dat 
de verschillen in het aantal werkloze jongeren en 
de redenen daarvoor dusdanig uiteenlopen per 
lidstaat dat een "Europees antwoord" niet voor 
de hand ligt – een mening die werd gedeeld 
in veel debatten van EYE. Aangezien de jeugd-
werkloosheid in Griekenland 56 % bedraagt en in 
Kroatië 49 %, en slechts 7,8 % is in Duitsland (het 
laagste percentage van alle EU-lidstaten), is het 
leger werklozen niet gelijk verdeeld over Europa.

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie

Wel heeft jeugdwerkloosheid verstrekkende 
gevolgen voor alle Europese landen, zoals 
kan worden geïllustreerd aan de hand van 
voorbeelden uit Duitsland en Spanje. De situatie 
van Spanje werd uitgebreid besproken tijdens 
EYE: er is een grote verandering in de samenstel-
ling van de bevolking gaande, omdat jongeren 
het land verlaten om elders werk te zoeken. 

Eric Labuske, een van de panelleden en activist 
voor Juventud Sin Futuro, een jeugdontwikke-
lingsorganisatie in Spanje, heeft gezien wat de 
gevolgen zijn van deze massale emigratie:

Iedereen verlaat Spanje in de hoop op een beter 
leven in het buitenland. Hij sprak uit ervaring, 
want zelf besloot hij een bedrijf op te richten 
in Frankrijk in plaats van Spanje. In Frankrijk 
zijn de kosten relatief lag, maar in Spanje is het 
onmogelijk voor jongeren om als zelfstandige te 
beginnen, tenzij ze heel rijk zijn.

Een andere populaire bestemming voor jonge 
Spanjaarden is Duitsland, het land met het 
laagste werkloosheidspercentage, een bloeiende 
economie en de belofte op een beter leven voor 
velen. Onlangs heeft Duitsland echter een punt 
gezet achter een van de banenprogramma's 
waarmee mensen als Eric Labuske werk konden 
vinden in het buitenland. Honderden, misschien 
wel duizenden jongeren uit kwakkelende 
EU-economieën voelen zich aan hun lot 
overgelaten in Duitsland nu de regering, zonder 
daar ruchtbaarheid aan te geven, is gestopt 
aanvragen te accepteren voor het programma 
"De baan van mijn leven", dat zou lopen tot 2018. 

Het was niet moeilijk om op het Europese Jongerenevenement hoogopgeleide, 
werkloze jongeren te vinden. "Hoeveel van jullie zijn op dit moment werkloos of 
werken te weinig uren?" vroeg Nazan Gödkemir van ARTE, de moderator van "Beat Box 
Europe – The art of staying". Het duurde even voordat de eerste handen de lucht in 
gingen. Veel van de aanwezigen hebben een diploma van een gerenommeerde uni-
versiteit op zak, hebben een of meer semesters in het buitenland gestudeerd, stage 
gelopen, onbetaald werk verricht, spreken meerdere talen en staan te popelen om in 
een ander land te werken. Toch stak grofweg een derde van de mensen in de zaal zijn 
hand op, wat wil zeggen dat zij het afgelopen jaar moeite hadden om een baan te 
vinden of ook nu nog werkloos zijn.
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Nu de middelen zijn uitgeput en na overstelpt 
te zijn door aanmeldingen uit heel Europa, laat 
dit mislukte initiatief zien dat migratie niet een 
echte oplossing is voor jeugdwerkloosheid; deze 
problemen moeten juist worden opgelost door 
elke lidstaat afzonderlijk.

Het dichten van de vaardigheidskloof

Een van de problemen is dat nationale onder-
wijssystemen eenvoudigweg geen opleiding 
aanbieden in de vaardigheden die nodig zijn 
op de arbeidsmarkt, met als gevolg duizenden 
vacatures die niet kunnen worden ingevuld 
in heel Europa als gevolg van een chronische 
discrepantie tussen vraag en aanbod in vaar-
digheden. Deskundigen waarschuwden er 
tijdens EYE voor dat deze toenemende vaardig-
heidskloof jongeren van hun toekomst afsnijdt. 
Anna Ludwinek van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en arbeidsomstandig-
heden (Eurofound) zei dat jongeren snakken naar 
begeleiding bij de vaardigheden die ze nodig 
hebben op de arbeidsmarkt:

Jongeren en het bedrijfsleven zitten op dezelfde 
golflengte in het benadrukken van de nodige 
vaardigheden, merkte ze op. Maar de onderwijs-
instellingen zijn degenen die dit probleem echt 
niet begrijpen.

Boryana Stancheva en Eva Parvanova van 
het Bulgaars-Roemeense Interuniversitaire 
Europacentrum (BRIE) behandelden dit 
probleem in hun workshop. Ze zijn van plan een 
Europees referentiekader voor gemeenschap-
pelijke arbeidsmarktvaardigheden (FORCES) te 
scheppen. Boryana Stancheva denkt dat het 
resultaat hiervan studenten in heel Europa kan 
helpen:

Het doel is om een blauwdruk te maken en 
daarmee de arbeidsmarktvaardigheden te 
reguleren, zodat het niet een vage omschrij-
ving blijft die per werkgever verschilt, en zodat 
studenten weten waar ze aan moeten werken. 

Idealiter zou dit volgens ons zelfs moeten worden 
opgenomen in de universiteitscurricula.

Anderen zijn van mening dat de oplossing voor 
het vaardighedenprobleem bestaat in gemeen-
schappelijke onderwijsdoelstellingen in de hele 
EU, een standpunt waar het Franse socialistische 
Parlementslid Catherine Trautmann zich in kan 
vinden:

We moeten voorrang geven aan een aantal 
gedeelde onderwijsdoelstellingen in de hele 
Unie op basis van wat nodig is om mensen aan 
het werk te krijgen.

Maar zowel beleidmakers als jongerenacti-
visten zijn verdeeld over de juiste manier om 
de vaardigheidskloof te dichten, en sceptici 
waarschuwen ervoor geen onredelijke verwach-
tingen te hebben van de EU op het gebied van 
onderwijs- en opleidingsbeleid. Mikkel Barslund, 
onderzoeker bij het Centrum voor Europese 
Beleidsstudies (CEPS) merkte op dat landen 
niet graag hun bevoegdheden op het vlak van 
onderwijsbeleid delen met Brussel:

Ik denk dat mensen te veel vertrouwen hebben 
in wat de EU hier kan uitrichten. Ik heb niet het 
gevoel dat de lidstaten staan te springen om 
samen te werken voor de totstandbrenging van 
een gemeenschappelijk onderwijsbeleid.

Jeugdwerkloosheid

Jonge journalist van het EYMD(European Youth Media Days) 
luisterend naar een paneldebat
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Programma's om meer ervaring op te 
doen

Jongeren die zich geconfronteerd zien met een 
situatie waarin de EU te weinig invloed heeft op 
onderwijs en de lidstaten niet bereid zijn veran-
deringen door te voeren, worden proactiever en 
zoeken zelf naar oplossingen.

De Agros Jeugdgroep uit Cyprus die een interac-
tieve workshop organiseerde tijdens EYE, heeft 
drie gebieden aangemerkt waarop jongeren 
zich kunnen inzetten om hun kansen op het 
vinden van een baan te vergroten: Europese 
programma's, vrijwilligerswerk en levenslang 
leren.

Onderwijs is heel belangrijk maar je vindt 
niet altijd meteen een baan na je afstuderen. 
Iedereen studeert tegenwoordig aan een univer-
siteit, dus de concurrentie is groot. Je moet dus 
onderzoek doen naar iets wat je leuk vindt, en 
we hebben niet voldoende opleiding gehad om 
te weten hoe je aan zo'n baan komt, vertelde 
Alexis Orias uit het Verenigd Koninkrijk.

Veel workshops en ideeënlaboratoria op EYE 
pleitten voor een bottom upbenadering, 
waarbij jongeren iets te zeggen hebben over het 
ontwerp en de inhoud van onderwijs- en werk-
programma's. Sebastiaan Rood, vertegenwoor-
diger van de Nationale Jeugdraad, denkt dat het 
probleem alleen kan worden opgelost door de 
jeugd erbij te betrekken.

Een van de cruciale punten is om niet alleen 
met jongeren te praten, maar ze ook een plaats 
te geven in raden van bestuur van onderwijs-
instellingen, want tot nu toe hebben ze geen 
invloed kunnen uitoefenen op de structuur van 
de programma's.

Inclusie: een belangrijk element van 
EU-programma's

Deze voorstellen hebben zeker kans van slagen, 
maar we moeten wel in ons achterhoofd houden 

dat dergelijk beleid in veel gevallen bijdraagt 
aan een sociaal klassenstelsel. Vrijwilligerswerk 
is weliswaar goed voor de persoonlijke ontwik-
keling en maakt netwerken mogelijk, maar veel 
jongeren kunnen zich zo'n investering in tijd 
en geld simpelweg niet veroorloven. Hetzelfde 
geldt voor Erasmus+-mogelijkheden: de beurs 
is vaak niet toereikend om alle kosten te dekken 
die verbonden zijn aan een studie of vrijwilli-
gerswerk in het buitenland. Deelnemers zijn 
vaak afhankelijk van ouderlijke bijdragen. Aan 
onderwijs zijn altijd kosten verbonden, maar nu, 
met de hoge werkloosheid en dalende lonen, 
hebben veel gezinnen moeite om de opleiding 
van hun kinderen te bekostigen. Volgens Jana 
Sikorska, lid van de taskforce OBESSU in Slowakije, 
bedragen de kosten van schoolreisjes, projecten 
en lesmateriaal vaak meer dan 1 000 euro per 
jaar. Zoals Radka Pudilova al aangaf:

We moeten er zonder meer voor zorgen dat 
de programma's en de mogelijkheden die de 
Europese Unie biedt zo inclusief mogelijk zijn, 
want anders kunnen jongeren alleen vertrouwen 
op geluk en goede connecties om een baan te 
vinden.

De toenemende digitalisering in alle beroeps-
sectoren leidt tot een ander probleem op het 
gebied van vaardigheden: wat te doen met 
mensen die zich niet alle bovengenoemde vaar-
digheden eigen kunnen maken en vervolgens 
achterblijven bij een snellere en complexere 
werkomgeving? De Europese Commissie heeft 
voorspeld dat er tot 2015 bijna één miljoen 
open vacatures in Europa zullen zijn, omdat 
werkgevers moeite hebben personeel te vinden 
met digitale vaardigheden. Volgens haar "Digital 
Agenda Scorecard" stijgt het aantal digitale 
banen met meer dan 100 000 per jaar, maar het 
aantal mensen met een IT-diploma en gekwa-
lificeerde IT-werknemers blijft daarbij achter. 
Overgekwalificeerde, werkloze jongeren zijn 
hier slechts één facet van en dit kan zelfs een 
tijdelijk fenomeen zijn dat mettertijd verdwijnt. 
De onderbelichte en mogelijk gevaarlijkere 
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uitdaging vormen de laaggeschoolde arbeiders: 
mensen die de Europese arbeidsmarkt niets 
meer te bieden heeft.

Het is essentieel om sociale ongelijkhe-
den te begrijpen

Tijdens EYE bleven diverse leden van het 
Europees Parlement onvermoeibaar hameren 
op de gevaren van extremistische partijen en 
op het belang om te gaan stemmen, waarbij ze 
vergaten dat een groot deel van de groep die 
ze toespraken niet het juiste publiek was. De 
deelnemers aan zulke evenementen zijn over het 
algemeen veel meer geïnteresseerd in politiek 
dan de gemiddelde Europeaan. Veel deelnemers 
uitten hun frustratie over de uitzichtloosheid van 
hun situatie. Mercedesz Oszlanczi uit Hongarije 
zei hier bijvoorbeeld het volgende over:

Ook al zijn er bepaalde oplossingen, zoals de 
Jeugdgarantieregeling en universiteitsdien-
sten voor studenten, ik zie niet zo snel een 
eind komen aan de problemen; en dan zijn de 
deelnemers aan EYE nog de meer bevoorrechte 
personen.

De Europese Unie biedt een aantal programma's 
voor studenten, jonge werknemers en 
ondernemers, maar we mogen degenen die 
meer ontvankelijk zijn voor de simpele slogans 
van de extremistische partijen naarmate de 
economische crisis langer duurt niet uit het oog 
verliezen. De bestrijding van jeugdwerkloosheid 
vereist dus begrip van de toenemende sociale 
ongelijkheden binnen en tussen de Europese 
lidstaten in plaats van aandacht voor een gebrek 
aan vaardigheden bij de afzonderlijke personen.

De stijgende werkloosheid was weliswaar 
grotendeels het resultaat van de recessie in 2008, 
maar zelfs nadat de economische rust enigszins 
was wedergekeerd, is de werkloosheid nog 
verder gestegen. Om niet alleen oplossingen 
te vinden maar ook toekomstige werkloosheid 

onder jongeren te voorkomen, moet het 
probleem beter doorgrond worden.

Agne Paksyle uit Litouwen denkt dat het 
grootste probleem is dat regeringen, onderwijs-
instellingen, werkgevers en jongeren te weinig 
samenwerken.

Er bestaat een gapende kloof tussen docenten 
en werkgevers waardoor er een discrepan-
tie ontstaat tussen de kennis die ze hebben 
en de vaardigheden die werkgevers van ze 
verwachten. Scholen en universiteiten bieden 
studenten academische kennis en geen 
praktische ervaring. Het lijkt mij een goed idee 
om een toegankelijk en begrijpelijk alomvattend 
informatiesysteem in het leven te roepen dat 
jongeren alle informatie verschaft die ze nodig 
hebben: carrièreperspectieven, werkgelegen-
heidsvooruitzichten, de vraag op de arbeids-
markt en de tevredenheid van werkgevers met 
afgestudeerden uit verschillende programma's, 
aldus Agne.

Jeugdwerkloosheid

Circusvoorstelling door de Europese Federatie  
van Professionele Circusscholen (FEDEC)
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Ideeënbox jeugdwerkloosheid
Enkele ideeën en suggesties die besproken werden:

Nieuw Marshallplan 

voor Europa:

herstelplan voor maximaal 

2 % van het bbp van de 

EU dat wordt besteed aan 

steun voor jongeren en 

nieuwe banen.

Onderwijsbeurzen:toegang tot gratis en kwalitatief hoogwaardig formeel en informeel onderwijs voor iedereen, 
toereikende studiebeurzen, 

vooral voor kinderen uit lage-inkomensgezinnen.

Overheids- 
investeringen:

EU-subsidies voor 
onderzoek en nieuwe 

banen op het vlak van de 
groene economie.

Basisinkomen:
het ontvangen van een onvoorwaardelijk basisinkomen van de wieg tot het graf. Invoering van vergelijkbare minimumlonen in alle EU-lidstaten.

Onderwijssystemen:
het harmoniseren van onderwijsprogramma's in heel Europa, het ontwikkelen van gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen in de hele EU en het opzetten van duale onderwijssystemen in heel Europa waarmee doeltreffendere verbanden worden aangebracht tussen onderwijs en de 

arbeidsmarkt.

Mobiliteit:

meer mobiliteit onder 

jongeren dankzij meer 

en beter talenonderwijs, 

verplichte uitwisseling voor 

elke middelbare scholier in 

Europa, royale financiering van 

studentenuitwisselingen, een 

betere erkenning van diploma's en 

certificaten en aanmoediging van 

uitwisselingen tussen bedrijven 

in de hele Europese Unie om 

jonge Europeanen interculturele 

en taalkundige vaardigheden bij 

te brengen die ze nodig hebben 

om te kunnen concurreren in een 

gemondialiseerde economie.

Overheidsinvesteringen:
betere subsidies voor jonge ondernemers en nieuwe coöperaties, bijv. belastingverlagingen of strategisch advies.

Financiële stimulansen:

financiële beloningen voor 

bedrijven die mensen onder 

de 25 in dienst hebben, 

belastingverlaging voor 

kleine en middelgrote 

bedrijven.
Gelijkheid:

boetes voor alle vormen 

van discriminatie (ras, 

geslacht, leeftijd, enz.) door 

werkgevers.

Stagedatabase:

Midden-Europese database 

voor stages (met feedback 

en waarderingsfunctie 

om te communiceren 

over en een vergelijking te 

maken van de kwaliteit van 

stagemogelijkheden).
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Jeugdwerkloosheid

Kwalitatief hoogwaardige banen voor iedereen:  
Observaties van het Europees Jeugdforum

In februari 2014 waren ongeveer 5,4 miljoen 
jongeren onder de 25 werkloos in de EU: in totaal 
22,9 % van de jongeren1. De jeugdwerkloosheids-
crisis heeft een verregaand effect op jongeren en 
de samenlevingen waarin ze leven. Jongeren zien 
zich steeds meer geconfronteerd met armoede 
en sociale uitsluiting, en komen steeds vaker 
terecht in slecht aangeschreven en onzekere 
banen. 42 % van de jonge werknemers in Europa 
heeft een tijdelijk contract, terwijl dit bij slechts 
11 % van de volwassen werknemers het geval 
is2. Bovendien zijn jongeren vaak het slachtoffer 
van vooroordelen en discriminatie op de arbeids-
markt. In sommige EU-lidstaten hebben jongeren 
niet hetzelfde recht op minimumloon en sociale 
bescherming als ouderen.

De oplossingen die worden aangedragen 
voor de jeugdwerkloosheidscrisis moeten niet 
gebaseerd zijn op de benadering "elke baan is 
goed genoeg". Het recht op fatsoenlijk werk en 
bescherming tegen werkloosheid zijn funda-
mentele mensenrechten en het is essentieel voor 
jongeren om kwalitatief hoogwaardig werk te 
vinden zodat ze volledig en autonoom kunnen 
meedraaien in de maatschappij.

Jeugdwerkloosheid tijdens EYE

Jeugdwerkloosheid was zonder twijfel het 
onderwerp dat het meest prominent naar voren 
kwam tijdens EYE. De realiteit voor jongeren die 
de arbeidsmarkt betreden is weinig benijdens-
waardig. Jongeren kwamen tijdens EYE met een 
breed scala aan ideeën om de jeugdwerkloos-
heidscrisis aan te pakken. De ideeën varieerden 
van een "nieuw Marshallplan voor Europa" om 
zes miljoen banen te creëren voor jongeren, 

tot officiële erkenning van informeel onderwijs 
en gegarandeerde sociale bescherming voor 
ondernemers. Digitale hulpmiddelen werden 
ook genoemd als manier om de mobiliteit te 
vergroten, samen met toegankelijke kinderop-
vang om gelijke mogelijkheden voor iedereen te 
garanderen.

Europees Jeugdforum en 
jeugdwerkloosheid

Het Europees Jeugdforum pleit voor EU-optreden 
op de volgende vlakken om te proberen de 
tendens in jeugdwerkloosheid om te buigen.

• Investeren in nieuwe banen

Het Europees Jeugdforum steunt ideeën die 
de bezuinigingstrend kunnen ombuigen naar 
maatregelen op Europees en nationaal niveau 
voor groei met veel nieuwe banen, op basis van 
sociale en milieunormen. Recente bezuinigings-
maatregelen hebben niet alleen het probleem 
van de jeugdwerkloosheid niet opgelost, maar 
onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat ze de 
situatie juist hebben verergerd en de toekomst 
van een hele generatie op het spel zet.

• Kwalitatief hoogwaardige banen

Jongeren in Europa hebben recht op kwalitatief 
hoogwaardig en stabiel werk. Een kwalitatief 
hoogwaardige baan omvat het recht op sociale 
bescherming, baanzekerheid, een niet-discrimi-
nerend minimumloon en goede en veilige werk-
omstandigheden. Een eerste stap naar kwalitatief 
hoogwaardige banen kunnen inhoudelijk goede 
stages zijn; in dit opzicht doen de lidstaten 
jongeren tekort, door akkoord te gaan met een 
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ontoereikende beloning waardoor er misbruik 
kan worden gemaakt van het stagesysteem.

• Jeugdgarantie

Het Jeugdforum onderkent dat de Jeugdgarantie 
jeugdorganisaties, sociale partners, organisa-
ties uit het maatschappelijk middenveld en 
Europese, nationale en regionale beleidsma-
kers een belangrijke mogelijkheid kan bieden 
om met een alomvattende strategie voor de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid te komen. 
Maar om deze strategie volledig ten uitvoer te 
kunnen leggen, zijn er aanzienlijke investeringen 
nodig, en de geraamde 6 miljard euro is daarvoor 
niet toereikend3.

• Jonge ondernemers

Het Jeugdforum onderstreept zijn overtuiging 
dat jongeren een kans verdienen om een positief 
effect op de samenleving te sorteren, en om een 
stabiele toekomst voor zichzelf op te bouwen als 
ondernemer. Jongeren voelen zich echter vaak 
achtergesteld en kunnen zich de slecht betaalde 
en onregelmatige werktijden die gepaard gaan 
met de oprichting van een micro-onderneming 
niet veroorloven. Er moeten financiële middelen 
en ondersteuning beschikbaar worden gesteld 
voor jonge ondernemers.

• Erkenning van informeel onderwijs

Ten slotte moet informeel onderwijs volgens 
het Jeugdforum ook een cruciale rol spelen bij 
het voorbereiden van jongeren op de arbeids-
markt. Deelname aan jeugdorganisaties is met 
name waardevol voor het ontwikkelen van een 
netwerk en voor het bewandelen van nieuwe 
beroepspaden, vooral voor jongeren die geen 
opleiding of onderwijs volgen en geen werk 

hebben, vroegtijdige schoolverlaters en jonge 
migranten4. Ervaring in jeugdorganisaties en de 
vaardigheden die zijn ontwikkeld via informeel 
onderwijs moeten in grotere mate worden 
erkend door werkgevers en aanbieders van 
formeel onderwijs.
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 

2 Europees Vakbondsinstituut, "Benchmarking Working Europe 2012", EVI, Brussel
3 ILO (2012), Eurozone job crisis : Trends and Policy responses, International Institute for Labour 
Studies, Genève
4 Studie in opdracht van het Jeugdforum over de gevolgen van informeel onderwijs in 
jeugdorganisaties op de arbeidsmarktvaardigheden van jongeren: http://issuu.com/yomag/docs/
reportnfe_print
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Fotosessie tijdens het EYE Social Media Lab
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Digitale Revolutie

Digitale revolutie 
De toekomst van internet

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door een hand over hand toenemende dominantie 
in het gebruik van digitale technologie op elk terrein van ons leven; op persoonlijk 
vlak geldt dit voor studeren, beroepsactiviteiten en vrije tijd, maar het breidt zich uit 
naar landen, internationale organisaties en instellingen. Doordat technologie onze 
gedachten, levensstijl en cultuur in zeer grote mate bepaalt, beginnen sommige 
mensen vraagtekens te zetten bij de manier waarop we ons daartoe verhouden.

Worden wij beheerst door de technologie? 
Worden wij gecontroleerd door anderen als 
gevolg van de technologie die we gebruiken? Wat 
gebeurt er met de gegevens die onze apparaten 
over ons verzamelen? Nieuwe technologie 
wordt over het algemeen geacht ons leven op 
verschillende manieren te veranderen, zoals 
dat in de 20e eeuw het geval was op het vlak 
van geneeskunde, vervoer en communicatie. 
In het geval van communicatie bestaan schrif-
telijke methodes uiteraard al millennia, maar 
de aantrekkingskracht en de snelheid waarmee 
innovaties zoals sociale media het leven van 
mensen zijn binnengedrongen, heeft de term 
"revolutie" nieuw leven ingeblazen.

In welke mate heeft deze digitale revolutie zich 
in onze samenleving geworteld? Als we dit 
vanuit een positivistisch perspectief bekijken, 
zou deze revolutie dan de beroemde idealen van 
de Franse revolutie van 1789 kunnen uitdragen? 
Liberté, egalité, fraternité – vrijheid, gelijkheid en 
broederschap?

Liberté (vrijheid)

Het individu versus het systeem, technologie 
versus inhoud; deze debatten vinden zowel 
online als offline plaats, aangezien internet 
geen passieve ruimte meer is. Gebruikers zijn 

tegenwoordig consumenten maar dragen ook 
iets bij door informatie te verspreiden aan een 
wereldwijd publiek. Internet biedt talloze demo-
cratische mogelijkheden voor communicatie die 
niet wordt bepaald door fysieke grenzen maar 
door gedeelde interesses. Deze vrijheid wordt 
in het geding gebracht door deelnemers die 
de informatie van gebruikers van sociale media, 
e-mailaccounts en persoonlijke blogs voor eigen 
doeleinden willen aanwenden.

Volgens het Oxford-woordenboek heeft vrijheid 
veel definities: het is de "de macht om op te 
treden, te spreken of te denken zoals men zelf 
wil" en "niet beperkt worden, en in staat zijn om 
zich vrij te bewegen". Met dit in het achterhoofd 
werden de volgende onderwerpen benadrukt 
op EYE met betrekking tot de digitale vrijheid van 
personen, zowel on- als offline.

De machtigen der aarde in de gaten 
houden

Internet heeft zonder twijfel een plaats ingeruimd 
voor onafhankelijke burgerjournalistiek, een vorm 
van verslaggeving die vaak wordt uitgevoerd 
door gewone deelnemers aan het maatschappe-
lijk middenveld. Een vaak aangehaald voorbeeld 
is het gebruik van sociale media tijdens de 
Arabische Lente in 2010; het belang van sociale 
media, door nieuws te verspreiden en de stem 
van mensen te laten horen, werd in diverse 
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landen aangetoond. Als gevolg daarvan worden 
sociale media vaak beschouwd als een manier 
om vrijheid van meningsuiting in ondemocra-
tische landen mogelijk te maken, en worden ze 
dan ook algemeen omarmd door democratische 
samenlevingen.

De NSA en gegevensbescherming

Het meest verhitte debat over de persoonlijke 
vrijheid van internetgebruikers begon vorig jaar, 
toen klokkenluider Edward Snowden het toe-
zichtschandaal bij NSA ontketende. Sindsdien 
is het probleem van gegevensbescherming 
op allerlei niveaus breed uitgemeten. Er zijn 
diverse voorstellen ingediend bij de Europese 
Commissie in een poging om voor het eind 
van 2014 een hervorming van de gegevens-
bescherming te initiëren, waarbij werd gepleit 
voor het recht van burgers om hun gegevens te 
schrappen en betere toegang te hebben tot hun 
eigen gegevens.

Het NSA-schandaal heeft blijkbaar een politiek 
gevoelige snaar geraakt. Sommige Europese 
leiders hebben zich hard gemaakt voor een sterk 
en eenduidig politiek antwoord aan de Verenigde 
Staten, maar ontwikkelingen op nationaal en 
internationaal niveau laten zeer uiteenlopende 
tendensen zien. Ondanks de retoriek van de EU 
(die zich voornamelijk achter de privacyrechten 
van Europese burgers schaart) hebben Frankrijk, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en diverse 
andere Europese landen zelf bijvoorbeeld ook 
massatoezichtprogramma's uitgevoerd.

Op 12 maart 2014 stemde het EP over het 
voorstel van de Europese Commissie voor een 
verordening betreffende gegevensbescherming, 
met 621 stemmen voor en 10 tegen. De belang-
rijkste vraag, "Hoe eerbiedigen we de privacy 
terwijl de autoriteiten wel hun taken moeten 
kunnen uitvoeren?" blijft echter onbeantwoord. 
Toezichtcamera's en controle dragen bij aan de 
bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit, 
zoals het geval was met de onlangs gepleegde 
aanslagen in Boston, maar een studie in het VK 

wees uit dat dergelijke camera's weinig invloed 
hebben op het aantal misdrijven.

Het onderwerp werd uitgebreid besproken in 
het kader van een paneldiscussie met de titel 
"Eagle Eye – big data under control?" tijdens EYE. 
Een belangrijke conclusie van de discussie was 
dat “big data” een soort nieuwe munteenheid 
is waarmee mensen voor diensten betalen; 
ze kunnen gratis gebruik maken van e-mail 
of sociale media maar geven in ruil daarvoor 
persoonlijke gegevens weg. Zoals Carl Fridh 
Kleberg, een internationale verslaggever voor het 
Zweedse persbureau TT en één van de sprekers 
van het panel het verwoordde:

Je hoeft niet te betalen voor zaken op internet, 
omdat je niet de klant bent maar het product.

Deelnemers aan EYE ventileerden stellige 
meningen over het belang van gegevensbe-
scherming. Tijdens het rollenspel waarmee de 
plenaire vergadering van het Parlement werd 
gesimuleerd, "Digitaal duel", werd dit herhaalde-
lijk door de aanwezigen als een van de belang-
rijkste rechten van EU-onderdanen genoemd.

Gegevensbescherming is cruciaal: het is een 
basisvoorwaarde voor de veiligheid van onze 
burgers en voor hun recht op privacy. Betere 
gegevensbescherming zal het vertrouwen 
van burgers in de digitale markt verbeteren, 
waardoor onze economie een impuls krijgt, 
legde Constance uit, een deelnemer die in de 
simulatie de rol had van vertegenwoordiger van 

Digitale Revolutie

Deelnemers nemen het woord
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de Alliantie van Liberalen en Democraten voor 
Europa.

Technologie versus inhoud

Tijdens het ideeënlaboratorium "Brave New 
World" wisselde een gevarieerde groep 
studenten van gedachten over het onderwerp 
"digitale revolutie". Veel van hun kritiek was 
gericht aan het adres van internationale organisa-
ties en hun gebrek aan eenduidig privacybeleid.

Volgens de studenten moet "digitale revolutie" 
worden gedefinieerd in verband met de huidige 
stand van zaken en de eventuele implicaties 
voor de toekomst van volgende ontwikkelingen. 
Twittergebruikers moeten zich bijvoorbeeld niet 
concentreren op de snelheid waarmee berichten 
door onze geglobaliseerde gemeenschap 
kunnen worden gestuurd; ze kunnen zich beter 
bezighouden met het gebruik van Twitter voor 
politieke discussies en hoe dit onze opvatting 
van het begrip "debat" in de toekomst zal 
veranderen. De volgende generatie zal een 
debat niet associëren met een gesprek van drie 
uur. Moeten we dan innoverende personen 
verantwoordelijk stellen voor het "juiste" of 
"verkeerde" gebruik van hun programma's? 
Hun technologie wordt niet geleverd met een 
handleiding, en terecht; de bescherming van 
vrijheid van meningsuiting blijft cruciaal voor 
een democratische samenleving.

Het bouwen van slimme steden

Eén aspect van vrijheid is "slimme steden", een 
concept waarmee zeer weinig mensen bekend 
zijn. De term "slimme stad" wordt gebruikt 
om de koppeling van overheidsdiensten mee 
te beschrijven en daarmee de efficiëntie te 
vergroten en de economie sterker te maken. 
Elke inwoner van een stad krijgt hier namelijk 
mee te maken via vervoer, administratie of het 
verbruik van water en elektriciteit, om maar een 
paar aspecten te noemen. Geleidelijk ontstaan 
"slimme steden" door gebruik te maken van 
digitale technologie. Zoals Ska Keller, lid van 
het Europees Parlement van de Verts/ALE, het 
verwoordde:

Slimme steden zijn absoluut niet gevaarlijk; ze 
creëren juist heel veel nieuwe mogelijkheden. 
Het is meer een kwestie van gegevensbescher-
ming doorvoeren daar waar het belangrijk is.

Het proces om slimme steden tot stand te 
brengen lijkt aantrekkelijk en afgestemd op onze 
moderne samenlevingen, maar tegelijkertijd 
moet dergelijke ontwikkelingen nauwlettend 
in de gaten worden gehouden, vanwege het 
gevaar van het verlies of diefstal van gegevens.

Egalité (gelijkheid)

De digitale revolutie biedt tevens de mogelijk-
heid van meer gelijkheid op het vlak van kansen 
en communicatie. Gratis digitale platforms 
kunnen democratische participatie mogelijk 
maken en burgers aansporen om hun mening 
over verschillende onderwerpen te geven. Een 
mogelijke oplossing is het invoeren van elektro-
nische stemsystemen.

Soms zijn mensen te lui om naar het stemlokaal 
te gaan, of ze werken de hele dag en kunnen 
eenvoudigweg niet stemmen, zelfs als ze dat 
wel zouden willen. Vandaag de dag is veel 
mogelijk binnen een beveiligde online-omge-
ving, zoals bancaire handelingen, dus Europese 

Jonge Europarlementsleden debatteren met jonge deelnemer 
over de “smart cities “ (slimme steden) van hun dromen



22 Ideeën voor een beter Europa – Verslag EYE2014

landen moeten het mogelijk maken om online 
te stemmen of met smartphones, zelfs uit een 
ander land, zei Jean-François Gerard van ARTE 
tijdens de afsluitingsceremonie.

Om dat te bereiken moeten de problemen 
met gelijke toegang en opleiding wel worden 
aangepakt. Bovendien heeft het verzamelen 
van gegevens niet alleen gevolgen voor vrijheid 
maar ook voor gelijke rechten.

De kloof in digitale geletterdheid

De steeds bredere kloof in digitale geletterd-
heid vormt een uitdaging voor opvoeders en 
regeringen, aangezien mensen van bepaalde 
generaties of sociale groeperingen uitgesloten 
zijn van onderricht in navigeren op het web en 
het gebruik van digitale systemen. Stephen Clark, 
directeur voor de betrekkingen met de burgers 
bij het directoraat-generaal Communicatie van 
het Europees Parlement, ziet een duidelijke 
generatiekloof tussen mensen die opgroeien 
zonder technologie, al voegt hij daar meteen aan 
toe dat deze culturele ongelijkheid niet nood-
zakelijk betekent dat deze mensen niet kunnen 
leren of zich niet kunnen aanpassen.

Het idee dat internettoegang een mensenrecht 
is, is nauw verweven met digitale geletterdheid, 
aangezien voorstanders aanvoeren dat vrijheid 
van meningsuiting essentieel is voor mensen. In 
2010 was Finland het eerste land ter wereld waar 

breedband een in de wet vastgelegd recht werd 
voor elke burger.

Onderwijs: is online de toekomst?

Zoals het geval is met veel andere functies 
van overheidsinstellingen, wordt onderwijs 
steeds meer overgeheveld naar de onlinewe-
reld. Met onlinecursussen die toegankelijk zijn 
voor iedereen kunnen studenten over de hele 
wereld beslissingen nemen over cursussen en 
tijdstippen, de relevantie van de inhoud op 
flexibele wijze beoordelen en veelvuldig gratis 
materiaal raadplegen.

Algemeen toegankelijke onderwijsbronnen 
en massaal toegankelijke onlinecursussen zijn 
onlangs bestempeld als een nieuwe trend 
waarmee onderwijs beter toegankelijk wordt 
voor iedereen, en de deelnemers van EYE 
kwamen bijeen om de mogelijkheden voor zulke 
cursussen te bespreken. Terwijl er inmiddels 200 
miljoen studenten hoger onderwijs volgen en 
dit aantal in Europa in 2030 tot maar liefst 400 
miljoen zou moeten stijgen, lijkt het creëren van 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling het 
doel voor de komende jaren.

De meeste deelnemers hielden zich voorname-
lijk bezig met de vraag of algemene toegang 
tot hoger onderwijs hun perspectieven voor 
een baan kon verbeteren en of zulke cursussen 
wel kwalitatief hoogwaardig onderwijs konden 
bieden. De discussie leverde geen definitieve 
antwoorden op deze zorgen op, maar het gebrek 
aan digitale geletterdheid, mankementen in de 
apparatuur en de ICT-richting die onderwijsstel-
sels in de lidstaten moeten inslaan, werden door 
de deelnemers aangemerkt als de voornaamste 
uitdagingen voor het opzetten van online 
cursussen die toegankelijk zijn voor iedereen in 
Europa.

Criminaliteit bestrijden door 
persoonsgegevens te verzamelen?

Cybercriminaliteit heeft de wet zonder meer 
veranderd, niet alleen op nationaal maar ook op 

Digitale Revolutie

Deelnemers ervaren hoe technologie en fitness  
samengaan met het iDance toestel
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Europees niveau. Daarom is het niet verrassend 
dat er veel interesse is voor problematische zaken 
die zijn behandeld door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van 
de Europese Unie. Simpel gezegd: elke keer dat 
de gegevens van een burger worden verzameld 
en gebruikt door een politiemacht, ontstaat er 
een spanningsveld tussen persoonlijke privacy 
en de behoefte aan openbare veiligheid.

Sommige mensen zeggen dat als je niets te 
verbergen hebt, je ook nergens bang voor hoeft 
te zijn. Maar moet onze persoonlijke informatie 
beschikbaar zijn voor iedereen? De Europese 
Unie heeft tot nu toe de voorkeur gegeven aan 
compromissen tussen vrijheid en veiligheid in 
plaats van de problemen rechtstreeks aan te 
pakken. Zelfs als we het grote aantal zorgen, 
vragen en angsten in verband met het illegale 
misbruik van persoonsgegevens opzijzetten, 
is één ding overduidelijk: ondanks het feit dat 
de Europese Unie blijft proberen de wettelijke 
grenzen beter aan te geven en het bewustzijn 
over het gedrag in de onlinewereld probeert 
aan te wakkeren, heeft zij verzuimd praktische 
oplossingen aan te dragen. In veel van de activi-
teiten tijdens EYE werd anonimiteit geopperd als 
mogelijke oplossing.

Voor veel mensen is het cruciaal dat hun 
anonimiteit online wordt gewaarborgd, dus dat 
ze het recht hebben om anoniem te blijven, aldus 
Gregor Schamschula, een van de deelnemers.

Fraternité (broederschap)

Leiden meer participatiemogelijkheden ook tot 
een grotere samenhang in de samenleving? Alle 
mensen hebben een streven naar een gevoel 
van acceptatie gemeen en dit wordt meer 
dan ooit gevoed door het grenzeloze karakter 
van de online omgeving. Instellingen zoals 
de Europese Unie hebben echter geprobeerd 
burgers in heel Europa aan te spreken en een 
gevoel van "broederschap" te creëren waarbij 
jongeren deelnemen aan uitwisselingsprogram-
ma's voor het hoger onderwijs en waarbij politici 
hun krachten bundelen in de strijd tegen de 
financiële crisis.

De gamesector hoopt de samenleving te 
beïnvloeden

Een vrij verrassend perspectief kwam naar 
voren in de vele paneldiscussies en workshops 
tijdens het Europese Jongerenevenement over 
de onderwerpen programmeren, educatieve 
spelletjes en de gamesector in het algemeen. Het 

#EYE2014 woordwolk
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Privacy en 

gegevensbescherming:

De oprichting van een 

Agentschap voor de 

bescherming van Europese 

burgers (ECPA) dat 

verantwoordelijk is voor het 

veiligstellen van de rechten 

van EU-burgers op online 

veiligheid en privacy. Europa 

moet het digitale voortouw 

nemen met expertise in en de 

nadruk op de bescherming en 

de beveiliging van privacy, door 

hogere beveiligingsnormen 

in te stellen voor software- en 

hardwareproducenten.

lijkt misschien vreemd om deze onderwerpen te 
associëren met het concept van een Europese 
identiteit, maar tussen de regels door kun je 
bepaalde inzichten opdoen:

Decennialang hebben gameontwikkelaars 
en gamers videospelletjes beschouwd als een 
vorm van amusement. Sceptici hielden bij hoog 
en laag vol dat videospelletjes een generatie 
vervreemde, onaangepaste, agressieve 
jongeren opleverden, zei adviseur gameontwerp 
Konstantin Mitgutsch. Inmiddels zijn we op weg 
naar de ontwikkeling van educatieve videospel-
letjes waarbij je kunt bewegen, aan het denken 
gezet wordt en conflicten leert te vermijden. We 
ontwikkelen videospelletjes die meer dan alleen 
amusement zijn, en zelfs kunnen leiden tot 
een revolutionaire mijlpaal in het onderwijs en 
waarvan een positief effect kan uitgaan voor de 
samenleving, zo ging hij verder.

Een echte dialoog tussen politici en 
burgers?

Kunnen digitale oplossingen verschillende 
groepen mensen echt dichter bij elkaar brengen 
en zodoende meer samenhang tot stand 
brengen in de samenleving? De Unie is iets 
abstracts en een ver-van-mijn-bed-show voor 
veel EU-burgers en ze zien de impact daarvan op 
hun dagelijkse leven niet.

De essentie van de huidige digitale platformen 
is om een boodschap af te geven, niet om een 
dialoog te voeren. GovFaces maakt gebruik 
van de kracht van sociale media om burgers en 
politici met elkaar in contact te brengen. Politici 
hebben Facebook- en Twitteraccounts waar ze 

berichten achterlaten en foto's posten, maar ze 
niet met anderen in gesprek kunnen gaan. Op 
GovFaces is er juist geen eenrichtingsverkeer, 
maar kunnen ze alleen maar actief met anderen 
communiceren, gaf Connor Sattely, algemeen 
directeur bij GovFaces.com.

Hier hebben politici een profiel en kunnen 
burgers vragen stellen of met ideeën of 
voorstellen komen waar mensen voor of tegen 
kunnen stemmen. De politicus kan de vragen 
vervolgens schriftelijk beantwoorden of met een 
videoboodschap. Op dit moment gebruiken 45 
politici het platform om te communiceren met 
burgers.

In een snel veranderende, mondiale 
gemeenschap waar iedereen wordt overspoeld 
door gegevens, waar informatie in luttele 
seconden de hele wereld over reist en mensen uit 
verschillende werelddelen met elkaar in contact 
kunnen treden via één muisklik, is de potentiële 
invloed van internet op onze toekomst een top-
prioriteit in de Europese Unie.

Ik ben van mening dat jonge Europeanen in 
virtuele ruimtes hun ideeën openlijk kunnen 
uiten, ongeacht waar ze wonen, zei Benedicte 
King van het Ludwigsbourg Initiative.

Volgens haar kan het systeem voor onlinecom-
municatie dat steeds krachtiger wordt, kunnen 
een brug slaan tussen verschillende culturen, 
ideeën en mensen overal in Europa, en kan dit 
de toekomst van Europa vorm gaan geven door 
middel van samenwerking met de jongeren die 
daar over een paar jaar verantwoordelijk voor 
zullen zijn.

Digitale Revolutie

EYE deelnemer legt z’n ideeën uit
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Ideeënbox digitale revolutie
Enkele ideeën en suggesties die besproken werden:

Digitale rechten:

De rechten van 

internetgebruikers moeten 

overal ter wereld gelijk zijn 

en de gelijkwaardigheid 

van informatie en het 

recht op privacy en 

gegevensbescherming moet 

een mensenrecht worden.

Digitaal onderwijs:Het onderrichten van digitale vaardigheden en de bewustwording over digitale rechten en 
gegevensbescherming op 
scholen om een generatie 

van holistische digitale experts op te leiden.

Mediavrije zones:
Het creëren van mediavrije 

zones om een pauze 
zonder IT-technologie in 

te lassen.

Vrije toegang:
Vrije toegang tot kennis en onderzoekspublicaties, bevordering van open source software en gratis cultuur (film, muziek, spelletjes).

Privacy en 

gegevensbescherming:

De oprichting van een 

Agentschap voor de 

bescherming van Europese 

burgers (ECPA) dat 

verantwoordelijk is voor het 

veiligstellen van de rechten 

van EU-burgers op online 

veiligheid en privacy. Europa 

moet het digitale voortouw 

nemen met expertise in en de 

nadruk op de bescherming en 

de beveiliging van privacy, door 

hogere beveiligingsnormen 

in te stellen voor software- en 

hardwareproducenten.

Wifi voor iedereen:

Gratis en vrij 

toegankelijke wifi en 

internetverbinding overal 

en voor iedereen.

Technische innovatie:
Meer EU-innovatie en samenwerking op het vlak van internetbeveiliging en de cloud. Ondersteuning van een risico-indicator voor piraterij en van een Europees antivirusprogramma dat betaalbaar of zelfs gratis moet 

zijn.

Investeringen:
Meer investeringen in nieuwe Europese digitale technologieën en EU-subsidies voor ngo's die werken aan de verbetering van gegevensbescherming.

Transparantie:

De totstandbrenging 

van een onafhankelijk 

EU-mediakanaal voor 

meer transparantie.

Digitale grondwet:

We hebben een Europese 

conventie nodig voor de digitale 

toekomst, die bestaat uit burgers 

en vertegenwoordigers uit alle 

lagen van de bevolking en uit 

alle EU-lidstaten om een digitale 

grondwet op te stellen. In deze 

grondwet moeten de rechten 

worden vastgelegd die mensen 

kunnen uitoefenen op het vlak 

van digitale communicatie, d.w.z. 

het recht op toegang, het recht op 

zakendoen maar ook het recht op 

privacy en gegevensbescherming. 

Verder moeten hierin de 

basisvoorwaarden voor een echte 

Europese IT-infrastructuur worden 

verankerd.
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Digitale Revolutie

De toekomst van internet vormgeven: 
Observaties van het Europees Jeugdforum

Jonge Europese burgers behoren tot 's werelds 
meest onderling verbonden en vaardige 
gebruikers van internet en nieuwe media. In 
meer dan 25 landen maakt meer dan 95 % van de 
jongeren gebruik van internet, terwijl ongeveer 
63 % van de mensen tussen 16 en 24 jaar al 
gebruikmaakt van mobiel internet5. Jongeren 
zijn de belangrijkste doelgroep geworden voor 
internet- en contentproviders en een van de 
actiefste groepen die informatie genereren en 
verspreiden via nieuwe media. Het waarborgen 
van betrouwbare en snelle toegang tot internet, 
het recht op privacy en gegevensbescherming, 
vrijheid van meningsuiting en burgerparticipatie 
zijn enkele van de grootste zorgen die jongeren 
en jongerenorganisaties in Europa de laatste 
jaren hebben geuit.

EYE was een mogelijkheid om de zogenoemde 
"digitale revolutie" bespreekbaar te maken en 
om de gelegenheid aan te grijpen om besluit-
vormingsprocessen op het vlak van de toekomst 
van internet voor jonge Europese burgers open 
te breken. Naast de 5500 jongeren die fysiek 
aanwezig waren in Straatsburg, sloten zich nog 
honderden Europeanen online aan.

Een volledig digitaal jongerenevenement

Het Europees jongerenevenement werd gevat 
in een volledig digitaal participatieformat. Vóór, 
tijdens en na het evenement konden deelnemers 
communiceren en ideeën van de hand doen 
met digitale hulpmiddelen. Verder maakten de 
profielen op sociale media van het Europees 
Parlement en het Europees Jeugdforum een 
live gesprek mogelijk om het evenement 

tevens open te stellen voor jongeren die niet in 
Straatsburg aanwezig konden zijn.

Tijdens de drie dagen van EYE konden jongeren 
hun mening geven over de digitale revolutie. 
Deelnemers discussieerden over de kracht van 
sociale media om politieke processen open 
te breken en de participatie van burgers te 
vergroten, evenals in complexe zaken zoals “big 
data” als modern betaalmiddel en de gevolgen 
voor de rechten van internetgebruikers.

Het Europees Jeugdforum en de digitale 
revolutie

Wegwijs worden in het zeer complexe en zich 
steeds ontwikkelende terrein van de digitale 
revolutie is een enorme uitdaging die het 
Europees Jeugdforum echter graag aangaat. 
De Europese Unie moet een proactieve aanpak 
van communicatie aan de dag leggen, en ervoor 
zorgen dat de rechten van burgers beschermd 
zijn en dat het beleid relevant en actueel blijft. 
In het bijzonder benadrukt het Jeugdforum de 
volgende aspecten:

• Een op rechten gebaseerde aanpak

De ontwikkeling van beleid inzake nieuwe media 
en internetbestuur moet een op de gebruikers 
georiënteerd proces zijn, met permanente 
aandacht voor democratische waarden, vrijheid 
en mensenrechten en gelijke mogelijkheden op 
het web voor iedereen.
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• Een transversaal en alomvattend 
perspectief

De digitale revolutie moet er niet alleen op 
gericht zijn elke Europeaan te verbinden met 
internet, maar ook om innovatieve ecosystemen 
te creëren en daarmee langetermijnoplossingen 
te vinden voor de meest prangende problemen 
waarmee jongeren kampen. Het ontwikkelen van 
betrouwbaar internetbeleid op Europees niveau 
is de eerste stap op weg naar nieuwe hulpmid-
delen waarmee jongeren en jeugdorganisaties 
zinvolle projecten tot stand kunnen brengen.

• Betrokkenheid van jeugdorganisaties

Voor jongeren en hun organisaties is een rol 
weggelegd in het verdedigen van de online en 
offline rechten van jongeren, en zij moeten dan 
ook erkend worden als belangrijke belangheb-
bende in het overlegproces over de regels van 
het beleid op het vlak van internet en nieuwe 
media. Jongerenorganisaties zorgen met hun 
eigen geluid voor een belangrijke dimensie in de 
debatten.

• Digitale oplossingen voor urgente 
problemen waarmee jongeren kampen

De behoefte aan kwalitatief hoogwaardig 
werk en onderwijs en over de hele linie meer 
autonomie en inclusie in de samenleving 
moet de prioriteiten van de digitale agenda op 
Europees en nationaal niveau bepalen. Op het 
gebied van werk zijn nieuwe media en informa-
tietechnologie cruciaal om innovatie en jong 
ondernemerschap te stimuleren. Ook onderwijs 
wordt gezien als een cruciale factor voor de 
integratie van nieuwe media en internet in ons 
leven.

• Nieuwe media en informeel onderwijs

Onderwijs wordt steeds meer beschouwd als 
een cruciale factor voor de integratie van nieuwe 
media in ons leven. Toegang tot internet is er 
echter niet of nauwelijks op veel openbare 
scholen in Europa. Het Jeugdforum vindt her-
vormingen zoals e-learning, digitale toegang op 
scholen, e-boeken en e-materiaal alsmede de 
opname van nieuwe media in de lesprogram-
ma's essentieel om te garanderen dat de huidige 
en toekomstige generaties zijn toegerust om de 
uitdagingen van de samenleving waarin ze leven 
het hoofd te bieden. Vooral jeugdorganisaties 
moeten vaardigheden op het vlak van digitale 
media voor jongeren bevorderen door middel 
van informeel onderwijs.
5 Digital Agenda Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/
DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Debat in de “YO!Globe”
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De Toekomst van de 
Europese Unie

De Toekomst van de Europese Unie:  
Kan de jongere generatie de toekomst verbeteren?

Toen het Europese project in 1952 van start ging, 
had Robert Schuman de droom dat dit uiteinde-
lijk zou leiden tot een vergaand geïntegreerde 
Unie; het was – en is nog steeds– echter niet 
mogelijk om te overzien welke uitdagingen dit 
met zich meebrengt. Tijdens een brainstorming-
sessie die tot doel had het besef bij de burger 
te vergroten van de noodzaak om democratie 
en doelmatigheid met elkaar in overeenstem-
ming te brengen, zijn ideeënrijke jongeren en 
beleidsvormers bijeengebracht om mogelijke 
hervormingen binnen de Europese integratie te 
bespreken. Een van de belangrijkste kwesties op 
de agenda was de manier om jongeren en leden 
van gemarginaliseerde groepen bij het Europese 
wetgevingsproces te betrekken.

Is de Europese politiek elitair?

Monika Kalinowska, een jonge deelneemster uit 
Polen, wees op de professionalisering van de 
politiek en de alom aangehangen opvatting dat, 
in haar woorden, de Europese politiek voor "de 
rijken" is:

– De elitaire sluier die om de Europese politiek 
hangt zorgt voor veel meer controverse dan een 
tekort aan transparantie bij de Europese Raad. Elk 
pleidooi om de mensen meer bij de Europese 
politiek te betrekken en deze minder elitair te 
maken bezorgt sommige politici weliswaar 
gemakkelijk meer publieke steun, maar is niet in 
staat de complexiteit van de politiek te vangen.

Hoewel het de bedoeling was dat de mensen 
met ideeën en de beleidsmakers in gelijke mate 
het woord zouden voeren, stelde Anna Burek 
vast dat de beleidsmakers de neiging hadden 
om minder aandacht te besteden aan degenen 
die oplossingen probeerden aan te reiken.

De van de jongeren afkomstige ideeën werden 
nauwelijks besproken – volgens haar werden 
deze niet veel meer dan bestempeld als goed of 
slecht.

Soetkin Verhaegen uit België was het hiermee 
eens:

We moeten beseffen dat dergelijke bijeenkom-
sten vooral gebabbel en loze beloften opleveren; 
tegelijkertijd echter betekent het feit dat deze 
bijeenkomsten worden gehouden dat we op de 
goede weg zijn.

Verdere suggesties van deelnemers aan 
het evenement betroffen onder meer de 
bevordering van gendergelijkheid, een verenigd 
Europa zowel politiek als economisch, en de 
mobiliteit van jongeren. Volgens veel deelnemers 
is een van de belangrijkste voordelen die de EU 

De Europese Unie is voortdurend in ontwikkeling, en dat al vanaf het allereerste begin. 
De deelnemers aan het Europese Jongerenevenement werden uitgenodigd voor 
discussies, discussiepanels, rollenspelen en andere activiteiten, met het doel om te 
overdenken welke toekomst voor de EU is weggelegd. 
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oplevert het samen delen van economische en 
politieke belangen.

Een Unie voor wie?

Deelnemers aan veel activiteiten noemden ver-
schillende gevaren op voor het bestaan van de 
Unie: de ernstigste zijn onder meer de margi-
nalisering van kleinere landen, de opkomst van 
nationalisme, en euroscepticisme. Wat betreft de 
zwakke plekken van de EU heerste het algemene 
gevoel dat het ontbrak aan een bepaalde "trots" 
op Europa en dat er eerder een tekort was aan 
een gemeenschappelijk buitenlands beleid dan 
aan eenheid.

Het is van cruciaal belang dat jongeren 
beginnen met het overdenken van de zwakten 
van en gevaren voor de Europese Unie, om 
deze beter te kunnen aanpakken. Het is tevens 
van belang dat jongeren naar de argumenten 
van eurosceptici en eurofielen luisteren en deze 
begrijpen, opperde de secretaris van de Jonge 
Europese Federalisten (JEF), Federico Guerrieri, 
tijdens een van de sessies.

Tijdens een sessie kon elk lid van het discus-
siepanel in twee minuten kort zijn zegje doen. 
Acht sprekers met verschillende achtergronden, 
waaronder leden van het Europees Parlement, 
jonge activisten, en journalisten, gaven hun 
visie over een breed scala onderwerpen, onder 
meer migratie, verkiezingen, vrouwenquota's, 
onderwijs en jeugdwerkloosheid. Een van de 
onderwerpen die besproken werden betrof 
de rol van jongeren in de Europese Unie, en dit 
leidde tot een groot debat in de vergaderzaal van 
het Europees Parlement:

Emma Mustala van het Finse nationale jeugdraad 
was van mening dat door te zeggen dat jongeren 
de toekomst zijn vaak een manier was om te 
zeggen dat "jullie morgen de kans krijgen om de 
besluiten te nemen".

De Belgische vicevoorzitter van JEF Europa, Peter 
Oomsels, kwam met het idee voor een nieuwe 
centrale regering voor de landen in de eurozone:

We kunnen de munteenheid van 18 landen 
niet beheren door besluiten te nemen voor 28 
landen.

Enkele onderwerpen werden met de 
toehoorders besproken, die de gelegenheid 
kregen om vragen te stellen en te stemmen 
over de geopperde ideeën. Terwijl het voorstel 
ter verhoging van het besef van het recht op 
online-privacy met 83,7% van de uitgebrachte 
stemmen werd goedgekeurd, was het resultaat 
van de stemming over het voorstel om gender-
quota's af te schaffen veel minder duidelijk: bijna 
de helft van de stemmen was voor afschaffing, 
35% tegen, bij 17% onthoudingen.

Als ik een baan kreeg aangeboden zou ik me 
afvragen of ik deze baan te danken had aan 
mijn kwalificaties of omdat ik eenvoudigweg 
het quotum opvulde, was het commentaar van 
een Deens panellid, Mehmood, op het idee om 
quota's voor werkende vrouwen te stellen.

Onderwijs op de agenda

'Welk onderwijs voor Europa?', dat het onderwerp 
was van een debat in de voormiddag op 9 mei 
bij YO!Globe, kan als vraag worden opgevat of 
als een wanhopige oproep, afhankelijk van je 
land, leeftijd, of economische levenshouding. 

De Toekomst van de 
Europese Unie

Gekleurde wangen voor een gekleurd weekend
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Het gehoor van 60 personen, bestaande uit 
vooral (toekomstige) universiteitsstudenten, 
kon zijn instemming, of juist zijn ontstemming, 
laten weten door papieren handjes te gebruiken 
die, ironisch genoeg, ontleend waren aan 
een concept van de website die de grootste 
bedreiging vormt voor alle vormen van studie of 
concentratie: Facebook-likes.

Tijdens het evenement dat door de twee orga-
nisaties die studenten op middelbare scholen 
en universiteiten in heel Europa vertegenwoor-
digen, ESU en OBESSU, was georganiseerd, werd 
de witte tent van YO!Globe soms hevig door de 
wind bewogen, en gaf de aanwezigen de indruk 
in een golfbal te leven.

Onvermijdelijk stond in het debat de financie-
ring centraal, en de vraag wie voor het onderwijs 
moet betalen.

Onderwijs is niet gratis, iemand moet daarvoor 
betalen – zoals je ouders via de belastingen 
voor de jouwe hebben betaald, merkte Federico 
Potocnik op, die pleit voor een vorm van 
uitgestelde betaling voor opleidingen aan de 
universiteit. Op deze opmerking reageerde een 
toehoorder schreeuwend dat een dergelijke stap 
een progressieve-belastingmaatregel vormt. 
Hoe meer eigen verantwoordelijkheid je aan 
de overheid afstaat, des te minder eigen ver-
antwoordelijkheid je zelf overhoudt, en word je 
een speelbal van de politiek, voegde Federico 
Potocnik toe.

Thomas Maes, de secretaris van de Jonge 
Europese Socialisten, benadrukte aan de hand 
van een aantal punten de gevaren die verbonden 
zijn aan het standpunt dat onderwijs een fabriek 
is die tot arbeidskrachten moet opleiden.

Volgens hem moet onderwijs een pad zijn dat 
tot ontplooiing leidt; daarvoor te laten betalen 
is een manier om ervoor te zorgen dat ongelijk-
heid heel lang zal voortduren.

Het publiek vormde een woud van "likes" en 
het debat, hoewel af en toe technisch van aard, 

bevestigde wat de grootste zorg is van studenten 
in heel Europa: dat onderwijs in de eenentwin-
tigste eeuw onlosmakelijk verbonden is met de 
beangstigende vraag hoe ervoor betaald moet 
worden.

Gelijkheid

Een belangrijk onderdeel van de discussies van 
EYE vormde de kwestie van inclusie en hoe 
ervoor te zorgen dat iedereen over dezelfde 
rechten en bescherming beschikt, ongeacht 
gender, seksuele voorkeur, etnische afkomst of 
godsdienst. Alva Dahn uit Zweden merkte op:

– Ik ben van mening dat we alle problemen met 
discriminatie kunnen oplossen door de mensen 
te scholen: het is allemaal te wijten aan een 
gebrek aan kennis. We moeten de mensen zo 

Twee jonge artiesten tijdens de circus voorstelling
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opleiden dat ze begrijpen wat een immigrant 
daadwerkelijk doet, en zich niet door de 
propaganda laten leiden dat immigratie alleen 
draait om ons financieel gewin of verlies. Het is 
zoveel meer dan dat. Immigratie gaat ook over 
verrijking of verarming van de cultuur– vooral 
verrijking.

Verbinding met de andere kant van de 
Atlantische Oceaan

De door de directeur beleidsontwikkeling van 
de Amerikaanse kamer van koophandel bij de 
Europese Unie, Andreas Galanakis, geleide video-
conferentie "Strasbourg Calling", had tot doel de 
relatie van de EU met de VS nader te onderzoeken 
en te bespreken. Aan Europese zijde nam EYE 
deel terwijl Amerikaanse studenten de VS ver-
tegenwoordigden. De deelnemers bespraken 
de observatieproblematiek in het licht van de 
NSA-onthullingen, welke maatregelen genomen 
moeten worden om armoede te beëindigen, 
samenwerking bij terrorismebestrijding, en hoe 
gereageerd moet worden op de dreiging van 
Rusland. Terwijl men erover eens was dat de 
NSA-zaak in hoofdzaak een mediacircus was 
geworden, werd over en weer van de Atlantische 
Oceaan een levendig debat gevoerd over het 
uitbannen van de armoede; uiteindelijk was men 
het eens dat de middelen in de strijd tegen de 
wereldwijde armoede, met de VS gebundeld 
moeten worden.

Omgaan met euroscepticisme

Gezien het feit dat grote delen van Europa te 
maken hebben met een snel stijgende jeugd-
werkloosheid – in sommige regio's tot wel 60% 
– bestaat de angst dat een groeiend gebrek 
aan vertrouwen van jongeren in de politiek, 
samen met de verspreiding van euroscepti-
cisme, de toekomst van de Europese integratie 
kan ondermijnen. Er zijn echter mensen die 

het als hun taak zien om jongeren bij de werk-
zaamheden van de EU te betrekken, en de 
politieke onverschilligheid trachten tegen te 
gaan. Alesandra Kluczka, coördinatrice van de 
campagne 'Y Vote 2014', is daar een van:

De opkomst van jongeren tijdens de Europese 
verkiezingen van 2009 was slechts 29%. Het 
grootste probleem is een tekort aan informatie 
– zij voelen zich niet vertegenwoordigd en 
niet begrepen. Workshops zoals die van ons, 
informeren jongeren over het functioneren van 
de EU, en moedigen hen aan daarin direct te 
participeren. Als je al op jonge leeftijd je stem 
uitbrengt blijf je dat volgens haar waarschijnlijk 
ook doen als je ouder bent.

Alesandra Kluczka was nog enigszins optimis-
tisch over de toekomst van de EU:

Nationalisme, euroscepticisme en extremistische 
beweging zijn een bedreiging, maar als ik kijk 
naar jongeren in landen zoals mijn vaderland 
Polen, realiseer ik me dat onze generatie over 
mogelijkheden beschikt die onze ouders niet 
hadden. Nu we over een systeem zonder grenzen 
beschikken en een langere periode van vrede 
kennen dan enig ander continent, moeten we 

De Toekomst van de 
Europese Unie

Jonge deelnemers op de plaats van 
 Europarlementsleden in de plenaire zaal



33Ideeën voor een beter Europa – Verslag EYE2014

niet zo pessimistisch zijn: Europa heeft een hoop 
bereikt.

Samen werken aan het oplossen van de 
jeugdwerkloosheid

In de huidige economische en maatschappe-
lijke crisis lijkt samenwerking tussen burgers 
meer dan ooit nodig. Tegen deze achtergrond 
spelen non-gouvernementele organisaties die 
een proactieve houding van jongeren proberen 
te cultiveren, een cruciale rol in de Europese 
samenleving. Youthnet Hellas bijvoorbeeld, die 
de Prijs van de Europese burger in 2013 toegekend 
heeft gekregen, helpt jongeren in Griekenland 
meer proactief op zoek te gaan naar mogelijkhe-
den voor werk. Vanwege de jeugdwerkloosheid 
die de 60% nadert, zijn er twee keuzemogelijkhe-
den voor het land: actief worden of wegkwijnen. 
In dit opzicht lijkt vrijwilligerswerk een manier te 
zijn om de belemmeringen weg te nemen die 
een actieve deelname in het gemeenschapsle-
ven in de weg staan. Vrijwilliger worden betekent 
niet zozeer onbetaald werk verrichten, als wel het 
zich positief inzetten voor de samenleving.

Manos Pavlakis van Youthnet Hellas wees erop 
dat jongeren hun situatie kunnen verbeteren 
door een of meer van de volgende drie 
wegen te bewandelen: onderwijs, werk, en 

vrijwilligersactiviteiten. Om het probleem aan te 
pakken heeft Youthnet Hellas in de laatste vijf jaar 
actief aan 172 projecten deelgenomen:

Het is belangrijk dat jongeren begrijpen dat zij 
veel kanten op kunnen als zij bij activiteiten 
betrokken raken, merkte Manos Pavlakis op en 
zei verder dat de jongeren in Europa gemeen-
schappelijke behoeften, belangen en zorgen 
hebben.

Bordspelen voor een beter begrip van de 
EU

Een belangrijk aspect van EYE was het gebruik 
van spelen om kennis op te doen van de Europese 
Unie. Het door Jaap Hoeksma ontwikkelde spel 
"Eurocracy" beoogt het Verdrag van Lissabon uit 
te leggen.

De EU is een democratie die bestaat uit 28 
kleinere; volgens de maker kan de nieuwe, inge-
wikkelde vorm het beste worden uitgelegd door 
middel van een spel.

De medeoprichter van Move On Europe, Hans 
Christian John, een online-platform dat meer 
samenwerking en integratie in Europe promoot, 
leidde het debat "More Democracy Please!". In dit 
spel noemt iedere deelnemer een woord dat of 
een zin die de betekenis van Europa voor hem 

Vrolijk publiek tijdens een voorstelling in de “flower bar”
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uitdrukt. Familie, vrijheid, kans, en multicultura-
lisme werden alle genoemd, en Hans Christian 
John merkte tijdens het noteren van de termen 
op:

Niemand weet wat Europa is – het is onoverzich-
telijk, maar het is fijn!

Op basis van de oorspronkelijke discussie over 
waar de EU voor staat, gingen de deelnemers 
verder met een debat over de democratische 
grondslagen van de Unie, de wetgevingsproce-
dures en de democratische legitimiteit van de 
Europese instellingen. De deelnemers kwamen 
met het voorstel voor een conventie over grond-
rechten, en stelden voor dat Europese kwesties 
op nationaal niveau in iedere lidstaat moeten 
worden besproken. Deelnemers vroegen zich 
ook af of het feit dat de Commissie niet recht-
streeks gekozen wordt een democratisch "tekort" 
schept, en het voorstel werd gedaan om de 
leden van het Europees Parlement te verplichten 
om voor de verkiezingen te laten weten op wie 
zij stemmen als voorzitter van het Parlement. 
Hans Christian John zei aan het einde van de 
workshop dat hij de voorstellen zou doorgeven:

We moeten de nieuwe parlementsleden 
informeren over uw ideeën. Wat zij er mee zullen 
aanvangen kan ik niet zeggen.

De Toekomst van de 
Europese Unie

Tussenkomst van het publiek
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Ideeënbox "De toekomst van de Europese Unie"
Enkele ideeën en suggesties die besproken werden:

Een stem hebben:

Er zijn meer jongeren in de 

politiek nodig om de belangen 

van de jongeren te behartigen 

en hun problemen aan te pakken. 

Vergroot de vertegenwoordiging 

van jongeren in het Europees 

Parlement – voer quota's in voor 

jongeren onder 30 jaar. Organiseer 

regelmatig evenementen zoals 

EYE2014 om de jongere generatie 

een stem te geven. Breid het 

stemrecht uit tot alle 16- en 

17-jarigen in heel Europa.

Europese mobiliteit:
Voor de jonge generatie moet er een Europese vervoerskaart voor studenten in het leven worden geroepen (Interrailkaart), die nationale en internationale mobiliteitsprogramma's 

bundelt.

Opleiding:
Staatkundige en burgerschapseducatie als primaire doelstelling op de middelbare school, waaronder verplichte modules over de waarden, geschiedenis, functioneren, als ook de verplichtingen en taken van de Europese Unie en de lidstaten; vooral online en interactief zodat contact wordt gelegd met andere studenten in heel Europa.

Investeringen:
Investeer meer geld in voorlichting over de verwezenlijkingen en doelstellingen alsmede de taken van de Europese Unie.

Verenigde Staten van Europa:

Europa moet eindelijk de 

nationale grenzen wegnemen 

en zelf een staat worden. Een 

centrale Europese regering 

en een Europese president 

die rechtstreeks door de 

bevolking gekozen wordt. Breng 

een Europese nationaliteit 

tot stand (met paspoort, 

gemeenschappelijke waarden, 

landenkennis, mobiliteit, enz.). 

Voer een Europese nationale 

feestdag in die elk jaar in heel 

Europa wordt gevierd.

Transparantie:

Striktere regelingen voor 

lobbygroepen om hun 

invloed te beperken en 

om de transparantie 

van het politieke 

besluitvormingsproces te 

verhogen.

Met één stem spreken:

De Europese Unie behoort 

met één stem te spreken 

over migratie, economisch 

en buitenlands beleid, en 

ook buitenlandse zaken. 

Concurrentie tussen lidstaten 

moet worden teruggedrongen, 

en in plaats daarvan de 

solidariteit worden vergroot.

Sociaal Europa:
Europa als voorbeeld in de wereld voor de verdediging en bescherming van mensenrechten dat een fundamentele en actieve rol speelt bij de bevordering van 

een vooruitstrevend sociaal beleid. 
Binnen Europa staat de EU garant voor levenskwaliteit en gelijkheid voor elke Europese burger door de invoering van een niet aan voorwaarden verbonden basisin-komen, en dezelfde of ten minste vergelijkbare minimumlonen.

Een EU-verkiezings- 
stelsel:

Dezelfde 
verkiezingsstelsels in 
alle EU-landen. Maak online-stemmen mogelijk. Transnationale lijsten 
voor parlementaire 

verkiezingen (met name 
voor lijsttrekkers).

Europese identiteit:

Breng een democratische Unie 

tot stand door de representatieve, 

participatieve en directe democratie 

te versterken. Vergroot de 
uitwisselingsprogramma's tussen 

de Europese jongeren om te komen 

tot een groter wederzijds begrip en 

stimuleer een gemeenschappelijke 

Europese identiteit, of introduceer 

een jaar van Europees reizen, waarin 

iedereen die een gekwalificeerde 
opleiding heeft afgerond 

(beroepsopleiding, universiteit) een 

toelage krijgt om 12 maanden door 

Europa te reizen, op voorwaarde 

gedurende die periode ten minste 

7 maanden vrijwilligerswerk te 
verrichten. De opzet van een 

databank met mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk.
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De Toekomst van de 
Europese Unie

Een sterkere en meer democratische Unie:  
Observaties van het Europees Jeugdforum

Het Europese Jongerenevenement maakte 
duidelijk dat de Europese Unie voor jongeren 
van belang is. Jongeren willen echter niet zomaar 
een Europese Unie, maar een met een visie en 
die aan hun verwachtingen voldoet.
De EU is in een cruciale fase beland met de 
huidige financiële en monetaire crisis. Jongeren 
worden nu al geconfronteerd met de gevolgen 
van de crisis en de bezuinigingen, doordat zij 
steeds meer aan werkloosheid, armoede en 
sociale uitsluiting blootgesteld worden. Voorts 
zorgt de huidige intergenerationele dynamiek 
ervoor dat de problemen van de ene generatie 
door de andere moeten worden opgelost, zoals 
blijkt uit de huidige crises en onopgeloste mili-
euproblemen. Het is dan ook van belang om 
jongeren bovenaan de EU-agenda te zetten 
en na te denken over de plaats van jongeren 
in de samenleving, willen we in staat zijn de 
problemen waarmee de Europese Unie nu en in 
de komende jaren geconfronteerd wordt, op te 
lossen.

De toekomst van Europa zoals gezien 
tijdens EYE
Tijdens EYE discussieerden jongeren in de 
vorm van een groot aantal activiteiten over de 
toekomst van Europa. Ze belichtten de noodzaak 
voor de EU-instellingen om meer toegankelijk, 
meer transparant te zijn en dichter bij de (jonge) 
burger te staan, en voorzagen een grotere rol 
voor het Europees Parlement. Zij benadrukten 
de rol van de media, de sociale media en bur-
gerschapseducatie bij het beter informeren over 
wat de EU doet, en de noodzaak om de invloed 
van jongeren op de Europese besluitvorming 
proactief te vergroten. Kwalitatief hoogstaande 
banen stonden ook hoog op de lijst van door de 

jonge deelnemers genoemde wensen, waarmee 
tot uitdrukking wordt gebracht dat de huidige 
bezuinigingsmaatregelen schadelijk zijn voor 
het sociaal beleid, in een tijd dat een op de vier 
jongeren in armoede leeft.

Het Europese Jeugdforum en de 
toekomst van Europa
Het Europees Jeugdforum is trots op wat 
jongeren in deze debatten hebben getoond: 
hun inzet, hun visie, maar ook hun realiteitsbesef 
en hun capaciteit om concrete maatregelen voor 
de EU voor te stellen. We zijn ook blij dat veel van 
onze eisen voor het komende mandaat van het 
Europees Parlement en de Europese Commissie, 
zoals tot uitdrukking gekomen in onze campagne 
LoveYouthFuture, een grote weerklank kregen in 
Straatsburg.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat om de 
situatie van jongeren in Europa te verbeteren, de 
EU dringend maatregelen moet nemen op de vijf 
volgende gebieden:

• Een meer democratische Unie
De Europese Unie moet haar democratische 
gehalte verhogen, door het gebruik van het 
Europees burgerschapsinitiatief te stimuleren, 
door de instelling van transnationale kieslijsten 
voor de verkiezingen van het Europees Parlement 
en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing 
van de voorzitter van de Europese Commissie. 
Om ervoor te zorgen dat jongeren worden 
gehoord is het noodzakelijk dat Europese en 
nationale partijen meer jongeren kandidaatstel-
len op verkiesbare plaatsen, en dat de lidstaten 
van de Europese Unie de stemgerechtigde 
leeftijd voor de verkiezingen van het Europees 
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Parlement, en alle andere verkiezingen, verlagen 
tot zestien jaar.
• Duurzame nieuwe groei
De manier om de crisis achter ons te laten, 
en – in een breder verband – de toekomst 
van de EU veilig te stellen, is het zorgen voor 
nieuwe groei, op basis van een sociaal en 
ecologisch meer duurzaam ontwikkelingsmo-
del. Ondernemerschap en de groene economie 
zijn aldus van enorm belang voor de autonomie 
van jongeren, ofwel in de vorm van bedrijven die 
door jongeren opgericht worden ofwel als bron 
van jeugdwerkgelegenheid. We verzoeken de 
EU de jeugdwerkloosheid aan te pakken en een 
meer duurzame economie te steunen. De EU 
moet de lidstaten aanzetten tot meer duurzame 
economische modellen. Tegelijkertijd moet de 
EU ervoor zorgen dat de kwaliteit van de nieuwe 
banen voldoen aan minimumeisen. Met name 
moeten minimumloonsystemen totstandko-
men, alsook een Europese status voor stagiairs.
• Een sterkere Unie
Om aan de verwachtingen van jongeren te 
voldoen is het essentieel dat de Europese Unie 
een sprong voorwaarts maakt. Veel problemen 
kunnen niet meer door de lidstaten alleen 
worden aangepakt, met name wat betreft het 
economisch, fiscaal, sociaal, werkgelegenheids- 
en milieubeleid. De EU dient de bevoegdheden 
waarover zij reeds beschikt in hun volle omvang 
benutten, om een nieuw en billijker evenwicht 
te vinden tussen bezuinigingsmaatregelen en 
sociaal beleid. Evenzo verwachten we dat de 
EU flink gebruik maakt van de bepaling in artikel 
165 VWEU om " de deelneming van jongeren 
aan het democratisch leven van Europa aan 
te moedigen" en de plaats van jongeren in de 
Europese democratie verder te versterken.

• Nieuwe middelen voor nieuwe 
investeringen
De Europese Unie zal ook de middelen moeten 
hebben om op dergelijke cruciale terreinen 
actief te zijn, en dit betekent nieuwe middelen 
voor nieuwe investeringen. De Europese Unie 
moet de mogelijkheid krijgen over haar eigen 
middelen te beschikken via directe milieuhef-
fingen en een Europese belasting op financiële 
transacties.

• Een sociaal Europa
Ten slotte heeft de Europese Unie normen 
vastgesteld voor de verdediging van mensen-
rechten die voortbouwen op democratische 
waarden en de rechtstaat, en op grond waarvan 
generaties oude tegenstellingen kunnen 
overwinnen en in vrede kunnen leven. Daarnaast 
heeft de Unie een Europees sociaal model 
ontwikkeld dat de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de waarborging 
van een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid 
voorstaat en haar burgers in staat stelt waardig 
te leven. Het is van bijzonder belang voor nieuwe 
generaties om van dit acquis gebruik te maken 
en dan ook cruciaal dat de Europese Unie deze 
waarden volledig ondersteunt en ervoor zorgt 
dat sociale hervormingen niet ten koste gaan 
van de jongeren.
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Deelnemers en een EYE vrijwilliger tijdens een panel
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Duurzaamheid

Duurzaamheid: 
Naar een groener Europa

Duurzaamheid is een breed thema dat een groot aantal uiteenlopende kwesties 
bestrijkt – van de instandhouding van energiebronnen en mogelijke oplossingen voor 
het probleem van overbevissing, tot overheidsuitgaven, toezicht op financiële markten 
en de wereldhandel. De deelnemers aan EYE gingen enthousiast met dit thema aan 
de haal, met bijdragen aan debatten en ideeënlabo's en inspiratie puttend uit de uit-
wisseling van goede praktijken met collega's. Zij richtten zich op de manier waarop 
het concept duurzaamheid in de economie, het milieu en de samenleving kan worden 
geïntegreerd, en zodoende tot een beter Europa te komen.

Europa – milieuvriendelijk en duurzaam?

Tijdens één van de sessies kregen een 60-tal 
deelnemers uit verschillende landen de kans 
om hun visie op een meer duurzaam en milieu-
vriendelijk Europa te ontvouwen. De 18-jarige 
Philippe uit Zwitserland vond dat we moeten 
stoppen met praten en in plaats daarvan een 
duidelijk signaal moeten geven, Imogen uit 
Groot-Brittanië voegde daaraan toe dat ze graag 
zou willen denken dat zij als een jeugdige burger 
van de Europese Unie een impact heeft op het 
duurzaamheidsbeleid.

Aan het eind van de sessie presenteerden 
de deelnemers vijf visies met betrekking tot 
Europese duurzaamheid. Eén daarvan was het 
concept van een samenleving zonder afval, dat 
draait om het ontwerp van geheel recycleerbare 
producten, nieuwe methoden om energie te 
produceren, een nadruk op de lokale voedsel-
productie, en de inrichting van een duurzaam 
vervoerssysteem op Europees niveau. Enkele van 
de meest belichte aspecten waren de noodzaak 
van beter begrip en educatie ten aanzien 
van het milieu en duurzaamheid, de kwestie 
van toegang tot schoon water, en dat dit een 
collectieve aanpak op Europees niveau in plaats 
van op nationaal niveau vereist.

Theater en rollenspel over duurzaamheid

Een waardevolle bijdrage aan EYE was het 
politieke theaterstuk "We've got a Crisis" van 
Wolfgang Iegard, voorzitter van de Duitse raad 
van economisch deskundigen. Met de onder-
steuning van drie acteurs handelde het stuk op 
een zonderlinge en komische wijze over inge-
wikkelde zaken zoals de conversie van verliesge-
vende hypotheekleningen, het negatieve effect 
van sneeuwbalsystemen en de vraag betreffende 
het voortbestaan van de Euro. De ongeveer 110 
deelnemers werden getracteerd op levende 
muziek, video's en een spontane karaoke.

In een rollenspel dat gericht was op het milieu, 
klimaat en duurzaamheid in de Europese Unie, 
kregen deelnemers aan EYE een rol als lid van het 
Europees Parlement toebedeeld. Verdeeld over 
zeven fracties van de Europese Unie, bespraken 
de deelnemers het kader voor het klimaat- en 
energiebeleid voor 2030, gebaseerd op echte 
wetgeving. Eén van de deelnemers, Hanan 
Kostet uit België, was van mening dat de EU zich 
meer moet richten op het subsidiëren van ini-
tiatieven die groene oplossingen voorstaan, in 
plaats van degenen te straffen die duurzaamheid 
tegenwerken.
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Duurzaamheid

De EU heeft de macht om dit alles te beïnvloeden 
door de mentaliteit van consumenten te 
verschuiven, door onderzoek en ontwikkeling 
tot groenere oplossingen aan te zetten en op de 
lange termijn te denken. Volgens haar hebben 
wij een grote verandering nodig – anders zal de 
situatie niet verbeteren.

De parlementsleden voor één dag stelden drie 
ambitieuze doelen vast voor 2030: vermindering 
van broeikasgassen met 55%, aandeel gebruik 
hernieuwbare energie 45%, en algemene ener-
giebesparing van 40%. Om deze doelstellingen 
te financieren, werd de lidstaten opgedragen 
de extra kosten voor hun rekening te nemen en 
bevolen de parlementsleden aan het emissie-
handelssysteem van de EU te hervormen via de 
invoering van een minimum- en een maximum-
prijs voor koolstofemissies. Over het thema bio-
brandstof werd fel gediscussieerd met uiteinde-
lijk een stemming om stimulansen te behouden 
die, bijvoorbeeld, bijdragen aan het lenigen van 
armoede in de ontwikkelingslanden. Voorts werd 
de goedkeuring van schaliegaswinning naar 
gemeenschapsniveau overgeheveld.

Eerlijke handel

Gezien het feit dat de jaarlijkse Werelddag van 
eerlijke handel op 10 mei valt, paste het om een 

door het Fair Trade Advocacy office georgani-
seerd debat te houden over de relatie tussen 
eerlijke handel en de EU. In zijn openingsrede 
sprak Alexander Flores, lid van de Fair Trade-
producentenorganisatie "Aprainores" in El 
Salvador, over het belang van eerlijke handel 
voor gemeenschappen in ontwikkelingslan-
den, en stelde dat een billijke prijs cruciaal is 
voor zowel de maatschappelijke als individuele 
ontwikkeling.

Uw hulp zorgt er ook voor dat de kinderen van 
deze gezinnen naar school kunnen gaan, zei hij.

Ten aanzien van vrijhandelsovereenkomsten, 
benadrukte Alexander Flores het belang om met 
elementaire mensenrechten rekening te houden, 
waardoor fatsoenlijke werkomstandigheden 
worden gewaarborgd en kinderarbeid in ontwik-
kelingslanden wordt verboden. Internationale 
hulp moet meer op kennisoverdracht en tech-
nologische vernieuwing gericht zijn dan op geld.

Klimaatverandering

Een belangrijk onderwerp van de besprekingen 
tijdens het tweedaagse evenement EYE, was het 
klimaat, en wat de Europese burgers zelf moeten 
doen om hun impact op het milieu te verkleinen. 
Tijdens de door Young Friends of the Earth 
Europe georganiseerde interactieve workshop 
bespraken de deelnemers, verdeeld in groepen 
die de continenten vertegenwoordigden, de 
taken van Europa inzake klimaatverandering.

Hoewel wij de gevolgen van het probleem nu 
nog niet ondervinden, zullen veel mensen die 
gevolgen in de toekomst moeten dragen, zei 
Cahner Max uit Spanje.

Joost de Moor uit Nederland merkte op dat: 

Regeringen zich moeten inzetten om het gedrag 
van de burgers te veranderen, zodat deze zelf 
meer verantwoordelijkheid op zich nemen.
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Oproep voor stimulansen en steun voor 
vissers

Tijdens een paneldiscussie over de toekomst 
van duurzame visserij stelden de deelnemers 
vast dat de EU resultaten had geboekt met de 
verandering van de regelgeving, maar consta-
teerden ook de grote problemen bij de ten-
uitvoerlegging daarvan en bij de totstandko-
ming van een gemeenschappelijk EU-beleid, 
ondanks het feit dat sommige landen daarvan 
de gevolgen veel meer moeten dragen dan 
anderen. De deelnemers hadden kritiek op de 
sterke lobby die er onlangs toe geleid heeft dat 
een kleine meerderheid in het Parlement het 
afbouwen van schadelijke diepzeevisserij met 
bodemtrawlers heeft afgewezen, en waren van 
mening dat de kwestie opnieuw op de agenda 
zou moeten worden gezet. Voorts vroegen veel 
deelnemers, met name die uit Zuid-Europese 
landen, om meer stimulansen en steun aan 
vissers in hun landen, zodat deze bijvoorbeeld 
hun brood kunnen gaan verdienen met visse-
rijtoerisme. Ze vonden dat de quota's en bui-
tensporige EU-regelgeving een negatief effect 
hebben op hun gemeenschappen. Panelleden 
en deelnemers stelden een groter soepelheid 
voor wat betreft de quota's, zodat minder vis 
wordt teruggegooid in zee, en stimulansen voor 

een diversifiëring van de Europese voeding naar 
andere vissoorten.

Pal staan voor het milieu

Energiezekerheid, de overschakeling naar 
hernieuwbare energie, verbetering van de 
energie-efficiëntie, en de aanpak van klimaat-
verandering, stonden centraal in een andere 
paneldiscussie met de titel "We've got the 
power...". Eén van de sleutelkwesties die door de 
deelnemers en panelleden werden besproken 
betrof de uitdaging om energiezekerheid 
te bereiken en tegelijkertijd de betreffende 
economische, sociale en milieuaspecten van 
duurzaamheid te respecteren. In het kader van 
de huidige diplomatieke crisis tussen de EU en 
Rusland kwam de kwestie aan de orde van de ver-
mindering van de Europese afhankelijkheid van 
Russisch gas en olie. Geopperd werd om zich tot 
Canada en zijn omvangrijke olie- en gasreserves 
te wenden; zijn de exploitatie van teerzand, en 
de enorme maatschappelijke en milieugevolgen 
van het moeilijke winningsproces aanvaardbaar 
voor de EU, die een mondiale leider in duur-
zaamheid wil zijn? De in Parijs woonachtige Kait 
Bolongaro vond van niet:

Als de Europese Unie niet pal staat voor het 
milieu, wie dan wel? Het afgezwakte standpunt 
ten aanzien van het voorstel voor een richtlijn 
brandstofkwaliteit die de mogelijkheid biedt 
om teerzand in te voeren in de EU, moet worden 
ingetrokken.

Meer consensus werd bereikt over het belang van 
hernieuwbare energiebronnen en de verhoging 

Een andere circus voorstelling 

Drie EYE vrijwilligers bij één van de vele infopunten
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van energie-efficiëntie; zelfs de panelleden 
vroegen om meer betrokkenheid van jongeren 
bij dergelijke vraagstukken.

Duurzaam organiseren

De organisatie van een groot evenement zoals 
EYE vereist veel logistiek en planning om het 
zo duurzaam mogelijk te maken. Ewa Iwaszuk, 
een vrijwilliger van International Young Nature 
Friends, kwam met enkele suggesties om tot een 
groener EYE te komen:

De hamvraag is op welke manier 5 500 personen 
bijeen kunnen worden gebracht voor een 
evenement dat maar twee dagen duurt. Iedereen 
neemt het vliegtuig, maar de organisatie moet 
aan de koolstofvoetafdruk denken en mensen 
aanmoedigen om de trein te nemen. Ik weet dat 
maar een paar personen met een Eurorailbiljet 
zijn gekomen.

Er was weliswaar veel te eten tijdens het 
evenement, maar Ewa Iwaszyk had meer keuze 
willen hebben voor vegetariërs en veganisten:

– Ik denk dat het meeste voedsel dat tijdens het 
evenement wordt verkocht, lokaal geprodu-
ceerd is, maar er zou meer aanbod moeten zijn 
voor veganisten en vegetariërs.

– Op het politieke wereldtoneel tracht de 
Europese Unie een voorbeeld te zijn op het gebied 
van klimaat, het zou geweldig zijn als dit besef 
ook op evenementen als deze tot uitdrukking 
komt. De organisatie van een dergelijk groot 
jongerenevenement kan een bron van inspiratie 
zijn en het is zelfs mogelijk om het tot een 
evenement zonder afval te vormen, sloot zij af.
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Ideeënbox - duurzaamheid
Enkele ideeën en suggesties die besproken werden:

Sociaal Europa:Europa moet de staten hulp bieden die het zwaarst getroffen worden door de stijgende zeeniveaus, vanwege haar historische 
verantwoordelijkheid in de 
opwarming van de aarde.

Collectieve goederen:
Schoon en gratis water 
voor iedereen. Als een 

natuurlijke hulpbron en een mensenrecht mag het niet aan de markteconomie 
worden overgelaten.

Vervoer:Er dient een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen te zijn dat gesubsidieerd wordt om het betaalbaar en aanzienlijk goedkoper te maken dan vliegreizen. Dit netwerk moet niet alleen gericht zijn op het centrum van Europa maar ook op de perifere gebieden, om overal duurzaam vervoer te bevorderen.

Stimulansen:
Subsidieer initiatieven die gericht zijn op groene oplossingen, in plaats van degenen te straffen die duurzaamheid tegenwerken. Zorg bijv. voor financiële prikkels voor duurzame consumptie, bijv. door belastingverlaging te bieden aan iemand die een organisch regime volgt.

Duurzaam voedsel:
Benadruk het concept van 

regionale, seizoensgebonden 
en organische voedselproductie 

(geen ggo's), stel een "Food 
Miles"-systeem in (= de voedselprijs 

inclusief de verborgen kosten, 
bijv. dierenwelzijn), stel een 

geharmoniseerd afvalbeleid 
op voor de voedingsindustrie, 

licht de mensen voor over 
voedselproductie en voedselresten 
en stimuleer de diversifiëring van 

de Europese voeding.

Ecologische en sociale voetafdruk:We hebben een transparant systeem nodig voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en mensenrechten. Dit systeem meet de ecologische en sociale voetafdruk van de bedrijven.

Duurzame energie:

Steun betaalbare, hernieuwbare 

energie en kondig een algeheel 

verbod af van kernenergie. Stel 

een plan op voor een kolenvrije, 

groene energievoorziening 

in 2040, als de EU een 

geloofwaardige voorstander 

van CO2-vermindering wil 

blijven. Investeer in duurzame 

ontwikkeling, bijv. in 

onderzoek gericht op nieuwe 

productiemethoden van 

groene energie, via bindende 

plannen op internationaal 

niveau.

Economische 
maatregelen:

Schaf alle vrijstellingen af voor energie-intensieve industrieën – laat degenen betalen die de grootste verantwoordelijkheid 
dragen voor 

klimaatverandering.

Onderwijs:

Beter begrip van en 

onderwijs over het milieu en 

duurzaamheid. Duurzaamheid 

als leervak op de basisschool. 

Meer informatie over 

duurzaamheid en ecologische 

omschakeling in de EU in de 

openbare media.

Verminder afval en uitstoot:

Streef naar een samenleving 
zonder afval in 2030 met 

normen als 100% recycleerbare 
producten, langere levensduur 

van producten en de 
ontwikkeling van nieuwe 

recyclagemethoden. Verminder 
de uitstoot door verpakking en 

vervoer terug te dringen. Bestrijd 
effectief overbodige vervuiling, 

bijvoorbeeld door educatie. 
Verbied plastic tassen in winkels.
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Jongeren zijn de sleutel tot een meer duurzame toekomst  
– Observaties van het Europees Jeugdforum

Nu 29,7% van de jongeren in de EU tussen 
15 – 24 jaar het risico loopt om in de armoede 
of sociale uitsluiting terecht te komen komt de 
mondiale ontwikkelingsagenda in een héél 
ander daglicht te staan Het gebrek aan overeen-
stemming tussen regeringen over de Millenium 
Ontwikkelingsdoelstellingen of over concrete 
en bindende toezeggingen met betrekking tot 
klimaatverandering gaat niet alleen "het zuiden" 
aan maar levert ook zeer concrete problemen op 
voor de huidige en toekomstige generaties in 
Europa. De erkenning op de Rio+20-conferentie 
dat er synergieën bestaan tussen duurzaamheid 
en de mondiale ontwikkelingsagenda, was een 
belangrijke stap voorwaarts en gaf steun aan de 
opvatting dat de mensheid en het milieu van 
elkaar afhankelijk zijn. Als de nieuwe "doelstel-
lingen inzake duurzame ontwikkeling" eenmaal 
geformuleerd zijn zullen deze een grote invloed 
hebben op de levens van jongeren in Europa en 
de rest van de wereld, door de aanpak van onder 
meer armoede-, onderwijs-, gezondheidszorg-, 
en werkgelegenheids- en milieuvraagstukken.

Het huidige debat over de nieuwe mondiale 
agenda is dan ook van groot belang voor 
jongeren. Het Europese Jeugdforum streeft 
ernaar dat jongeren en jongerenorganisaties 
worden opgevat als onmisbare schakels in de 
ontwikkeling en uitvoering van een mondiale 
agenda, die tot de verbetering van de situatie van 
jongeren in Europa en de rest van de wereld leidt 
en duidelijk met hun rechten rekening houdt.

Duurzaamheid op het Europees 
Jongerenevenement

EYE maakte het jongeren mogelijk om hun 
visie over duurzame ontwikkeling met elkaar 
te bespreken en te delen. Tijdens de debatten 
werden ingewikkelde kwesties geanalyseerd 
zoals energieproductie en –consumptie, belas-
tingontduiking en de instabiliteit van financiële 
markten, en werden alternatieve strategieën 
verkend zoals coöperaties. Jongeren stelden 
vast dat duurzaamheid één van de belangrijk-
ste vraagstukken betreft die jongeren over de 
hele wereld raakt en vroegen besluitvormers 
proactieve en dringende maatregelen te nemen 
die de omvang van de klimaat- en de humanitaire 
catastrofen beperkt.

Het Europees Jeugdforum en de nieuwe 
mondiale agenda

Het Europees Jeugdforum is van mening dat de 
volgende elementen essentieel zijn voor een 
doeltreffende duurzame ontwikkelingsagenda 
voor de periode na 2015:

• Een ambitieuze nieuwe mondiale 
verbintenis inzake duurzame ontwikkeling

De Europese Unie moet een leidende rol spelen 
bij het afsluiten van een verreikende mondiale 
overeenkomst die de verantwoordingsplicht van 
regeringen benadrukt en doeltreffende handha-
vingsmechanismen bevat. Om de ingewikkelde 
en onderling samenhangende economische, 
maatschappelijke en milieuvraagstukken 
waarmee de wereld thans geconfronteerd wordt, 
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aan te pakken, en aan de armoede via duurzame 
ontwikkeling een einde te maken, volstaan de 
gebruikelijke recepten niet. Een fundamen-
tele wijziging in de benadering van mondiale 
problemen door de wereldleiders is nodig 
om een op verandering gerichte agenda voor 
jongeren op te stellen die helpt bij de totstand-
brenging van een Europa en een wereld zoals zij 
die wensen. De nieuwe agenda moet duidelijke 
en meetbare doelen bevatten die de voortgang 
naar de uitbanning van armoede en de verwe-
zenlijking van duurzame ontwikkeling tegen 
2030 kwantificeren. Een op rechten gebaseerde 
aanpak die niet regressief is en alom aanvaard en 
toegepast wordt, moet aan de opstelling van een 
dergelijke agenda ten grondslag liggen.

• Uitgebreide investeringen in jongeren 
als belangrijke actoren bij duurzame 
ontwikkeling

Jongeren tussen 15 – 24 jaar maken ongeveer 
18% van de wereldbevolking uit. Daadwerkelijke 
investering in jongeren is cruciaal om ze in staat 
te stellen een beslissende rol in de agenda voor 
de periode na 2015 te spelen. Investeren in kwa-
liteitsonderwijs is essentieel. In 2030 moet gratis 
en universeel toegang tot kwalitatief hoogstaand 
formeel en informeel onderwijs op alle niveaus 
worden gewaarborgd. Kwaliteitsonderwijs 
stelt de leerling centraal, is gericht op inclusie, 
is kritisch, en zorgt ervoor dat jongeren actieve 
wereldburgers zijn. Investering in kwaliteitsba-
nen is eveneens een voorwaarde voor duurzame 
ontwikkeling. Alle jongeren moeten tegen 2030 
fatsoenlijk werk zijn gewaarborgd met een 
fatsoenlijk en billijk loon, veilige arbeidsomstan-
digheden, inspraak en sociale bescherming.

• Samenwerking met jongeren en 
jongerenorganisaties

Hoogstaande jongerenparticipatie is vitaal om 
een cultuur te bevorderen van verantwoorde-
lijk, proactief en democratisch burgerschap. 
Jongeren moeten het recht hebben deel te 
nemen aan en betrokken te worden in maat-
schappelijke, politieke en economische besluit-
vorming, met inbegrip van zinvolle participatie 
in de formulering en uitvoering van beleid en 
maatregelen op het gebied van ontwikkeling. 
Jongerenorganisaties zijn een cruciale partner 
in de ontwikkeling van duurzame jongeren-
participatie. Zij moeten erkend worden voor 
hun rol in de emancipatie van jongeren door 
informele educatie en een vaste partner zijn in 
besluitvormingsprocessen.

De “YO!Village” tenten voor het Parlement
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• Aanzienlijke verschuiving in investerin-
gen en wereldhandelsmodellen

Daadwerkelijke vooruitgang in duurzame ontwik-
keling vereist een radicale verschuiving in de wijze 
waarop de mondiale investeringen en handel 
zijn georganiseerd. Verantwoordingsplicht en 
verantwoordelijkheid moeten de kern vormen 
van elk nieuw model en internationale solidariteit 
moet het leidende beginsel zijn van de wereld-
gemeenschap. Belangrijke actoren zoals de IAO 
en de WTO moet worden betrokken bij een 
gemeenschappelijk inspanning om marktver-
storende en oneerlijke subsidies tegen te gaan 
en eerlijke handel te bevorderen. In combinatie 
hiermee moeten betere regelgeving en toezicht 
op de financiële sector prioriteit hebben en moet 
een rechtvaardig belastingstelsel tot stand wordt 
gebracht.

• Consumptie- en productiepatronen 
veranderen

Niet-duurzame consumptie- en produc-
tiepatronen moeten dringend worden 
aangepakt. De EU heeft een bijzondere plicht 
om maatregelen te treffen vanwege haar 
onevenredig grote aandeel in de mondiale 
consumptie heeft. Consumenteneducatie is 
dringend nodig. De burgers moet zich beter 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheden 
en van de gevolgen van overconsumptie van 
energie en hulpbronnen. Tegelijkertijd moet de 
bevordering van alternatieven die zorgen voor 
een grotere efficiëntie en een meer rechtvaar-
dige verdeling van de consumptie, prioriteit 
hebben. Jongerenorganisaties zijn in dit verband 
een belangrijke partner vanwege hun informele 
onderwijs dat een bewezen en effectief middel is 
voor maatschappelijke verandering.

De spiegeltent voor debatten in de “YO!Village”
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant

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

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

future!

Clément Arbib @clearbib

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Proper-

ty for the future of our  
technologies

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch

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

Day to all of you. #EYE2014 
#YOFest  

@AnniPodimata
Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved & ac-
tively participating. #EYE2014

michael mayer @mayer_michl

Please stop promoting Erasmus, 
mobility and interns as a soluti-
on for youth unemployment-it’s 

not! Jobs are! #yftt #eyestream

European Youth Press  
@youthpress

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

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25

We have to build a strong 
European civil society aimed 

to defend EU’s  
values and goals

#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92

Great experience, gre-
at days, great nights! 

Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing!

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan

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

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

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

everyone who organised it
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Europese Waarden

Europese Waarden:  
Wereldspeler – eerlijke speler?

Gendergelijkheid en solidariteit tussen 
de generaties

In een door het parlementslid Doris Pack 
geleide discussie werd gender belicht als 
sociologisch probleem en werd met name de 
manier besproken waarop de genderkloof in de 
toekomst door de jonge generatie kan worden 
gedicht. De sessie had als titel "50/50 participa-
tion in our generation"; niet verwonderlijk was 
evenwel dat het panel uit drie vrouwen bestond 
en de vrouw-manverhouding in het gehoor 
ergens in de buurt lag van 4:1 .

We moeten mannen in deze strijd betrekken, 
merkte panellid Paula Nehrer van de World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Als de samenstelling van de 500 sprekers tijdens 
het evenement nader wordt bekeken – de 
man-vrouwverhouding was hier 2:1 – kan men 
echter stellen dat mannen voldoende verte-
genwoordigd waren en dat het wellicht belang-
rijker is om ervoor te zorgen dat vrouwen als 
"deskundige" mogen optreden in een officieel 
Europees evenement als EYE.

Gezien de vergrijzing van de bevolking in Europa 
en de huidige gemiddelde leeftijd van 55 jaar 
van parlementsleden, waren deelnemers en 
organisatoren het eens over het belang om een 
intergenerationele dialoog te bevorderen – met 
name onder beleidsmakers.

Ik wil me niet richten op een eventuele leeftijds-
grens. Het is allemaal onderdeel van persoon-
lijke en culturele opvattingen, zei Sofia Valenti 
uit Italië tijdens de workshop waarin met name 
aandacht besteed werd aan het overwinnen van 
vooroordelen over andere generaties.

Volgens de in China geboren maar in Frankrijk 
levende en studerende Hu Hao zijn Chinese 
ouders bereid om alles op te offeren voor de 
opvoeding van hun kinderen.

Jongeren weten dat echter niet echt op waarde 
te schatten, volgens hem.

De in Kameroen geboren Franse student 
Benjamin Ahamada had echter geheel andere 
ervaringen:

We hebben niet dezelfde relatie met ouderen 
zoals jongeren in Frankrijk die hebben. Wij 
denken niet in stereotypen en zijn nooit 
oneerbiedig tegen oudere mensen.

Politieke komedie

Dit is een nogal ongebruikelijke opvoering – 
als ik dit een opvoering kan noemen. Normaal 
gesproken zijn er geen mensen die aantekenin-
gen maken van wat ik zeg. Bovendien is 11.30 
uur een ongebruikelijk tijdstip om grappen 
te maken, aldus Andy Zaltzman, over zijn 

Hoewel de diversiteit van de sprekers aan EYE veel te wensen overliet, was de verschei-
denheid van de activiteiten binnen het programma prima in orde. Veel belangrijke 
vraagstukken werden besproken, uiteenlopend van paneldiscussies over Europa als 
goede nabuur die een waardevolle bijdrage levert aan de wereld, met bijzondere 
aandacht voor Oekraïne, tot ideeënlabo's over Europese waarden in de 21ste eeuw.
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voordracht "Can we laugh about everything?" 
op EYE.

Het was voor het gehoor van 100 jonge 
Europeanen een ongebruikelijke en bijzonder 
interessante ervaring te luisteren en te lachen 
tijdens de 90-minuten durende discussie over de 
doelstellingen en grenzen van komedie.

Komedie is zinloos; zij is niet bedoeld om te 
beledigen, alleen maar om grappig te zijn. 
Maar of iets beledigend is of niet, bepaalt de 
toehoorder, legde de Britse komiek uit, die 
zichzelf als pessimist omschreef.

Het praatje, dat simultaan in verschillende talen 
werd vertaald, boeide het gehoor en vermaakte 
de acteurs, maar deed ook ernstige vragen rijzen 
over humor. Zijn er grenzen aan komedie? Kan 
komedie schadelijk zijn als maatschappelijke 
vraagstukken worden besproken? De groep was 
het erover eens dat tragedies en menselijk lijden 
in verband met huidige en vroegere oorlogen 
geen onderwerpen zijn waarover grappen 
kunnen worden gemaakt. Kwesties die daar 
verband mee houden, zoals politieke gebeurte-
nissen kunnen, en zelfs moeten door komieken 
worden aangepakt, die volgens Zaltzman een 
verantwoordelijkheid dragen in hun werk. Hij 
vertelde dat hijzelf zijn persoonlijke grens stelde 
door zich af te vragen of hij het voor zijn moeder 
zou opvoeren.

Over het algemeen leek het publiek de politieke 
komedie te waarderen:

Het was geweldig; het was een mix van grappen 
en soms werkelijk goede opmerkingen over 
komedie. Het was goed dat er veel gelachen kon 
worden. Het bracht me in een vrolijke stemming, 
en ik zie ernaar uit om met andere mensen over 
komedie te spreken en hoe ver je kunt daarmee 
kunt gaan, merkte Daryl Chou uit Oostenrijk op.

Praktische haalbaarheid: in andermans 
schoenen staan

Tijdens de tweede dag van EYE werd een 
toneelstuk met de titel "European values: reality 
check" opgevoerd in de YO!Village; 30 EYE-
deelnemers werd gevraagd om als toeschouwers 
actief in het stuk te mee te doen en eventueel 
het verloop van het verhaal aan te passen.

Het begon met een opvoering door de acteurs, 
die verhaalt van een orkestrepetitie en de 
onenigheid tussen de musici over één van hen 
die niet voldeed. Het stuk handelde over de 
pesterijen die een verlegen jongen uit Belarus, 
Vasya, vanwege zijn afkomst moet ondergaan 
en hoe hij van de anderen niet de kans krijgt 
om zijn talent te tonen. Daarna werd het publiek 
aangemoedigd om een draai te geven aan 
het lot van de hoofdrolspeler en zich voor te 
stellen hoe ze zich in zijn schoenen zouden 
verdedigen tegen de intimidatie. Hetzelfde stuk 
werd weer opgevoerd, maar deze keer konden 
de toeschouwers het op elke gewenst moment 
onderbreken, Vanya vervangen, en zijn plaats 
innemen. Ten minste vijf deelnemers vervingen 
de hoofdrolspeler en gebruikten uiteenlopende 
strategieën om het pesten tegen te gaan, van 

Europese Waarden

Andy Zaltzmann, politieke comedian
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grappenmaken tot het naar de mond praten van 
de pestkoppen. Enkele deelnemers merkten op 
dat zij in het verleden slachtoffer zijn geweest 
van discriminatie en dat dit toneelstuk liet zien 
hoe, anders dan met verbale agressie, hierop te 
reageren.

Mensenrechten, vrijheid van 
meningsuiting en haatmisdrijven

Ondanks de gedeeltelijke overlapping met 
andere thema's, werden in het kader van het 
concept "European Values" kwesties belicht 
zoals haatdragende taal en online-pesterijen. 
De deelnemers werd de gelegenheid gegeven 
de regelgeving en het beleid van de EU met 
betrekking tot het internet te bespreken en hoe 
we met initiatieven zoals de campagne "No Hate 
Speech" van de Raad van Europa, het publiek 
bewust kunnen maken van deze kwesties.

Het Europees Parlement heeft zich ten doel 
gesteld het respect voor mensenrechten 
wereldwijd te bevorderen, minderheden te 
beschermen, en democratische waarden te 
promoten (niet in het minst de informatie- en 
persvrijheid). Op het vlak van de digitale media 
revolutie verandert de situatie momenteel zeer 
snel; nieuwe methoden worden ontwikkeld om 

de vrijheid van denken te beperken, net zoals 
er nieuwe manieren worden bedacht om deze 
beperkingen te omzeilen.

In de EU bestaan er vele wetten die de menings-
vrijheid regelen; in sommige landen is de pers-
vrijheid sterk aan banden gelegd en zijn journa-
listen aan zelfcensuur overgeleverd, terwijl buiten 
de EU de situatie nog veel ernstiger is.

Olivier Basille van Verslaggevers Zonder Grenzen, 
onderstreepte het belang van nieuwe en sociale 
media bij de verslaggeving over conflicten, en 
haalde statistieken aan van de persvrijheidindex 
2014 van VZG die erop wijzen dat 17 journalisten 
en 10 “netizens” (internetburgers) sinds het begin 
van het jaar zijn gedood en nog eens 174 jour-
nalisten en 166 netizens zijn gevangengezet. De 
index, die elk jaar gepubliceerd wordt, meet het 
niveau van informatievrijheid in 180 landen. Het 
weerspiegelt de mate van vrijheid die journalis-
ten, nieuwsorganisaties en internetburgers in elk 
land genieten, en de inspanningen van de auto-
riteiten om die vrijheid te handhaven.

Hoewel veel van deze voorvallen buiten de 
Europese Unie plaatsvinden, benadrukte Basille 
dat het niet altijd nodig is om buiten de EU 
te kijken voor mensenrechtenschendingen in 
verband met de persvrijheid; integendeel, meer 
dan de helft van de EU-landen staan in het 
midden van de index.

Rusland en de Europese Unie

Een terugkerend thema in de discussies over 
meningsvrijheid en de online-veiligheid was de 
bescherming van klokkenluiders. Zoals Olivier 
Basille stelde:

In Europa en de Europese politiek is er duidelijk 
gebrek aan burgerlijke moed. In dit geval was 
de moed aan de zijde van Rusland – wij waren 
niet in staat iemand bescherming te bieden die 
onthulde dat we allemaal bespioneerd worden.

Gesprek over discrimatie, georganiseerd door de “Living Library” 
werkgroep van de Raad van Europa
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Het gehoor van meerdere honderden jongeren, 
liet met een aanhoudend applaus hun 
goedkeuring blijken.

In Rusland bevinden de media zich in een 
bijzonder slechte situatie. Kirill Koroteev, lid van 
de Russische organisatie "Memorial" die in 2009 
de Sacharov-prijs toegekend gekregen heeft, 
legde uit dat vanwege de snelle ontwikkeling 
van internet het steeds moeilijker wordt voor de 
Russische overheid om informatie te blokkeren; 
daarom veranderen ze gewoon de structuur van 
de media-instellingen. De situatie van homo's in 
Rusland is momenteel nijpend, zoals een jonge 
vrouw in het publiek opmerkte. Zelfs de politie 
beschermt ze niet tegen vervolging.

Volgens Kirill Koroteev is de straffeloosheid van 
de politie thans één van de grootste problemen 
waarmee Rusland geconfronteerd wordt.

Multiculturalisme en de vlaag van 
populisme

Naast immigratie is ook het vraagstuk van de 
"donkere kant van globalisering" besproken, 
met bijzondere aandacht voor mensen-
handel. In een van de ideeënlabo's werd 40 
deelnemers gevraagd om met innovatieve 
ideeën en oplossingen voor een beter Europa 
op de proppen te komen. Eén van ideeën was 
het opzetten van Europese ontmoetingsplaat-
sen, niet alleen voor jonge en mobiele burgers 
die in Europa rond kunnen reizen, maar ook 
voor ouderen en maatschappelijk uitgesloten 
groepen in de Europese openbare ruimte. Het 
meest populaire voorstel was de invoering van 
een minimumloon in alle EU-landen en gratis 
onderwijs voor iedereen. Aan het einde van de 
sessie waren de meningen verdeeld:

De 28-jarige Nederlander Robin van Leijen was 
van mening dat volgens hem in de toekomst 
de aandacht op multiculturalisme moet worden 
gericht:

Dat moet als een kans gezien worden, niet als 
een bedreiging.

Met betrekking tot multiculturalisme en de golf 
van populisme die Europa overspoelt bespraken 
enkele deelnemers van EYE de huidige situatie 
van immigranten in de EU, zowel ten aanzien 
van mensenhandel als van mensen die hun thuis 
ontvluchten, op zoek naar een beter leven in 
Europa.

Sofia Valenti die uit de buurt van Lampedusa 
in Italië komt, en zich zeer bewust is van het 
probleem waarmee ze elke dag geconfronteerd 
wordt, vond het debat interessant:

De afzonderlijke lidstaten kunnen deze situatie 
niet zelf oplossen. Europa moet als een geheel 
samenwerken en de EU moet veel meer geld 
steken in humanitaire bijstand.

Europese Waarden
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Ideeënbox - Europese Waarden
Enkele ideeën en suggesties die besproken werden:

Europa voor de burger:Wij willen een EU waarin mensen belangrijker zijn dan banken en zakendoen.

Tegen haat:
Haatmisdrijven tegen LGBT moeten bij de wortel worden aangepakt om ervoor te zorgen dat haat jegens minderheden effectief vermindert.

Uitwisseling van ervaringen:

Enkele ideeën: 1) Door de EU 

betaalde grensmaaltijden: burgers 

uit twee landen worden naar 

een gezamenlijke grens gebracht 

waar zij elkaar ontmoeten, 

samen zelfgemaakt eten en 

lokale drankjes delen en elkaar zo 

beter leren kennen; 2) Verplichte 

Europese jongerenuitwisseling 

om een ander deel van Europa te 

leren kennen en op lange termijn 

vriendschappen overal in Europa te 

sluiten; 3) Het inrichten van Europese 

ontmoetingsplaatsen, niet alleen 

voor jonge en mobiele burgers die 

in Europa rond kunnen reizen, maar 

ook voor ouderen en maatschappelijk 

uitgesloten groepen in de Europese 

openbare ruimte.

Gelijkheid:
Bevorder gendergelijkheid op alle niveaus in de samenleving, gelijke toegang tot onderwijs en banen ongeacht geslacht, gender, godsdienstige of etnische achtergrond.

Onderwijs:

Gratis onderwijs voor iedereen, 

ook op universiteiten. Voer 

een leervak "Europa vandaag" 

op school in over Europese 

geschiedenis, waarden, 

mensenrechten en talen om 

het gemeenschappelijk besef 

van onze gedeelde waarden te 

bevorderen en een Europese 

identiteit te creëren. De EU 

moet ook online-onderwijs 

ondersteunen over politieke 

en maatschappelijke aspecten 

die voor alle scholen en 

universiteiten toegankelijk zijn.

Verantwoordelijke 

belastingheffing:

Hogere belastingen op 

producten die de rechten 

van werknemers of 

milieuregels schenden.

Waardenbescherming:

Europa heeft een strikte 

gedragscode nodig voor het 

zakendoen met derde landen, 

met name die landen met een 

twijfelachtige reputatie op 

het gebied van goed bestuur 

en mensenrechten. Deze 

code moet in het bijzonder 

bij wapenexport worden 

toegepast. Bovendien moeten de 

EU-instellingen de samenwerking 

stoppen met dictaturen (d.w.z. 

handelsovereenkomsten), zelfs 

als dit strategische economische 

partners zijn.

Geen fort Europa!Europa moet bij de grenscontroles de mensenrechten eerbiedigen. In het kader van de vluchtelingenopvang moeten de principes van solidariteit, ethiek en gedeelde verantwoordelijkheid worden nageleefd.

Deelname:
Stimuleer een intergenerationele dialoog met jongeren – met name met beleidsmakers, bijv. door middel van regelmatig terugkerende evenementen zoals EYE 2014, ook op regionaal niveau.

Democratische rangschikking:Het Europese Parlement moet jaarlijks een democratische rangschikking van Europese staten publiceren; de staten die onder een bepaalde ondergrens zakken moeten zich voor hun beleid voor het Europees Parlement verantwoorden. Als deze staten niet in staat zijn het Parlement te overtuigen, moeten de financiële overdrachten worden geblokkeerd. Het Europees Parlement moet het recht toegekend krijgen om het lidmaatschap van de EU opschorten als een land de Europese kernwaarden schendt.
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Europese Waarden

Participatie, inclusie en rechten van jongeren:  
Observaties van het Europees Jeugdforum

Vooral in crisistijd worden de waarden van de 
EU ter discussie gesteld – wat zou de EU moeten 
doen en wat niet en op welke manier? Moet de EU 
zich richten op wat het van oudsher goed doet 
of zou zij moeten doen wat het meeste voordeel 
oplevert voor het grootste aantal mensen? Hoe 
kan de EU ervoor zorgen dat haar maatregelen 
geen onvoorziene nadelige gevolgen heeft voor 
haar burgers, met name de volgende generatie – 
haar jonge burgers?

Het Jeugdforum is van mening dat in de haast 
om uit de crisis te komen de EU haar jongeren in 
de steek heeft gelaten, met als gevolg dat hun 
rechten worden geschonden. Jonge mensen 
wordt verteld dat zij een eigen verantwoorde-
lijkheid hebben om aan de crisis te ontsnappen 
– bijvoorbeeld door middel van onbetaalde 
stages en dure training en opleidingen. Het risico 
ontstaat hierdoor dat niet alleen een generatie 
van jongeren dreigt verloren te gaan maar 
ook dat deze generatie geen vertrouwen zal 
hebben in de toekomst en voornamelijk deel zal 
uitmaken van de bestaande sociaaleconomische 
achtergestelden – en de bestaande kloof nog 
verder zal vergroten.

Het is echter duidelijk dat voor problemen die 
zich in heel Europa voordoen, zoals baanzeker-
heid, werkloosheid, Europa-wijde oplossingen 
nodig zijn. Thans kunnen de rechten van de 
Europese jongeren het best door maatregelen 
op Europees niveau beschermd worden.

Europese waarden tijdens EYE
Om ervoor te zorgen dat er geen generatie 
verloren gaat voor de toekomst en dat Europa 
trouw blijft aan zijn waarden, is het Jeugdforum 
van mening dat de EU positieve stappen moet 

ondernemen om de naleving van de rechten van 
haar jonge burgers te waarborgen. Dit kwam in 
de discussies tijdens EYE naar voren – bijv. in een 
discussie van een Tsjechische jeugdraad over de 
verschillende aspecten van participatie en een 
debat over de invoering van jongerenquota's in 
de EU. Het Jeugdforum richtte zich ook op de 
meervoudige discriminatie waar jongeren mee 
worden geconfronteerd – of je nu homo bent, 
gehandicapt, of sociaaleconomisch achterge-
steld, enz.

Het Europees Jeugdforum en de 
Europese waarden
Het zal niet gemakkelijk zijn om ervoor te 
zorgen dat een nieuwe EU haar waarden trouw 
blijft en de rechten van de volgende generatie 
beschermt. Dat vereist een andere kijk op het 
functioneren van de EU en een overdenking van 
de gevolgen die de EU-maatregelen voor de ver-
schillende generaties hebben. De EU moet er bij-
voorbeeld voor zorgen dat de stem van de jonge 
burgers doorklinkt in het beleid en de wetgeving 
die op hen betrekking hebben. Dit houdt in dat 
het beleid minder van bovenaf wordt opgelegd 
en sprake is van meer directe democratie. Het 
betekent ook meer investeringen in de jongeren 
van nu om voor een toekomst te zorgen waarin 
iedereen de kans krijgt zich te ontplooien:

• In de jeugd investeren

Het Europees Jeugdforum is van mening dat de 
EU haar middelen moet aanwenden voor steun 
aan ecologisch duurzame economische groei en 
maatschappelijke cohesie waarin mensen en hun 
behoeften centraal staan bij de besluitvorming, 
met bijzondere aandacht aan jongeren en hun 
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organisaties. De nieuwe EU moet zich richten op 
innovatie, cohesie en jongeren. In het bijzonder 
moet in kwaliteitsonderwijs geïnvesteerd 
worden, jeugdwerkloosheid bestreden worden, 
jongeren naar groene banen georiënteerd 
worden en jonge ondernemers ondersteund 
worden.

• Een evenwichtige begroting gericht op 
groei

De lidstaten moeten streven naar positieve, 
evenwichtige begrotingen op de middellange 
en lange termijn die de welvaartsstaat niet 
ondergraven, en moeten voorkomen dat de 
huidige jonge generatie morgen opdraait voor 
de schulden van vandaag.

• Jeugdparticipatie

De bescherming van de rechten van jongeren 
kan de EU het beste bereiken door ze daad-
werkelijk bij de besluitvorming te betrekken 
over beleid dat hen treft –niet over ons, zonder 
ons. De EU had al veel eerder concrete stappen 
moeten nemen om haar verplichting op grond 
van het Verdrag van Lissabon na te komen de 
deelneming van jongeren aan het democratisch 
leven in Europa aan te moedigen. We roepen de 
EU-lidstaten onder meer op de stemgerechtigde 
leeftijd te verlagen naar 16 jaar, met inbegrip 
van de Europese verkiezingen. Politieke partijen 
moeten ook worden aangemoedigd bij de ver-
kiezingen meer jongeren kandidaat te stellen.

• Erkenning van het Europees Jeugdforum

Het platform van jongerenorganisaties in 
Europa, het Europees Jeugdforum, wordt door 
alle EU-instellingen (waaronder het Parlement) 
als een belangrijke partner erkend en moet 
als zodanig nog meer gewicht krijgen. Met de 

instellingen moet een open, transparante en 
reguliere dialoog gevoerd blijven worden over 
al het beleid en alle maatregelen die jongeren 
betreffen.

• Meer directe democratie

Om meer rechtstreekse betrokkenheid van de 
Europese burger te waarborgen, steunt het 
Europees Jeugdforum de opstelling van trans-
nationale verkiezingslijsten voor de verkiezingen 
van het Europees Parlement.

Het Europees Jeugdforum en zijn leden, jon-
gerenorganisaties in heel Europa, staan hierin 
niet alleen. 240 kandidaten voor het Europees 
Parlement en 85 verkozen leden verdeeld over 
alle fracties en landen, hebben veel van deze 
ideeën onderschreven in het kader van de 
campagne LoveYouthFuture.

Avond concert op het Kleberplein
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250 Vrijwilligers die hielpen tijdens de EYE

56



57Ideeën voor een beter Europa – Verslag EYE2014

Ideeën vandaag, maatregelen morgen:  
Jongeren voor een beter Europa

Aan het einde van het Europees Jongerenevenement werden de verzamelde ideeën 
voor een beter Europa tijdens de laatste sessie in de plenaire vergaderzaal van het 
Europees Parlement door de rapporteurs gepresenteerd en aan het parlementslid 
Doris Pack overhandigd, voorzitter van de commissie Cultuur en onderwijs en 
vertegenwoordiger van het Europees Parlement.

Zelfs na dit intensieve weekend, gevuld met 
discussies en debatten, rollenspellen, levende 
culturele en sportieve optredens, niet te vergeten 
de concertavonden en feestjes, was op zondag-
ochtend de vergaderzaal met deelnemers gevuld 
die nog enthousiast naar de voorgestelde ideeën 
en de conclusies die tijdens de afgelopen twee 
dagen waren getrokken, luisterden en daarover 
hun mening gaven. Het "officiële einde" van 
het evenement werd dus weer een debat, dat 
veel stof tot nadenken gaf en andere discussies 
uitlokte.

Tien rapporteurs presenteerden de belangrijkste 
ideeën die de vijf thema's van EYE opleverden, en 
het gehoor kreeg de gelegenheid hun mening 
en suggesties daarover te geven.

Johanna Nyman van het Europees Jeugdforum 
presenteerde de ideeën voor een beter Europa 
in verband met jeugdwerkloosheid, waarbij met 
name gewezen werd op de taken van de EU:

Het beleid in de EU moet gericht zijn op het 
scheppen van kwaliteitsbanen voor jongeren. 
We hebben een "New Deal" nodig in Europa, 
we moeten investeren in jongeren en een 
nieuw sociaal contract opstellen. De Europese 
Jeugdgarantie kan een oplossing zijn voor 
jeugdwerkloosheid, maar ook meer middelen 
zijn nodig; Jongeren moeten worden betrokken 
bij de planning, tenuitvoerlegging en evaluatie. 

Het belangrijkste wat wij willen zeggen is 
dat jeugdwerkloosheid niet beschouwd mag 
worden als de schuld van jongeren maar als 
een probleem dat de hele samenleving betreft. 
Volgens haar hebben we nu maatregelen nodig.

Jean-François Gerard van ARTE, presenteerde 
enkele ideeën in verband met de digitale 
revolutie, en meldde dat de deelnemers van EYE 
grote interesse hadden in meer digitale moge-
lijkheden. Het eerste idee was de creatie van 
een piraterijwaarschuwing: een klein scherm 
dat de gebruikers bij het up- of downloaden van 
een bestand erop wijst dat zij op het punt staan 
inbreuk te maken op auteursrecht. Het tweede 
idee had betrekking op de creatie van een 
Europees antivirusprogramma: landen zouden 
technologie en kennis moeten bundelen om 
een betaalbaar antivirusprogramma te maken, 
waarmee de Europese burger verschoond blijft 
van virussen en spyware. Het derde idee betrof 
de ontwikkeling van digitale democratie zodat 
de burger online kan stemmen.

Ada Reichhart kwam met een paar ideeën 
ten aanzien van de duurzaamheid van de EU, 
waarbij zij putte uit haar ervaringen tijdens haar 
werkzaamheden voor de stad Straatsburg. De 
aandacht werd erop gevestigd dat de huidige 
milieucrisis een maatschappelijk probleem is 
en niet ook een economisch probleem moet 
worden.

Conclusie
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Voor een beter Europa moeten we ons 
alledaagse doen en laten veranderen; de vraag 
naar energie verminderen, onze manier van 
produceren en consumeren overdenken, in 
onderzoek op het gebied van hernieuwbare 
energie investeren, en zodoende ons verbinden 
tot een energieoverschakeling.

Paul Girard, van het Institut d’études politiques 
in Straatsburg et van de École nationale d’admi-
nistration (IEP/ENA), merkte met betrekking tot 
de toekomst van Europa op dat het van cruciaal 
belang is dat we bij de Europese burgers van 
alle leeftijden bewust maken van de risico's van 
het op internet achterlaten van persoonlijke 
gegevens. Hij maakte zich ook sterk voor een 
gestandaardiseerd Europees verkiezingsstelsel 
en de totstandkoming van een gemeenschap-
pelijke energiemarkt om te voorkomen dat we 
afhankelijk worden van niet EU-landen zoals 
Rusland en dat dergelijke landen lidstaten onder 
druk kunnen zetten.

László Földi van de Raad van Europa, deelde, 
onder de noemer van Europese waarden, zijn 
opvattingen en ideeën over een beter Europa, 
en met name met betrekking tot de volgende 
zaken: Europese identiteit, Europa in de wereld, 
de uitdagingen voor Europa, mensenrechten, 
vrijheid van meningsuiting, haatdragende taal, 
jongerenparticipatie, en kansen voor jonge 
mensen.

Europeanen moeten opnieuw bezien wat het 
betekent om Europeaan te zijn in de 21ste eeuw; 
de Unie is een bolwerk voor mensenrechten en 
democratische waarden en is, als zodanig, een 
bestemming voor migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers. Het is eveneens een plaats waar 
nationalisme, extremisme en intolerantie thans 
herleven.

De twee gespreksleiders, Katarzyna Mortoń van 
de Europese Jongerenpers en Peter Matjašič 
van het Europees Jeugdforum, vroegen de 
deelnemers hun eigen ideeën over een beter 
Europa op te schrijven en te deponeren in de 

ideeënbox buiten het YO!Village. Deze ideeën 
zullen tijdens een tijdelijke tentoonstelling in 
het Huis van de Europese geschiedenis op een 
beeldscherm getoond worden.

In het begin van de middag, toen de deelnemers 
zich opmaakten om naar huis te gaan, bleven 
nog veel vragen onbeantwoord: Waarom 
hebben zo veel parlementsleden hun deelname 
aan de panels afgezegd? Waar was de voorzitter 
van het Europees Parlement, Martin Schulz? 
Waar was de verscheidenheid van de Europese 
Unie– een concept waar zo veel activiteiten naar 
verwezen, maar niet altijd werd weerspiegeld in 
de keuze van de sprekers? Na drie dagen harts-
tochtelijke discussie was het duidelijk geworden 
dat de jonge deelnemers zich in de Europese 
politiek willen mengen, en met zo veel goede 
ideeën voor een beter Europa, die door de bijna 
5 500 deelnemers in de loop van het evenement 
waren geopperd, is het nu aan de verkozen leden 
van het Europees Parlement om op basis van 
deze ideeën tot actie over te gaan.

Conclusie

De ideeënbus met voorstellen voor een beter Europa
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Totaal aantal deelnemers aan EYE: 5 380 – allen tussen 16 en 30 jaar oud

Deelnemers uit de EU: 5 135

Deelnemers uit kandidaat-lidstaten: 92

Deelnemers uit landen buiten de EU: 153

Deelnemers speciale editie Euroscola: 600

Deelnemers aan het YO!Fest: 10 000 (concerten, party)

± 500 sprekers, gespreksleiders en organisatoren

250 vrijwilligers

Meer dan 200 activiteiten in verschillende vormen

14 000 tweets met de hashtag #EYE2014 verstuurd over 3 dagen

Nationaliteiten van de deelnemers Leeftijd van de deelnemers

Feiten en cijfers

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Leeftijd 
van de 

deelnemers

deelnemers 16-17
deelnemers 18-30
groepleiders 18+



EYE Website
http://www.eye2014.eu

EYE op facebook
http://epfacebook.eu/eye2014

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

Bekijk de gewebstreamde activiteiten op video op aanvraag: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Met dank aan alle officiële partners van EYE2014!

Verslag uitgewerkt door de Europese Jongerenpers
met commentaar van het Europees Jeugdforum, juni 2014
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