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Предговор от Ани Подимата и 
Отмар Карас, 
Заместник-председатели	на	Европейския	
парламент	през	7-ия	мандат	на	ЕП,	отгова-
рящи	за	комуникацията

Срещата на европейската младеж (EYE 2014) бе безпрецедентно събитие. За първи път в своята 
история, Европейският парламент (ЕП) отвори вратите си за хиляди млади хора от целия 
континент и поиска от тях да представят идеите си за Европа  и нейното бъдеще. По уникален 
начин ролите се смениха: членовете на ЕП слушаха, а младите хора  имаха водещата роля.  Резул-
татът от тридневното събитие бяха много разнообразни и стимулиращи идеи, в основата на 
които е желанието за промяна и за  иновации. Сигурни сме, че тези идеи могат да са източник 
на вдъхновение за всички новоизбрани, както и за преизбраните евродепутати.  Уверени сме, че 
това е само началото на един ползотворен диалог, както и че това е само първата Европейска 
младежка среща, организирана от ЕП – от депутатите в новия мандат зависи сега да поемат ини-
циативата и да продължат диалога с  младите хора на Европа.

Предговор от Клаус ВЕЛЕ,
Генерален	секретар	на	Европейския	парламент

СЕМ 2014 беше събитие с огромен успех. Авторите на настоящия доклад от Европейската 
младежка преса, са обобщили чудесно размаха на идеите, родени от младите участници от цяла 
Европа по време на събитието. Успехът на СЕМ дължи много на политическото ръководство 
на Парламента, което прокара тази инициатива, на службите на Парламента, които осигуриха 
нейната реализация, на нашите партньори,  на големия брой доброволци и, разбира се, най-вече 
на самите участници, които се ангажираха със срещата от началото до края. 

Преобладаващият брой от анкетираните участниците заявиха, че СЕМ трябва да се превърне в 
редовно събитие. Ръководството на Парламента се  вслуша в този призив и реши да установи 
СЕМ като редовен елемент на една отворена и непрекъсната двупосочна комуникация между 
членовете на Европейския парламент и младите хора, както и като платформа за младите 
европейци.

 

Предговор
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Идеи за по-добра Европа:  
СЕМ 2014 Доклад

Една	по-добра	 Европа?	Изминаха	почти	 70	 години	от	 края	на	Втората	 световна	
война	и	европейските	държави	днес	не	само	се	държат	като	уважаващи	се	и	мир-
ни	съседи,	но	и	изградиха	обща	политическа	система	и	я	интегрираха	в	своите	
общества.	Но	дали	приемаме	това	за	даденост?	Какви	идеи	има	сегашното	поколе-
ние	млади	европейци	за	следващите	стъпки	в	европейския	проект?	

Срещата на европейската младеж (СЕМ), 
организирана от Европейския парламент 
(ЕП) в тясно сътрудничество с Европей-
ския младежки форум (ЕМФ) и девет други 
партньори, се проведе в Страсбург от 9 до 11 
май 2014 г. Тя събра повече от 5 500 младежи 
на възраст между 16 и 30 години от всички 
държави – членки на ЕС, както и от държави 
извън него, за да дадат отговор на тези 
въпроси, да обменят идеи и да обсъдят вижда-
нията си за една по-добра Европа. В рамките 
на срещата се състояха повече от 200 меро-
приятия в различен формат; сред взелите 
участие около 500 оратори, водещи и ръково-
дители на групови занимания бяха и членове 
на Европейския парламент. Мероприяти-
ята бяха насочени към пет основни теми: 
безработицата сред младежите, цифровата 
революция, бъдещето на Европейския съюз, 
устойчивостта и европейските ценности.

Разнообразните формати осигуриха възмож-
ност на участниците, ораторите и членовете 
на Европейския парламент да си взаимодейст-
ват неограничено и по ползотворен начин 
-  имаше изслушвания, разисквания, сесии 
с въпроси и отговори, семинари и различни 
ролеви игри, които позволиха на участниците 
да придобият представа от собствен опит за 
работните процеси на ЕС, като влязат в ролята 
на член на Европейския парламент. 

По време на специално издание на „Евроскола“ 
(Euroscola) повече от 600 европейски ученици 

преживяха един ден като членове на ЕП, 
като повдигнаха въпроси, свързани с тяхната 
загриженост за бъдещето на Европа, работиха 
в комисии, изготвиха различни предложения, 
обхващащи всичко от активното гражданство 
до енергията от възобновяеми източници и 
младежката безработица и гласуваха не само 
по чувствителни въпроси, вариращи от това 
кои езици следва да се използват в Парла-
мента до въвеждането на еврото, но и по 
своите собствени предложения. 

Новаторски формати като „проверки на идеи“ 
(Ideas Checks) и „лаборатории за идеи“ (Ideas 
Labs) обърнаха класическото разпределе-
ние на ролите – политици и публика, като 
вземащите политически решения трябваше 
да изслушат младите участници и да влязат в 
ролята на „приемащи идеи“. Затова тези меро-
приятия бяха особено ценни, като предоста-
виха на младежите възможност да представят 
ефективно своите идеи.

Представяне на доклада
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От	младите	хора,	за	младите	хора

Тъй като СЕМ е младежко събитие, беше 
изключително важно младите хора и техните 
организации да са в центъра на планира-
нето и изпълнението му.  За да се гарантира, 
че младите хора са в центъра на меропри-
ятието, Европейският парламент още от 
самото начало си партнираше с Европейския 
младежки форум, платформата за младежки 
организации в Европа.

Европейският младежки форум организира 
с успех фестивала „Йо!Фест“ („Yo! Fest“) в 
рамките на СЕМ. „Йо!Фест“, чието наимено-
вание на английски („Yo! Fest“) е акроним на 
„Youth Opinion“ („становище на младежта“), е 
годишният открит политически фестивал на 
Младежкия форум, който съчетава политиче-
ски разисквания, семинари и мероприятия 
с безплатни концерти и културни и спортни 
мероприятия.

Като неразделна част от СЕМ, пред Парла-
мента беше установено селото „Йо!Вилидж“ 
(„YO!Village“), което демонстрира, че е 
възможен различен подход към политическия 
ангажимент. Младежки организации от целия 
континент, както и организации на граждан-
ското общество и корпоративни партньори, 
дадоха своя принос за „Йо!Фест“ чрез орга-
низиране на мероприятия и интерактивни 
щандове и по този начин осигуриха пулсираща 
атмосфера в „Йо!Вилидж“. Музикални, 
театрални и циркови представления на живо 
се проведоха успоредно с оживени разисква-
ния по редица актуални въпроси — от идеята 
за намаляване на възрастта за гласуване на 
16 години до множествената дискриминация 
и влиянието на младежката работа и младеж-
ките кооперации. Неформални образователни 
мероприятия се състояха във всяко кътче на 
„Йо!Вилидж“, като приканваха участниците и 
посетителите да научат повече за европейски 
процедури и кампании и да осъществят пряк 
контакт с повече от 50 организации, предста-
вени на СЕМ. 

Освен това много младежки групи, участващи 
в СЕМ, имаха възможност да организират 
свой собствен семинар или дори да пред-
ставят свое собствено художествено изпъл-
нение по време на събитието. Тези младежки 
семинари и художествени изпълнения 
(танци,  музикални изпълнения, изпълне-
ния на музикални групи, театрални пиеси и 
др.), както и няколко програмни елемента с 
по-голяма игрова насоченост в рамките на 
СЕМ 2014 (като например компютърните игри 
„АйДанс“ (iDance) или груповите игри върху 
дъска „Еврокраси“ (Eurocracy) и „Еврокалчър“ 
(EuroCulture) предоставиха възможност за 
по-неформално и творческо взаимодействие 
между младите участници по време на СЕМ. 

Мероприятие,	отворено	за	всички

Важна цел на СЕМ 2014 беше интересът към 
събитието да надхвърли официално регистри-
раните участници, за да се даде възможност за 
включване и участие на колкото е възможно 
по-разнообразна публика. 

Благодарение на безплатните концерти в 
рамките на „Йо!Фест“, организирани в центъра 
на Страсбург и в квартал Вакен, СЕМ достигна 
до много повече от 5 500-те участници, като 
привлече още 4 500 човека към Европейския 
парламент и Младежкия форум. Концертите 
дадоха възможност да се предизвика интерес 
сред местното население в Страсбург и 
сред не толкова активните младежи и да се 
мотивират много от тях да участват в други 

Представяне на доклада

Жестомимичен превод на СЕМ 2014
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дейности в рамките на „Йо!Фест“. Аналогично, 
мероприятията и представленията, свързани 
със СЕМ и организирани от град Страсбург, 
официален партньор на СЕМ, спомогнаха 
за доближаване на събитието до местното 
население. 

Младите хора, които нямаха възможност да 
присъстват на СЕМ 2014 лично, имаха възмож-
ността да следят и да участват в събитието 
онлайн. СЕМ имаше силно виртуално при-
съствие – много от тематичните дискусии 
бяха предавани по интернет или имаха стена 
в Туитър, което осигури алтернативен начин 
за участие и позволи на тези, които бяха заин-
тересовани, но не присъстваха, да задават 
въпроси и да изразяват своите становища. 
Активните канали в социалните медии озна-
чаваха също така, че тези обсъждания про-
дължават и след приключването на сесиите 
и на самото събитие. Уебсайтовете и социал-
ните медии бяха използвани преди, по време 
и след СЕМ като канали за представяне на 
проблемите на младите хора и за демонстри-
ране на тяхната политическа ангажираност, 
като гарантираха, че техните гласове са чути 
и улесниха взаимодействието — не само с 
техните партньори, но също така и с евро-
пейски лидери.   През трите дни хаштаговете 
#EYE2014 и #YOFest генерираха повече от 12 
000 съобщения в Туитър. 

Младите	хора	се	ангажират	за	пос-
тигането	на	по-голям	просперитет	в	
Европа	

Основната цел на Срещата на европейската 
младеж беше да покаже, че младите хора 
имат желание да се ангажират за постигане 
на едно по-добро бъдеще и за повече прос-
перитет, приобщаване, иновации и устой-
чивост в Европейския съюз, както и че те са 
безценен източник на идеи как да се постигне 
това.  На СЕМ съществуваше искрен ентусиа-
зъм за обмен на идеи и много от участниците 
изразиха желание за по-голямо участие в 
процесите за вземане на решения на ЕС. Както 

коментира Петер Матяшич, председател на 
Европейския младежки форум: 

В наши дни младите хора често са критику-
вани, че не проявяват интерес към полити-
ката и че им липсва мотивация да гласуват. 
Но това, което видяхме през този уикенд, 
бяха млади хора с различни политически 
убеждения или без политически убеждения, 
които взеха участие в срещата, изпълнени 
с интерес, ентусиазъм и блестящи идеи [...] 
Общата тема беше желанието на участва-
щите младежи гласът им да се чува силно и 
ясно от европейските лидери.

Настоящият доклад е съвместно усилие на 
Европейската младежка преса и Европей-
ския младежки форум да съберат идеите на 
младите хора и да гарантират, че те няма да 
бъдат загубени. Той се основава на статии на 
журналистите на СЕМ, които отразиха различ-
ните дейности по време на събитието.

Балони с исканията на СЕМ 2014 за новите депутати
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Androulla Vassiliou, еврокомисар по образованието, културата,  
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Младежката 
безработица 

Младежката безработица:  
нови перспективи за едно поколение в безизходица 

Тези ръце и историите, които стоят зад тях, 
отразяват належащия проблем, свързан с мла-
дежката безработица в еврозоната, където, 
според Евростат, процентът на безработица 
сред младите хора е бил 22,9% през февруари 
2014 г. На фона на тези цифри е важно да 
се разбере, че разликите между отделните 
държавите членки по отношение на степента 
и причините за младежката безработица са 
толкова разнообразни, че не съществува 
вероятност да бъде намерен „европейски 
отговор“ – мнение, което се сподели на много 
дебати в рамките на СЕМ. При равнище на 
младежката безработица от 56% в Гърция, 
49% в Хърватия, но само 7,8% в Германия (най-
ниската сред всички държави – членки на ЕС), 
армията на безработните не е представена по 
еднакъв начин навсякъде в Европа.

Младежката безработица в Европейския съюз

Въпреки това въздействието, което младеж-
ката безработица оказва върху всички евро-
пейски държави е значително, както може да 
бъде илюстрирано с примери от Германия и 
Испания. В Испания, чието положение беше 
обсъдено подробно на СЕМ, се наблюдава 
огромна промяна в броя на населението, тъй 
като младите хора напускат страната, за да 
търсят работа другаде. Ерик Лабуске, оратор 

по темата и активист за Juventud Sin futuro, 
младежка организация за развитие в Испания, 
е наблюдавал въздействието на тази масова 
емиграция: 

Всички напускат Испания, за да потърсят 
по-добър живот в чужбина. Той говори от 
опит, тъй като е започнал своята собствена 
стопанска дейност във Франция, а не в 
Испания: Във Франция разходите са срав-
нително ниски, докато в Испания е невъз-
можно за младите хора да извършват 
дейност като самостоятелно заети лица, 
освен ако не са богати, каза той. 

Друга популярна дестинация за младите 
испанци е Германия, държавата с най-ни-
ския процент на безработица, процъфтя-
ваща икономика и обещанието за по-добър 
живот за много хора. Към настоящия момент 
обаче Германия е прекратила една от своите 
програми за заетост, които помагат на хора 
като Ерик Лабуске да си намерят работа в 
чужбина. Стотици, вероятно хиляди младежи 
от изпитващи затруднения икономики в ЕС се 
оказаха в безизходно положение в Германия, 
след като правителството тихомълком спря 
да приема заявления за програма, наречена 
„Работата на моя живот“, която трябваше да се 
осъществява до 2018 г. Неуспехът на тази ини-

На	Срещата	на	европейската	младеж	не	беше	трудно	да	се	намерят	млади	и	ква-
лифицирани	 безработни	 .	„Колко	 от	 вас	 в	 момента	 са	 безработни	 или	 непълно	
заети?“	попита	Назан	Гьодкемир	от	АРТЕ	(ARTE),	модератор	на	„Beat	Box	Europe	-	
The	art	of	staying“.	Отне	няколко	секунди,	преди	да	се	вдигнат	първите	ръце.	Много	
от	присъстващите	притежаваха	добри	университетски	дипломи,	бяха	прекарали	
семестри	в	чужбина,	бяха	изкарали	стажове,	бяха	работили	без	възнаграждение,	
говореха	няколко	езика	и	имаха	желание	да	работят	в	държава,	която	не	е	тяхната.	
При	все	това	около	една	трета	от	хората	в	помещението	вдигнаха	ръцете	си,	което	
означаваше,	че	са	срещнали	трудности	да	намерят	работа	през	последната	година	
или	че	в	момента	са	безработни.



12 Идеи за по-добра Европа – СЕМ 2014 Доклад

циатива, с изчерпани средства и претрупана 
от кандидатури от цяла Европа, показва, че 
миграцията не е реално решение на младеж-
ката безработица, а по-скоро тези проблеми 
трябва да се решават от всяка отделна 
държава членка.

Преодоляване	на	недостига	на	умения

Един от проблемите е, че националните 
образователни системи просто не предлагат 
обучение, което да осигурява умения, необхо-
дими на пазара на труда, което води до хиляди 
незаети позиции на територията на целия 
континент поради хроничен недостиг на 
умения. Експерти, присъстващи на СЕМ, преду-
предиха, че това нарастващо „несъответствие 
на уменията“ лишава младите хора от бъдеще. 
Анна Лудвинек от Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд 
(Eurofound) заяви, че младите хора са жадни за 
насоки по отношение на уменията, от които се 
нуждаят на пазара на труда: 

В действителност интересите на 
младежите и предприятията съвпадат, 
когато става въпрос за това какви умения 
са необходими, отбеляза тя. Но партньор-
ите от сферата на образованието са тези, 
които наистина не схващат проблема.

Боряна Станчева и Ева Първанова от бълга-
ро-румънския Европейски междууниверси-
тетски център (BRIE) разгледаха този проблем 
по време на своя семинар. Те искат да разра-
ботят Европейска референтна рамка за общи 
умения за пригодност за заетост, накратко 
„ФОРСИС“ (FORCES). Боряна Станчева счита, че 
резултатите биха могли да са от полза за сту-
дентите в цяла Европа: 

Целта е да се изготви подробен план за регули-
ране на уменията за пригодност за заетост, 
така че той да не остане неясно описание, 
което се различава при всеки работодател 
и по този начин студентите да знаят върху 
какво да работят. Вярваме, че в идеалния 
случай той следва дори да бъде включен в уни-
верситетските учебни програми.

Други считат, че разрешаването на проблема 
с уменията е поставянето на общи образова-
телни цели за целия ЕС, което беше подкре-
пено също така от Катрин Тротман, френски 
член на ЕП от социалистическата партия, 
която заяви, че:

Това, което е важно, е да дадем приоритет 
на определен брой общи образователни 
цели за целия Съюз, основани на необходи-
мото, за да се включат хората на пазара на 
труда. 

Но формиращите политиката лица, както 
и младежките активисти, са разделени по 
въпроса за правилния начин за преодоля-
ване на недостига на умения, а скептиците 
предупреждават да не се възлагат неразумни 
очаквания върху ЕС по отношение на поли-
тиките за образование и обучение. Микел 
Барслунд, научен сътрудник към Центъра за 
европейски политически проучвания (Centre 
for European Policy Studies, CEPS), заяви, че 
държавите членки не са склонни да споделят 
правомощия в политиката в областта на обра-
зованието с Брюксел: 

Мисля, че хората вярват твърде много в 
това, което ЕС може да направи в случая. 
Не усещам желание у държавите членки да 
работят заедно при формирането на поли-
тиката в областта на образованието.

Младежката 
безработица 

Млади журналисти следят дебат
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Програми	 за	 придобиване	 на	 повече	
опит

В ситуация, в която ЕС има твърде слабо въз-
действие върху образованието, а държавите 
членки не са склонни да въведат промени, 
младите хора започват да действат по-активно 
и да намират самостоятелни решения. 

Младежката група „Агрос“ (Agros) от Кипър, 
която организира интерактивен семинар в 
рамките на СЕМ, идентифицира три ключови 
области, в които младите хора могат да се 
ангажират и по този начин да увеличат веро-
ятността да си намерят работа: европейските 
програми, доброволческата дейност и обуче-
нието през целия живот.

Образованието е добра основа, но човек 
невинаги намира работа, когато излиза 
от университета. Днес практически всеки 
следва в университет, така че съществува 
голяма конкуренция. Вместо това човек 
трябва да потърси своето призвание, а ние 
не знаем достатъчно, за да установим как 
да стигнем там и да си намерим работа, 
заяви Алексис Ориас от Обединеното 
кралство.

На много от семинарите и лабораториите за 
идеи в рамките на СЕМ беше предпочетен 
подход „отдолу-нагоре“, при който младите 
хора имат възможност да изразят позицията 
си по структурата и съдържанието на обра-
зователните и професионалните програми. 
Себастиан Род, представител на Nationale 
jeugdraad, счита, че единствено ангажирането 
на младежите може да реши проблема. 

Едно от най-важните неща е не само да 
говорим с тях, но и младежите да бъдат в 
управителните съвети на образователните 
институции, тъй като в момента те нямат 
възможността да влияят върху структу-
рата на програмите.

Приобщаване:	 важна	 част	 от	 програ-
мите	на	ЕС

Докато със сигурност е вярно, че тези пред-
ложения може да доведат до успех, това, 
което трябва да се има предвид, е, че подобни 

политики също така в много случаи допри-
насят за социалното разделение. Въпреки 
че доброволческата дейност помага за 
личностно развитие и дава възможност за 
създаване на контакти, много млади хора 
просто не могат да си позволят да направят 
подобна инвестиция от гледна точка на време 
и ресурси. Същото се отнася и за възмож-
ностите по програмата „Еразъм +“, при която 
стипендиите много често не покриват всички 
разходи, свързани с обучение или добровол-
ческа дейност в чужбина, поради което учас-
тниците често зависят от средствата, които им 
предоставят семействата им. Образованието 
винаги е било свързано с разходи и сега, във 
времена на висока безработица и намаляване 
на заплатите, много семейства трудно финан-
сират образованието на своите деца. Според 
Яна Шикорска от Словакия, член на работната 
група на Организационното бюро на съюзите 
на европейските ученици, разходите за 
училищни екскурзии, проекти и материали за 
обучение често могат да надхвърлят 1 000 EUR 
на година. Както изтъква Радка Пудилова: 

Изключително важно е да се помисли как 
можем да гарантираме, че програмите и 
възможностите, предлагани в Европей-
ския съюз, са възможно най-всеобхватни. 
В противен случай младите хора просто 
ще трябва да разчитат на случайността, 
както и на добрите връзки, за да си намерят 
работа.

Повишаващата се цифровизация във всички 
професионални сектори води до друг въпрос 
по отношение на компетенциите: Какво да 
правим с хора, които не са в състояние да 
получат всички посочени по-горе умения 
и които след това не могат да бъдат в крак 
с нарастващото темпо и усложняващата се 
работна среда? Европейската комисия про-
гнозира, че до 2015 г. в Европа ще съществу-
ват почти един милион незаети работни места, 
тъй като работодателите срещат трудности 
при намирането на персонал с умения в 
областта на цифровите технологии. Съгласно 
нейната таблица с ключовите показатели за 
Програмата в областта на цифровите техно-
логии, броят на „цифровите“ работни места 
се увеличава с повече от 100 000 на година, 
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но броят на дипломираните специалисти и 
квалифицираните работници в областта на 
информационните технологии изостава от 
този темп. Феноменът на свръхквалифици-
рания, безработен млад човек е само един 
аспект на всичко това и дори може да се окаже 
временно явление. Пренебрегваното и потен-
циално по-опасно предизвикателство пред-
ставляват нискоквалифицираните работници, 
упражняващи физически труд –  хора, за които 
на никой пазар на труда в Европа вече не 
съществуват възможности за заетост.

Необходимостта	от	разбиране	на	соци-
алните	неравенства
По време на СЕМ различни членове на 
Европейския парламент не се измориха да 
изтъкват опасностите, свързани с екстремист-
ките партии, и значението на гласуването, като 
забравяха, че групата, към която се обръщат, 
в голямата си част се състои от неправил-
ните хора. Участниците, които присъстват на 
тези събития, като цяло вече се интересуват 
в по-голяма степен от политиката, отколкото 
средният европейски гражданин. Много 
участници изразиха чувство на безнадежд-
ност по отношение на своето положение 
и Мерцедес Осланци, участник от Унгария, 
заяви: 
Въпреки че имаме някои решения, като 
например гаранцията за младежта и уни-
верситетски услуги за студенти, просто 
не виждам светлина в края на тунела. 
Независимо от това, обаче, участниците 
в СЕМ все пак са сред привилегированите.
Макар че Европейският съюз предлага редица 
програми за студенти, млади работници и 
предприемачи, важно е да не забравяме тези, 
които са по-възприемчиви към простите 
лозунги, предлагани от екстремистки партии, 
докато икономическата криза продължава. 
Следователно, борбата срещу младежката без-
работица изисква разбиране на нарастващите 
социални неравенства във и между европей-
ските държави членки, а не само фокусиране 
на вниманието върху липсата на умения при 
отделни лица.

Въпреки че нарастващата безработица до 
голяма степен се дължеше на рецесията през 
2008 г., тя продължи да се увеличава дори и 
след успокояването в известна степен на ико-
номическите сътресения. За да може не само 
да се намерят решения, но също така да се 
предотврати безработица сред младите хора 
в бъдеще, е необходимо по-добро разбиране 
на проблема.
Агне Паксиле от Литва счита, че най-големият 
проблем е липсата на сътрудничество между 
правителствата, образователните системи, 
работодателите и младите хора. 
Съществува огромна пропаст между препо-
даватели и работодатели, което създава 
несъответствие между уменията, които 
притежават търсещите работа, и способ-
ностите, които техните работодатели 
изискват от тях. Училищата и универ-
ситетите предоставят на студентите 
академични познания, но не и практически 
опит. Аз предлагам да се създаде леснодос-
тъпна и разбираема всеобхватна инфор-
мационна система, която предоставя на 
младите хора цялата необходима инфор-
мация: перспективите за професионално 
развитие, прогнозите за работни места, 
търсенето на пазара на труда, удовлетво-
рението на работодателите от завърши-
лите различни програми, заяви тя. 

Младежката 
безработица 

Циркови представления на Европейската федерация на 
професионалните циркови училища (FEDEC)
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Нестандартно мислене – Младежката безработица
Някои идеи,  предложени и обсъдени по време на СЕМ

Нов план „Маршал“ за 

Европа:

план за възстановяване, 

който е в размер до 2% 

от БВП на ЕС, предназна-

чен да подкрепи младите 

хора и създаването на 

нови работни места.

Стипендии: достъп до безплатно и 
качествено формално и 
неформално образова-

ние за всички; стипендии, 
обхващащи всички разходи 
за образование, особено за 

децата от семейства с ниски доходи.

Публични инвестиции:
подкрепа от ЕС за 

научни изследвания и 
създаване на работни 

места в областта 
на екологичната 

икономика.

Основен доход:получаване на безусло-вен основен доход от раждането до смъртта; въвеждане на сравними минимални заплати във всички държави от ЕС.

Образователни системи:
хармонизиране на образо-вателните програми в цяла Европа, разработване на общи образователни цели за целия ЕС и въвеждане на двойните образователни системи в цяла Европа, които създават по-ефективни връзки между образованието и пазара на 

труда.

Мобилност:

повишаване на мобилността на 

младото поколение чрез повече 

и по-добро чуждоезиково 

обучение, година на задължите-

лен обмен в гимназията за всички 

европейски граждани, значи-

телна финансова подкрепа за 

студентския обмен, признаване в 

по-голяма степен на дипломите и 

свидетелствата, както и насърча-

ване на обмена между друже-

ствата в целия Европейски съюз, 

за да се предоставят на младите 

европейци междукултурните и 

езиковите умения, от които се 

нуждаят, за да се конкурират 

в условията на глобализирана 

икономика.

Публични инвестиции:увеличаване на подкрепата за младите предприемачи и новосъздадените коопе-рации, напр. чрез данъчни облекчения или стратеги-чески консултации.

Финансови стимули:

финансови ползи за друже-

ствата, които наемат лица 

на възраст под 25 години, 

намаляване на данъците 

за малките и средните 

предприятия.

Равенство:

наказване на всяка 

форма на дискриминация 

(на основата на раса, пол, 

възраст и др.), извършена 

от работодатели.

База данни за стажове:

централна европейска 

база данни за стажовете (с 

функция за обратна връзка 

и за класификация, така че 

да се предоставя инфор-

мация и да се сравнява 

качеството на възможност-

ите за стаж).
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Младежката 
безработица 

Качествени работни места за всички: 
–	коментар	на	Европейския	младежки	форум

През февруари 2014 г. около 5,4 милиона 
млади хора на възраст под 25 години са били 
безработни в ЕС, което представлява 22,9% от 
младите хора1. Кризата с младежката безрабо-
тица оказа голямо влияние върху младите хора 
и обществата, в които те живеят. Младите хора 
са изправени пред увеличаване на равнището 
на бедността и социалното изключване и са 
все по-склонни да заемат нискокачествени 
и несигурни работни места. 42% от младите 
работници в Европа са наети на временни 
договори в сравнение с 11% от възрастните 
работници2. Освен това младите хора често 
са жертва на предразсъдъци и дискрими-
нация на пазара на труда. В някои държави 
– членки на ЕС младите хора нямат същото 
право на минимално трудово възнагражде-
ние и социална закрила като по-възрастното 
население. 

Решенията на кризата с младежката безрабо-
тица следва да не се основават на подхода 
„всяко работно място ще свърши работа“. 
Правото на достойни условия на труд и на 
защита срещу безработица са основни права 
на човека и да бъдат в състояние да намерят 
качествена работа е от основно значение за 
младите хора, за да им се даде възможност 
да участват пълноценно в обществото и да се 
гарантира тяхната независимост.

Младежката	безработица	в	програмата	
на	СЕМ	

Младежката безработица е несъмнено 
въпросът, който заемаше най-видно място 
в програмата на СЕМ.  Когато навлизат на 
пазара на труда, младите хора, се намират 
в незавидно положение.  По време на СЕМ 
младите хора представиха редица идеи за 
справяне с кризата, свързана с младежката 
безработица.  Идеите варираха от „нов план 

„Маршал“ за Европа“, който да създаде шест 
милиона работни места за младите хора, до 
официалното признаване на неформалното 
образование и гарантирана социална закрила 
за предприемачите. Цифровите инструменти 
бяха изтъкнати също така като средство 
за повишаване на мобилността, наред с 
достъпни детски заведения, за да се гаранти-
рат равни възможности за всички.

Европейският	младежки	форум	и	мла-
дежката	безработица	

Европейският младежки форум призовава за 
действия на ЕС по следните точки, за да се 
направи опит за обръщане на тенденцията 
при младежката безработица

• Инвестиции в създаването на работни 
места

Европейският младежки форум подкрепя 
идеите, които биха могли да преобърнат 
тенденцията и да осигурят преминаване от 
бюджетни ограничения към мерки на евро-
пейско и национално равнище, стимулиращи 
растежа при създаване на работни места, въз 
основа на социални и екологични стандарти. 
Последните мерки за строги икономии не 
само не разрешиха проблема с младежката 
безработица, но проучванията показват, че 
те всъщност са влошили положението и са 
изложили на риск бъдещето на цяло едно 
поколение.

• Качествени работни места

Младите хора в Европа имат право на качест-
вени и стабилни работни места. Качестве-
ното работно място предполага правото на 
социална закрила, защита на заетостта, недис-
криминационна минимална заплата и добри 
и безопасни условия на труд. Първа стъпка 
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към качествени работни места могат да бъдат 
качествените стажове. В това отношение 
държавите членки изоставиха младите хора, 
като се споразумяха относно препоръка, 
която е недостатъчна и оставя възможност за 
злоупотреба със системата за провеждане на 
стаж.

• Гаранция за младежта

Младежкият форум признава, че гаранцията 
за младежта може да предостави значителна 
възможност за младежките организации, 
социалните партньори, организациите на 
гражданското общество и лицата, опреде-
лящи политиките на европейско, национално 
и регионално равнище, да представят всеоб-
хватна стратегия за борба с младежката без-
работица. При все това са необходими зна-
чителни инвестиции, за да бъде приложена 
изцяло, а планираните 6 милиарда евро не са 
достатъчни.3 

• Млади предприемачи

Младежкият форум потвърждава своето 
убеждение, че младите хора заслужават да 
получат възможност да окажат положително 
въздействие върху обществото, както и да 
създадат стабилно бъдеще за себе си чрез 
предприемачество. Младите хора обаче често 
се намират в неравностойно положение и 
не могат да си позволят нископлатеното и 
нередовно работно време в ранните етапи на 
създаване на микропредприятие. На младите 
предприемачи трябва да бъдат предоставени 
ресурси и подкрепа.

• Признаване на неформалното образо-
вание

Накрая, според Младежкия форум нефор-
малното образование (НФО) също трябва 
да играе важна роля при подготовката на 
младите хора за пазара на труда. Сътрудни-
чеството в младежки организации е особено 

ценно при развитието на социален капитал 
и при създаването на нови професионални 
пътища, особено за попадащите в категорията 
„никъде неработещи, неучещи и необучаващи 
се“, преждевременно напусналите училище 
и младите мигранти4.  Опитът в младежките 
организации и уменията, развити благодаре-
ние на НФО, трябва да бъдат признавани в 
по-голяма степен от работодателите и достав-
чиците на формално образование. 
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 European Trade Union Institute, Benchmarking Working Europe 2012 (Съпоставка на работеща 
Европа, 2012 г.), ETUI, Brussels
3 ILO (2012), Eurozone job crisis : Trends and Policy responses (Кризата на заетостта в 
еврозоната: тенденции и отговори на политиката), International Institute for Labour Studies, 
Geneva
4 Младежкият форум поръча проучване относно въздействието на неформалното 
образование в младежки организации върху пригодността на младите хора за трудова 
заетост: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
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Цифровата 
революция

Цифровата революция 
бъдещето на интернет

През	21-ви	век	постоянно	нараства	използването	на	цифровите	технологии	във	
всички	сфери	от	нашия	живот	–		в	личен	план	това	се	отнася	за	ученето,	професио-
налната	дейност,	както	и	свободното	време,	но	това	важи	също	така	за	държавите,	
международните	организации	и	институциите.	Тези	технологии	обаче	проникнаха	
в	нашите	мисли,	начин	на	живот	и	култура	до	такава	степен,	че	накараха	някои	да	
започнат	да	поставят	под	въпрос	отношението	ни	към	тях.

Контролират ли ни технологиите? Контроли-
рани ли сме от другите в резултат от техно-
логиите, които използваме? Какво се случва с 
данните, които нашите устройства събират за 
нас? Обикновено се очаква новите технологии 
да променят живота ни по различни начини, 
както в случая с медицината, транспорта и 
комуникациите през 20-ти век. Когато става 
въпрос за комуникацията, писмените методи, 
разбира се, съществуват от хилядолетия, но 
популярността на иновации като социалните 
медии и скоростта, с която превзеха живота на 
хората, придадоха нов смисъл на понятието 
„революция“. 

Доколко дълбоко е вкоренена в обществото 
тази цифрова революция? Ако заемем поло-
жителна гледна точка, може ли тя да даде 
тласък на известните идеали на Френската 
революция от 1789 г.? Liberté, egalité, fraternité 
– свобода, равенство, братство? 

Liberté	(свобода)

Индивидът срещу системата, технологи-
ята срещу съдържанието – тези дебати се 
провеждат както онлайн, така и офлайн, тъй 
като интернет вече не е пасивно простран-
ство. Днес ползвателите действат както като 
потребители, така и като сътрудници, раз-
пространяващи информация на вниманието 
на световна публика. Интернет предлага 
безброй демократични възможности за кому-

никация, която не се определя от физически 
граници, а от общи интереси. Тази свобода 
е застрашена от лица, които се стремят да 
използват данните на ползвателите, събрани 
от социалните медийни платформи, електрон-
ните пощенски кутии и личните блогове. 

Според Оксфордския речник „свобода“ има 
много определения: тя е „възможността или 
правото на даден човек да действа, говори 
или мисли по собствено усмотрение“ и 
„състояние на липса на ограничения и въз-
можност за лесно придвижване“. Като се има 
предвид това, следните теми бяха изтъкнати 
на СЕМ във връзка с цифровата свобода на 
лицата онлайн и офлайн.

Контрол над властимащите

Интернет без съмнение създаде простран-
ство за независима гражданска журналис-
тика, форма на отразяване, която редовно се 
използва от обикновените членове на граж-
данското общество. Често цитиран пример е 
използването на социалните медии по време 
на Арабската пролет през 2010 г. –  в този 
случай значимостта на социалните медийни 
платформи при разпространението на новини 
и предоставянето на трибуна на хората беше 
демонстрирана в множество държави. В 
резултат на това често се счита, че социал-
ните медии дават възможност за свобода на 
словото в недемократични държави и, следо-
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вателно, тези медии обикновено са подпома-
гани от демократичните общества.

Агенцията за национална сигурност на 
САЩ и защитата на данните

Най-оживеният дебат относно личната 
свобода на потребителите на интернет 
започна миналата година, когато Едуард 
Сноудън подаде сигнал за нередности и 
провокира скандала за наблюдението, 
извършвано от Агенцията за национална 
сигурност. След това въпросът за защитата на 
данните беше широко обсъждан на различни 
равнища. Няколко предложения бяха пред-
ставени на Европейската комисия в опит 
да се инициира реформа на правилата за 
защита на данните до края на 2014 г., в които 
се призовава за право на гражданите на зали-
чаване на данните им и на достъп до техните 
данни. 

Скандалът с Агенцията за национална 
сигурност се оказа политически чувствите-
лен въпрос. Докато някои европейски лидери 
настояваха за силна и единна политиче-
ска реакция по отношение на Съединените 
щати, събитията на национално и междуна-
родно равнище представят доста различни 
тенденции. Въпреки реториката на равнище 
ЕС (която основно е в подкрепа на неприкос-
новеността на личния живот на европейските 
граждани), например, Франция, Германия, 
Обединеното кралство и още няколко евро-
пейски държави осъществяват програми за 
масово наблюдение. 

На 12 март 2014 г. ЕП гласува по предложе-
нието на Европейската комисия за регламент 
относно защитата на данните, като 621 членове 
на ЕП гласуваха „за“, а 10 ¬– „против“. Основният 
въпрос обаче – „как да се запази правото на 
личен живот, като същевременно се дава въз-
можност на органите да изпълняват задълже-
нията си?“ – остава без отговор. Камерите за 
наблюдение и мониторингът допринасят в 
борбата срещу тероризма и тежката престъп-
ност, какъвто беше случаят с неотдавнашните 
нападения в Бостън, но проучване, проведено 

в Обединеното кралство, показва, че тези 
камери почти не оказват въздействие върху 
цялостното равнище на престъпност. 

Въпросът беше обсъден подробно на СЕМ 
в тематична дискусия, озаглавена „Eagle Eye 
- Big Data Under Control?“ (Ястребов поглед – 
контролиране на големите информационни 
масиви?). Основно заключение от разиск-
ването беше, че големите информационни 
масиви представляват един вид нова валута, 
която хората използват за плащане на услуги 
– те използват услугите на електронната поща 
или социалните медии безплатно, но предос-
тавят личните си данни в замяна. Както заяви 
Карл Фрид Клеберг, международен репортер 
за шведската новинарска агенция TT и един от 
ораторите по темата:

Вие не плащане за услугите, предоставяни 
в интернет, защото не сте клиентът, вие 
сте продуктът.

Участниците в СЕМ изразиха категорично 
мнението си относно значението на защитата 
на данните. По време на ролева игра, която 
симулира пленарна сесия на Парламента, 
озаглавена „Digital duel“ (Дигитален дуел), 
защитата на данните беше многократно 
описана от присъстващите като едно от 
най-важните права на гражданите на ЕС. 

Защитата на данните е от основно 
значение; тя е предпоставка за сигур-
ността на нашите граждани, както и 
правото им на неприкосновеност на личния 
живот. По-добра защита на данните 

Цифровата 
революция

Да вземеш думата по време на заседание
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ще подобри доверието на гражданите в 
цифровия пазар, което ще доведе до сти-
мулиране на нашата икономика, обясни 
Констанс, участник, играещ ролята на 
представител на Алианса на либералите и 
демократите за Европа в симулацията.

Технология срещу съдържание

В рамките на лабораторията за идеи, озагла-
вена „Brave New World“ (Прекрасен нов свят), 
разнообразна група от студенти сподели 
своите виждания по въпроса за „цифровата 
революция“. Голяма част от критиките им бяха 
насочени към международните организации 
и липсата на ясни политики на тези организа-
ции по въпроса за защитата на личния живот. 

Според студентите „цифровата революция“ 
следва да бъде определена по отношение 
както на положението към момента, така и 
на възможните последствия от последващи 
развития в бъдеще. Ползвателите на Туитър 
например не следва да се съсредоточават 
върху скоростта, с която могат да се разпрос-
траняват посланията им през нашата глоба-
лизирана общност, а по-скоро следва да са 
заинтересовани от използването на Туитър за 
политически дискусии и как това ще промени 
нашите схващания за „дебати“ в бъдеще. След-
ващото поколение няма да свързва дебата с 
тричасов разговор. Трябва ли в такъв случай 
да държим новаторите отговорни за „правил-
ното“ или „погрешното“ използване на компю-
търните им приложения? Техните технологии 
не идват с инструкции за употреба, при това 
напълно основателно – защитата на свободата 

на словото остава от решаващо значение за 
демократичното общество. 

Изграждане на интелигентни градове

Един от аспектите на свободата е този за „инте-
лигентните градове“ – концепция, с която са 
запознати много малко хора. Понятието „инте-
лигентен град“ се използва за определяне на 
обвързването на обществените услуги с цел 
повишаване на ефективността и укрепване 
на икономиките. Чрез транспортната мрежа, 
администрацията или използването на вода 
и електроенергия този въпрос в действител-
ност засяга всеки, който живее в град. Стъпка 
по стъпка градовете стават „интелигентни 
градове“ и използват цифрови технологии, 
за да постигнат това. Както заяви Ска Келер, 
член на Европейския парламент от групата на 
Зелените/Европейски свободен алианс: 

Интелигентните градове със сигурност не 
са опасни, а, напротив, те предлагат много 
нови възможности.  Става въпрос по-скоро 
за защита на данните, когато това е от 
значение.

Процесът на създаване на интелигентни 
градове изглежда привлекателен и прис-
пособен към съвременните общества, но 
няма съмнение, че подобно развитие трябва 
да бъде контролирано поради присъщата 
опасност от загуба или кражба на данни.

Egalité	(равенство)

Цифровата революция предлага също така 
шанс за по-голямо равенство по отношение на 
възможностите и комуникацията. Свободните 
цифрови платформи могат да улеснят демо-
кратичното участие и да насърчат гражданите 
да изразяват своите становища по различни 
теми. Едно от решенията би могло да бъде да 
се въведат системи за електронно гласуване.

Понякога хората твърде много ги мързи 
да отидат до избирателните секции 
или просто работят през целия ден и не 
могат да гласуват, дори когато искат. 
Днес е възможно да се изпълнят много 

Млади евродепутати дискутират с участниците 
"интелигентните градове" на техните мечти
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неща в сигурна онлайн среда, например 
банкови операции, поради което евро-
пейските държави следва да предоста-
вят възможност за гласуване онлайн 
или чрез смартфони, дори когато сте в 
друга държава, заяви на заключителната 
церемония Жан-Франсоа Жерар от АРТЕ. 

За да се случи това, обаче, трябва да се осигури 
равнопоставеност по отношение на достъпа и 
образованието. Освен това въпросът за съби-
рането на данни е от значение не само за 
свободата, но и за равните права.

Разликата в нивата на цифрова грамот-
ност 

Предизвикателството, с което се сблъскват 
днес преподавателите и правителствата, е 
нарастващата разлика в нивата на цифрова гра-
мотност, тъй като хората от някои поколения 
или социални групи не могат да бъдат обучени 
как да се ориентират в интернет и да използват 
цифрови системи. Стивън Кларк, директор на 
Дирекция за връзка с гражданите в Генерал-
ната дирекция за комуникация на Европей-
ския парламент, отбелязва ясно разделение 
между поколенията, които са израснали с тех-
нологии, и тези, които са израснали без техно-
логии, въпреки че бърза да отбележи, че тези 
културни различия не означават непременно, 
че тези хора са неспособни да учат и да се 
приспособяват. 

Тясно свързано с цифровата грамотност е 
схващането, че достъпът до интернет е едно 
от правата на човека, като поддръжниците 

твърдят, че той е от съществено значение, за 
да могат хората да се радват на свободата на 
словото. През 2010 г. Финландия беше първата 
държава в света, която обяви широколентовия 
достъп до интернет за законно право на всеки 
гражданин. 

Образование: бъдещето онлайн ли е?

Както при много други функции на публичните 
институции, образованието във все по-голяма 
степен се прехвърля към света на интернет. 
Идеята за онлайн курсове със свободен 
достъп дава възможност на студенти от цял 
свят да избират курсовете и техния график, да 
преценяват уместността на съдържанието по 
гъвкав начин и да имат многократен безплатен 
достъп до материалите.

Образователните ресурси със свободен 
достъп и масовите отворени онлайн курсове 
неотдавна бяха представени като нова 
тенденция, която ще направи образованието 
по-достъпно за всички и участниците в СЕМ 
проведоха дискусия, за да обсъдят възмож-
ностите за такива курсове. Въпреки че броят 
на студентите достигна 200 милиона и се 
очаква да нарасне до 400 милиона в Европа до 
2030 г., целта за следващите години изглежда 
ще бъде създаването на възможности за 
по-нататъшно развитие.

Повечето от участниците бяха заинтересовани 
основно от въпроса дали свободният достъп 
до висше образование може да повиши перс-
пективите им за заетост и дали такива курсове 
биха могли да осигурят качествено образова-
ние. Резултатът от обсъждането не предложи 
ясни отговори на тези опасения, но липсата на 
цифрова грамотност, недостатъците в оборуд-
ването и ИКТ ориентацията в образователните 
системи на държавите членки бяха посочени 
от участниците като основни предизвикател-
ства пред развитието на отворени онлайн 
курсове в Европа. 

Борба срещу престъпността чрез съби-
ране на лични данни?

Без съмнение киберпрестъпността промени 
закона не само на равнище национални 

Цифровата 
революция

Участниците разбират връзката между  
технологии и фитнес в центъра за iDance 
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държави, но също така и на европейско 
равнище. Следователно не е изненадващ 
големият интерес към проблемни случаи, 
които са разглеждани от Европейския съд 
по правата на човека и Съда на Европейския 
съюз. Просто казано, всеки път, когато данни 
за даден гражданин се събират и използват 
от полицията, сме изправени пред конфликт 
между правото на неприкосновеност на 
личния живот и необходимостта от общест-
вена сигурност. 

Възможно е някои да твърдят, че ако нямате 
нищо за криене, няма от какво да се страху-
вате. Но необходимо ли е нашите лични данни 
да бъдат достъпни за всички? Европейският 
съюз до момента предпочиташе да прави 
компромиси между свобода и сигурност, а не 
директно да решава проблемите. Дори ако 
се пренебрегнат многобройните опасения, 
въпроси и загриженост относно евентуално 
незаконно използване на лични данни, все 
още е налице един важен въпрос – въпреки 
факта, че Европейският съюз продължава 
да се опитва да изясни правните граници и 
насърчава популяризирането на правилното 
поведение в интернет, той някакси не успя да 
намери практически решения. Въпросът за 
запазване на анонимността беше повдигнат 
в много от мероприятията в рамките на СЕМ.  

За много хора е от решаващо значение ано-
нимността им да е защитена онлайн, да 
имат правото да останат анонимни, заяви 
Грегор Шамшула, един от участниците. 

Fraternité	(братство)

Наличието на повече възможности за участие 
води ли също така до по-голямо сближа-
ване в обществото? Търсенето на чувство на 
приемане е общо за всички хора и повече 
от всякога е застрашено от трансграничния 
характер на онлайн сферата. Все пак инсти-
туции като Европейския съюз се опитаха да 
привлекат гражданите от целия континент 
и да създадат чувство на „братство“, в което 
младите хора участват в програми за обмен в 
областта на висшето образование, а полити-
ците се изправят заедно срещу финансовата 
криза.

Промишлеността, свързана с електрон-
ните игри, се надява да въздейства 
върху обществото

В много от тематичните дискусии се прояви 
една сравнително изненадваща перспектива 
на Срещата на европейската младеж, свързана 
с темите на програмирането, образователни 
игри и промишлеността, свързана с елек-
тронните игри, като цяло. Макар че може да 
изглежда странно, че тези теми са свързвани 
с концепцията за единна европейска иден-

#EYE2014 word cloud
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тичност, четейки между редовете, могат да се 
открият някои идеи: 

В продължение на десетилетия авторите 
на игри и играчите възприемаха видео-
игрите като средство за развлечение. 
Неизбежно скептиците твърдяха, че виде-
оигрите създават поколение на отчуждени, 
антисоциални, агресивни млади хора, каза 
консултантът по дизайн на игри Константин 
Митгуч. Днес вървим към разработването 
на образователни видеоигри, които карат 
играча да се движи, да мисли и да избягва 
конфликтите. Разработваме видеоигри, 
които не са само развлечение, но биха могли 
да доведат до революционен етап в обра-
зованието и да въздействат върху обще-
ството по един положителен начин, добави 
той.

Реален диалог между политиците и 
гражданите?

Могат ли цифровите решения действително 
да съберат различни групи хора и така да 
улеснят социалното сближаване? Европей-
ският съюз изгежда абстрактен и отдалечен за 
много граждани на ЕС и те не виждат неговото 
въздействие върху всекидневния им живот. 

Съществуващите цифрови платформи са 
насочени към изпращането на съобщение, а 
не към диалог. GovFaces използва силата на 
социалните медии, за да свърже гражданите 
и политиците. Политиците имат профили 
във Facebook и Twitter, където разговарят, 
публикуват снимки, но не взаимодействат. 

На GovFaces те обаче не могат да излъчват, 
а само да взаимодействат, заявява Конър 
Сатъли, главен оперативен директор на 
GovFaces.com.

Тук политикът има профил и гражданите 
добавят въпроси, идеи или предложения, 
които могат да бъдат придвижени нагоре или 
надолу чрез гласуване. След това политикът 
може да отговори на въпросите с писмен 
отговор или с видеосъобщение. В момента 
45 политици използват платформата, за да 
общуват с гражданите. 

 В условията на бързо променяща се световна 
общност, в която всеки е потопен в море от 
данни, когато информацията обикаля света 
за секунди и хора от различни континенти 
могат да се свържат помежду си само с едно 
щракване на мишката, потенциалното въз-
действие на интернет върху бъдещето на 
нашия свят е на челно място в дневния ред на 
Европейския съюз. 

Вярвам, че чрез виртуални пространства 
младите европейци могат да предават 
своите идеи свободно, без значение от 
мястото, където живеят, заяви Бенедикт 
Кинг от Инициативата „Лудвигсбург“. 

Според нея все по-мощната онлайн кому-
никационна система би могла да служи като 
мост между различните култури, идеи и хора 
от цяла Европа и би могла да започне да 
формира бъдещето на Европа в сътрудни-
чество с младите хора, които ще носят отго-
ворност за него след няколко години.

Цифровата 
революция

Участник в СЕМ 2014 изразява идеите си
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Нестандартно мислене - Цифрова революция 
Някои идеи,  предложени и обсъдени по време на СЕМ

Цифрови права:

Правата на ползвателите на 

интернет следва да бъдат 

глобални и равни, а равноп-

оставеността по отношение 

на информацията, както и 

правото на неприкоснове-

ност на личния живот и на 

защита на данните следва 

да бъде определено като 

право на човека.

Цифрово образование:Преподаване на умения 
за боравене с цифрови 

технологии и изграждане на 
осведоменост за цифровите 

права и неприкоснове-
ността на личните данни 
в училище, за да може да израсне поколение от цялостни експерти в 

областта на цифровите технологии.

Зони, свободни от 
медии:

Създаване на зони, 
свободни от медии, за да бъде бъде възможно да се направи почивка от инфор-мационните технологии.

Свободен достъп:
Свободен достъп до знания и научни публикации, насърчаване на софтуер с отворен код и свободен достъп до култура (кино, музика, игри).

Право на неприкосновеност 

на личния живот и защита на 

данни:

Създаване на Европейска агенция 

за защита на гражданите (ECPA), 

която да отговаря за гарантира-

нето на правата на гражданите 

на ЕС за безопасност в интернет 

и неприкосновеност на личния 

живот. Европа следва да бъде 

лидер в областта на цифровите 

технологии с експертен опит и 

фокус върху защитата на непри-

косновеността на личния живот 

и сигурността, като определи 

по-високи стандарти за сигурност 

за производителите на софтуер и 

хардуер. 

Безжичен достъп до 

интернет за всички:

Свободен и открит 

безжичен интернет 

навсякъде и за всекиго.

Технически иновации:
Повече иновации и сътрудни-чество в областта на сигурността в интернет и в изчислителните облаци; подкрепа за създаване на показател за риска от пиратство, както и европейска антивирусна програма, която следва да бъде достъпна и на изгодни цени, а при възможност и безплатна.

Цифрова конституция:

Нуждаем се от европейски конвент 

за бъдещето на цифровите тех-

нологии, съставен от граждани и 

представители на всички сфери на 

обществото на всички страни от ЕС, 

с цел да се създаде цифрова консти-

туция. Тази конституция следва да 

определи изпълними права, които 

отделните хора следва да имат по 

отношение на цифровата комуника-

ция, т.е. правото на достъп, правото 

на стопанска дейност, но също така 

и правото на неприкосновеност на 

личния живот и защита на данните. 

Освен това той трябва да определи 

максими за истинска европейска ИТ 

инфраструктура.

Инвестиции:
Повече инвестиции в нови европейски цифрови техно-логии, както и финансиране от ЕС на НПО, работещи за подобряване на защитата на данни. 

Прозрачност:

Създаване на независим 

медиен канал на ЕС за 

повече прозрачност.
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Цифровата 
революция

Формиране на бъдещето на интернет: 
–	коментар	на	Европейския	младежки	форум

Младите европейски граждани са сред 
най-добре свързаните и квалифицирани 
потребители на интернет и нови медии в 
света. В над 25 страни употребата на Интернет 
сред младите хора надхвърля 95%, като при-
близително 63% от хората на възраст от 16 до 
24 години вече използват мобилен интернет1. 
Младежта се превърна в най-важната целева 
група за доставчиците на интернет и на съдър-
жание и една от най-активните групи, произ-
веждащи и разпространяващи информация 
посредством новите медии. Осигуряването на 
надежден и бърз достъп до интернет, правото 
на неприкосновеност на личния живот и на 
защита на личните данни, свободата на изра-
зяване и участието на гражданите са някои 
от основните тревоги, които бяха изразени 
от младите хора и младежките организации в 
Европа през последните няколко години.

Срещата на европейската младеж е възмож-
ност да се обсъди т.нар. „цифрова революция“ 
и да се използва поводът като импулс с 
цел процесите на вземане на решения по 
отношение на бъдещето на интернет да се 
отворят за младите европейски граждани. 
Към присъстващите в Страсбург 5 500 млади 
хора се присъединиха стотици европейци, 
свързани чрез интернет.

Цифрова	младежка	среща	„от	край	до	
край“

Срещата на европейската младеж бе 
замислена в цифров формат на участие „от 
край до край“. Преди, по време на и след 
срещата участниците имаха възможност да 
си взаимодействат и да представят идеи с 
помощта на цифрови инструменти. Освен това 
профилите на Европейския парламент и на 
Европейския младежки форум в социалните 

медии организираха разговор на живо по 
време на срещата, за да могат да се присъе-
динят млади хора, които ве можеха да бъдат 
в Страсбург.

Младите хора имаха възможност да споделят 
своите виждания относно цифровата 
революция през трите дни на СЕМ.  Участни-
ците дискутираха силата на социалните медии 
за започване на политически процеси и уве-
личаване на участието на гражданите, както и 
сложните въпроси относно големите инфор-
мационни масиви като модерна валута и въз-
действието върху правата на потребителите 
на интернет.

Европейският	младежки	форум	и	ци-
фровата	революция	

Насочването на изключително сложната 
и непрекъснато развиваща се област на 
цифровата революция е огромно предизви-
кателство, по което Европейският младежки 
форум се е ангажирал да работи.  Европей-
ският съюз трябва да възприеме активен 
подход към комуникациите, като гарантира 
защитата на правата на гражданите на ЕС и 
запазването на приложимостта и действе-
ността на политиките. По-специално Младеж-
кият форум подчертава следното:

• Подход, основан на правата на човека

Развитието на нова медийна политика и 
управлението на интернет трябва да бъде 
процес, в чийто център стои ползвателят, 
като се запазва фокусът върху демократич-
ните ценности, свободата и правата на човека, 
както и предоставянето на равни възмож-
ности за всички по отношение на интернет. 
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• Хоризонтална и всеобхватна перспек-
тива 

Цифровата революция не следва да се 
съсредоточава единствено върху това всеки 
европеец да се цифровизира, но също така и 
върху създаването на иновационни екосис-
теми, за да се намерят дългосрочни решения 
на най-неотложните проблеми, пред които са 
изправени младите хора. Разработването на 
надеждна политика по отношение на интернет 
на европейско равнище е първата стъпка към 
насърчаване на създаването на инструменти, 
които да позволяват на младите хора и мла-
дежките организации да бъдат съавтори на 
значими проекти.

• Участие на младежките организации

Младите хора и техните организации трябва 
да играят важна роля в защитата на правата на 
младите хора, онлайн и офлайн, и поради това 
следва да бъдат възприемани като важни заин-
тересовани страни в процеса на обсъждане 
на правилата, регулиращи политиката по 
отношение на интернет и новите медии. Мла-
дежките организации внасят специален и 
съществен младежки глас в текущите дебати.

• Цифрови решения на неотложни 
въпроси, пред които са изправени 
младите хора

Необходимостта от качествени работни 
места, качествено образование и като цяло 
по-голяма автономия и приобщаване в обще-
ството следва да насочи приоритетите на 
Програмата в областта на цифровите техно-
логии на европейско и национално равнище. 
По отношение на заетостта новите медии и 
информационни технологии са от съществено 
значение за насърчаването на иновациите 

и предприемачеството сред младите хора. 
Образованието също е признато като фактор 
от първостепенно значение за интеграцията 
на новите медии и интернет в нашия живот.

• Нови медии и неформално образование

Все повече образованието се признава за 
фактор от съществено значение за интеграци-
ята на новите медии в нашия живот. Въпреки 
това много публични училища в цяла Европа 
или не разполагат с достъп до интернет, или 
той е недостатъчен. Младежкият форум счита, 
че реформите по отношение на електронното 
обучение, достъпа до цифрови технологии в 
училищата, електронни книги и електронни 
материали, както и интегрирането на новите 
медии в учебните програми, е от съществено 
значение, за да се гарантира, че днешните 
и бъдещите поколения са подготвени да 
посрещнат предизвикателствата на общест-
вения живот. По-специално младежките орга-
низации следва да насърчават цифровите 
медийни умения на младите хора посред-
ством неформално образование.
1 Digital Agenda Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digitalagenda/files/
DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Дискусии в YO!Globe
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Бъдещето на 
Европейския Съюз

Бъдещето на Европейския съюз:

Може ли младото поколение да се справи по-добре?

Когато европейският проект бе започнат през 
1952 г., мечтата на Робер Шуман беше той в 
крайна сметка да се превърне в дълбоко инте-
гриран съюз; и досега обаче не може да се 
предвидят всички предизвикателства, които 
ще донесе това развитие. По време на сесия 
за проверка на идеи (Ideas Checks), насочени 
към повишаване на осведомеността на граж-
даните относно необходимостта да се балан-
сират демокрацията и ефикасността, младите 
автори на идеи и създатели на политики се 
събраха, за да обсъдят потенциални реформи 
в контекста на европейската интеграция. Един 
от основните въпроси в дневния ред беше как 
да включат младите хора и членове на марги-
нализирани групи в европейското законода-
телство. 

Елитарна	ли	е	европейската	политика?	

Моника Калиновска, млада участничка от 
Полша, обърна внимание на въпроса за про-
фесионализацията на политиката и широ-
коразпространеното виждане, че – както 
се изрази тя – европейската политика е за 
„богатите“:

Елитарната мантия на европейската 
политика създава много по-сериозна 
полемика, отколкото липсата на прозрач-
ност по отношение на Европейския съвет. 
Докато всяка препоръка политиката на 
ЕС да стане по-приобщаваща и по-малко 
елитарна може лесно да гарантира 
по-високи нива на публична подкрепа за 
определени политически участници, тя не 

успява да обхване сложността на полити-
ката като цяло.

Въпреки че намерението беше авторите на 
идеи и създателите на политики да вземат 
думата по равно, Анна Бурек забеляза, че съз-
дателите на политики проявяват тенденция да 
обръщат по-малко внимание на тези, които се 
опитват да предлагат решения; 

Идеите, дадени от авторите на идеи, 
почти не бяха обсъдени – те бяха гласувани 
като добри или лоши, това общо взето 
беше всичко , заяви тя. 

Суткин Верхаген от Белгия изрази съгласие:

Трябва да сме наясно, че тези заседания 
са предимно свободен разговор и празни 
обещания; същевременно обаче, фактът, 
че те съществуват, означава, че предприе-
маме стъпки в правилната посока.

Сред предложенията на участниците в 
събитието бяха насърчаване на равен-
ството между половете, обединена Европа 
по отношение както на политика, така и на 
икономика, и мобилност на младите хора. 

Европейският	съюз	се	развива	непрекъснато,	както	е	било	винаги	от	създаването	
му.	Участниците	в	СЕМ	бяха	поканени	да	участват	в	дискусии,	панели,	ролеви	игри,	
както	и	много	други	дейности,	с	цел	да	се	обсъди	какво	бъдеще	предстои	на	ЕС.	
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Много от участниците изразиха мнение, че 
споделянето на икономическите и политиче-
ските интереси е една от най-важните ползи, 
предлагани от ЕС.

Съюз	за	кого?

Участниците в много от дейностите споменаха 
няколко заплахи за съществуването на Съюза; 
сред най-сериозните бяха маргинализацията 
на по-малките държави, настъплението на 
национализма и евроскептицизмът. При 
обсъждането на слабостите на ЕС изразеното 
възприятие беше като цяло за липса на евро-
пейски „гордост“ и обща външна дейност, а не 
за единство.

От съществено значение е младите хора да 
започнат да мислят за слабостите на Евро-
пейския съюз и заплахите пред него, тъй 
като така те ще могат да ги преодолеят. 
Важно е също така младите хора да чуят 
и разберат аргументите както на евро-
скептиците, така и на евроентусиастите, 
заяви г-н Федерико Гериери, генерален 
секретар на „Млади европейски федералисти“ 
(JEF), по време на една от сесиите.

По време на сесията за бързи изказва-
ния на всеки член на дискусионната група 
беше разрешено да говори две минути; 
осем оратори от различни области, включи-
телно членове на Европейския парламент, 
младежки активисти и журналисти, направиха 
коментари по широк спектър от теми, наред 
с другото обхващащи миграция, избори, квоти 
за жените, образование и младежката безра-
ботица. Една от обсъдените теми беше ролята 
на младите хора в Европейския съюз, което 
предизвика обширна дискусия в пленарната 
зала на Европейския парламент:

да се каже, че младите хора са бъдещето, 
често е начин да се каже „вие сте, които ще 
вземат решенията утре“, заяви Ема Мустала 
от Финландския национален младежки съвет. 

Петер Омселс, заместник-председателя на 
„JEF Europe“ от Белгия, предложи идея за 

създаване на ново централно управление за 
страните от еврозоната:

Не можем да управляваме парична единица 
на 18 държави, като вземаме решения за 28.

Някои теми бяха обсъдени с публиката, която 
имаше възможност да задава въпроси и да 
гласува предложения на авторите на идеи. 
Докато предложението за подобряване на 
осведомеността за правото на неприкоснове-
ност на личния живот онлайн беше одобрено 
от 83,7% от тези, които гласуваха, гласуването 
на премахването на квотите по пол имаше 
много по-изравнен резултат – близо полови-
ната от тези, които гласуваха, одобриха пре-
махването, 35% бяха против и 17% се въздър-
жаха.

Ако получа работа, бих се питала дали 
това е станало само защото запълвам 
квота или се дължи на моята квалификация, 
заяви М. Мехмуд, участничка от Дания, комен-
тирайки идеята за въвеждане на квоти за жени 
в областта на заетостта.

Образованието	в	дневния	ред

„Какво образование за Европа?“ – тема, която 
бе обсъдена в предиобедната дискусия в 
YO!Globe на 9 май, би могла да се разглежда 
като въпрос или пък като ожесточена защитна 
реч в зависимост от страната, възрастта и ико-
номическата философия. Публиката, състояща 
се от 60 души, предимно настоящи или 
бъдещи студенти, можаха да изразят своето 
одобрение или липсата на такова, като използ-

Бъдещето на 
Европейския Съюз

Един много шарен уикенд
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ваха хартиени знаци, които по ирония използ-
ваха концепция, заета от уебсайта, който се 
разглежда като най-голямата заплаха за всеки 
вид обучение или концентрация – „харесвам“ 
от Facebook.

По време на проявата, организирана от ESU и 
OBESSU, две организации, които представля-
ват ученици и студенти в цяла Европа, вятърът 
на няколко пъти разтърси бурно бялата 
палатка на Yo!Globe и показа ярко на всички 
присъстващи какво би било да живеят във 
вътрешността на топка за голф.

В разговора неизбежно надделя темата за 
парите и въпросът кой плаща за образова-
нието.

Образованието не е безплатно, някой 
трябва да заплати за него – напр. Вашите 
родители са заплатили Вашето образо-
вание с данъците си, заяви г-н Федерико 
Поточник, който се застъпва за формата 
на отложено плащане на таксите за уни-
верситета, мнение, което накара един 
от членовете на публиката да извика, че 
подобна стъпка би представлявала прогре-
сивно данъчно облагане.

Колкото повече отговорност възлагате 
на държавата, толкова по-малко отго-
ворност носите самите вие и ставате 
заложници на политиката, добави 
Федерико Поточник.

Томас Мас, генерален секретар на Младите 
европейски социалисти набеляза поредица 
от въпроси, които подчертават опасността 
от възприемането на образованието като 
фабрика за работна сила:

Образованието следва да бъде път към 
самореализация и събирането на такси за 
него е начин да се гарантира, че неравен-
ството ще продължи през вековете, каза 
той. 

Гора от „харесвания“ бе вдигната от публиката 
и дебатът, макар и понякога технически, 
засили основната тревога на учениците и сту-

дентите в цяла Европа, че образованието през 
двадесет и първи век е неизбежно преплетено 
с опасения за това как да се заплати за него.

Равенство

Важна част от дискусиите на Срещата на евро-
пейската младеж беше въпросът за приоб-
щаването и как да се осигурят равни права 
и защита за всекиго, независимо от пол, 
сексуална ориентация, етнически произход 
или религия. Алва Дан от Швеция заяви:

Смятам, че можем да решим всички 
проблеми, които имаме с дискриминаци-
ята, чрез образоване на хората; причина 
за всичко са недостатъчните знания. 
Трябва да образоваме хората, така че те да 
разберат какво прави в действителност 
един имигрант, да не се поддават на про-
пагандата, че имиграцията се изчерпва с 
печалбата или загубата на пари, тъй като 

Цирково представление



32 Идеи за по-добра Европа – СЕМ 2014 Доклад

въпросът е много по-комплексен. Имиграци-
ята означава също така обогатяване или 
обедняване на културата – предимно обо-
гатяване.

Свързване	през	Атлантическия	океан

Целта на „Strasbourg Calling“, видеоконфе-
ренция с модератор г-н Андреас Галанакис, 
директор по политиките на Американската 
търговска камара към Европейския съюз, беше 
да се проучат и обсъдят отношенията между 
ЕС и САЩ. От европейска страна бяха учас-
тниците в СЕМ, а америкнски студенти пред-
ставляваха САЩ. Заедно те обсъдиха въпроса 
за наблюдението в светлината на разкритията 
относно Агенцията за национална сигурност, 
какви мерки следва да се предприемат, за да 
се сложи край на бедността, обединяването на 
силите с цел противопоставяне на тероризма 
и как да реагира на заплахата от Русия. Макар 
да бе постигнато съгласие, че Агенцията за 
национална сигурност се е превърнала по 
същество в медиен цирк, въпросът за премах-
ването на бедността предизвика оживен дебат 
от двете страни на Атлантическия океан; в 
крайна сметка бе постигнат консенсус, че обе-
диняването на ресурси със САЩ е от основно 
значение в борбата с бедността в световен 
мащаб.

Справяне	с	евроскептицизма

Имайки предвид големите райони на 
Европа, които се борят с рязко нарастващата 
младежка безработица – достигаща 60% в 
някои региони, съществуват опасения, че 
нарастващото политическо разочарование 
у младите хора, в съчетание с разпростране-
нието на евроскептицизма, може да подкопае 
бъдещето на европейската интеграция. Има 
обаче хора, които са превърнали в своя задача 
ангажирането на младите хора с работата на 
ЕС и които се стремят да ограничат политиче-
ската апатия. Александра Клучка, координа-
тор на кампанията „Y Vote 2014“, е една от тях:

При европейските избори през 2009 г. 
процентът на участие сред младите 

хора беше едва 29%. Основният проблем е 
липсата на информация – те не се чувстват 
представени, те не се чувстват разбрани. 
Семинари като нашият информират 
младите хора за това как функционира 
ЕС, което ги насърчава да участват пряко. 
Също така, ако започнете да гласувате на 
млада възраст, има по-голяма вероятност 
да продължите да гласувате и по-късно, 
заявява тя. 

Все пак Александра Клучка изразява сдържан 
оптимизъм за бъдещето на ЕС:

Съществува опасност от национализъм, 
евроскептицизъм и радикални движения; но 
когато наблюдавам младите хора в страни 
като моята, Полша, съзнавам, че нашето 
поколение разполага с възможности, 
каквито нашите родители нямаха. Сега 
имаме система без граници и се радваме 
на по-дълъг период на мир, отколкото 
всеки друг континент. Не следва да сме 
настроени толкова песимистично; Европа 
е постигнала много.

Съвместна	работа	за	преодоляване	на	
младежката	безработица

При настоящата икономическа и социална 
криза необходимостта от сътрудничество 

Бъдещето на 
Европейския Съюз

Младите хора заемат местата  
на депутатите в пленарната зала
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между гражданите изглежда по-важна от 
всякога. В този контекст неправителствените 
организации, които се стремят да култивират 
активна нагласа сред младите хора, играят 
ключова роля в европейското общество.  
„Youthnet Hellas“ например, на която беше 
присъдена наградата за европейски 
гражданин през 2013 г., насърчава младите 
хора в Гърция да бъдат по-активни в търсенето 
на възможности за работа. Поради младеж-
ката безработица, чието равнище доближава 
60 %, държавата има две възможности: да 
предприеме действия, или да остави същест-
вуващото положение да продължава. В този 
смисъл доброволческите дейности са един от 
начините за преодоляване на пречките, които 
възпрепятстват активното участие в общ-
ностния живот. Дейността на доброволец не 
означава непременно работа без заплащане; 
това е по-скоро въпрос на възприемане на 
положителна нагласа към обществото.

Манос Павлакис от „Youthnet Hellas“ изтъкна, 
че младите хора могат да подобрят своето 
положение, като поемат по един или повече 
от трите пътя: образование, заетост и добро-
волческа дейност. За да се справи с проблема, 
„Youthnet Hellas“ е взела активно участие в 172 
проекта през последните пет години:

Важно е младите хора да разберат, че те 
имат много възможности, ако участват в 
различни дейности, заявява Манос Павлакис 

и продължава: младите хора в Европа имат 
общи потребности, интереси и тревоги.

Игри	на	дъска	за	разбирането	на	ЕС

Използването на игри за обучение относно 
Европейския съюз и многообразието на 
държавите членки е отличителна характе-
ристика на Срещата на европейската младеж. 
Играта, посветена на еврокрацията, разра-
ботена от Яап Хоксма, има за цел да разясни 
Договора от Лисабон:

ЕС е демокрация, състояща се от 28 по-малки 
демокрации; това е нова форма, която е 
сложна, и поради това може най-добре да 
бъде обяснена чрез игра“, казва той. 

Ханс Кристиян Джон, съосновател на „Move 
On Europe“, онлайн платформа за насърча-
ване на по-голямо сътрудничество и интегра-
ция в Европа, е ръководител на дискусията 
„Повече демокрация, моля!“. В тази игра всеки 
участник предложи дума, която представя 
какво означава Европа за него;  бяха посочени 
семейството, свободата, възможностите и кул-
турното многообразие и когато Ханс Кристиян 
Джон записа думите, той отбеляза, че:

Никой не знае какво е Европа – тя е нещо 
неясно, но хубаво!

Въз основа на първоначалното обсъждане на 
значението на ЕС участниците преминаха към 

Участниците се забавляват на представление в „цветния“ бар на ЕП
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обсъждането на демократичните основи на 
Съюза, законодателните процедури и демо-
кратичната легитимност на европейските 
институции. Участниците посочиха, че е необ-
ходима конвенция относно гражданските 
права и предложиха европейските въпроси да 
бъдат обсъждани на национално равнище във 
всяка държава членка. Участниците също така 
поставиха въпроса дали фактът, че Комисията 
не се избира пряко, създава демократични 
„дефицит“ и беше предложено членовете 
на Парламента да заявяват открито преди 
изборите за кого възнамеряват да гласуват 
като председател на Парламента. При при-
ключването на дискусията на работната група 
Ханс Кристиян Джон каза, че ще предаде 
идеите относно: 

Ние трябва да запознаем бъдещите членове 
на Парламента с Вашите идеи. Какво ще 
направят те с тях, не мога да преценя.

Бъдещето на 
Европейския Съюз

Публиката се включва
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Единна позиция на ЕС:

Европейският съюз трябва да 

има единна позиция относно 

миграцията, икономическата 

и външната политика, както 

и относно международните 

отношения. Конкуренцията 

между държавите членки 

следва да бъде намалена, а 

солидарността трябва да бъде 

засилена.
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Нестандартно мислене - Бъдещето на Европа
Някои идеи,  предложени и обсъдени по време на СЕМ

Социална Европа:Европа като световен модел за защитата и гарантирането на правата на човека с основна и активна роля в насърчаването на напредничавите социални политики. На своята територия ЕС 
гарантира (равенство на) качест-вото на живот за всеки гражданин на ЕС чрез въвеждането на безусловен основен доход, както и общи или поне съпоставими минимални работни заплати.

Инвестиции:
Инвестиране на повече пари в разпространението на информация за постиже-нията и целите, както и за отговорностите на Европей-

ския съюз.

„Съединени европейски щати“:

Европа трябва най-после да 

преодолее националните граници 

и да стане по същество държава. 

Гражданите следва да избират 

централно европейско прави-

телство и европейски президент. 

Създаване на европейско граж-

данство (паспорт, общи ценности, 

познания за други страни, 

мобилност и др.). Въвеждане на 

европейски национален празник, 

който да се отбелязва всяка година 

в цяла Европа.

Прозрачност:

Приемане на по-строги 

разпоредби за лобитата, 

за да се ограничи тяхното 

влияние и да се увеличи 

прозрачността на процеса 

на вземане на политически 

решения.

Единна европейска система 
за гласуване:

Еднакви система за гласуване във всички страни от ЕС. Да се направи възможно гласуването онлайн. Трансна-ционални листи за парламен-тарните избори (особено за водещите кандидати).

Европейската идентичност:

Създаване на демократичен Съюз 

чрез укрепване на представител-

ната демокрация, демокрацията на 

участието и пряката демокрация. 

Разширяване на програмите за обмен 

между европейските младежи, за да 

се засили взаимното разбиране и да 

се насърчи изграждането на обща 

европейска идентичност или да 

се въведе една година на пътуване 

по Европа, през която всеки, който 

е завършил образование, даващо 

квалификация (професионално 

образование, висше образование), 

да получава стипендия, за да пътува 

из Европа за 12 месеца, ако има 

желание да участва в доброволческа 

дейност през най-малко 7 месеца от 

това пътуване. Ще има база данни за 

възможностите за доброволческа 
дейност.

Вземете думата:

Необходими са повече млади хора 

в политиката, които да изразят 

интересите на младото поколение 

и предизвикателствата пред него 

и да работят по тях. Повишаване на 

представителството на младежта 

в Европейския парламент – да 

се въведат квоти за млади хора 

на възраст под 30 години. Да се 

провеждат редовни събития като 

СЕМ 2014, за да може младото 

поколение да бъде изслушвано. 

Разширяване на правото на глас за 

всички младежи на 16 и 17 години 

в цяла Европа.

Европейска мобилност:
За младото поколение трябва да има европейска студенст-ска транспортна карта (карта Interrail), който да обединява националните и международ-ните програми за мобилност.

Образование:
Политическото и гражданското образование като основна цел в средното училище, включително задължително обучение относно ценностите, историята, функцио-нирането, както и задълженията и отговорностите на Европейския съюз и неговите държави членки, за предпочитане в онлайн и интерактивни форми, така че да се осъществят контакти с други ученици от цяла Европа
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Бъдещето на 
Европейския Съюз

По-силен и по-демократичен съюз: 
–	коментар	на	Европейския	младежки	форум

Срещата на европейската младеж показа, че 
младите хора се интересуват от Европейския 
съюз. Въпреки това младите хора не желаят 
какъв да е Европейски съюз, а такъв, който да 
предоставя обща визия, както и отговори на 
техните очаквания.

ЕС се намира в изключително важен момент 
предвид настоящата финансова криза. 
Младите хора вече са изправени пред после-
диците от кризата и строгите бюджетни 
ограничения, като са изложени все повече 
на безработица, бедност и социално изключ-
ване. Освен това днешната динамика между 
поколенията прехвърля проблемите на едно 
поколение към следващото, както се вижда 
от настоящата криза и неразрешените еколо-
гични проблеми. Поради това е важно да се 
привличат млади хора в центъра на дневния 
ред на ЕС и да се започне размисъл относно 
мястото на младите хора в обществото, ако 
искаме да сме в състояние да посрещнем 
предизвикателствата, пред които Евро-
пейския съюз е и ще продължава да бъде 
изправен през следващите години.

СЕМ	относно	бъдещето	на	Европа	

Младите участници в СЕМ обсъдиха бъдещето 
на Европа в много от дейностите си. Те подчер-
таха, че е необходимо институциите на ЕС да 
бъдат по-достъпни, по-прозрачни и по-близо 
до (младите) граждани, предвижадйки 
засилена роля на Европейския парламент. Те 
подчертаха ролята на медиите, социалните 
медии и гражданското образование за по-до-
брото разясняване на това, което прави ЕС, 
и необходимостта от активно увеличаване 
на тежестта на младите хора в европейския 
процес на вземане на решения. Качестве-
ните работни места също бяха на челно място 
в списъка на тревогите, за които говориха 
младите участници, като изразиха мнението 

си, че настоящите мерки на бюджетни огра-
ничения вредят на социалната политика в 
момент, когато всеки четвърти млад човек 
живее в бедност.

Европейският	форум	на	младежта	и	
бъдещето	на	Европа		

Европейският форум на младежта изрази 
гордост от това, което младите хора показаха 
в тези дебати: своята ангажираност, своята 
визия, но също така и своя реализъм и спо-
собността си да предложат на ЕС конкретни 
мерки. Ние също така сме доволни, че много от 
нашите искания за следващия мандат на Евро-
пейския парламент и Европейската комисия, 
изразени в нашата кампания „LoveYouthFuture“ 
(„Обичай бъдещето на младежта“), намериха 
силен отзвук и в Страсбург.

Действително ние сме убедени, че за да може 
ЕС да подобри положението на младите хора в 
Европа, е необходимо той спешно да се пред-
приеме действия по следните пет проблема:

• Един по-демократичен Съюз

Европейският съюз трябва да укрепи своята 
демокрацията, както чрез насърчаване на 
използването на европейската гражданска 
инициатива, така и чрез създаването на транс-
национални листи за изборите за Европейски 
парламент и пряк избор на председателя на 
Европейската комисия. Трябва да се гарантира, 
че младите хора биват изслушвани, от същест-
вено значение е също така европейските и 
националните партии да включват повече 
млади хора като кандидати на избираеми 
позиции, а държавите – членки на Европей-
ския съюз, да понижат възрастта за гласуване 
на изборите за Европейски парламент, както и 
на техните вътрешни избори на възраст до 16 
години. 
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• Устойчив нов растеж

Пътят за излизане от кризата и в по-широки 
рамки бъдещето на ЕС се състои в създава-
нето на растеж, като се следва социално и 
екологично по-устойчив модел на развитие. 
Поради това предприемачеството и зелената 
икономика имат огромно значение за авто-
номността на младите хора – или като пред-
приятия, създадени от млади хора, или като 
източник на заетост за младите хора. Призо-
ваваме ЕС да се бори с безработицата сред 
младите хора и да подкрепя по-устойчива 
икономика. ЕС следва да насочва държавите 
членки към по-устойчив икономиечски модел. 
Успоредно с това той следва да гарантира, 
че качеството на създадените работни места 
съответства на минималните стандарти. 
По-специално е необходимо да бъдат устано-
вени системи за минимална работна заплата, 
както и европейски статут за стажанти.

• По-силен съюз

За да бъдат изпълнени очакванията на младите 
хора, също така е от съществено значение 
Европейският съюз да предприеме голяма 
стъпка напред. Много предизвикателства 
вече не могат да бъдат преодолени самостоя-
телно от държавите членки, особено по 
отношение на икономическата и фискалната 
политика, политиката в областта на околната 
среда, социалната политика и политиката на 
заетост. ЕС следва да упражни в пълна степен 
правомощията, които вече има, за установя-
ване на нов и по-добър баланс между мерките 
на строги икономии и социалните политики. 
Ние също така очакваме от ЕС да използва 
решително разпоредбата, включена в член 
165 от ДФЕС, да „насърчава [...] участието 
на младите хора в демократичния живот в 

Европа“, както и да увеличи пространството за 
младите хора в европейската демокрация.

• Нови ресурси за нови инвестиции

ЕС ще се нуждае и от средства за действия по 
такива ключови теми, а това означава нови 
ресурси за нови инвестиции. На Европейския 
съюз следва да се предостави възможността 
да събира собствени ресурси чрез пряко 
данъчно облагане на въздействието върху 
околната среда и чрез европейски данък 
върху финансовите транзакции.

• Социална Европа

И накрая, Европейският съюз трябва да 
определи стандарти за защита на правата на 
човека и да надгражда върху ценностите на 
демокрацията и принципите на правовата 
държава, като по този начин помогне на 
поколенията да преодолеят старите анта-
гонизми и да живеят в мир. Успоредно с 
това той разви европейски социален модел, 
включващ насърчаване на високо равнище 
на заетост, гаранции за адекватна социална 
закрила, борба срещу социалното изключване 
и високо равнище на образование, обучение 
и здравеопазване, като предостави възмож-
ност на своите граждани да живеят достойно. 
Той е изключително важен за това следващите 
поколения да могат да се възползват от тези 
достижения и следователно от решаващо 
значение за Европейския съюз е да защитава 
твърдо тези стойности и да гарантира, че 
социалните реформи няма да бъдат за сметка 
на младите хора.
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Устойчивост

Устойчивост 
Създаване на по-екологосъобразна Европа

Устойчивостта	е	обширна	тема,	която	обхваща	широк	кръг	въпроси	–	от	начина	
на	осигуряване	на	енергийни	ресурси	и	възможните	решения	на	проблема	с	пре-
комерния	 риболов	 до	 публичните	 разходи,	 контрола	 на	финансовите	 пазари	 и	
световната	търговия.	Участниците	в	СЕМ	разгледаха	тази	тема	с	ентусиазъм,	като	
участваха	в	дебатите	и	лабораториите	за	идеи	и	черпеха	вдъхновение	от	обмена	
на	добри	практики	сред	партньорите.	Те	се	съсредоточиха	върху	това	как	да	бъде	
включена	 идеята	 за	 устойчивост	 в	 икономиката,	 околната	 среда	 и	 обществото,	
като	по	този	начин	се	създаде	по-добра	Европа.

Европа	-	екологосъобразна	и	устойчи-
ва?	

На една от сесиите около 60 участници 
от различни страни имаха възможност да 
представят своите мнения относно една по 
по-устойчива и екологосъобразна Европа. 
18-годишният Филип от Швейцария заяви, че 
трябва да спрем да говорим и вместо това 
да изпратим ясно послание, а Имоджен от 
Обединеното кралство добави, че би искала 
да смята, че като млад гражданин на Евро-
пейския съюз тя може да окаже въздействие 
върху неговата политика по отношение на 
устойчивостта.

В края на сесията участниците предложиха пет 
визии за европейска устойчивост. Те включват 
понятието „общество с нулеви отпадъци“, 
което се концентрира върху създаването на 
подлежащи на рециклиране продукти, нови 
начини за производство на енергия, акцент 
върху местното производство на храни и съз-
даването на устойчива транспортна система 
на европейско равнище. Някои от най-често 
подчертаваните аспекти бяха необходимостта 
от по-добро разбиране и образование по 
отношение на околната среда и устойчи-
востта, въпроса за достъпа до чиста вода и 
това, че за справянето с този проблем са необ-

ходими колективни действия на европейско, а 
не на национално равнище.

Театър	и	ролеви	игри	относно	устой-
чивото	развитие

Ценно допълнение към СЕМ беше полити-
ческата театрална пиеса „Имаме криза“ от 
Волфганг Вигард, председател на германския 
съвет на икономическите експерти. С под-
крепата на трима актьори пиесата разглежда 
по причудлив и хумористичен начин сложни 
въпроси като преобразуването на необслуж-
ваните кредити за недвижими имоти, отри-
цателното въздействие на системите „снежна 
топка“, и въпроса за по-нататъшното съществу-
ване на еврото. Приблизително 110 участници 
можеха да се насладят на жива музика, видео 
и спонтанно припяване. 

В ролевите игри, съсредоточени върху 
околната среда, климата и устойчивото 
развитие в Европейския съюз участниците 
в СЕМ бяха поканени да влязат в ролята на 
членове на Европейския парламент. Разделени 
на седем партийни групи на Европейския 
съюз, участниците обсъдиха рамката до 2030 
г. за политиките в областта на климата и енер-
гетиката въз основа на реално действащо 
законодателство. Един от участниците, Ханан 
Костет от Белгия, изрази мнение, че ЕС следва 
да се фокусира повече върху подпомагането 
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на инициативи, които подкрепят екологични 
решения и се съсредоточават върху тях, 
отколкото да наказва онези, които работят 
срещу устойчивостта. 

ЕС има властта да повлияе на това чрез 
промяна в манталитета на потре-
бителите, чрез стимулиране на науч-
ноизследователската и развойната 
дейност за по-екологосъобразни решения 
и чрез мислене в дългосрочна перспектива. 
Нуждаем се от голяма промяна – в противен 
случай положението няма да се подобри, 
заяви тя. 

„Членове на ЕП за един ден“ приеха три амби-
циозни цели за 2030 г.: намаляване на парнико-
вите газове с 55 %, 45 % използване на енергия 
от възобновяеми източници и цялостни 
икономии на енергия от 40 %. За финансиране 
на тези постижения те приеха отговорност на 
държавите членки за покриване на допълни-
телните разходи и предложиха реформа на 
системата на ЕС за търговия с емисии чрез 
въвеждане на минимална и максимална цена 
за въглеродните емисии. Горещо обсъжданият 
въпрос за биогоривата доведе до гласуване 
да се запазят стимулите, за да се допринесе 
например за намаляване на бедността в раз-
виващите се страни. Освен това разрешава-
нето на добив на шистов газ бе делегирано на 
равнището на Общността.

Лоялна	търговия

Накрая, предвид това, че на 10 май се 
отбелязва ежегодният световен ден на спра-
ведливата търговия, на дебат, организиран 

от Службата в подкрепа на справедливата 
търговия, бе обсъдена връзката между спра-
ведливата търговия и ЕС. Във встъпителното 
си изказване Александер Флорес, член на 
организацията на производители за справед-
лива търговия „Aprainores“ със седалище в Ел 
Салвадор говори за значението на справед-
ливата търговия за общностите в развива-
щите се страни, като заяви, че справедливото 
заплащане е от съществено значение за раз-
витието както на социално, така и на индиви-
дуално равнище. 

Помагате също така на децата от тези 
семейства да ходят на училище, каза той.

По отношение на споразуменията за свободна 
търговия Александер Флорес подчерта зна-
чението на това да се вземат под внимание 
основните права на човека, да се гарантират 
достойни условия на труд и да се забрани 
детският труд в развиващите се страни. Меж-
дународната помощ следва да се съсредоточи 
по-скоро върху трансфера на знания и техно-
логични иновации, отколкото върху парите.

Изменение	на	климата

Важна тема в обсъжданията през двата дни на 
СЕМ беше климатът и това, което самите евро-
пейски граждани трябва да направят, за да се 
намали тяхното въздействие върху околната 
среда. Организацията „Младите Приятели на 
Земята – Европа“ организира интерактивен 
семинар, на който участниците, разделени 
на групи, представляващи континенти, бяха 
поканени да обсъдят отговорностите на 
Европа по отношение на изменението на 
климата:

Дори ако проблемът не ни засяга сега, той 
ще засегне много хора в бъдеще, заяви Канер 
Макс от Испания.

Докато Йост де Мур от Нидерландия заяви, че

Правителствата трябва да настояват за 
промяна на поведението на хората, така че 
да се гарантира, че гражданите започват 
да поемат повече отговорност.
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Покана	за	стимули	и	подкрепа	на	
рибарите

В дискусията относно бъдещето на устойчивия 
риболов участниците отбелязаха последните 
постижения на ЕС по отношение на законо-
дателните промени, но също така и големите 
предизвикателства, свързани с изпълне-
нието и постигането на обща политика на 
ЕС независимо от факта, че някои страни са 
много по-засегнати от други. Участниците 
отправиха критика към силното лобиране, 
което наскоро доведе до отхвърляне на 
постепенното прекратяване на разрушител-
ния дълбоководен риболов с дънни тралове 
с минимално мнозинство в Парламента и 
беше изразено убеждението, че въпросът 
трябва отново да се включи в дневния ред. 
Освен това много участници, по-специално 
с произход от Южна Европа, призоваха за 
повече стимули и подкрепа за рибарите 
в техните страни, например с цел те да се 
издържат от риболовен туризъм. Те считат, 
че квотите и прекомерното регулиране от 
страна на ЕС оказва отрицателно въздействие 
върху техните общности. Както членовете на 
експертната група, така и участниците пред-
ложиха по-голяма гъвкавост по отношение на 
квотите, така че да се изхвърля по-малко риба 
обратно в морето, и за стимули за диверсифи-

кацията на европейския хранителен режим с 
други видове риба. 

В	защита	на	околната	среда

Енергийната сигурност, преходът към въз-
обновяеми енергийни източници, подобрява-
нето на енергийната ефективност и борбата 
с изменението на климата бяха в основата на 
друга тематична дискусия, озаглавена „Имаме 
право [...]“. Една от основните теми, обсъдени 
от участниците и членовете на дискусионните 
групи, се отнасяше до предизвикателството 
за постигане на енергийна сигурност, като 
се спазват свързаните с нея икономически, 
екологични и социални аспекти на устойчи-
востта. Във връзка с настоящата дипломати-
ческа криза между ЕС и Русия бе повдигнат 
въпросът за намаляването на зависимостта на 
Европа от руския газ и нефт. Едно от предлага-
ните решения бе да се вземе за пример Канада 
и нейните огромни ресурси от нефт и газ; но 
приемливи ли са за ЕС —  има за цел да бъде 
световен лидер в областта на устойчивостта 
— използваните там битуминозни пясъци и 
огромните социални и екологични послед-
ствия от трудния процес на извличане? Кейт 
Болонгаро, която живее в Париж, Франция, 
смята, че не: 

Ако Европейският съюз не се застъпва за 
околната среда, кой би го сторил? Неот-
давнашното смекчаване на позициите 
относно предложената директива за 
качеството на горивата, която би 
позволила използването на битуминозни 
пясъци в ЕС, следва да бъде отменено. 
По-голям беше постигнатият консенсус 

И още циркови представления в „цветния“ бар на ЕП 

Трима доброволци в едно от многото 
информационни бюра в ЕП
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по отношение на значението на насър-
чаването на възобновяеми източници на 
енергия и увеличаването на енергийната 
ефективност, въпреки че членовете на дис-
кусионните групи призоваха за по-голямо 
младежко участие по тези въпроси.

Устойчиво	организиране

Организирането на събитие от мащаба на СЕМ 
изисква значителна логистика и планиране, за 
да може да бъде възможно най-устойчиво. Ева 
Ивасук, доброволец в Международната орга-
низация на младите приятели на природата 
(International Young Nature Friends), споделя 
някои идеи, за да се подобрят екологичните 
показатели на СЕМ: 

Големият въпрос е как да се съберат заедно 
5 500 души за събитие, което продължава 
само два дни. Всеки пътува със самолет, 
но организаторите следва да се замислят 
за въглеродния отпечатък и да насърча-
ват хората да вземат влак. Знам, че едва 
няколко души са си купили билет „Еврорейл“. 
Въпреки че на събитието се предлагаше 
много храна, Ева Ивасик би искала да види по 
голям избор за вегетарианците и веганите:

Мисля, че повечето храни, продавани по 
време на тази проява, са произведени на 
местно равнище и това е добре, но следва 
да има по-голямо предлагане за вегани и 
вегетарианци. На световната политиче-
ска сцена, Европейският съюз се стреми да 
играе ролята на модел по отношение на 
проблемите на климата; би било чудесно, 
ако тази нагласа се отразява и в прояви 
като настоящата. Организирането на 
такова мащабно младежко събитие може 
да бъде източник на вдъхновение, би могло 
дори да е възможно то да бъде организирано 
като проява с нулеви емисии, заключи тя.
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Нестандартно мислене – Устойчивост
Някои идеи,  предложени и обсъдени по време на СЕМ

Намаляване на отпадъците & 
емисиите:

Стремеж за постигане на общество 
с „нулеви отпадъци“ не по-късно от 
2030 г., със стандарти за продукти, 
подлежащи на 100 %-ово рецик-

лиране, по-дълъг жизнен цикъл на 
продуктите и разработване на нови 

методи на рециклиране. Намаляване 
на емисиите чрез намаляване на 

опаковките и транспорта. Ефективна 
борба с прекомерното замърся-

ване, напр. посредством обучение. 
Забрана на найлоновите торбички в 

магазините.

Социална Европа:Европа трябва ефективно 
да помогне на държавите, 
засегнати в най-голяма 

степен от повишаването 
на морското равнище, тъй 
като тя носи историческа 

отговорност в процеса на 
глобално затопляне. 

Общи блага:
Чиста и свободно достъпна вода за всички. Като природен ресурс и като право на човека, водата не може да бъде оставена на 

частния пазар.

Стимули:
Предоставяне по-скоро на предимства за инициативите, които подкрепят и се съсредото-чават върху екологични решения, отколкото санкциониране на онези, чиято дейност се отразява отрица-телно на устойчивостта. Предос-тавяне, например, на финансови стимули за устойчиво потребление, напр. чрез въвеждане на данъчни облекчения за онези, които прак-тикуват биологичен хранителен режим.

Екологичен и социален отпечатък:Нуждаем се от прозрачна система за предприятията, ангажирани в областта на устойчивостта и правата на човека. Тази система измерва екологичния и социалния отпечатък на предприятията.

Енергия от възобновяеми 

източници:

Подкрепа за енергията от въз-

обновяеми източници на достъпни 

цени и пълна забрана на ядрената 

енергия. Изработване на план 

за постигане на неизползващи 

въглища, екологични енергийни 

доставки не по-късно от 2040, за 

да продължи да бъде достоен за 

доверие поддръжник на намалява-

нето на емисиите на CO2. Инвес-

тиране в устойчивото развитие, 

напр. изследователска дейност, 

насочена към нови начини за 

производство на „зелена“ енергия, 

чрез въвеждането на планове със 

задължителен характер в между-

народен контекст.

Икономически мерки:
Отмяна на всички освобож-давания за енергоемките промишлени отрасли — нека плащат онези, които в най-го-ляма степен са отговорни за изменението на климата.

Устойчивост  
на продоволствията:

Подчертаване на идеята за реги-
онално, сезонно и биологично производство на храни (без ГМО), разработване на системата „храни-телни мили“ (= цените на храните включват свързаните с тях скрити разходи, например хуманното отношение към животните), приемане на единна политика за отпадъците по отношение на хранителната промишленост, образоване на хората относно производство на храни и хранителните отпадъци, както и предоставянето на стимули за диверсификацията на европейския 

хранителен режим.
Транспорт:Следва да съществува висо-коскоростна европейска желе-зопътна мрежа, която да бъде субсидирана, за да е достъпна и значително по-евтина от самолетните полети. Тази мрежа може да се съсредоточи не само върху центъра на Европа, но трябва също така да достигне до периферията, за да насърчи устойчивия транспорт навсякъде.

Образование:

По-добро разбиране и образо-

вание по отношение на околната 

среда и устойчивостта. Устойчи-

востта ще бъде учебен предмет 

в основното образование. 

Предоставяне на повече инфор-

мация в обществените медии за 

устойчивостта и екологичния 

преход в ЕС.
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Младите хора държат разковничето за по-устойчиво 
бъдеще -	коментар	на	Европейския	младежки	форум

Изумителните данни, че 29,7 % от младите 
хора в ЕС на възраст между 15 и 24 години са 
изложени на риск от бедност или социално 
изключване поставят дневния ред за световно 
развитие в един труден контекст.  Неспособ-
ността на правителствата да постигнат Целите 
на хилядолетието за развитие, нито да се 
споразумеят за действителни и обвързващи 
ангажименти по отношение на изменението 
на климата, не са „въпроси на Юга“, а съвсем 
реални предизвикателства, пред които 
са изправени и настоящите и следващите 
поколения в Европа. Признаването от Кон-
ференцията „Рио + 20“ на взаимодействията 
между устойчивостта и световната програма 
за развитие е важна стъпка напред, която 
утвърждава взаимозависимостите между 
хората и околната среда.  Новите „Цели на 
устойчивото развитие“, след като бъдат опре-
делени, ще дадат форма на живота на младите 
хора в Европа и по света, с цел да се вземат 
предвид, наред с другото, бедността, образо-
ванието, здравеопазването, заетостта и еколо-
гичните предизвикателства.

Ето защо настоящите дебати относно новата 
световна програма са от ключово значение за 
младите хора. Европейският младежки форум 
има за цел да гарантира, че младите хора и 
младежките организации се разглеждат като 
необходими участници както в разработ-
ването и така и в прилагането на световна 
програма, която да бъде в състояние да 
осъществи  подобряване на положението на 
младите хора в Европа и по света, като недвус-
мислено взема предвид техните права.   

Устойчивостта на Срещата на европей-
ската младеж (СЕМ)

СЕМ предостави на младите хора простран-
ство, в което да разискват и споделят вижда-
нията си за устойчивото развитие.  Дебатите 
анализирани сложни въпроси, като про-
изводството и потреблението на енергия, 
укриването на данъци и нестабилността на 
финансовите пазари, както и проучването на 
алтернативни стратегии като кооперативите. 
Младите хора набелязаха устойчивостта като 
един от най-важните въпроси, които засягат 
младите хора по света и отправиха предиз-
викателство към отговорните за вземането 
на решения да предприемат проактивни и 
спешни мерки за смекчаване на последстви-
ята от една климатична и хуманитарна ката-
строфа. 

Европейският младежки форум и новата 
световна програма

Европейският младежки форум счита изложе-
ното по-долу за съществени елементи на една 
ефективна програма за устойчиво развитие за 
периода след 2015 г.:

• Амбициозен нов световен ангажимент 
за устойчиво развитие.

Европейският съюз трябва да играе водеща 
роля в постигането на широкообхватно спо-
разумение в световен мащаб, което поставя 
акцент върху отчетността на правителствата 
и включва ефективни механизми за правопри-
лагане. За успешното решаване на сложните 
и взаимосвързани икономически, социални 
и екологически предизвикателства, пред 
които е изправен светът днес, и за осъщест-
вяването на амбицията за изкореняване на 
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бедността чрез устойчиво развитие, „оби-
чайната практика“ не е опция. Необходима е 
радикална промяна в подхода на световните 
лидери към глобалните предизвикателства, за 
да се изготви трансформационна програма за 
младите хора, която да спомогне за изграж-
дането на Европа и на света, които те искат. 
Новата програма трябва да съдържа ясни и 
измерими цели, които дават количествено 
изражение на напредъка в премахването 
на бедността и постигането на устойчиво 
развитие до 2030 г.  Разработването на такава 
програма трябва да се основава на права, 
да бъде нерегресивно, общоприето и да се 
прилага повсеместно.

• Всеобхватни инвестиции в младите 
хора като ключови участници в обезпе-
чаването на устойчиво развитие  

Младите хора на възраст от 15 до 24 години 
съставляват приблизително 18 % от насе-
лението на света. Реалните инвестиции в 
младите хора са от съществено значение, за 
да им се предостави възможност да играят 
решаваща роля в програмата след 2015 г.  
Инвестициите в качествено образование са от 
решаващо значение. До 2030 г. трябва да бъде 
гарантиран универсален и свободен достъп 
до качествено формално и неформално обра-
зование на всички равнища.  Качественото 
образование се съсредоточава върху учащите 
се, има приобщаващ характер и възпитава 
критичното мислене, като дава възможност на 
младите хора да бъдат активни граждани на 
света.  Също така, инвестициите в качествени 
работни места са предпоставка за устойчиво 
развитие. Не по-късно от 2030 г. трябва да 
се гарантира достоен труд за всички млади 
хора, включително достойно и справедливо 

възнаграждение, безопасни условия на труд, 
представителство и социална защита. 

• Ангажираност по отношение на младите 
хора и младежките организации

Постигането на качествено участие от страна 
на младежта е от жизненоважно значение 
за изграждането на култура на отговорно, 
проактивно и демократично гражданство. 
Младите хора трябва да бъдат оправомощени 
и приобщени към вземането на решения 
със социален, политически и икономически 
характер, включително чрез съдържателното 
им участие във формулирането и изпълне-
нието на политики и действия, свързани с 
развитието.  Младежките организации са 
основен партньор в развитието на устойчиви 
процеси на участие на младежта.  Те трябва да 
получат признание за ролята им в предоста-
вянето на възможности на младите хора чрез 

YO!Village пред ЕП
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Устойчивост

неформално образование и следва да бъдат 
считани за постоянен партньор в процесите 
на вземане на решения.

• Значителна промяна в моделите на 
инвестиции и световна търговия.  

Истинският напредък към устойчиво развитие 
изисква радикална промяна в начина, по 
който се управляват световните инвестиции и 
търговия. Отчетността и отговорността трябва 
да бъдат в сърцевината на всеки приет модел, 
а световната общност трябва да се ръководи 
от принципа на международната солидар-
ност.  Трябва да бъдат положени координи-
рани усилия, с участието на ключови фактори 
като МОТ и СТО, за справяне с нарушаващите 
правилата и несправедливи субсидии и за 
насърчаване на справедливата търговия.  
Успоредно с това, по-доброто регулиране 
и надзор на финансовия сектор трябва да 
се превърнат в приоритет, както и да бъдат 
въведени справедливи системи за данъчно 
облагане.

• Промяна на моделите на потребление и 
производство.

Трябва незабавно да се предприемат действия 
срещу неустойчивите модели на потреб-
ление и производство.  ЕС носи особена 
отговорност да предприеме действия, тъй 
като извършва непропорционална част от 
световното потребление. Спешно необхо-
димо образование за потребителите.  Граж-
даните трябва да бъдат по-добре запознати 
със своите отговорности и с последиците 
от прекомерното потребление на енергия и 
ресурси. Успоредно с това, насърчаването на 
алтернативи, които гарантират по-голяма ефи-
касност, както и по-справедливо разпределе-
ние на потреблението, трябва да се превърне 

в приоритет. Младежките организации, които 
използват неформалното образование като 
доказан и ефективен инструмент за социална 
промяна, са ключов ресурс в това отношение.

Magic Mirror  
– място за оживени дебати в YO!Village
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant 

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

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

future!

Clément Arbib @clearbib 

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Property 

for the future of our  
technologies 

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch 

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

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

@AnniPodimata
Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether 

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU 

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl 

Please stop promoting 
Erasmus, mobility and interns 

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

are! #yftt #eyestream

European Youth Press  
@youthpress 

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

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens 

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25 

We have to build a strong 
European civil society aimed 

to defend EU’s  
values and goals 

#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92 

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent 

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5 

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing! 

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan 

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

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

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

everyone who organised it 
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Европейски ценности

Европейски ценности:  
Глобален актьор – честен актьор?

Равенство	между	половете	и	солидар-
ност	между	поколенията

Полът като социологически проблем беше 
изтъкнат по време на дискусия, водена от 
члена на ЕП Дорис Пак, която се съсредоточи 
върху това как точно по-младото поколение 
би могло в бъдеще да  преодолее неравен-
ството между половете. Дискусионната сесия 
беше озаглавена „Участие 50/50 за нашето 
поколение“; не беше изненада, че въпреки 
това, дискусионната група се състоеше от три 
жени, а съотношението мъже и жени сред 
публиката беше от порядъка на 4: 1.

„Ние трябва да включим мъжете в тази 
борба“, заяви членът на дискусионната група 
Паула Нерер, от Световно сдружение на моми-
четата водачи и момичетата скаути (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts).

При все това, разглеждайки отблизо състава 
на 500-те оратори на събитието, където съот-
ношението на мъжете и жените беше 2:1, може 
да се твърди, че мъжете са били предста-
вени адекватно, и че може би е от по-голямо 
значение да се гарантира, че жените имат 
правото да се ползват от титлата „експерт“ на 
официални европейски събития като СЕМ.

Като има предвид застаряването на населе-
нието в Европа и средната възраст понастоя-
щем на членовете на ЕП, която е 55 г., участни-
ците и организаторите се съгласиха относно 

значението на това да се насърчава диалога 
между поколенията — по-специално по 
отношение на лицата, отговорни за вземането 
на решения.

„Не искам да се съсредоточавам върху 
каквато и да било възрастова граница. 
Всичко това е част от личните мнения и 
култура“, заяви София Валенти от Италия, в 
рамките на семинар, който се съсредоточа-
ваше върху преодоляването на предразсъдъ-
ците по отношение на различни поколения.

Според Ху Хау, който е роден в Китай, но живее 
и учи във Франция, китайските родители 
жертват всичко, за да отгледат децата си.

„Младите хора, обаче не оценяват действи-
телно това“, каза той. 

От друга страна, френският студент, Бeнжамен 
Ахамада, роден в Камерун, има доста различен 
опит: 

„Ние нямаме същото отношение към въз-
растните хора, като младите хора във 
Франция. Ние нямаме стереотипи и никога 
не проявяваме неуважение към възраст-
ните хора.“ 

Политическа	комедия

„Това е доста необичайно представление— 
дори ако мога да го нарека представление. 
Обикновено хората не си водят бележки, 

Въпреки	 че	 може	 още	 много	 да	 се	 желае	 от	 нивото	 на	 многообразието	 сред	
ораторите	на	СЕМ,	разнообразието	на	дейностите	в	програмата	бе	много	по-за-
доволително;	от	разискванията	по	тематични	групи	относно	позицията	на	Европа	
като	добър	съсед	и	източник	на	ценен	принос	в	световен	мащаб,	със	специален	
акцент	върху	Украйна,	до	лабораториите	за	идеи,	съсредоточени	върху	европей-
ските	ценности	в	21-ви	век,	бяха	обсъдени	множество	ключови	въпроси.
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за това, което казвам. Освен това, 11,30 
сутринта обикновено не е време за шеги“, 
сподели Анди Залцман, коментирайки изказ-
ването си „Можем ли да се смеем на всичко?“, 
в рамките на СЕМ.

То със сигурност беше необичайно; едно 
изключително интересно преживяване за 
публиката от 100 млади европейци, които 
слушаха и се смееха в продължение на 90-те 
минути дискусия относно целите и границите 
на комедията.

„Комедията няма смисъл; нейната цел 
не е да бъде обидна, просто смешна. Но 
това дали тя действително е обидна или 
не зависи от зрителя“, обясни британския 
комик, който се самоопределя като песимист.

Изказването, превеждано симултанно на 
няколко езика, завладя вниманието на 
публиката и развесели устните преводачи, 
но също така повдига сериозни въпроси 
относно хумора. Комедията, има ли граници? 
Може ли комедията в действителност да бъде 
вредна, когато се занимава с обществените 
проблеми? Групата се съгласи, че трагедиите 
и човешкото страдание, свързани с настоящи 
или минали войни, са теми, които не трябва 
да са предмет на шеги. Въпросите, които ги 
заобикалят, обаче, например различни поли-
тически събития, могат и наистина следва да 
бъдат материал за комиците, в чиято работа 
според Залцман има елемент на отговорност. 
Той заяви, че за себе си той определя личния 
си праг, като си зададе въпроса дали би пред-
ставил своето шоу пред майка си. 

Като цяло публиката очевидно оцени полити-
ческата комедия: 

„Чудесно беше. Беше смес от шеги и някои 
наистина добри идеи, свързани с комедията. 
Хубаво беше, че имаше много смях. Това 
ме развесели и имам голямо желание да 
поговоря с други хора за комедията и за 
това колко далече тя може да отиде“, заяви 
Дарил Чоу от Австрия.

Проверка	в	реални	условия:	да	бъдеш	
на	мястото	на	друг

По време на втория ден от СЕМ, в YO!Village 
беше представена пиеса, озаглавена „Европей-
ските ценности: проверка в реални условия“, 
на която бяха поканени около 30 участници в 
СЕМ, като зрители и същевременно актьори, 
т.е. членове на публиката, които играят, и могат 
да променят хода на събитията на сцената. 

Пиесата започна с изпълнение от страна на 
актьорите, в което се представя оркестър в 
репетиции и трудностите в комуникацията, 
възникнали между музикантите, които не са 
удовлетворени от един от тях. Вася, срамеж-
ливо и плахо момче от Беларус, е подложен 
на тормоз и дразнен от другите заради своето 
гражданство, като пиесата показва как те пре-
небрегват желанието му да покаже таланта 
си. По-късно, публиката беше приканена да 
промени съдбата на главния герой и да си 
представи как те биха се защитили от опитите 
за сплашване, ако бяха на мястото на Вася. 
Същото представление беше поставено 
отново на сцената, но този път зрителите 
можеха да го спрат по всяко време, да заменят 
Ваня и да играят вместо него. Най-малко 
петима от участниците играха в ролята на 

Европейски ценности

Политическият сатирик Andy Zaltzmann
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главния герой, като използваните от тях 
стратегии да се противопоставят на тормоза 
варираха от шегата до ласкателството към 
извършителите. Някои от участниците в СЕМ 
отбелязаха, че са били подлагани на дис-
криминация в миналото, и че пиесата им е 
показала алтернативни начини за реагиране, 
различни от словесната агресия. 

Права	на	човека,	свобода	на	словото	и	
престъпления	от	омраза

Въпреки факта, че в известна степен то се при-
покрива с други теми, понятието за европей-
ски ценности открои въпроси като словото 
на омразата и тормоза в киберпростран-
ството, като даде възможност на участниците 
да обсъдят регламенти и политики, опреде-
лени от ЕС по отношение на интернет, както и 
това по какъв начин бихме могли да повишим 
осведомеността чрез инициативи като кампа-
нията на Съвета на Европа „Не на словото на 
омразата“.

Европейският парламент си поставя за цел 
да насърчава каузи в защита на правата на 
човека в целия свят, да защитава малцинствата 
и насърчава демократичните ценности (не на 
последно място по отношение на свободата 
на информация и свободата на печата). По 
отношение на революцията на цифровите 
медии, понастоящем положението е все 

по-нестабилно; разработват се нови методи за 
ограничаване на свободата на мисълта, както 
и нови начини за заобикаляне на тези ограни-
чения. 

В рамките на самия ЕС съществуват множество 
форми на законодателство, което регулира 
свободата на изразяване. В някои страни 
свободата на печата е крайно ограничена 
и журналистите трябва сами да цензурират 
работата си, въпреки че положението е много 
по-лошо извън ЕС.

Оливие Базил от „Репортери без граници“ 
разгледа значението на новите и социалните 
медии в отразяването на конфликти, като се 
позова на статистически данни от индекса 
за свободата на пресата на „Репортери без 
граници“ за 2014 г., които показват, че 17 жур-
налисти и 10 киберграждани са били убити 
от началото на годината, а други 174 журна-
листи и 166 киберграждани са били лишени 
от свобода. Индексът, който се публикува 
всяка година, измерва нивото на свободата 
на информация в 180 държави. Той отразява 
степента на свобода, с която се ползват жур-
налистите, информационните организации и 
кибергражданите във всяка страна и усилията, 
полагани от органите на властта за гаранти-
ране на зачитането на тази свобода.

Въпреки че всички горепосочени инциденти 
са се случили извън Европейския съюз, 
Базил подчерта, че не винаги е необхо-
димо да се гледа извън Европа, за да се 
открият нарушения на правата на човека по 
отношение на свободата на печата; напротив, 
повече от половината от държавите—членки 
на ЕС са поставени в средата на индекса. 

Русия	и	Европейския	съюз

Повтаряща се тема в дискусиите, свързани 
със свободата на словото и сигурността в 
интернет, беше защита на лицата, подаващи 
сигнали за нередности. Както каза Оливие 
Базил:

„В Европа и в европейската политика, опре-
делено има липса на гражданска смелост. В 

Темата за преживяната дискриминация   
– жива библиотека, организирана от Съвета на Европа
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този случай, смелостта беше от страна 
на Русия — ние не успяхме да дадем подслон 
на човека, който разкри, че ние всички сме 
шпионирани“.

Публиката, състояща се от няколко стотици 
млади хора, показа одобрението си с продъл-
жителни аплодисменти. 

В Русия, положението на медиите е особено 
тежко. Кирил Коротеев, член на руската орга-
низация „Мемориал“, която беше удостоена 
с наградата „Сахаров“ през 2009 г., обясни, 
че поради бързото развитие на интернет е 
все по-трудно за руското правителство да 
блокира съдържание; ето защо те просто 
променят структурата на медийните инсти-
туции. Положението на хомосексуалистите в 
Русия е понастоящем критично, както изтъкна 
млада жена от публиката. Дори и полицията не 
ги защитава от преследване.

„Безнаказаността на полицията е може 
би един от най-големите проблеми, пред 
които е изправена днес Русия“, каза Кирил 
Коротеев.  

Културното	многообразие	и	вятърът	
на	популизма

Заедно с имиграцията беше обсъден и 
въпросът за „тъмната страна на глобализа-
цията“, като се обърна специално внимание 
на трафика с хора. В една от лабораториите 
за идеи, 40-те участници бяха приканени да 
излязат с новаторски идеи и решения за съз-
даването на по-добра Европа. Една от идеите, 
включваше създаването на европейски места 
за срещи, не само за младите и мобилни 
граждани, които са в състояние да се движат 
в Европа, но и за възрастните хора и социално 
изключените групи в европейската публична 
сфера. Най-популярното предложение беше 
въвеждането на минимална заплата във 
всички държави от ЕС и безплатно образова-
ние за всички.  В края на сесията, мненията 
бяха разделени:

Робин ван Лейен от Нидерландия, на 28 
години, заяви, че според него в бъдеще 

акцентът следва да бъде върху културното 
многообразие: 

„То следва да се разглежда като възмож-
ност, а не като на заплаха“.

Във връзка с културното многообразие и 
вятърът на популизма, който духа над Европа, 
някои участници в СЕМ обсъдиха и насто-
ящото положение за имигрантите в ЕС, както 
по отношение на трафика с хора, така и по 
отношение на бягащите от домовете си в 
търсене на по-добър живот в Европа.

„За мен разискването беше много 
интересно. Аз съм от Италия и живея 
близо до Лампедуза, добре съм запозната 
с темата, виждам това всеки ден“, заяви 
София Валенти и добави: „Отделните 
държави членки не могат да се справят със 
ситуацията поотделно. Европа трябва 
да действа като едно цяло и ЕС трябва да 
инвестира много повече в областта на 
хуманитарната помощ.“

Европейски ценности
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Нестандартно мислене- Европейски ценности 
Някои идеи,  предложени и обсъдени по време на СЕМ

Участие:
Насърчаване на диалога между поколенията с участието на младите хора — по-специално по отношение на лицата, отговорни за вземането на решения, например чрез провеждане на редовни събития като СЕМ 2014, включително на регио-нално равнище

Европа за гражданите:Ние настояваме за ЕС, в 
който хората са по-важни 

от банките и бизнеса.

Срещу омразата:
Трябва да се разгледа коренът на проблема с престъпленията от омраза, насочени срещу ЛГБТ лица, с цел ефективното нама-ляване на омразата към малцинствата.

Не на крепостта Европа!Европа трябва да зачита правата на човека при извършването на граничен контрол. Принципите на солидарност, етичност и споделена отговорност в приемането на бежанци трябва да бъдат укрепени. 

Демократичен ранкинг:Европейският парламент следва да публикува годишен ранкинг за демо-крация за държавите членки, като онези от тях, които попадат под опре-делено равнище, да бъдат задължени да защитят своите политики пред Европейския парламент. Ако те не успеят да убедят Парламента, трансферите на финансови средства следва да бъдат блокирани. Европей-ският парламент следва да получи правото временно да прекратява членството в ЕС, ако дадена държава нарушава основните европейски ценности.

Обмен и опит:

Някои идеи: 1) Спонсорирани от ЕС 

гранични вечери: граждани от две 

страни се транспортират до обща 

граница, където се срещат и споделят 

домашно приготвена храна и местни 

питиета, като същевременно имат въз-

можност да се опознаят;  2) Задължите-

лен европейски младежки обмен с цел 

придобиването на опит в различна част 

на Европа и в дългосрочен план – съз-

даването на приятелства в цяла Европа; 

3) създаване на европейски места за 

срещи, не само за младите и мобилни 

граждани, които са в състояние да се 

движат в Европа, но и за възрастните 

хора и социално изключените групи в 

европейската публична сфера

Равенство:
Насърчаване на равенството между половете на всички равнища на обществото, равен достъп до образование и работни места, независимо от пола, половата идентичност, религиозния или етнически произход.

 

Образование:

Безплатно образование за 

всички, включително на универ-

ситетско равнище. Въвеждане 

на учебен предмет „Европа днес“ 

относно европейската история, 

ценности, правата на човека 

и езици за насърчаването на 

общата осведоменост за нашите 

общи ценности и създаването 

на европейска идентичност. ЕС 

следва също така да спонсорира 

образованието онлайн по поли-

тически и граждански въпроси, 

което да бъде достъпно за 

всички училища и университети.

Отговорно данъчно 

облагане:

Ефективно налагане на 

високи данъци за проду-

ктите, които не зачитат 

правата на работниците или 

правилата за опазване на 

околната среда

Защита на ценностите:

Европа се нуждае от строг кодекс 

на поведение, когато става 

въпрос за търговски отношения 

с трети държави, особено 

онези, които имат съмнителна 

репутация по отношение на 

доброто управление и правата на 

човека. Това следва да се прилага 

особено за износа на оръжие. 

Освен това институциите на ЕС 

трябва да блокират сътрудни-

чеството с диктаторски режими 

(т.е. търговските споразумения), 

дори ако те са стратегически 

икономически партньори.
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Европейски ценности

Участие, включване и права на младежта: 
–	коментар	на	Европейския	младежки	форум

Периодите на криза са тези, по време на които 
ценностите на ЕС се поставят под въпрос 
повече от всякога — какво трябва и какво не 
трябва да прави ЕС и по какъв начин? Трябва 
ли ЕС да се съсредоточи върху това, което 
традиционно прави най-добре или трябва да 
прави това, което има най-голямо положи-
телно въздействие върху повечето хора? Как 
ЕС може да гарантира, че действията му нямат 
непредвидени неблагоприятни последици за 
неговите граждани, и по-специално за следва-
щото поколение — неговите млади граждани?

Младежкият форум счита, че в надпрева-
рата за излизане от кризата, ЕС е изоставил 
своите млади граждани, в резултат на което 
техните права се потъпкват. На младите хора 
се обяснява, че те носят отговорността да 
се измъкнат от кризата — например, чрез 
неплатени стажове и скъпо обучение/обра-
зование. Последицата от това е не само на 
рискът от загуба на цяло поколение млади 
хора, но че това поколение губи всякаква 
надежда за бъдещето и се числи предимно 
сред вече поставените в неравностойно соци-
ално-икономическо положение,  с което се 
изостря още повече съществуващия разрив. 

Въпреки това е ясно, че общоевропейските 
проблеми, като например сигурността на 
работното място и безработица, се нуждаят 
от общоевропейски решения. Именно сега, 
правата на младите хора на Европа могат да 
бъдат защитени най-добре чрез действия на 
европейско равнище.

Европейските	ценности	на	СЕМ
За да се гарантира, че няма изгубено 
поколение в бъдеще, както и че Европа остава 
вярна на своите ценности — Младежкият 
форум е на мнение, че ЕС трябва да предпри-
еме положителна стъпка в посока на гаран-

тиране на прилагането на правата на своите 
млади граждани. Това беше отразено в раз-
искванията в рамките на СЕМ — например, в 
дискусия на чешкия младежки съвет относно 
различните аспекти на участието и в дебатите 
за прилагането на младежки квоти в ЕС. Мла-
дежкият форум се съсредоточи също така 
върху множествената дискриминация, с които 
се сблъскват младите хора — независимо 
дали са хомосексуалисти, лица с увреждания, 
в неравностойно социално-икономическо 
положение и т.н.

Европейският	младежки	форум	и	евро-
пейските	ценности
Няма да бъде лесно да се гарантира, че един 
нов ЕС ще остане верен на своите ценности и 
осигури прилагането на правата на идващото 
поколение. Това ще изисква промяна в 
перспективата по отношение на начина на 
действие на ЕС, както и размисъл относно 
последиците от неговите действия за раз-
личните поколения. Например, ЕС ще трябва 
да гарантира, че гласовете на неговите млади 
граждани се изслушват при определяне на 
политиките и законодателството, което ги 
засяга. Това ще означава по-малко вземане 
на решения „отгоре-надолу“ и повече пряка 
демокрация. Това ще означава повече инвес-
тиции в настоящето на младите хора, за да им 
се осигури бъдеще, в което всеки да има въз-
можност да осъществи своя потенциал:

• Инвестиране в младежта 

Европейският младежки форум счита, че ЕС 
следва да насочи ресурсите си към подкре-
пата на екологично устойчив икономически 
растеж и социално сближаване, който поставя 
хората и техните потребности в центъра 
на решенията, които обръщат специално 
внимание на младите хора и техните органи-
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зации. Новият ЕС трябва да се съсредоточи 
върху иновациите, сближаването и младежта. 
По-специално като инвестира в качествено 
образование, води борба с безработицата 
сред младежта, насочва младите хора към 
екологосъобразни работни места и подкрепя 
младите предприемачи.

• Балансиран бюджет, съсредоточен 
върху растежа

Държавите членки следва да се стремят към 
положителни средно- и дългосрочно балан-
сирани бюджети, без да се подкопава соци-
алната държава, като не се допусне днешното 
поколение млади хора да бъде обременено 
със задължението да плаща утре за днешните 
дългове.

• Участие на младежта

ЕС може да осъществи най-добре правата на 
младите хора като осигури тяхната дълбока 
ангажираност в процеса на вземане на 
решения във връзка с политиките, които ги 
засягат — нищо за нас без нас. Крайно време 
е ЕС да предприеме конкретни стъпки, за да 
изпълни своето задължение по Договора от 
Лисабон да насърчава участието на младите 
хора в демократичния живот в Европа. Наред 
с другото, призоваваме държавите—членки 
на ЕС да намалят на 16 години възрастта, на 
която се придобива правото на гласуване във 
всички избори, включително и в изборите 
за Европейски парламент. Политическите 
партии следва също да бъдат насърчавани да 
имат повече млади кандидати в изборите.

• Признаване на Европейския младежки 
форум

Като платформа на младежките организации 
в Европа, Европейският младежки форум 
е признат и следва да бъде признат още 

по-устойчиво от всички институции на ЕС 
(в т.ч. Парламента) като ключов партньор и 
да поддържа открит, прозрачен и редовен 
диалог с тях по всички политики и мерки, 
които засягат младежта.

• Повече пряка демокрация

За осигуряване на пряко участие на евро-
пейските граждани, Европейският младежки 
форум подкрепя създаването на транснацио-
нални избирателни списъци при изборите за 
Европейски парламент.

Младежкият форум и неговите членове, 
младежки организации от цяла Европа, не са 
сами в това си убеждение. 240 кандидати на 
изборите за Европейски парламент и 85 от 
избраните членове на ЕП от различни поли-
тически групи и държави подписаха много от 
тези идеи чрез кампанията LoveYouthFuture.

Вечерен концерт на площад Kléber
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Днес идеи, утре – действия:  
Младите хора за една по-добра Европа

Тъй	като	наближаваше	края	на	Срещата	на	европейската	младеж,	събраните	идеи	
за	по-добра	Европа	бяха	представени	от	докладчиците	по	време	на	заключител-
ната	сесия	в	пленарната	зала	на	Европейския	парламент	и	връчени	на	члена	на	ЕП	
Дорис	Пак,	председател	на	комисията	по	култура	и	образование	и	представител	
на	Европейския	парламент.	

Дори след този интензивен уикенд, който 
беше изпълнен с дискусии и дебати, ролеви 
игри, културни и спортни прояви на живо, да 
не говорим за вечерните концерти и партита, 
в неделя сутрин заседателната зала беше 
пълна участници, нетърпеливи да изслушат 
и да коментират предложените идеи и извле-
чените заключения през последните два дни. 
По този начин „официалното закриване“ на 
събитието се превърна в още едно разиск-
ване, предлагащо много поводи за размисъл и 
стимули за по-нататъшни дискусии.

Десет докладчици представиха основните 
идеи от петте основни теми, разгледани на 
СЕМ, като на публиката беше предоставена 
възможността да изкаже своите собствени 
идеи и предложения.

Йохана Нюман, от Европейския младежки 
форум, представи идеите за по-добра Европа, 
свързани с младежката безработица, като 
постави акцент върху отговорността на ЕС да 
предприеме действия по този въпрос:

„Политиката на ЕС следва да се съсредо-
точи върху създаването на качествени 
работни места за младите хора. Ние се 
нуждаем от „Нов курс“ в Европа, трябва 
да инвестираме в младите хора и да 
създадем нов социален договор. Европей-
ската гаранция за младежта може да бъде 
решение на безработицата сред младите 
хора, но трябва да се инвестират повече 
средства; необходимо е младите хора да 
бъдат ангажирани в планирането, изпълне-

нието и оценката. Най-силно послание, че 
желаем да изпратим, е, че безработицата 
сред младите хора не може да се разглежда 
като грешка на младите хора, но е тя е 
проблем за обществото като цяло. Ние 
трябва да видим действия сега“, заяви тя. 

Жан-Франсоа Жерар, от ARTE, предложи някои 
идеи във връзка с Цифровата революция и 
припомни, че участниците в СЕМ са изразили 
силен интерес към по-голями възможности 
в цифровата сфера. Първата идея беше съз-
даването на показател за пиратство; малък 
прозорец на компютъра, който да уведомява 
потребителя при качването или свалянето 
на файл, в случай, че е налице риск от нару-
шаване на авторското право. Втората идея 
беше създаването на европейски антивирус: 
държавите биха споделят технологии и 
разбиране с цел създаването на единна, 
достъпна антивирусна програма, като по този 
начин защитават гражданите на ЕС от вируси и 
шпионски програми. Третата идеябеше да се 
развие цифровата демокрация, така че да се 
позволи на гражданите да гласуват онлайн. 

Ада Рейхар даде няколко идеи, свързани с 
устойчивостта на ЕС, опирайки се на своя 
опит, натрупан в работата й за градската 
управа на Страсбург. Акцентът беше поставен 
върху факта, че настоящата  екологична криза 
е социален проблем, който не бива да се 
превръща и в икономически. 

„За една по-добра Европа, трябва да 
променим нашето ежедневно поведение; да 
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намалим търсенето на енергия, да преос-
мислим нашата система на производство 
и потребление, да инвестираме в изслед-
ванията в областта на енергията от въз-
обновяеми източници, като по този начин 
се ангажираме да извършим енергийния 
преход“.

По отношение на бъдещето на Европа, Пол 
Жирар, представител на Института по поли-
тически науки в Страсбург и на Националната 
школа по администрация (IEP/ENA), отбеляза, 
че е важно да се повиши информираността на 
европейските граждани от всички възрасти 
относно рисковете, свързани с предоставя-
нето на личните данни онлайн. Той призова 
също за стандартизирана система за европей-
ските избори и за създаването на общ пазар 
на енергията, за да се избегне зависимостта 
от държави извън ЕС, например Русия, които 
могат да оказват натиск върху държавите—
членки на ЕС.

Ласло Фолди, от Съвета на Европа, сподели 
своите размисли анализи и идеи за по-добра 
Европа под общото понятие за европейски 
ценности, като се съсредоточи върху следните 
въпроси: европейската идентичност, Европа в 
света, на предизвикателствата пред Европа, 
правата на човека, свободата на словото, под-
буждането към омраза, участието на младежта 
и възможностите за младите хора. 

„Европейците трябва да преразгледа 
какво означава да си европеец през 21-ви 
век. Съюзът е опора на правата на човека 
и демократичните ценности и в това 
си качество е дестинация за мигранти, 
бежанци и лица, търсещи убежище.  Той 
също така е място, в което сме свидетели 
понастоящем на въздаждането на национа-
лизма, екстремизма и нетърпимостта“. 

Двамата модератори, Катарина Мортон 
от Европейската младежка преса и Петер 
Матяшич от Европейския младежки форум, 
приканиха участниците да напишат собстве-
ните си идеи за по-добра Европа и ги пуснат в 
кутиите за идеи, поставени навън в YO!Village. 

Тези идеи ще бъде показани пред публиката 
във временна изложба в Дома на европей-
ската история.

В ранния следобед, докато участниците 
започнаха да се приготвят за завръщането у 
дома, все още стояха открити много въпроси: 
Защо толкова много от членовете на Парла-
мента отмениха участието си в дискусионните 
групи? Къде беше председателят на Европей-
ския парламент Мартин Шулц? Къде беше раз-
нообразието на Европейския съюз — понятие, 
което беше засегнато в толкова много от дей-
ностите , но което не винаги имаше отражение 
сред ораторите? След три дни на разгорещени 
дебат дискусии стана ясно, че присъстващите 
млади хора имат желание да участват в евро-
пейската политика, и докато  много прекрасни 
идеи за по-добра Европа бяха изказани 
от почти 5,500-те  участници в рамките на 
проявата, сега е ред на избраните членове на 
Парламента да предприемат действия по тях.
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5 380 общ брой на участниците в СЕМ  (всички на възраст между 16 и 30 години)

5 135 участници от ЕС

92 участници от страните кандидатки

153 участници от страни извън ЕС

600 участници в „Евроскола“:

10 000 души участници в Yo! Fest:

± 500 оратори, модератори и сътрудници

250 доброволци

Повече от 200 дейности в различни формати

14 000 съобщения в  Туитър  изпратени в рамките на 3 дни на #EYE2014

 

Националност на участниците Възраст на участниците

Факти и цифри

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Възраст на 
участниците

Участници	16-17г.
Ръководители	на	групи	18	+
Участници	18-30	г.



Уебсайт на СЕМ:
http://www.eye2014.eu
СЕМ на Фейсбук: 
http://epfacebook.eu/eye2014

СЕМ в Туитър: 
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Гледайте дейностите, излъчвани пряко по интернет на видео по заявка: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Благодарим на всички официални партньори на СЕМ 2014

Доклад, изготвен от Европейската младежка преса
с коментари на Европейския младежки форум
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