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Úvodní slovo Anni Podimatové a 
Othmara Karase, 
Místopředsedů Evropského parlamentu, 
v 6. volebním období odpovědných za 
komunikaci

Setkání evropské mládeže (EYE 2014) bylo doposud jedinečnou událostí. Poprvé ve svých dějinách 
otevřel Evropský parlament své brány tisíce mladým lidem z celého kontinentu a požádal je, aby 
představili své podněty a nápady pro budoucí vývoj Evropy. Jedinečným způsobem tak byla 
obrácena role europoslanců během setkání EYE: poslanci poslouchali a mladí lidé vedli jednání. 

Výsledkem třídenního setkání je celá řada podnětných příspěvků, které ve svém jádru nesou 
požadavek na změny a inovace. Jsme přesvědčeni, že tyto podněty budou zdrojem inspirace 
pro všechny nově zvolené (jakož i pro znovuzvolené) poslance Evropského parlamentu. Jsme 
přesvědčeni, že toto je teprve začátek plodného dialogu a že toto setkání bylo první z mnoha 
dalších setkání EYE, které Evropský parlament bude v budoucnosti organizovat. Je nyní na nově 
zvolených poslancích, aby se ujali této úlohy a pokračovali v dialogu s evropskou mládeží.

Úvodní slovo Klause Welleho,
Generálního tajemníka Evropského parlamentu

EYE 2014 byl obrovský úspěch. Autoři této zprávy, kteří pracují pro tiskovou agenturu European 
Youth Press, velice působivě shrnuli bohatou nadílku nápadů, které účastníci z celé Evropy 
přednesli během víkendového setkání EYE. 

Úspěch EYE je z velké části zásluhou politického vedení Evropského parlamentu, které podpořilo 
tento podnět, správy EP, která zajistila průběh, našich partnerů a samozřejmě především samotných 
účastníků, kteří se od počátku do konce zapojili s velkým nadšením do celého programu EYE. 

Převážná část účastníků se osobně a po internetu vyjádřila ve smyslu, že by EYE mělo pokračovat 
jako pravidelné setkání. Vedení parlamentu tuto výzvu vyslyšelo a rozhodlo, že ustálí EYE jako 
pravidelnou součást oboustranné komunikace mezi europoslanci a mladými lidmi, jakož i jako 
platformu pro mladé Evropany.

Úvodní slovo
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Nápady pro lepší Evropu: 
Setkání evropské mládeže

Lepší Evropu? Od konce druhé světové války uplynulo téměř sedmdesát let a 
evropské státy jsou si dnes navzájem mírumilovnými a ohleduplnými sousedy, kteří 
navíc vytvořili společný politický systém, v němž propojili své společnosti. Bude to tak 
ale napořád? A jak si další etapu evropské integrace představuje současná generace 
mladých Evropanů?

Setkání evropské mládeže (EYE) pořádané 
Evropským parlamentem (EP) v úzké 
spolupráci s Evropským fórem mládeže (YFJ) 
a dalšími devíti partnery se konalo ve dnech 
9.–11. května 2014 ve Štrasburku. Shromáždilo 
se na něm více než 5500 mladých lidí ve věku 
mezi 16 a 30 lety ze všech členských států EU, 
ale i dalších zemí, aby zde hledali odpovědi 
na tyto otázky, vyměňovaly si své nápady a 
probírali představy, jak by měla lepší Evropa 
vypadat. V rámci setkání se uskutečnilo více 
než 200 aktivit různých typů a vystoupilo 
zhruba 500 řečníků, moderátorů a asistentů, 
včetně poslanců Evropského parlamentu. 
Aktivity se soustředily na pět hlavních témat: 
nezaměstnanost mladých, digitální revoluci, 
budoucnost Evropské unie, udržitelnost a 
evropské hodnoty.

Díky rozmanitosti aktivit probíhala mezi 
návštěvníky, řečníky i poslanci EP nenucená 
a přínosná interakce: konala se slyšení, 
diskuse, bloky otázek a odpovědí, workshopy, 
rozmanité simulační hry, při nichž si účastníci 
mohli vyzkoušet roli poslance Evropského 
parlamentu a poznat, jak vypadá pracovní 
proces v EU.

V rámci programu Euroscola Special si přes 600 
evropských studentů mohlo prožít jeden den 
jako poslanec Evropského parlamentu, klást 

dotazy vyplývající z jejich zájmu o budoucnost 
EU, vyzkoušet si práci ve výborech, představit 
nejrůznější návrhy týkající se oblastí od 
aktivního občanství, přes obnovitelnou energii 
až po nezaměstnanost mladých a hlasovat 
nejenom o citlivých záležitostech, jakými je 
otázka jednacích jazyků Parlamentu či zavedení 
eura, ale i o svých vlastních návrzích.

Díky inovativním formátům, jako byly „zkoušky 
nápadů“ a „laboratoře nápadů“, se mohlo 
obrátit klasické rozdělení rolí, kdy politici 
promlouvají k publiku, a političtí představitelé 
se tak ocitli v roli „lapačů nápadů“ nasloucha-
jících mladým účastníkům. Pro mladé lidi to 
byla mimořádně cenná příležitost, jak efektivně 
uplatnit své nápady.

Nápady pro lepší Evropu: 
Setkání evropské mládeže
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Mladí mladým

Vzhledem k charakteru akce bylo zapotřebí, aby 
ve středu příprav a realizace setkání EYE stáli 
mladí lidé a mládežnické organizace. Evropský 
parlament se ve spolupráci s Evropským 
fórem mládeže, představujícím platformu 
pro mládežnické organizace v Evropě, od 
počátku snažil, aby se mladí lidé skutečně stali 
ústředním bodem této akce.

Zásluhou Evropského fóra mládeže proběhl 
v rámci setkání EYE úspěšný festival nazvaný 
YO!FEST, který svým názvem odkazuje k 
„Youth Opinion“. Jedná se o každoroční 
politický festival Fóra mládeže, kde se střídají 
politické diskuse, workshopy a aktivity s volně 
přístupnými koncerty a dalšími kulturními a 
sportovními aktivitami.

Nedílnou součástí setkání EYE byla YO!Village 
rozprostírající se před budovou Parlamentu, 
která ukázala, že existuje i jiný způsob, jak se 
politicky angažovat. O uspořádání YO!Festu 
se zasloužily mládežnické organizace z celého 
kontinentu i organizace občanské společnosti 
a soukromý sektor. Společně připravily 
program a interaktivní stánky a v YO!Village tak 
mohla zavládnout atmosféra plná života. Vedle 
živých hudebních vystoupení, divadelních a 
cirkusových představení se konaly i živé diskuse 
nad nejrůznějšími aktuálními tématy počínaje 
myšlenkou snížit věkovou hranici pro účast ve 
volbách na 16 let, vícenásobnou diskriminaci až 
po význam práce s mládeží a mládežnickými 
sdruženími. V YO!Village probíhaly na každém 
kroku neformální vzdělávací aktivity, při nichž 
se účastníci a návštěvníci mohli dozvědět více 
o evropském procesu a kampaních a navázat 
kontakt s více jak padesátkou organizací 
přítomných na setkání EYE.

Pro nespočet mládežnických skupin před-
stavovalo setkání EYE navíc příležitost 
uspořádat vlastní workshop, ba dokonce 

vlastní umělecké vystoupení. Prostřednictvím 
takovýchto workshopů pro mladé, uměleckých 
vystoupení (tanečních, hudebních, divadelních 
atd.) a dalších zábavných aktivit na programu 
setkání EYE 2014 (např. digitální hry iDance 
nebo skupinové deskové hry Eurocracy 
a EuroCulture) mohli mladí účastníci EYE 
komunikovat uvolněněji a kreativněji.

Otevřená akce přístupná všem

Jedním z důležitých cílů setkání EYE 2014 bylo 
přilákat i návštěvníky nad rámec oficiálně regis-
trovaných účastníků EYE tak, aby se do této 
akce zapojilo a angažovalo se v ní co možná 
nejrozmanitější publikum.

Setkání EYE, včetně veřejně přístupných 
koncertů pořádaných v rámci YO!Festu ve 
Štrasburku a Wackenu, navštívilo více než 
5500 účastníků a dalších 4500 návštěvníků pak 
nalákalo k návštěvě Evropského parlamentu 
a Fóra mládeže. Koncerty byly lákadlem 
cílícím na místní obyvatele ve Štrasburku a 
méně angažované mladé lidi, značný počet 
lidí se pak díky nim zúčastnil i jiných aktivit 
v rámci YO!Festu. Přiblížit tuto akci místním 
pomohly rovněž i doprovodné aktivity a 
vystoupení pořádaná městem Štrasburk, 
které bylo oficiálním partnerem EYE. Mladí 

Nápady pro lepší Evropu: 
Setkání evropské mládeže

Předklad do znakové řeči
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lidé, kteří nemohli být přítomni na místě, měli 
možnost zúčastnit se a zapojit se do setkání 
EYE 2014 prostřednictvím internetu. O setkání 
EYE bylo hodně slyšet i ve virtuálním světě: 
řada panelových diskusí se přenášela živě na 
internetu či umožňovala interakci prostřednic-
tvím Twitteru, publikum tak mělo k dispozici 
alternativními prostředky komunikace 
umožňující pokládat otázky a vyjádřit názor i 
těm, kteří měli zájem, ale nemohli být přítomni. 
Díky aktivnímu vystupování na sociálních sítích 
mohly diskuse pokračovat i po té, co jednotlivé 
bloky a celá akce skončila. Internetové stránky 
a sociální média fungovaly před zahájením, 
v průběhu i po skončení akce EYE jako 
komunikační kanály umožňující mladým lidem 
politicky se angažovat, reagovat na jejich 
problémy, zaručit jim, že se jejich názory někdo 
bude zabývat, a také jim zjednodušit interakci 
– nejenom s vrstevníky, ale i s evropskými 
představiteli.

Během tří dnů zaznamenaly hashtagy #EYE2014 
a #YOFest více než 12000 tweetů.

Snahy mladých o vybudování lepší 
Evropy

Hlavním cílem Setkání evropské mládeže 
bylo ukázat, že mladí lidé jsou odhodláni 
se zasadit o vybudování lepší budoucnosti 
pro udržitelnou prosperující Evropskou unii 
podporující začlenění a inovace a že právě oni 
jsou nedocenitelným zdrojem inspirace, jak 
toho dosáhnout. Mezi účastníky EYE panovalo 
skutečné nadšení z toho, že se mohou 
vzájemně seznámit se svými návrhy, a mnozí 
z nich vyjádřili přání se více angažovat v roz-
hodovacích procesech v EU. Jak poznamenal 
předseda Evropského fóra mládeže Peter 
Matjašič:

„Mladí lidé jsou v současnosti velmi často 
osočováni, že se nezajímají o politiku a nechodí 
k volbám. My jsme však tento víkend byli svědky 
setkání mladých lidí nejrůznějších politických 
orientací, i těch bez politického přesvědčení, 
kteří byli plni zájmu, nadšení a skvělých nápadů 
(…). Pojítkem těchto mladých lidí bylo přání, 
aby jejich hlas zazněl jasně a zřetelně před 
evropskými představiteli.“

Tato zpráva je výsledkem společné snahy 
organizace European Youth Press a Evropského 
fóra mládeže shromáždit názory mladých 
lidí, které by jinak přišly vniveč. Zakládá se na 
příspěvcích reportérů pro EYE 2014, kteří se 
v rámci tohoto setkání věnovali jednotlivým 
aktivitám.

Balónky s výzvou Evropského fóra  
mládeže novým europoslancům
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Nezaměstnanost 
mladých lidí

Nezaměstnanost mladých lidí:  
Nové vyhlídky pro generaci čelící překážkám

Jejich zvednuté ruce a příběhy, které se k nim 
vážou, odrážejí palčivý problém nezaměst-
nanosti mladých lidí v eurozóně, která se dle 
údajů Eurostatu z února 2014 pohybuje na 22,9 
procentech. Při pohledu na následující čísla je 
nutné si uvědomit, že rozdíly v míře a příčinách 
nezaměstnanosti mladých lidí jsou mezi jed-
notlivými členskými státy natolik význačné, 
že s největší pravděpodobností nelze najít 
„evropské řešení“ – názor, který se na setkání 
EYE objevoval v mnoha diskusích.

V Řecku se nezaměstnanost mladých pohybuje 
na 56 %, v Chorvatsku na 49 %, v Německu 
však pouze na 7,8 % (zde je nejnižší z celé EU), 
armáda nezaměstnaných je tedy rozložena 
velmi nerovnoměrně.

Nezaměstnanost mladých v Evropské unii

Nezaměstnanost mladých má nicméně 
značný dopad na všechny evropské země, 
jak je to patrné na příkladech od Německa 
po Španělsko. Posledně zmíněná země, jejíž 
situace byla v průběhu setkání EYE probírána, 
prochází velkou demografickou proměnou, 

neboť ji mladí lidé kvůli hledání práce opouštějí. 
Aktivista ze španělské mládežnické organizace 
Juventud Sin Futuro Eric Labuske, který rovněž 
vystoupil v rámci jednoho panelu, popisuje 
dopady takového masového odchodu:

„Ze Španělska odcházejí všichni pryč s vidinou 
šance na lepší život v zahraničí.“ Mluvil ze své 
vlastní zkušenosti, neboť začal podnikat raději 
ve Francii než ve Španělsku; „Náklady jsou ve 
Francii relativně nízké, ve Španělsku je ale pro 
mladé lidi téměř nemyslitelné, aby pracovali 
sami na sebe, pokud ovšem nejsou bohatí,“ 
říká.

Další oblíbenou destinací mladých Španělů je 
Německo, země s nejnižší mírou nezaměst-
nanosti a kvetoucím hospodářstvím, která je 
pro mnohé příslibem lepšího života. Německo 
však nyní ukončilo jeden ze svých pracovních 
programů umožňující lidem, jako je Erik 
Labuske, najít si v zahraničí práci. Po té, co vláda 
v tichosti přestala přijímat žádosti do programu 
„The Job of my life“, který měl nicméně 
fungovat až do roku 2018, uvízly v Německu 
bez pomoci stovky, možná tisíce mladých lidí 
z evropských zemí sužovaných ekonomickými 

Narazit na kvalifikované, nicméně nezaměstnané mladé lidi netrvalo v rámci Setkání 
evropské mládeže nikterak dlouho. „Kolik z vás je v současné chvíli nezaměstnaných či 
nedostatečně zaměstnaných?“ zeptal se Nazan Gödkemir ze sdružení ARTE, moderátor 
bloku „Beat Box Europe - The art of staying.“ První ruce se zvedly za několik vteřin. 
Mnozí z přítomných získali vzdělání na dobrých univerzitách, strávili několik semestrů 
v zahraničí, absolvovali stáže, pracovali jako dobrovolníci, mluví několika jazyky a kvůli 
práci by klidně odešli i ze své země. Přesto v sále zhruba třetina z nich zvedla ruku v 
odpovědi na otázku, zda v posledním roce měli obtíže s hledáním práce či jsou stále 
ještě bez zaměstnání.
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problémy. Neúspěch této iniciativy zavalené 
přihláškami z celé Evropy, jejíž prostředky byly 
rychle vyčerpány, ukazuje, že odchod za prací 
není tím pravým řešením nezaměstnanosti 
mladých: spíše je zapotřebí, aby se s těmito 
problémy vypořádal každý členský stát.

Řešení nedostatku dovedností

Jeden z problémů spočívá v tom, že národní 
vzdělávací systémy lidem zkrátka neposkytují 
dovednosti, jež si žádá pracovní trh, a tak v 
Evropě zůstávají neobsazeny tisíce pracovních 
míst pro chronický nedostatek dovedností. 
Odborníci, kteří se sešli na EYE, varovali před 
tímto vzrůstajícím „nesouladem v doved-
nostech“, který pak mladým do budoucnosti 
uzavírá dveře. Anna Ludwineková z Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound) prohlásila, že mladí 
lidé velmi ocenili rady, pokud jde o to, jaké 
dovednosti si žádá pracovní trh:

„Mladí lidé a průmysl jsou ve skutečnosti 
zajedno v tom, jaké dovednosti jsou potřebné,“ 
podotýká. „Těmi, kdo tento problém skutečně 
nechápe, jsou vzdělávací instituce.“

Této otázce se ve svém workshopu věnovaly i 
Borjana Stančevová a Eva Parvanová z bulhar-
sko-rumunského Evropského meziuniverzit-
ního centra (BRIE), které by chtěly vypracovat 
Evropský referenční rámec obecných 
dovedností pro zaměstnání (European 
Framework of Reference for Common 
Employability Skills, zkráceně FORCES). Borjana 
Stančevová se domnívá, že by to ve výsledku 
mohl pomoci studentům v celé Evropě:

„Naším cílem je vytvořit návrh pracovních 
dovedností, aby studenti věděli, na co se mají 
zaměřit, chceme se při tom vyvarovat neurčitých 
popisů lišících se pro každého zaměstnavatele. 

Věříme, že v ideálním případě by se pak stal 
součástí vysokoškolských osnov.

Někteří se domnívají, že řešením problémů s 
nedostatečnými dovednostmi by mohlo být 
zavedení společných evropských vzdělávacích 
cíle, což podpořila i francouzská socialistická 
poslankyně Catherine Trautmannová, která 
uvedla:

„Je důležité, aby se v celé Unii staly prioritou 
určité společné vzdělávací cíle, které budou 
vycházet z toho, co lidé potřebují k tomu, aby 
měli práci.“

Političtí představitelé jsou, obdobně jako mladí 
aktivisté, názorově rozděleni v otázce vhodných 
prostředků, jak tento nesoulad v dovednos-
tech překonat. Skeptické hlasy varují před 
nesmyslnými očekáváními ohledně možností 
EU v oblasti všeobecného a odborného 
vzdělávání. Výzkumník z Centra pro evropská 
politická studia (CEPS) Mikkel Barslund pronesl, 
že v oblasti politiky vzdělávání ani nepanuje 
velká ochota pravomoci přenášet do Bruselu:

„Myslím si, že lidé zde mají přehnané iluze 
o tom, co EU může udělat. Nepřipadá mi, že 
by v členských státech panovalo ohledně 
spolupráce v oblasti politik vzdělávání takové 
nadšení.“

Nezaměstnanost 
mladých lidí

Mladý novinář z EYMD sleduje panelovou diskuzi
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Programy umožňující získat více 
zkušeností

V situaci, kdy má EU na vzdělávání malý vliv 
a členské státy si na tom nepřejí nic měnit, 
začínají mladí lidé vystupovat aktivněji a 
přicházet s vlastními řešeními.

Kyperská mládežnická skupina Agros Youth 
Group, jež na setkání EYE spoluorganizo-
vala interaktivní workshop, identifikovala 
čtyři klíčové oblasti, do nichž se mohou 
mladí lidé zapojit, zvýšit tak svou šanci nalézt 
práci: evropské programy, dobrovolnictví a 
celoživotní vzdělávání.

„Vzdělání hraje velkou roli, nicméně po 
dokončení vysoké školy člověk ne vždy sežene 
práci. Vysokou školu studuje v současné době 
každý, konkurence je tedy veliká. Člověk by měl 
raději hledat něco, co má rád, ale my jsme na 
něco takového nebyli dostatečně připravováni, 
nevíme, jak na to, jak dostat práci,“ řekl Alexis 
Orias z Velké Británie.

V celé řadě workshopů a laboratoří nápadů 
na setkání EYE převažoval přístup „zdola 
nahoru“, mladí lidé tak měli příležitost vyjádřit 
své názory na strukturu a náplň vzdělávacích 
a pracovních programů. Zástupce studentské 
rady Nationale Jeugdraad Sebastiaan Rood 
věří, že jediným řešením tohoto problému je 
zapojení mladých lidí.

„Jednou ze zásadních věcí je, abychom o 
mladých lidech jen nemluvili, ale abychom je 
dostali přímo do rad vzdělávacích institucí, v 
současné době totiž nemají žádný vliv na to, 
jak programy vypadají.“

Začlenění: důležitá součást evropských 
programů

Je jistě pravdou, že takové návrhy mohou 
přinést úspěchy, přesto je třeba mít na 

paměti, že tyto strategie mohou také v mnoha 
případech přispívat k sociální stratifikaci. 
Dobrovolnictví je sice důležité pro osobní rozvoj 
a umožňuje vytváření sítí, ale mnoho mladých 
lidí si takovou investici (ať již z hlediska času či 
prostředků) zkrátka dovolit nemůže. To samé 
platí o programu Erasmus+, jehož stipendium 
často nepokryje všechny výdaje spojené se 
studiem či dobrovolnickou prací v zahraničí, a 
tak se účastníci tohoto programu musí často 
spoléhat na rodinné finance. Vzdělání s sebou 
vždy nese zvýšené výdaje a v současné době 
poznamenané vysokou nezaměstnaností a 
snižováním mezd se tak pro spoustu rodin 
ukazuje jako problém podporovat své děti na 
škole. Podle Jany Sikorské ze slovenské pracovní 
skupiny Organizačního výboru studentských 
unií evropských škol (OBESSU) se výdaje na 
školní výlety, projekty a učební pomůcky často 
dostanou až na částku 1000 euro za rok. Jak 
upozorňuje Radka Pudilová:

„Je naprosto nezbytné zamyslet se nad tím, 
jak zajistit, aby tyto programy a další příleži-
tosti, které v Evropské unii máme, přispívaly 
v maximální možné míře k začlenění, jinak se 
totiž mladí lidé při hledání práce budou muset 
spoléhat prostě na štěstí a známosti.“

Rostoucí digitalizace ve všech profesních 
odvětvích vyvolává v souvislosti s dovednostmi 
další otázky: co si počít s těmi, kteří nedokážou 
zvládnout všechny výše zmíněné dovednosti 
a kteří tak nejsou schopni udržet krok se 
stále rychlejším a složitějším pracovním 
prostředím? Podle odhadů Evropské komise 
bude v souvislosti s tím, jak mají zaměstnava-
telé problémy najít zaměstnance s potřebnými 
digitálními dovednostmi, v roce 2015 téměř 
milion pracovních míst neobsazených. Podle 
jejího hodnocení Digital Agenda Scorecard 
se počet „digitálních“ pracovních míst zvyšuje 
tempem více jak 100 000 za rok, počet IT 
absolventů i zkušených IT pracovníků však 
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tomuto tempo nestačí. To, že jsou někteří velmi 
kvalifikovaní mladí lidé nezaměstnaní, může 
být jednou z tváří tohoto problému, který 
však může být jen dočasným jevem, který 
časem odezní. Opomíjeným, ale potenciálně 
nebezpečnějším problémem jsou manuální 
pracovníci s nízkou kvalifikací – lidé, pro něž 
se již na žádném evropském pracovním trhu 
nenacházejí příležitosti.

Nutnost pochopení společenských 
nerovností

Poslanci Evropského parlamentu na setkání 
EYE neúnavně upozorňovali na nebezpečí 
extremistických stran a zdůrazňovali význam 
voleb, zapomínali však při tom, že se ve velké 
většině neobracejí k tomu správnému publiku. 
Účastníci takových setkání se totiž obecně 
o politiku zajímají více než běžný evropský 
občan. Mnoho účastníků se netajilo tím, 
nakolik jsou ze současné situace frustrováni, a 
maďarská účastnice Mercedesz Oszlancziová 
řekla:

„Přestože máme určitá řešení, jako je záruka 
pro mladé lidi či služby pro studenty v rámci 
vysokých škol, já zkrátka nevím, kdy to vše 
skončí, a to patří účastníci setkání EYE ještě 
mezi ty šťastlivější.“

Evropská unie nabízí řadu programů pro 
studenty či mladé pracovníky a podnikatele, 
je však důležité neztrácet ze zřetele ani ty, kteří 
v souvislosti s přetrvávající hospodářskou krizí 
slyší na jednoduché proklamace extremistic-
kých stran. Boj s nezaměstnaností si totiž žádá 
spíše pochopení rostoucích sociálních rozdílů 
v členských zemích EU a také mezi nimi než 
zaměření se na nedostatečné dovednosti na 
straně jednotlivců.

Nárůst nezaměstnanosti byl ve velké míře 
zapříčiněn recesí v roce 2008, pokračoval však 
i po té, co hospodářské problémy částečně 

odezněly. Aby bylo možno v budoucnosti 
nejenom vhodně reagovat, ale nezaměstna-
nosti mladých lidí i předcházet, je nutné této 
otázce lépe porozumět.

Agne Paksylová z Litvy věří, že největší problém 
představuje nedostatečná spolupráce mezi 
státem, zaměstnavateli a mladými lidmi a v 
rámci vzdělávacích systémů.

„Mezi vzdělávacími institucemi a zaměst-
navateli je hluboká propast, kvůli níž pak 
vzniká nesoulad mezi dovednostmi, které 
mladí lidé mají, a schopnostmi, které od nich 
zaměstnavatelé požadují. Školy a univerzity 
studentům dávají akademické znalosti a 
opomíjejí praktické zkušenosti. Co navrhuji, 
je vytvořit komplexní informační systém, 
který bude snadno přístupný a srozumitelný 
a kde mladí lidé naleznou všechny potřebné 
informace: pracovní vyhlídky, odhad vývoje 
zaměstnanosti, poptávku na pracovním trhu, 
spokojenost zaměstnavatelů s absolventy 
různých programů,“ říká.

Nezaměstnanost 
mladých lidí

Cirkusové představení organizované Evropskou federací 
profesionálních cirkusových škol (FEDEC)
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Schránka nápadů „nezaměstnanost mladých“: 
Nové vyhlídky pro generaci čelící překážkám

Nový Marshallův plán 

pro Evropu:

plán obnovy ve výši až 

2 % HDP Evropské unie 

určený na podporu 

mladých lidí a vytváření 

nových pracovních míst.

Stipendia:
přístup k bezplatnému kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání pro všechny, komplexní vzdělávací granty, především pro děti z nízko-příjmových rodin.

Veřejné investice:
podpora výzkumu a 

vytváření pracovních 
pozic v EU v oblasti tzv. 

zelené ekonomiky.

Základní příjem:
nepodmíněný příjem pobíraný od narození do smrti. Zavedení srovnatelné minimální mzdy ve všech zemí EU.

Vzdělávací systémy:
sjednocení vzdělávacích programů v rámci Evropy, ustanovení společných vzdělá-vacích cílů napříč EU a zavedení systému duálního vzdělávání v celé Evropě, jímž je vzdělávání účinněji propojeno s pracovním 

trhem.

Mobilita:

zvýšení mobility mladé generace 

prostřednictvím: lepší a rozsáhlejší 

výuky jazyků, ročního výměnného 

programu povinného pro 

všechny středoškoláky v Evropě, 

rozsáhlého financování stu-

dentských výměnných pobytů, 

snazšího uznávání diplomů a 

osvědčení a podpory mezipodni-

kových výměn napříč Evropskou 

unií s cílem umožnit mladým 

Evropanům získat potřebné 

mezikulturní a jazykové znalosti 

tak, aby byli schopni obstát 

v konkurenci globalizované 

ekonomiky.

Veřejné investice:
zvýšení podpory mladých podnikatelů a nových sdružení, např. snížení daní nebo strategické 

poradenství.

Finanční pobídky:

finanční výhody pro 

společnosti, které 

zaměstnají osoby pod 

25 let, daňové úlevy pro 

malé a střední podniky.

Rovné podmínky:

postihování všech 

forem diskriminace (na 

základě rasy, pohlaví, 

věku atd.) ze strany 

zaměstnavatelů.

Databáze stáží:

vytvoření ústřední evropské 

databáze stáží (včetně funkce 

zpětné vazby a evaluace 

umožňující sdělovat a 

porovnávat kvalitu dané 

stáže).
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Nezaměstnanost 
mladých lidí

Kvalitní pracovní místa pro všechny:  
– komentář Evropského fóra mládeže

V únoru 2014 bylo v EU nezaměstnaných 5,4 
miliónů lidí pod 25 let, což je 22,9 % mladých 
lidí1. Krize zaměstnanosti mladých lidí má 
značné dopady jak na ně samotné, tak na 
společnost, v níž žijí. Mladí lidé se potýkají 
s rostoucí mírou chudoby a sociálního 
vyloučení a narůstá u nich riziko, že budou 
mít jen dočasná zaměstnání nebo zaměstnání 
se špatnými pracovními podmínkami. 42 % 
mladých pracovníků v Evropě má pracovní 
smlouvu na dobu určitou, zatímco v případě 
dospělých pracovníků je tomu jen v 11 % 
případů2. Mladí lidé se na pracovním trhu navíc 
stávají obětí řady předsudků a diskriminace. 
V některých členských státech Evropské unie 
mladí nemají stejná práva v oblasti minimální 
mzdy a sociálního zabezpečení jako starší 
generace.

Opatření přijímaná v reakci na krizi zaměstna-
nosti mladých lidí by se neměla zakládat na 
přístupu „jakákoliv práce je dobrá“. Právo na 
důstojné pracovní podmínky a ochranu před 
nezaměstnaností je základním lidským právem 
a možnost najít si kvalitní pracovní uplatnění je 
pro mladé lidi velmi důležitá, neboť jim dává 
příležitost plně se zapojit do společnosti a stát 
se soběstačnými.

Nezaměstnanost mladých na programu 
setkání EYE

Nezaměstnanost mladých byla bezesporu 
tématem, jež setkání EYE dominovalo. Realita, 
které mladí lidé čelí při svém vstupu na trh práce, 
je nezáviděníhodná. Během setkání EYE mladí 
lidé představili několik nápadů, jak se s krizí 

zaměstnanosti mladých vypořádat. Nápady 
se pohybovaly od přijetí nového Marshallova 
plánu pro Evropu s cílem vytvořit šest miliónů 
pracovních míst pro mladé lidi, po oficiální 
uznání neformálního vzdělávání až po garanci 
sociálního zabezpečení pro podnikatele. Jako 
prostředek, jak zvýšit mobilitu, resp. zaručit 
rovné příležitosti pro všechny byly společně 
s dostupnou péčí o děti vyzdvihnuty digitální 
nástroje.

Evropské fórum mládeže a nezaměstna-
nost mladých

Evropské fórum mládeže doporučuje, aby se 
Evropská unie ve snaze zvrátit trend vysoké 
nezaměstnanosti mladých zabývala následují-
cími oblastmi:

• Investice do vytváření pracovních míst

Evropské fórum mládeže podporuje návrhy, 
které by zvrátily trend úsporných opatření 
směrem k přijetí evropských i vnitrostátních 
opatření na podporu růstu založeného na 
sociálních a environmentálních standardech 
a s ním spojenou tvorbu nových pracovních 
míst. Nedávná úsporná opatření problém 
nezaměstnanosti mladých nejenže nevyřešila, 
dokonce jej podle studií ve skutečnosti ještě 
zhoršila, čímž ohrozila budoucnost celé jedné 
generace.

• Kvalitní pracovní místa

Mladí lidé v Evropě mají právo na kvalitní a 
stabilní zaměstnání. Kvalitní pracovní místo 
implikuje právo na sociální zabezpečení, 
ochranu pracovního místa, nediskriminační 
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minimální mzdu či dobré a bezpečné 
podmínky k práci. Prvním krokem ke kvalitním 
pracovním místům by měly být kvalitní stáže: 
v tomto ohledu však členské státy mladé lidi 
zklamaly, neboť se nedohodly na dostatečném 
systému doporučování, čímž zavdaly prostor 
pro zneužívání systému stáží.

• Záruka pro mladé lidi

Fórum mládeže uznává, že záruka pro mladé lidi 
může být dobrou příležitostí pro mládežnické 
organizace, sociální partnery, organizace 
občanské společnosti či evropské, vnitro-
státní a regionální politické činitele představit 
komplexní strategii, jak se vypořádat s neza-
městnaností mladých lidí. K jejich úplnému 
zavedení je nicméně potřeba značných investic 
a plánových 6 miliard eur nestačí3.

• Podnikání mladých

Fórum mládeže je přesvědčeno, že si mladí lidé 
zaslouží dostat příležitost pozitivně ovlivnit 
společnost a mít možnost si prostřednictvím 
podnikání vybudovat stabilní budoucnost. 
Mladí lidé se nicméně nachází v nevýhodné 
pozici a nemohou si dovolit špatně placenou 
práci s nepravidelnou pracovní dobou, se 
kterou je zakládání mikropodniku ve své 
počáteční fázi vždy spojeno. Je zapotřebí 
uvolnit prostředky a další pomoc mladým 
podnikatelům.

• Uznání neformálního vzdělání

Při přípravě mladých lidí na trh práce hraje 
podle Fóra mládeže zásadní roli neformální 
vzdělávání. Činnost v mládežnických organi-
zacích je cenná obzvláště pro rozvoj sociálního 

kapitálu a vytváření nových oblastí odborného 
vzdělávání, a to především pro ty, kteří nemají 
zaměstnání, nestudují ani se neúčastní 
odborné přípravy (angl. NEETs), a pro osoby s 
nedokončeným vzděláním či mladé přistěho-
valce4. Je třeba, aby zaměstnavatelé a poskyto-
vatelé formálního vzdělávání uznávali význam 
zkušeností získávaných v mládežnických orga-
nizacích a dovedností rozvíjených prostřednic-
tvím neformálního učení.
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF. 
2 Evropský odborový institut (ETUI), Referenční údaje o pracující Evropě (Benchmarking Working 
Europe), 2013, Brusel
3 MOP (2012), Krize zaměstnanosti v eurozóně – trendy a politická reakce, Mezinárodní institut pro 
studium práce, Ženeva
4 Studie zadaná Fórem mládeže o vlivu neformálního vzdělávání v mládežnických organizacích na 
zaměstnatelnost mladých: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
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Fotografování během akce "EYE laboratoř pro sociální média"
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Digitální revoluce

Digitální revoluce 
Budoucnost internetu

Spolu s 21. století přichází i stále intenzivnější využívání digitálních technologií dominu-
jících všem oblastem našeho života: na úrovni jednotlivce je to patrné při studiu, v práci 
i volném čase, tento trend se však týká i národních států, mezinárodních organizací 
a institucí. Skutečnost, že technologie takovou měrou ovlivňují naši mysl, životní styl 
a kulturu, však vede k tomu, že si někteří z nás začínají klást otázky ohledně tohoto 
vztahu.

Jsme ovládáni technologiemi? Jsme prostřed-
nictvím technologií, jež využíváme, kontro-
lováni druhými? Co se ději s údaji, které o 
nás tato zařízení shromažďují? Ve spojitosti 
s novými technologiemi panuje obecné 
přesvědčení, že v jistých ohledech změní náš 
život, tak jako tomu bylo na poli medicíny, 
dopravy či komunikace během 20. století. Co 
se týče komunikací, je pravda, že nás dorozu-
mívání pomocí písma doprovází již tisíce let, 
nicméně efekt a rychlost, s jakou inovace, jako 
jsou sociální média, ovládla naše životy, dodala 
nový význam pojmu „revoluce“.

Jak hluboká je stopa, kterou tato digitální 
revoluce na společnosti zanechala? A 
budeme-li se na ni dívat z pozitivistického 
hlediska, mohla by nám pomoci prosazovat 
slavné ideály Francouzské revoluce z roku 
1789? Liberté, egalité, fraternité – svoboda, 
rovnost, bratrství?

Liberté (svoboda)

Jednotlivec versus systém, technologie versus 
obsah: takové debaty probíhají jak na síti, tak 
mimo ni – internet není pasivním prostorem. 
V dnešní době jsou jeho uživatelé jak příjemci, 

tak přispěvateli a informace se šíří mezi lidi 
z celého světa. Internet nabízí nespočet 
možností k demokratizaci komunikace, která 
již není vymezena fyzickými hranicemi, ale 
sdílenými zájmy. Tuto svobodu však ohrožují 
aktéři, již zneužívají informace uživatelů získané 
prostřednictvím platforem sociálních médií, 
emailových účtů a soukromých blogů.

Podle oxfordského slovníku lze svobodu 
definovat vícero způsoby: je to „pravomoc či 
právo jednat, mluvit či myslet tak, jak chceme“ 
či „stav, kdy nejsme omezováni a může se 
snadno pohybovat“. S ohledem na výše 
řečené byla během setkání EYE vyzdvihnuta 
následující témata vztahující se k digitální 
svobodě jednotlivců na síti i mimo ni.

Dohled nad těmi, kdo jsou u moci

Internet nepochybně vytvořil prostor pro 
nezávislou občanskou žurnalistku, kdy jsou 
nám události zprostředkovávány běžnými 
zástupci občanské společnosti. Často 
uváděným příkladem je využití sociálních 
médií během arabského jara v roce 2010, kdy 
byl význam platforem sociálních médií při 
šíření zpráv a zprostředkování názorů občanů 
patrný v mnoha zemích. Sociální média jsou 
tedy často považována za zprostředkovatele 
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svobody slova v nedemokratických zemích, a 
proto jsou obecně podporována i demokratic-
kými společnostmi.

NSA a ochrana údajů

Nejbouřlivější debata v otázce osobní svobody 
uživatelů internetu propukla minulý rok, kdy 
„whistleblower“ Edward Snowden vyvolal 
skandál ohledně sledování NSA. Od té doby 
je otázka ochrany údajů hojně diskutována na 
všech úrovních. Ve snaze spustit do roku 2014 
reformu ochrany údajů bylo Evropské komisi 
předloženo několik návrhů požadujících, aby 
občané měli právo na odstranění svých údajů 
a aby měli ke svým údajům lepší přístup.

Skandál s NSA se ukázal být velmi citlivou 
politickou záležitostí. Někteří evropští před-
stavitelé sice prosazují ráznou a jednotnou 
politickou odpověď vůči USA, avšak vývoj 
na vnitrostátní i mezinárodní úrovni ukazuje 
spíše na opačný trend. Nehledě na rétoriku 
Evropské unie (bojující hlavně za práva občanů 
EU na soukromí) například Francie, Německo, 
Spojené království a další evropské země samy 
provádějí hromadné sledování občanů.

Evropský parlament dne 12. března 2014 
schválil návrh Evropské komise na přijetí 
nařízení o ochraně údajů, přičemž 621 poslanců 
hlasovalo pro a 10 jich bylo proti. Hlavní otázka: 
„Jak ochránit naše soukromí a zároveň umožnit 
orgánům vykonávat svou roli?“ však zůstává 
nezodpovězena. Bezpečnostní kamery a 
sledování pomáhají při boji proti terorismu a 
závažným zločinům, jako tomu bylo v případě 
nedávných útoků v Bostonu, na celkovou míru 
trestné činnosti však mají kamery podle britské 
studie jen malý efekt.

O tomto tématu se na setkání EYE hojně 
debatovalo v panelové diskusi nazvané 
„Jestřábí oko: kdo kontroluje velké objemy dat?“ 
Hlavním zjištěním této diskuse bylo, že velké 

objemy dat se stávají novým platidlem, kterým 
lidé platí za určité služby: email či sociální 
sítě sice využíváme bezplatně, výměnou za 
to ale poskytujeme své osobní údaje. Jak 
poznamenal reportér mezinárodního dění ze 
švédské tiskové agentury TT Carl Fridh Kleberg 
a jeden z řečníků panelu:

„Za věci na internetu člověk neplatí, protože 
není zákazníkem, on je tím produktem.“

Účastníci setkání EYE se jednoznačně vyslovili 
pro nutnost ochrany dat. V průběhu interaktivní 
hry simulující plenární zasedání Parlamentu 
nazvané „Digitální souboj“ to bylo opakovaně 
označeno za jedno z nejdůležitějších práv 
evropských občanů.

„Ochrana dat představuje, podobně právo 
na soukromí, základ a nezbytný předpoklad 
bezpečnosti našich občanů. Lepší ochrana 
údajů zvýší důvěru občanů v digitální trh, 
což pak přinese impuls pro naše hospodář-
ství,“ vysvětlila Constance vystupující v této 
simulaci v roli představitelky Aliance liberálů a 
demokratů pro Evropu.

Technologie versus obsah

V rámci laboratoře nápadů Brave New World 
si jednotlivé skupiny studentů vyměňovaly 
názory na téma „digitální revoluce.“ Jejich 
kritika byla z velké části určena mezinárod-
ním organizacím a nedostatkům v provádění 
jednotné politiky ochrany soukromí.

Digitální revoluce

Diskuse během zasedání
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Podle studentů bychom na digitální revoluci 
měli nazírat nejenom v kontextu dneška, ale 
i ve vztahu k důsledkům, které může její další 
rozvoj do budoucna přinést. Uživatel twitteru 
by se například neměl zaměřovat na rychlost, 
s jakou jeho zprávy obletí globalizované spo-
lečenství, ale spíše by se měl zajímat o využití 
twitteru v rámci politické diskuse – jak se jeho 
prostřednictvím do budoucnosti promění naše 
pojetí „diskuse“ jako takové. Příští generace 
si ji totiž nebudou spojovat s tříhodinovou 
konverzací. Měli bychom tedy tvůrce inovací 
činit zodpovědnými za „správné“ či „špatné“ 
využití jejich programů? K technologiím nejsou 
přikládány žádné návody k použití a to je 
dobře, pro demokratickou společnost zůstává 
ochrana svobody slova zcela nezbytná.

Budování inteligentních měst

Doposud velmi málo známý koncept inteligent-
ních měst představuje jednu z podob svobody. 
Termínem „inteligentní město“ se označuje 
propojování veřejných služeb se snahou 
zvýšit jejich efektivitu a posílit ekonomiku. 
Skrze oblasti, jako je doprava, městská správa, 
dodej elektřiny a vody, abychom zmínili 
alespoň několik z nich, se tato problematika 
dotýká všech jeho obyvatel. Z měst se pomocí 
digitálních technologií postupně stávají „inteli-
gentní města“. Jak poznamenala Ska Kellerová, 
poslankyně Evropského parlamentu za Zelené/
EFA:

„Inteligentní města rozhodně nepředstavují 
nebezpečí, vytvářejí naopak spoustu nových 
příležitostí a možností. Jde spíše o to, jak zajistit 
ochranu údajů.“

Proces vytváření inteligentních měst je podle 
všeho atraktivní a odpovídá našim moderním 
společnostem, není však pochyb o tom, že 
vzhledem k neodmyslitelnému riziku ztráty 
nebo odcizení dat musí být kontrolován.

Egalité (rovnost)

Digitální revoluce v sobě skýtá prostor pro větší 
rovnost v otázce komunikačních možností 
a příležitostí. Bezplatné digitální platformy 
mohou podpořit demokratickou účast a dodat 
občanům odvahu vyjádřit svůj názor na různá 
témata. Jedním z řešení by mohlo být zavedení 
elektronického volebního systému.

„Lidé jsou někdy příliš pohodlní na to, aby šli 
k volbám, nebo jsou zkrátka celý den v práci 
a nemohou přijít k volbám, i kdyby chtěli. V 
dnešní době již dovedeme v rámci zabezpe-
čeného on-line prostředí spoustu věcí, jako 
například bankovní transakce, takže bychom 
měli mít v Evropě možnost hlasovat on-line 
nebo pomocí chytrých telefonů, i když jsem 
v jiné zemi,“ pronesl Jean-François Gerard z 
organizace ARTE při závěrečné ceremonii.

Aby se toto dalo zrealizovat, je nicméně nutné 
se zabývat záležitostmi, jako je rovný přístup a 
vzdělávání. Problematika shromažďování údajů 
má navíc dopad nejenom na otázku svobody, 
ale i rovných práv.

Propast v digitální gramotnosti

Prohlubující se propast v digitální gramotnosti 
se stává novou výzvou pro vzdělávací instituce 
i stát, protože určité generace a společenské 
skupiny neměly možnost se naučit 
vyhledávat na internetu a používat digitální 

Mladí poslanci diskutují s účastníky  
"smart cities" o jejich představách
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technologie. Ředitel pro vztahy s občany v 
rámci generálního ředitelství pro komunikaci 
Evropského parlamentu Stephen Clark vidí 
jasnou generační propast, na jejímž okraji 
stojí lidé, kteří s technologiemi nevyrůstali, 
vzápětí nicméně dodává, že to nemusí nutně 
znamenat, že si dotyční nemohou tuto znalost 
osvojit a adaptovat se na novou situaci.

S digitální gramotností úzce souvisí i představa, 
že přístup k internetu je lidským právem – 
zastánci této myšlenky tvrdí, že je naprosto 
nezbytným pro svobodu slova. V roce 2010 se 
Finsko stalo první zemí na světě, které učinilo 
z přístupu k širokopásmovému připojení 
legitimní právo každého občana.

Vzdělávání: je jeho budoucnost na síti?

Vzdělávání se, stejně tak jako mnoho veřejných 
služeb, přesouvá stále více a více do sféry 
virtuálního světa. Koncept veřejně přístupných 
on-line kurzů umožňuje studentům z celého 
světa vybrat si, jakého kurzu a kdy se budou 
účastnit, flexibilně vyhodnotit, nakolik je pro 
ně přínosný, a opakovaně využít bezplatné 
materiály.

Otevřené vzdělávací zdroje a hromadné 
otevřené on-line kurzy jsou v poslední době 
označovány za nový trend, jímž se vzdělání 
zpřístupňuje všem, a o možnostech takovýchto 

kurzů diskutovali i účastníci setkání EYE. Počet 
studentů na vysokých školách dosahuje 200 
miliónů a do roku 2030 se v Evropě zvedne až 
na 400 miliónů, v následujících letech bychom 
se tedy měli zaměřit na vytváření příležitostí k 
dalšímu rozvoji.

Většina účastníků se zajímala především o to, zda 
jim možnost volného přístupu ke vzdělávacím 
kurzům může pomoci v profesním uplatnění 
a zda jim takové kurzy mohou poskytnout 
kvalitní vzdělání. Diskuse sice na tyto otázky 
nepřinesla jednoznačné odpovědi, účastníci 
setkání však označili za hlavní překážky rozvoje 
otevřených on-line kurzů v Evropě nedostateč-
nou digitální gramotnost, chybějící vybavení 
a opomíjení IKT ve vzdělávacích systémech 
členských států.

Boj proti kriminalitě a shromažďování 
osobních údajů

Kyberkriminalita nepochybně proměnila právní 
prostředí nejenom v jednotlivých státech, ale 
i v Evropě jako takové. Proto nás nepřekvapí, 
že sporné případy, které se řeší u Evropského 
soudu pro lidská práva či Soudního dvoru 
Evropské unie, přitahují tak velkou pozornost. 
Zjednodušeně řečeno, pokaždé když policie 
využije údaje, které jsou o občanovi k 
dispozici, dostává se do konfliktu mezi právem 
na ochranu osobních údajů a soukromí a 
potřebou zajistit veřejnou bezpečnost.

Někteří mohou namítnout, že pokud nemáme 
důvod něco skrývat, nemusíme se ani ničeho 
obávat. Musí být ale naše osobní údaje 
přístupné komukoliv? Evropská unie volila až 
do současné doby raději cestu kompromisu 
mezi svobodou a bezpečností, než aby přímo 
problémy řešila. I kdybychom nechali stranou 
všechny obavy, otázky a pochyby související 
s možným nelegálním zneužitím osobních 
údajů, jedna věc je naprosto zjevná: Evropská 
unie nehledě na neustávající snahu jasně 

Digitální revoluce

Účastníci právě zkoušejí na zařízení iDance kombinaci  
moderní technologie a kondičního cvičení
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vymezit právní rámec a zvýšit povědomí o 
chování ve virtuálním světě, jaksi naprosto 
opomenula praktická řešení. V rámci mnoha 
aktivit setkání EYE byla několikrát zmíněna 
otázka anonymity.

„Pro spoustu lidí je ochrana jejich anonymity na 
síti, jejich práva zůstat anonymními uživateli, 
naprosto zásadní,“ sdělil jeden z účastníků 
Gregor Schamschula.

Fraternité (bratrství)

Vede rozšiřování možností účasti také ke 
zvýšení společenské soudržnosti? Potřeba 
pocitu přijetí je společná všem lidem a 
bezbřehý charakter virtuálního světa ji ohrožuje 
nebývalou silou. Instituce, včetně Evropské 
unie, se však snaží oslovovat občany napříč 
kontinentem a vytvořit pocit „bratrství“: mladí 

lidé se účastní vysokoškolských výměnných 
programů a politici pak zase společnými silami 
čelí finanční krizi.

Jak může herní průmysl ovlivnit společnost

V rámci mnoha panelových diskusí a 
workshopů setkání EYE zabývajících se tématy, 
jako je programování, vzdělávací hry a herní 
průmysl jako takový, vyplynula na povrch 
poměrně překvapivá zjištění. Ač může působit 
zvláštně spojovat si tyto oblasti s myšlenkou 
jednotné evropské identity, s jistým odstupem 
získáme i jiný pohled:

„Hry byly svými tvůrci i hráči celá desetiletí 
vnímány jako zdroj zábavy. Skeptici proto 
nutně zastávali názor, že videohry vytvářejí 
generaci asociálních, agresivních mladých lidí 
odtržených od reality,“ říká konzultant v oblasti 
tvorby počítačových her Konstantin Mitgutsch.

#EYE2014 - nejpoužívanější slovo na sociálních sítích
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Soukromí a ochrana údajů:

je nutné vytvořit EVROPSKOU 

AGENTURU PRO OCHRANU 

OBČANŮ (ECPA), která by 

dohlížela na dodržování práv 

občanů EU ve virtuálním světě a 

ochranu jejich soukromí. Evropa 

by měla být v digitální oblasti 

lídrem disponujícím odbornými 

znalostmi, který se zaměřuje na 

ochranu soukromí a bezpečnost 

stanovuje vysoké bezpečnostní 

standardy pro výrobce softwaru a 

hardwaru.

„Trend dnešní doby se ubírá směrem k vývoji 
vzdělávacích videoher, které člověka vedou 
k tomu, aby se naučil jednat, přemýšlet a 
předcházet konfliktům. Hry, které vyvíjíme, 
nejsou jen zábavou, mají potenciál stát se 
revolučním předělem ve vzdělávání a pozitivně 
ovlivnit společnost,“ dodává.

Probíhá mezi politiky a občany skutečný 
dialog?

Jsou digitální řešení skutečně schopna propojit 
lidi z různých skupin, a zlepšit tak sociální 
soudržnost? Evropská unie je mnohými občany 
vnímána jako cosi abstraktního a vzdáleného a 
ve svých každodenních životech nepociťují její 
vliv.

„Současné digitální platformy fungují na bázi 
doručování zpráv, ne konverzace. Platforma 
Govfaces využívá síly sociálních médií a snaží 
se propojit občany s politiky. Politici sice mají 
facebookové a twitterové účty, jejichž pro-
střednictvím sdělují informace a dávají k 
dispozici fotografie, ale chybí v tom interakce. 
Na GovFaces nemohou šířit informace jedním 
směrem, musí působit ve vzájemné interakci,“ 
říká vrchní ředitel GovFaces.com Connor 
Sattely.

Politik zde má profil a občané mohou klást 
otázky a prezentovat nápady či návrhy, které 
jsou pak hlasy ostatních posouvány směrem 
nahoru a naopak. Politici pak na jejich dotazy 
mají možnost zodpovědět písemně nebo pro-
střednictvím videozprávy. V současné době 
tuto platformu k interakci s občany využívá 45 
politiků.

V rychle se měnícím globálním společenství, 
kdy jsme všichni zahlceni daty, kdy informace 
obletí svět v řádu vteřin a kdy se mohou lidé 
z různých kontinentů spojit pouhým kliknutím 
myši, představují možné dopady internetu 
na budoucnost našeho světa prioritní oblast 
zájmů Evropské unie.

„Jsem přesvědčena, že ve virtuálním světě 
mohou mladí Evropané svobodně vyjadřovat 
své názory bez ohledu na to, kde žijí,“ říká 
Benedicte Kingová z Ludwigsbourg Initiative.

Dle jejího názoru by se stále mocnější prostředí 
virtuální komunikace mohlo stát pojítkem mezi 
kulturami, myšlenkami a lidmi z celé Evropy a 
mohlo by začít formovat budoucnost Evropy 
společně s mladými lidmi, kteří za ni za několik 
málo let převezmou odpovědnost.

Digitální revoluce

Jeden z účastníků shrnuje výsledky diskuze 
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Schránka nápadů: digitální revoluce a budoucnost internetu

Digitální práva:

uživatelé internetu by měli 

mít rovná práva, uznávané po 

celém světě. Rovný přístup 

k informacím a právo na 

soukromí a ochranu údajů by 

měly patřit k lidským právům.

Digitální vzdělávání:školy by měly vzdělávat v digitálních dovednostech a zvyšovat povědomí o 
digitálních právech a ochraně 

soukromí s cílem vychovat 
generaci odborníků, kteří budou digitálnímu světu rozumět v souvislostech.

Klidové zóny  
bez komunikačních 

technologií:

je nutné vytvořit klidové 
zóny, kde si člověk bude 
moci od informačních 

technologií odpočinout.

Otevřený přístup:
volný přístup k vědění a vědeckým publikacím, 

podpora softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a volný přístup ke kultuře (filmu, hudbě, videohrám).

Soukromí a ochrana údajů:

je nutné vytvořit EVROPSKOU 

AGENTURU PRO OCHRANU 

OBČANŮ (ECPA), která by 

dohlížela na dodržování práv 

občanů EU ve virtuálním světě a 

ochranu jejich soukromí. Evropa 

by měla být v digitální oblasti 

lídrem disponujícím odbornými 

znalostmi, který se zaměřuje na 

ochranu soukromí a bezpečnost 

stanovuje vysoké bezpečnostní 

standardy pro výrobce softwaru a 

hardwaru.

Síť wi-fi pro všechny:

bezplatný přístup k 

síti wi-fi a internet pro 

každého a kdekoliv.

Technické inovace:
důraz na inovace a spolupráci v EU v otázce bezpečnosti internetu a cloudových služeb, podpora vývoje ukazatele rizika pirátských útoků a dostupného (ne-li bezplatného) evropského antivirového programu.

Digitální ústava:

je nutné vypracovat „evropskou 

úmluvu pro digitální budoucnost“, 

na níž se budou podílet občané a 

zástupci všech společenských vrstev 

ze všech členských států EU a která 

bude předstupněm „digitální ústavy“. 

Ta by měla stanovit vymahatelná 

práva, jimiž budou jednotlivci v 

rámci internetové komunikace 

disponovat, tj. právo na přístup, právo 

na obchodování, ale také právo na 

soukromí a ochranu svých údajů. 

Digitální ústava musí rovněž stanovit 

obecná pravidla pro vytvoření 

skutečně evropské IT infrastruktury.

Investice:
je zapotřebí větších investic do nových evropských digitálních technologií, stejně jako větší podpora ze strany EU pro nevládní organizace věnující se otázkám, jak zlepšit ochranu údajů.

Transparentnost:

je třeba vytvořit 

nezávislou mediální 

stanici EU k zajištění větší 

transparentnosti.
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Digitální revoluce

Formování budoucnosti internetu:  
– Komentář Evropského fóra mládeže

Mladí Evropané patří mezi nejvíce připojené 
a nejzručnější uživatele internetu a nových 
médií na světě. Ve více jak 25 zemích se míra 
používání internetu mladými lidmi pohybuje 
nad 95 % a zhruba 63 % mladých lidí ve věku 
16–24 let využívá i mobilní internet5. Pro posky-
tovatele internetu a poskytovatele jeho obsahu 
se mladí lidé stávají nejvýznamnější cílovou 
skupinou a jsou také jednou z nejaktivnějších 
skupin, co se týče vytváření a šíření informací 
prostřednictvím nových médií. Mezi hlavní 
problémy, na něž mladí Evropané a evropské 
mládežnické organizace v několika posledních 
letech upozorňují, patří zajištění spolehlivého 
a rychlého přístupu k internetu, právo na 
soukromí a ochranu údajů, svoboda projevu a 
zapojení občanů.

Setkání EYE bylo nejenom příležitostí věnovat 
se tzv. digitální revoluci, ale i událostí, jež by 
mohla být impulsem k zpřístupnění rozhodo-
vacích procesů souvisejících s budoucností 
internetu mladým Evropanům. K 5500 mladých 
lidí, kteří se sešli ve Štrasburku, se připojily další 
stovky Evropanů na síti.

Zcela digitální setkání mladých

Evropské setkání mládeže bylo koncipováno 
jako digitální formát propojující všechny 
účastníky. Prostřednictvím digitálních nástrojů 
mohli vzájemně komunikovat a sdílet nápady 
před začátkem, v průběhu i po skončení 
sekání. V rámci setkání probíhala na profilech 
Evropského parlamentu a Evropského fóra 

mládeže na sociálních sítích on-line debata a 
událost tak byla přístupna i mladým lidem, kteří 
nemohli být ve Štrasburku.

Mladí lidé dostali během tří dnů, kdy se konalo 
setkání EYE, příležitost přiblížit svůj pohled 
na digitální revoluci. Účastníci se zapojili 
do diskuse o schopnosti sociálních médií 
zpřístupnit politická rozhodování a zvýšit 
angažovanost občanů, ale také o složitých 
otázkách, jako jsou data velkého objemu („big 
data“) jako „moderní měna“ či jejich dopad na 
práva uživatelů internetu.

Evropské fórum mládeže a digitální 
revoluce

Vyznat se v nesmírně spletitém a neustále 
rostoucím prostoru digitální revoluce 
představuje obrovskou výzvu, Evropské fórum 
mládeže však bylo odhodláno ji přijmout. 
Evropská unie musí ke komunikačním tech-
nologiím zaujmout proaktivní přístup a zajistit 
ochranu práv svých občanů a adekvátnost a 
aktuálnost svých politik. Fórum mládež klade 
důraz především na:

• Přístup založený na dodržování lidských 
práv

Vytváření nové mediální politiky a správy musí 
být procesem, v jehož středu stojí uživatel, a 
který bude mít neustále na zřeteli demokra-
tické hodnoty, svobodu a lidská práva a bude 
garantovat i rovné příležitosti na internetu 
všem.
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• Komplexní a průřezový přístup

Digitální revoluce by neměla mít za cíl pouze 
o to, aby byli všichni Evropané „na síti“, měla 
by umožnit vytvářet inovativní ekosystémy 
a přinášet dlouhodobá řešení nejnaléha-
vějších problémů, kterým mladá generace 
čelí. Vytvoření hodnověrné politiky v oblasti 
internetu je prvním krokem, který pomůže k 
rozvoji nástrojů, díky nimž pak budou mladí 
lidé a mládežnické organizace moci společně 
vytvářet užitečné projekty.

• Zapojení mládežnických organizací

Mladí lidé a jejich organizace hrají důležitou 
roli v ochraně práv mladých lidí ve virtuálním 
světě i mimo něj a měli by být proto bráni jako 
významný partner v rámci debat o nastavení 
pravidel pro používání internetu a o nové 
mediální politice. Mládežnické organizace 
přinášejí do současné diskuse velmi specifický 
a potřebný názor.

• Digitální řešení naléhavých problémů, 
kterým čelí mladí lidé

Priority Digitální agendy na evropské i národní 
úrovni by se měly odvíjet od potřeby kvalitních 
pracovních míst, kvalitního vzdělání a celkově 
nutnosti větší nezávislosti a začlenění do 
společnosti. V otázce zaměstnanosti hrají nová 
média a informační technologie zásadní roli v 
souvislosti s inovacemi a podnikání mladých 
lidí. Vzdělávání je chápáno jako rozhodující 
faktor pro zapojení nových médií a internetu 
do našich životů.

• Nová média a neformální vzdělávání

Za zásadní faktor pro zapojení nových médií a 
internetu do našich životů je stále více a více 
považováno vzdělávání. Na mnoho státních 
školách po celé Evropě je však přístup k 
internetu nedostatečný nebo úplně chybí. Aby 
byly stávající a budoucí generace schopny se 
vypořádat s výzvami společnosti, v nichž žijí, 
je dle Fóra mládeže zásadní provést reformy v 
následujících oblastech: e-learning, dostupnost 
digitálních technologií ve školách, elektronické 
knihy a další elektronické materiály, začlenění 
nových médií do školních osnov. Mládežnické 
organizace by se měly konkrétně věnovat 
zvyšování digitální gramotnosti v oblasti 
sdělovacích prostředků v rámci neformálního 
vzdělávání.
5 Srovnávací přehled Digitální agendy 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digitalagenda/
files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Diskuze v YO!Globe
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Budoucnost  
Evropské unie

Budoucnost Evropské unie:  
Dokáže to mladá generace lépe?

Když byla v roce 1952 zahájena evropská 
integrace, snem Roberta Schumana bylo, že 
se z ní časem stane hluboce integrovaná unie, 
nešlo však – a to trvá dodnes – odhadnout 
dopředu všechny problémy, které to s sebou 
ponese. V rámci bloku výměny nápadů, 
jenž se zaměřoval na zvyšování povědomí o 
nutnosti udržet rovnováhu mezi demokracií 
a efektivitou, se sešli mladí tvůrci nápadů a 
politici a diskutovali o možných reformách 
evropské integrace. Jedním z hlavních témat 
programu bylo, jak do evropského legislativ-
ního procesu zapojit mladé lidi a příslušníky 
sociálně vyloučených skupin.

Je evropská politika jen pro elity?

Mladá účastnice z Polska Monika Kalinowska 
upozornila na otázku profesionalizace politiky 
a rozšířený názor, že evropská politika je „jen 
pro bohaté“:

„Elitářský háv evropských politik vyvolává 
mnohem větší kontroverzi než nízká trans-
parentnost jednání Evropské rady. Jakýkoliv 
návrh, jak učinit politiku EU přístupnější a méně 
elitářskou, může sice daným politickým před-
stavitelům snadno přinést vysokou podporu 
veřejnosti, neřeší to nicméně složitost politiky 
celkově.“

Cílem bylo, aby se tvůrci nápadů a politici dělili 
o slovo rovným dílem, u politiků však byla 
patrná tendence, jak podotkla Anna Bureková, 
nevěnovat tolik pozornosti těm, kteří se snažili 
přicházet s řešeními.

„O nápadech tvůrců se téměř nedebatovalo – 
pouze se o nich hlasovalo a byly označeny za 
dobré, či špatně, nic dalšího,“ dodává.

S tím souhlasí i Soetkin Verhaegenová z Belgie:

„Měli bychom připustit, že tato setkání jsou 
především o klábosení a planých slibech, 
ale už jenom to, že existují, znamená, že se 
posouváme správným směrem.“

Mezi návrhy účastníků figurovalo prosazování 
rovnosti pohlaví, ekonomicky i politicky 
sjednocená Evropa a mobilita mladých. Mnoho 
účastníků bylo názoru, že sdílení ekonomic-
kých a poltických zájmů je jedním z největších 
přínosů, které EU nabízí.

Evropská unie se neustále proměňuje – tak tomu bylo ostatně již od jejího vzniku. 
Účastníci setkání EYE byli vyzváni, aby se zapojili do debat, diskusních panelů, 
simulačních her a řady dalších aktivit a přemýšleli nad tím, co budoucnost pro EU skýtá. 



30 Nápady pro lepší Evropu  – Závěrečná zpráva EYE2014

Pro koho Evropská unie vlastně je?

V rámci mnoha aktivit účastníci zmiňovali 
různé hrozby, jimž EU čelí, a mezi ty nejzá-
važnější zahrnuli marginalizaci menších zemí, 
nárůst nacionalismu a euroskepticismus. V 
rámci diskuse o slabinách EU převažoval pocit, 
že Evropě nechybí jednota, ale spíše „hrdost“ a 
společná vnější politika.

„Je zapotřebí, aby mladí lidé začali přemýšlet 
o slabinách Evropské unie a hrozbách pro její 
existenci, aby je pak byla schopna překonat. 
Je rovněž důležité, aby mladí lidé vyslechli 
a rozuměli jak hlasu euroskeptiků, tak pro-
evropského proudu,“ řekl během jednoho 
bloku generální tajemník Mladých evropských 
federalistů (JEF) Federico Guerrieri.

V bloku bleskových otázek a odpovědí měl 
každý účastník panelové diskuse k dispozici dvě 
minuty, osm řečníků z různých oblastí zahrnu-
jících poslance Evropského parlamentu, mladé 
aktivisty či novináře se tak mohlo vyjádřit k 
široké škále témat, mezi nimiž figurovala mimo 
jiné migrace, volby, kvóty pro ženy, vzdělávání 
a nezaměstnanost mladých. Jedním z diskuto-
vaných témat byla i role mladých lidí v rámci 
Evropské unie, která vyvolala širší diskusi v 
jednacím sále Evropského parlamentu:

„Říkat, že mladí lidé představují naši budoucnost, 
je často je zástěrkou, jak sdělit, že vy budete 
rozhodovat až zítra,“ pronesla Emma Mustalová 
z Finské národní rady mládeže.

Místopředseda Mladých evropských federalistů 
z Belgie Peter Oomsels přišel s myšlenkou nové 
centrální vlády pro země eurozóny:

„Nejsme schopni řídit měnu 18 zemí, a přitom 
musíme činit rozhodnutí pro 28 států.“.

O některých tématech probíhala debata s 
publikem, které mělo příležitost vznést dotazy 
a hlasovat o návrzích předložených tvůrci 

nápadů. Zatímco návrh zvyšovat povědomí o 
právu na soukromí na internetu byl schválen 
83,7 % hlasů, hlasování o zrušení genderových 
kvót dopadlo mnohem těsněji – skoro polovina 
hlasujících souhlasila s jejich zrušením, 35 % 
bylo proti a 17 % se zdrželo.

„Kdybych dostala práci, kladla bych si otázku, 
zda to bylo proto, aby zkrátka naplnili kvóty, 
nebo kvůli mým schopnostem, pronesla dánská 
panelistka M. Mehmoodová.

Na programu dne: vzdělávání

Téma diskuse probíhající dne 9. května v 
dopoledních hodinách v rámci YO!Globe „Jak 
bude v Evropě vypadat vzdělávání?“ může 
být v závislosti na zemi, v níž žijeme, našem 
věku či ekonomickému přesvědčení vnímáno 
jako otázka, nebo také jako rozhořčená výzva. 
Publikum tvořené šedesáti převážně vyso-
koškolskými studenty či teprve uchazeči o 
studium vyjadřovalo svůj souhlas, či nesouhlas 
prostřednictvím papírových cedulek – ironií 
osudu je, že tak využívali koncept převzatý z 
platforem, které jsou největšími hrozbami pro 
učení a koncentraci: „líbí se mi“ na Facebooku.

Během akce pořádané dvěma organizacemi 
zastupujícími studenty škol a univerzit po celé 
Evropě: Evropskou studentskou unií (ESU) a 
Organizačním výborem studentských unií 

Budoucnost  
Evropské unie

Barevné tváře pro víkend plný barev
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evropských škol (OBESSU) bílý stanem chvílemi 
lomcoval tak silný vítr, že přítomní si mohli 
získat živou představu, jaké to asi je žít uvnitř 
golfového míčku.

Diskusím nevyhnutelně vévodilo téma financí, 
tedy otázka, kdo vzdělání vlastně platí.

„Vzdělání není zadarmo, někdo to musí platit 
– třeba za vás jsou to rodiče prostřednictvím 
daní,“ řekl Federico Potocnik, který je zastáncem 
myšlenky odloženého školného, vůči čemuž se 
vzápětí ohradil jeden z posluchačů a zakřičel, 
že takový krok by představoval progresivní 
zdanění.

„Čím více odpovědnosti dáte státu, tím méně 
jim máte pro sebe, stáváte se tak rukojmími 
politiků,“ dodává Federico Potocnik.

Generální tajemník mladých evropských 
socialistů Thomas Maes nastínil řadu faktů 
poukazujících na nebezpečí nahlížet na proces 
vzdělávání jako na továrnu na výrobu pracovní 
síly:

„Vzdělání by mělo být cestou k naplnění 
lidských aspirací a jeho zpoplatnění by 
znamenalo, že budou neustále přetrvávat 
nerovnosti,“ pronesl.

Od publika se mu dostalo mnoha hodnocení 
„líbí se mi“. Diskuse, třebaže místy odborná, 
vyzdvihla hlavní obavu studentů po celé 
Evropě: že v 21. století je vzdělávání nevyhnu-
telně spojeno se obavami, jak je bude možné 
financovat.

Rovnost

Důležitým tématem diskuse byla otázka 
sociálního začlenění a zajištění rovných práv 
a ochrany všech, bez rozdílu pohlaví, sexuální 
orientace, etnického původu a náboženského 
vyznání. Alva Dahnová ze Švédska prohlásila:

„Všechny problémy spojené s diskriminací, 
můžeme, myslím, vyřešit tím, že budeme lidi 
vzdělávat. Všechno je to o nedostatečné infor-
movanosti. Musíme lidi vzdělávat tak, aby 
porozuměli tomu, co imigrant ve skutečnosti 
dělá, aby nepodlehli propagandě, že v imigraci 
jde hlavně o to, že získáváme peníze, nebo 
o ně přicházíme. Jde totiž o mnohem víc – o 
nabývání nebo ztrátu kulturní identity, a spíše 
o to první.“

Dva umělci během cirkusového představení
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Spojení přes Atlantik

Cílem videokonference „Strasbourg Calling“, 
kterou moderoval politický ředitel Americké 
obchodní komory při Evropské Unii Andreas 
Galanakis, bylo zkoumat vztahy mezi EU a 
USA a diskutovat o nich. Evropskou stranu 
zastupovali účastníci setkání EYE, americkou 
stranu reprezentovali američtí studenti. 
Společně rozebírali otázky sledování občanů v 
souvislosti s aférou NSA, hovořili o opatřeních 
k vymýcení chudoby, o nutnosti spojit síly v 
boji proti terorismu a o vhodné odpovědi na 
hrozbu, kterou představuje Rusko. Zatímco 
v otázce aféry NSA panovala shoda, že se z 
ní stala spíše mediální bublina, problematika 
boje proti chudobě vyvolala mezi účastníky z 
obou břehů Atlantiku živou debatu. Nakonec 
se účastníci konference shodli, že pro boj proti 
chudobě ve světě je zásadní, aby USA i Evropa 
daly dohromady své zdroje.

Jak naložit s euroskepticismem

Stoupající nezaměstnanost mladých, která 
je rozšířena na mnoha místech Evropy (v 
některých oblastech až 60 %) vede k obavám, 
že rostoucí zklamání z politiky, spojené s roz-
šiřujícím se euroskepticismem, může ohrozit 
budoucnost evropské integrace. Jsou zde 
přesto ti, kteří se zasazují o zapojení mladých 
do fungování EU, a kteří chtějí zastavit 
vlnu politického nezájmu. Jednou z nich je 
Aleksandra Kluczková, koordinátorka kampaně 
„Y Vote 2014“:

„Účast mladých v evropských volbách v roce 
2009 byla pouze 29%. Hlavním problémem je 
nedostatek informací. Mladí se necítí být repre-
zentováni ani chápáni. Workshopy podobné 
naším poskytují mladým lidem informace o 
tom, jak EU funguje, a tím je povzbuzují k tomu, 
aby se přímo zapojili. Je také pravděpodobné, 

že pokud začnete volit jako mladí, budete v 
tom pokračovat i ve starším věku,“ říká.

Aleksandra Kluczková si zachovává mírný 
optimismus ohledně budoucnosti EU:

„Jsou zde hrozby nacionalismu, euroskeptici-
smu a radikálních hnutí, ale když se dívám na 
mladé lidi v zemích, jako je ta moje, Polsko, 
zjišťuji, že jsme generací s možnostmi, kterým 
se našim rodičům nedostávalo. Máme nyní 
systém bez hranic a těšíme se delšímu období 
míru než jakýkoli jiný kontinent. Neměli 
bychom být tak pesimističtí. Evropa toho 
hodně dokázala.“

Společnými silami vyřešit nezaměstna-
nost mladých

V období hospodářské a společenské krize je 
potřeba více občanské spolupráce, než kdy 
předtím. Nevládní organizace, které podporují 
proaktivní postoj mezi mladými, mají v tomto 
ohledu v evropské společnosti zásadní roli. 
Například organizace Youthnet Hellas, které 
byla udělena Cena evropského občana v roce 
2013, podněcuje mladé lidi v Řecku k větší 

Budoucnost  
Evropské unie

V plenárním sále zaujali mladí účastníci místa europoslanců
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aktivitě při hledání pracovních příležitostí. V 
důsledku vysoké nezaměstnanosti, dosahující 
téměř 60 %, má země dvě možnosti: začít 
situaci řešit, nebo se trápit nad současným 
stavem. V této souvislosti jeví jako jedna z 
cest k překonání překážek, které brání aktivní 
účasti na životě komunity, jeví dobrovolnická 
činnost. Stát se dobrovolníkem neznamená 
nutně pracovat bez finanční odměny. Je to 
spíše způsob osvojení si pozitivního postoje 
vůči společnosti.

Manos Pavlakis z organizace Youthnet Hellas 
poukázal na to, že mladí mohou zlepšit svou 
situaci tím, že si vyberou jednu z následují-
cích možností: vzdělání, zaměstnání a dobro-
volnická činnost. Organizace Youthnet Hellas 
se za posledních pět let aktivně účastnila 172 
projektů zabývajících se tímto problémem.

Manos Pavlakis sdělil, že je důležité, aby mladí 
lidé pochopili, že mají spoustu možností, jak 
se zapojit do aktivit a pokračoval: „Mladí lidé v 
Evropě sdílí společné potřeby, zájmy a obavy.“

Deskové hry napomáhající  
porozumění EU

Rozšiřování znalostí o Evropské unii a rozmani-
tosti jejích členských států metodou deskových 
her bylo hlavním bodem setkání EYE. Hra 
Eurocracy navržená Jaapem Hoeksmou se 
snaží vysvětlit Lisabonskou smlouvu:

„EU je demokracií sestávající z 28 menších 
demokracií. Jedná se o novou komplikovanou 
formu, kterou lze nejlépe vysvětlit pomocí hry,“ 
říká.

Hans Christian John je spoluzakladatel 
internetové platformy Move On Europe, která 
prosazuje větší spolupráci a integraci v Evropě. 
Na setkání vedl diskusní hru „More Democracy 
Please!“ V této hře každý účastník přijde se 
slovem či větou, která vyjadřuje, co pro něj 
znamená Evropa. Mezi asociovanými slovy 
byla rodina, svoboda, příležitost a multikultu-
ralismus a Hans Christian John, který si slova 
poznamenával, vypozoroval následující:

„Nikdo neví, čím je Evropa – je nepřehledná, ale 
pěkná!“

Publikum povzbuzuje umělce v Květinovém baru
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Z počáteční diskuse o tom, co EU představuje, 
přešli účastníci na diskusi o demokratických 
základech Unie, legislativních postupech a 
demokratické legitimitě evropských orgánů. 
Účastníci hovořili o potřebě úmluvy o 
občanských právech a navrhli, aby evropské 
záležitosti byly projednávány na vnitrostátní 
úrovni v každém členském státě. Účastníci 
dále nastolili otázku, zda tím, že Komise není 
volena přímo, nevzniká demokratický „deficit“, 
a navrhli, aby evropští poslanci před volbami 
otevřeně sdělili, pro koho se chystají hlasovat ve 
volbě nového předsedy Parlamentu. Vzhledem 
k tomu, že se workshop chýlil ke konci, sdělil 
Hans Christian John, že myšlenky předá dál:

„Je potřeba seznámit budoucí poslance 
Parlamentu s vašimi nápady. Jak s nimi naloží, 
to nevím.“

Budoucnost  
Evropské unie

Příspěvek z publika

Sociální Evropa:Evropa jako celosvětový vzor pro ochranu lidských práv, hrající silnou a aktivní roli v prosazování pokrokové sociální politiky. Zajištění rovnosti a kvality života každého evropského občana uvnitř EU díky zavedení ničím nepodmí-něného základního příjmu a společné nebo přinejmenším srovnatelné minimální mzdy.
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Vystupovat jednotně:

jednotné vystupování 

Evropské unie v otázkách 

migrace, ekonomiky a 

zahraniční politiky a mezi-

národních záležitostí. Méně 

soupeření mězi členskými státy 

a více solidarity.

35Nápady pro lepší Evropu  – Závěrečná zpráva EYE2014

Schránka nápadů „budoucnost Evropské unie“:  
může ji mladší generace zlepšit?

Evropská mobilita:
zavedení dopravní karty pro mladou generaci „European Student Transport Card (Interrail Card)“, která by sjednotila vnitrostátní a mezinárodní programy mobility.

Evropská identita:

vytvoření demokratické Unie 

posílením reprezentativní, par-

ticipativní a přímé demokracie. 

Podpora výměnných programů 

mezi mladými v Evropě s cílem 

posílit vzájemné porozumění 

a rozvoj evropské identity či 

zavedení roku evropského 

cestování, ve kterém by každý 

s odborným vzděláním dostal 

stipendium na cestování po Evropě 

v délce 12 měsíců, během kterého 

by se nejméně 7 měsíců podílel na 

dobrovolnické činnosti. Vytvoření 

databáze dobrovolnických 
příležitostí.

Investice:
více investic do zveřej-ňování jak výsledků a cílů, tak i úkolů Evropské 

unie.

„Spojené státy evropské“:

Evropy musí překonat s 

konečnou platností státní 

hranice a stát se skutečným 

státem. Přímá volba ústřední 

evropské vlády a evropského 

prezidenta. Vytvoření 

evropské národnosti (cestovní 

pas, společné hodnoty, 

vědomosti o ostatních 

zemích, mobilita, atd.). 

Představení evropských 

státních svátků, které by 

se slavily každý rok po celé 

Evropě.

Transparentnost:

schválení přísnějších 

pravidel pro lobbistic-

kou činnost, čímž by se 

omezil jejich lobbistů a 

zvýšila transparentnost 

politického rozhodování.

Možnost se vyjádřit:

více mladých v politice, kteří 

by se vyjádřili k zájmům a 

výzvám mladé generace a 

zabývali se jimi. Vyšší zastoupení 

mladých lidí v Evropském 

parlamentu, zavedení kvóty 

pro poslance mladší 30 let. 

Pořádání pravidelných události, 

jako je EYE 2014, kde by byla 

slyšet mladá generace. Rozšíření 

volebního práva po celé Evropě 

na 16 a 17 let.

Jednotný volební 
systém EU:

rovný volební systém 
ve všech zemích EU. 

Umožnit online hlasování. 
Nadnárodní seznam 

pro parlamentní volby 
(především pro přední 

kandidáty).

Sociální Evropa:Evropa jako celosvětový vzor pro ochranu lidských práv, hrající silnou a aktivní roli v prosazování pokrokové sociální politiky. Zajištění rovnosti a kvality života každého evropského občana uvnitř EU díky zavedení ničím nepodmí-něného základního příjmu a společné nebo přinejmenším srovnatelné minimální mzdy.

Vzdělání:
politické a občanské vzdělávání jako hlavní cíl středních škol, včetně povinných předmětů o hodnotách, historii, fungování, úkolech a pravomocích Evropské unie a jejích členských států, pokud možno online metodou a interaktivně, čímž by se navzájem poznali studenti z celé Evropy.
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Budoucnost  
Evropské unie

Silnější a demokratičtější unie: 
 – Komentář Evropského fóra mládeže

Evropské setkání mládeže poukázalo na to, 
že Evropská unie má pro mladé lidi význam. 
Mladí však nechtějí jakoukoli Evropskou unii, 
ale takovou, která naplní jejich představy a 
očekávání.

EU se nachází v závažném bodě finanční a 
měnové krize. Mladí čelí následkům krize a 
úsporným opatřením již dnes, což se stále 
více odráží na nezaměstnanosti, chudobě a 
sociálním vyloučení. Navíc současná mezige-
nerační dynamika navzájem přenáší problémy 
z jedné generace na druhou, což ukazuje 
současná krize a nevyřešené ekologické 
problémy. Je důležité zapojit mladé do středu 
politické agendy EU a začít uvažovat nad jejich 
místem ve společnosti, pokud chceme být 
schopni čelit výzvám, které stojí před EU a které 
bude muset řešit i v nadcházejících letech.

Budoucnost Evropy na setkání EYE

Během řady aktivit jednali mladí účastníci 
setkání EYE o budoucnosti Evropy. Zdůraznili, 
že je třeba více zpřístupnit orgány EU, učinit 
je transparentnějšími a bližšími (mladým) 
občanům a posílit úlohu Evropského 
parlamentu. Důraz byl kladen na roli médií, 
sociálních médií a vzdělávání občanů, pokud 
jde o to, co EU dělá, a na nutnost aktivně 
zvyšovat význam mladých lidí v evropském 
rozhodovacím procesu. Vysoko na seznamu 
témat, která zmiňovali mladí účastníci, byla 
také kvalitní pracovní místa. Vyjádřili názor, 
že současná úsporná opatření škodí sociální 

politice v době, kdy každý čtvrtý mladý člověk 
žije v chudobě.

Evropské fórum mládeže a budoucnost 
Evropy

Evropské fórum mládeže je hrdé na to, co 
mladí lidé v diskusích dokázali, na jejich 
zapojení, představy, ale také realistický přístup 
a schopnost navrhovat konkrétní opatření EU. 
Zároveň jsme rádi, že mnoho našich podnětů 
vyjádřených v kampani LoveYouthFuture 
pro nastávající funkční období Evropského 
parlamentu a Evropské komise měly ve 
Štrasburku silnou odezvu.

Jsme přesvědčeni, že ke zlepšení situace 
mladých lidí v Evropě je třeba, aby EU podnikla 
kroky v následujících oblastech:

• Demokratičtější Unie

Evropská unie potřebuje posílit svou 
demokracii, ať už podpořením iniciativy 
evropských občanů, tak vytvořením nad-
národních kandidátních listin pro volby do 
Evropského parlamentu a přímou volbou 
předsedy Evropské komise. Pokud mají být 
mladí lidé slyšeni, musí evropské a vnitro-
státní strany zařadit více mladých kandidátů 
na volitelná místa a členské státy Evropské 
unie by měly snížit volební věk pro volby do 
Evropského parlamentu a pro národní volby na 
16 let.
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• Nový udržitelný růst

Cesta z krize a potažmo i budoucnost EU 
závisí na vytvoření nového růstu, který bude v 
souladu se sociálně a environmentálně udrži-
telnějším modelem rozvoje. Podnikání a zelená 
ekonomika mají tedy obrovský význam pro 
mladé a jejich nezávislost, ať už jde o podniky 
zakládané mladými lidmi, či o možnosti jejich 
zaměstnání. Vyzýváme EU k boji s nezaměstna-
ností mezi mladými a k podpoře udržitelnější 
ekonomiky. EU by měla členské státy směřovat k 
udržitelnějším modelům ekonomiky. Současně 
by měla zajistit, aby kvalita vytvořených 
pracovních míst odpovídala minimálním 
normám. Především by měla být zavedena 
minimální mzda a evropský status stážistů.

• Silnější Unie

Evropská unie musí učinit krok dopředu, aby 
naplnila očekávání mladých. Řada problémů 
již nemůže být řešena samotnými členskými 
státy, především otázky hospodářské, 
fiskální, environmentální a sociální politiky a 
politiky zaměstnanosti. EU by měla v plném 
rozsahu využít kompetencí, které již má, a 
nastolit novou spravedlivější rovnováhu mezi 
úspornými opatřeními a sociální politikou. 
Očekáváme také od EU, že bude důrazně 
využívat ustanovení článku 165 SFEU „podpořit 
[...] zapojení mladých lidí do demokratického 
života Evropy“ a posílí prostor pro mladé lidi v 
evropské demokracii.

• Nové zdroje pro nové investice

Evropská unie bude potřebovat prostředky 
pro jednání o těchto zásadních oblastech, 
to znamená nové zdroje pro nové investice. 
Evropská unii by měla mít možnost získávat 
vlastní zdroje formou přímého zdanění vlivů na 
životní prostředí a evropské daně z finančních 
transakcí.

• Sociální Evropa

Evropská unie stanovila normy ochrany lidských 
práv a vybudovala hodnoty demokracie a 
právního státu, což umožňuje generacím 
překonávat stará nepřátelství a žít v míru. 
Zároveň rozvinula evropský sociální model 
zahrnující podporu vysoké úrovně zaměstna-
nosti, záruku přiměřené sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a vysokou úroveň 
všeobecného a odborného vzdělávání a 
ochrany lidského zdraví. Tedy takový model, 
který občanům umožní vést důstojný život. Pro 
nové generace je klíčové, aby těžily z tohoto 
práva. Proto je důležité, aby Evropská unie 
stála pevně za těmito hodnotami a zajistila, 
že sociální reformy se nebudou dít na úkor 
mladých lidí.
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Na panelové diskuzi sedí společně účastníci a dobrovolník EYE
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Udržitelnost

Udržitelnost: 
Vytváření zelenější Evropy

Udržitelnost je širokým tématem, které zahrnuje rozsáhlé spektrum otázek – od zajištění 
zdrojů energie a možností řešení problému nadměrného rybolovu přes veřejné finance 
až po kontrolu finančních trhů a světového obchodu. Účastníci setkání EYE se tomuto 
tématu věnovali s velkým zájmem, podíleli se na diskusích a laboratoři nápadů a 
získávali inspiraci ze sdílení osvědčených postupů mezi vrstevníky. Zaměřili se na to, 
jak začlenit myšlenku udržitelnosti do ekonomiky, životního prostředí a společnosti, 
důsledkem čehož by byla vytvořena lepší Evropa.

Evropa – šetrná k životnímu prostředí a 
udržitelná?

Při jednom ze setkání dostalo zhruba 60 
účastníků z různých zemí příležitost představit 
svůj pohled na udržitelnější a k životnímu 
prostředí šetrnější Evropu. Osmnáctiletý 
Philippe ze Švýcarska sdělil, že je třeba přestat 
mluvit a namísto toho vyslat jasný signál, a 
Imogen z Velké Británie dodala, že by si ráda 
myslela, že jako mladá občanka Evropské 
unie může ovlivnit její politiku související s 
udržitelností.

Na konci setkání nabídli účastníci pět návrhů 
pro udržitelnou Evropu. Ty zahrnovaly koncept 
společnosti nulového odpadu, jehož jádrem by 
byla výroba zcela recyklovatelných produktů, 
nové způsoby výroby energie, důraz na místní 
potravinovou produkci a vytvoření udržitel-
ného dopravního systému na evropské úrovni. 
Mezi nejčastěji zdůrazňovanými aspekty byla 
potřeba lepšího porozumění a vzdělávání, 
pokud jde o životní prostředí a udržitelnost, 
otázka přístupu k nezávadné vodě a to, že 
řešení problému vyžaduje společná opatření 
spíše na evropské než na vnitrostátní úrovni.

Divadlo a rolové hry na téma udržitelnosti

Hodnotný příspěvek setkání EYE představovala 
politická divadelní hra předsedy německé Rady 
ekonomických expertů Wolfgang Wiegarda 
„Jsme v krizi“. Hra ztvárněná třemi herci se 
nápaditě a vtipně zabývala komplexními 
otázkami, například konverzí nesplácených 
hypotéčních úvěrů, negativním dopadem 
systémů s „nabalovacím efektem“ a další 
existencí eura. Na akci, které se zúčastnilo 
zhruba 110 účastníků, zazněla též živá hudba, 
bylo možné shlédnout různé videonahrávky a 
zapojit se do společného spontánního zpěvu.

Uskutečnila se také rolová hra zaměřená 
na životní prostředí, klima a udržitelnost 
v Evropské unii. Účastníci setkání EYE byli 
vyzváni, aby na sebe vzali roli poslance 
Evropského parlamentu. Byli rozděleni do 
sedmi politických skupin Evropské unie a 
projednávali rámcový plán politiky v oblasti 
klimatu a energie 2030 na základě skutečných 
právních předpisů. Účastnice Hanan Kostetová 
z Belgie vyjádřila názor, že by se EU měla více 
zaměřit na zvýhodňování těch iniciativ, které 
podporují zelená řešení a zaměřují se na ně, 
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Udržitelnost

než na penalizování těch, které působí proti 
udržitelnosti.

„EU může vykonávat svůj vliv tím, že změní 
způsob myšlení spotřebitelů, vyvine tlak na 
směřování výzkumu a rozvoje k zelenějším 
řešením a bude přemýšlet v dlouhodobém 
horizontu. Potřebujeme velkou změnu, jinak se 
situace nezlepší,“ řekla.

„Poslanci EP na jeden den“ přijali tři ambiciózní 
cíle pro rok 2013. 55% snížení skleníkových 
plynů, využívání obnovitelné energie ze 45 
% a 40% celkové úspory energie. Rozhodli, 
že ve financování těchto cílů převezmou 
odpovědnost členské státy a pokryjí dodatečné 
náklady. Navrhli reformu systému EU pro 
obchodování s emisemi, a to představením 
minimální a maximální ceny za emise uhlíku. 
Vášnivě diskutovali o biopalivu, což vyústilo v 
hlasování o zachování pobídek, které přispívají 
například ke zmírnění chudoby v rozvojovém 
světě. Schválení těžby břidlicového plynu bylo 
delegováno na místní úroveň.

Spravedlivý obchod

Vzhledem k tomu, že na 10. května připadal 
světový den spravedlivého obchodu, se 
uskutečnila diskuse konaná Úřadem na podporu 
spravedlivého obchodu (Fair Trade Advocacy 

Office) o vztahu spravedlivého obchodu s 
EU. Ve svých úvodních poznámkách mluvil 
Alexander Flores, člen organizace producentů 
spravedlivého obchodu „Aprainores“ se sídlem 
v El Salvadoru, o důležitosti spravedlivého 
obchodu pro komunity v rozvojových zemích 
a uvedl, že spravedlivé ceny jsou zásadní pro 
rozvoj na sociální i individuální úrovni.

„Mimo jiné pomáháte dětem z těchto rodin 
chodit do školy,“ řekl.

Alexander Flores vyzdvihl v souvislosti s 
dohodou o volném obchodu, jak je důležité 
zohlednit základní lidská práva, zajistit důstojné 
pracovní podmínky a zakázat dětskou práci v 
rozvojových zemích. Mezinárodní pomoc by 
se měla zaměřit spíše na předávání znalostí a 
technologické inovace než na peníze.

Změna klimatu

Důležitým tématem debaty trvající po dva dny 
setkání EYE bylo klima a kroky, které by měli 
podniknout samotní evropští občané, aby 
zmírnili svůj dopad na životní prostředí. Mladí 
přátelé planety Země zorganizovali interaktivní 
workshop, na kterém byli účastníci rozděleni 
do skupin, které představovaly jednotlivé 
kontinenty, a byli vyzváni k diskusi o odpověd-
nostech Evropy z hlediska změny klimatu:

„I když nás tento problém v současné době 
nepálí, bude mít dopad na mnoho lidí v 
budoucnosti,“ řekl Cahner Max ze Španělska.

Joost de Moor z Nizozemska řekl:

„Vlády musí usilovat o změnu lidského chování, 
čímž zajistí, že na sebe občané vezmou větší 
odpovědnost.“
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Výzva k předkládání podnětů a podpora 
rybářů

V panelové diskusi na téma budoucnosti 
udržitelného rybolovu se účastníci zmínili 
o nedávných úspěších EU v souvislosti se 
změnami právních předpisů a velké výzvy 
spojené s prováděním a naplňováním cílů 
společné politiky EU, a to bez ohledu na to, 
že některé země jsou zasaženy více než jiné. 
Účastníci ostře kritizovali silný lobbying, v jehož 
důsledku bylo v nedávné době v Parlamentu 
těsnou většinou zamítnuto postupné stahování 
destruktivních hlubinných vlečných sítí a měli 
pocit, že by se tato otázka měla vrátit na pořad 
jednání. Mnoho účastníků, zejména z jižní 
Evropy, vyzývalo k větším pobídkám a podpoře 
rybářů v jejich zemích, kteří by si na živobytí 
mohli vydělávat například rybářskou turistikou. 
Cítili, že kvóty a nepřiměřená nařízení EU mají 
negativní vliv na jejich komunity. Řečníci 
panelové diskuse i její účastníci navrhovaly, 
aby kvótu umožňovaly větší flexibilitu, díky 
čemuž by bylo méně ryb házeno zpátky do 
moře, a vyslovovali se pro vytváření pobídek k 
zpestřování evropské stravy o další druhy ryb.

Ochrana životního prostředí

Energetická bezpečnost, přechod na energii 
z obnovitelných zdrojů, zlepšení energetické 
účinnosti a řešení změny klimatu bylo jádrem 
další panelové diskuse s názvem „Máme moc...“. 
Jedním z klíčových témat, kterému se řečníci a 
účastníci panelové diskuse věnovali, byl způsob 
zajištění energetické bezpečnosti a zachování 
významných hospodářských, ekologických a 
sociálních aspektů udržitelnosti. Vzhledem k 
současné diplomatické krizi mezi EU a Ruskem 
byla nastolena otázka, zda by neměla být 
omezena závislost na ruském plynu a ropě. 
Jedním z navrhovaných řešení bylo orientovat 
se na Kanadu a její rozsáhlé zdroje ropy a plynu. 
Je ale v tomto případě využíván dehtový písek 
a jsou ohromné sociální a ekologické dopady 
těžkého těžebního procesu přijatelné pro EU, 
která si klade za cíl mít vedoucí postavení v 
oblasti udržitelnosti? Kait Bolongaro žijící v 
Paříži si to nemyslí:

„Kdo jiný než Evropská unie by měl hájit 
životní prostředí? Nedávné zmírnění postoje ke 
směrnici o jakosti paliv, která povoluje dehtový 
písek v EU, by mělo být odvoláno.“

Bylo dosaženo větší shody ohledně toho, jak 
významná je podpora obnovitelných zdrojů 
a ohledně zvýšení energetické účinnosti. 
Dokonce i řečníci panelové diskuse požádali o 
větší účast mladých v těchto otázkách.

Další pohled na cirkusové představení

Tři dobrovolníci u jednoho z informačních  
stánků v budově EP
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Udržitelná organizace

Organizování tak velké akce, jako je setkání EYE, 
vyžaduje velkou míru logistiky a plánování, aby 
probíhala co nejekologičtěji. Ewa Iwaszuková, 
dobrovolnice působící v organizaci 
Mezinárodní mladí přátelé přírody, se podělila 
o několik nápadů, které by setkání EYE učinily 
ekologičtějším:

„Důležitou otázkou zůstává, jak shromáždit 5 
500 lidí kvůli události trvající pouze dva dny. 
Každý se dopravuje letecky, ale organizátoři 
by měli myslet na uhlíkovou stopu a vyzvat 
účastníky k jízdě vlakem. Vím, že pouze hrstka 
lidí využila jízdenku Eurorail.“

Přestože na setkání byla široká nabídka jídla, 
Ewa Iwaszyková by uvítala větší výběr pro 
vegetariány a vegany:

„Myslím, že většina jídla, která se během 
této akce prodala, byla místní výroby, což je 
správné, ale měla by být větší nabídka jídel pro 
vegany a vegetariány.

Na celosvětové politické scéně se Evropská 
unie snaží být vzorem v otázkách klimatu. Bylo 
by skvělé, kdyby se toto povědomí odrazilo 
i na události, jako je tato. Organizování tak 
velké akce může být inspirací a mohla by se 
naplánovat jako akce s nulovou uhlíkovou 
stopou,“ shrnula.
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Schránka nápadů „udržitelnost“: 
nový evropský životní styl – udržitelné podnikání a žití

Omezení plýtvání a emisí:

do roku 2030 dosažení nulového 
odpadu v souladu se 100% 
recyklovatelnými produkty, 

delších životních cyklů produktů 
a rozvoje nových recyklačních 
metod. Snížení emisí redukcí 

obalů a objemu dopravy. 
Efektivní boj s nadbytečným 

znečišťováním, např. vzděláváním. 
Zákaz igelitových tašek v 

obchodech.

Sociální Evropa:nutnost efektivní pomoci ze strany Evropy těm státům, jejichž hladina 
moře se zvedá a historická 

zodpovědnost Evropy v procesu globálního oteplování.

Společné hodnoty:
nezávadná a volně 
dostupná voda pro 

všechny. Voda, která je 
přírodním zdrojem a 

jedním z lidských práv, by 
neměla být ponechána 

soukromému trhu.

Doprava:
evropská vysokorychlostní železniční síť, která by byla dotovaná, čímž by byla cenově přijatelná a výrazně levnější než letecká doprava. Tato síť by se nezaměřovala jen na střed Evropy, ale rozprostírala by se i do periferií, tak aby byla všude podporovaná udržitelná doprava.

Pobídky:
zvýhodnění iniciativ, které podporují na zelená řešení a zaměřují se na ně, spíše než penalizování těch, které působí proti udržitelnosti. Poskytnutí finanční pobídky pro udržitelnou spotřebu, např. povolení odečtu z daní těm, kteří se stravují 

ekologicky.

Ekologická a  
sociální stopa:

transparentní systém pro společnosti, které se zabývají udržitelností a lidskými právy. Systém by měřil ekologickou a sociální stopu společností.

Obnovitelná energie:

podpoření cenově přijatelné, 

obnovitelné energie a úplný 

zákaz jaderné energie. Navržení 

plánu pro bezuhelnou, zelenou 

energii do roku 2040, má-li 

EU zůstat důvěryhodná, když 

vyzývá ke snižování emisí CO2. 

Investování do udržitelného 

rozvoje, např. do výzkumu 

zaměřeného na nové způsoby 

produkování zelené energie 

za pomoci závazných plánů v 

mezinárodním měřítku.

Hospodářská opatření:
Zákaz všech výjimek energeticky náročných průmyslových odvětví – platit by měli ti, kteří jsou zodpovědní za změnu 

klimatu.

Vzdělání:

lepší porozumění a vzdělávání 

v oblasti životního prostředí 

a udržitelnosti. Udržitelnost 

jako základní školní předmět. 

Více informací o udržitelnosti 

ve sdělovacích prostředcích 

a přechod k ekologicky 

šetrnějším postupům v EU.

Udržitelné potraviny:
zdůraznění plánu lokální, sezónní a ekologické výroby potravin (žádné geneticky modifikované organismy), rozvinutí systému nulové kilometrové vzdálenosti (tzn. cena potravin, která zahrnuje i skryté výdaje, např. dobré životní podmínky zvířat), schválení jednotné politiky v oblasti nakládání s odpady v potravinářském průmyslu, vzdělávání v oblasti potravinářského průmyslu a plýtvání s potravinami a poskytnutí pobídky pro zpestření evropské 

stravy.
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Udržitelnější budoucnost je v rukou mladých lidí 
– Komentář Evropského fóra mládeže

Alarmující údaj, že 29,7 % mladých lidí v EU 
ve věku 15 – 24 let je ohroženo chudobou 
nebo sociálním vyloučením, posouvá 
globální rozvojovou agendu do neúprosných 
souvislostí. To, že vlády neuspěly v dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí a že se nedokázaly 
dohodnout na skutečném a závazném příslibu 
ve věci změny klimatu, nejsou jen „otázky 
týkající se Jihu“, ale velmi skutečné výzvy, 
kterým čelí současné a budoucí generace 
Evropy. Důležitým krokem vpřed bylo to, že na 
konferenci Rio+20 se hovořilo o vzájemném 
působení udržitelnosti a globální rozvojové 
agendy a o vzájemné provázanosti mezi lidmi 
a životním prostředím. Nové „cíle udržitelného 
rozvoje“, jakmile budou určeny, ovlivní životy 
mladých lidí v Evropě a ve světě a budou mít za 
cíl řešit mimo jiné chudobu, vzdělání, zdravotní 
péči, zaměstnanost a výzvy životního prostředí.

Současná diskuse o nové globální agendě má 
proto pro mladé lidi zásadní význam. Evropské 
fórum mládeže se snaží dosáhnout toho, 
aby byli mladí lidé a mládežnické organizace 
považovány za nepostradatelné hráče v rozvoji 
a zavádění globální agendy, která je schopná 
zlepšit situaci mladých lidí v Evropě a na celém 
světě a zároveň jednoznačně bere v potaz 
jejich práva.

Udržitelnost na Evropském setkání 
mládeže

Setkání EYE poskytlo mladým lidem prostor k 
diskusi a ke sdílení jejich představ o udržitelném 

rozvoji. Diskuse analyzovaly komplexní otázky, 
mezi kterými byla výroba a využití energie, 
daňové úniky a nestabilita finančních trhů i 
hledání alternativních strategií, jakými jsou např. 
družstva. Mladí lidé označovali udržitelnost za 
jedno z nejdůležitějších témat týkajících se 
mladých lidí na celém světě a vyzývali politické 
činitele, aby převzali iniciativu a urychleně 
podnikli kroky ke zmírnění klimatické a lidské 
katastrofy.

Evropské fórum mládeže a nová globální 
agenda

Následující body jsou Evropským fórem 
mládeže považovány za zásadní prvky účinné 
udržitelné rozvojové agendy po roce 2015:

• Ambiciózní nový globální závazek v 
oblasti udržitelného rozvoje

Evropská unie musí hrát hlavní roli v dosažení 
dalekosáhlé globální dohody, která bude klást 
důraz na odpovědnost vlád a zahrne účinné 
donucovací mechanismy. Aby se úspěšně 
uchopily komplexní a vzájemně propojené 
hospodářské, sociální a environmentální výzvy, 
kterým dnešní svět čelí, a aby byly splněny 
ambice vymýtit chudobu díky udržitelnému 
rozvoji, není možné pokračovat v zajetých 
kolejích. Je potřeba zásadně změnit přístup 
světových představitelů k celosvětovým 
výzvám a vytvořit transformační agendu pro 
mladé lidi, která jim pomůže přetvořit Evropu 
a svět k svému obrazu. Nová agenda musí 
zahrnovat jasné a měřitelné cíle, které budou 
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schopny měřit pokrok v boji s chudobou a úsilí 
o dosažení udržitelného rozvoje do roku 2030. 
Tato agenda musí být založena na právech, 
musí být pokroková a celosvětově přijatelná a 
aplikovatelná.

• Komplexní investování do mladých lidí 
jakožto do klíčových hráčů pro zabezpečení 
udržitelného rozvoje

Mladí lidé ve věku 15–24 let tvoří přibližně 18 % 
světové populace. Reálná investice do mladých 
lidí je zásadní k tomu, aby jim bylo umožněno 
vzít na sebe rozhodující úlohu v agendě po 
roce 2015. Zásadní je investice do kvalitního 
vzdělávání. Do roku 2030 musí být garantován 
volný přístup ke kvalitnímu formálnímu a 
neformálnímu vzdělávání na všech úrovních. 
Kvalitní vzdělání uplatňuje metody zaměřené 
na studenta a inkluzivní systém, je kritické k 
normám a zmocňuje mladé lidi k tomu, aby 
se stali aktivními světoobčany. Zrovna tak je i 
investice do kvalitních pracovních míst před-
pokladem pro udržitelný rozvoj. Do roku 2030 
musí být garantována všem mladým lidem 
důstojná práce, což zahrnuje důstojnou a spra-
vedlivou mzdu, bezpečné pracovní podmínky, 
zastupování a sociální ochranu.

• Zapojení mladých lidí a mládežnických 
organizací

Kvalitní zapojení mladých je zcela zásadní pro 
vytváření kultury odpovědného, aktivního a 
demokratického občanství. Mladí lidé se musí 
zapojit do sociálního, politického a ekonomic-
kého rozhodování, což s sebou nese také jejich 

smysluplnou účast na přípravy a provádění 
politik a činností v oblasti rozvoje. Hlavním 
partnerem při vytváření procesů udržitelné 
účasti mládeže jsou mládežnické organizace. 
Musíme ocenit jejich roli, která umožňuje 
zapojení mladých lidí, a to skrze neformální 
vzdělávání. Mládežnické organizace by měly 
být považovány za stálého partnera rozhodo-
vacích procesů.

• Významná změna v investování a modely 
světového obchodu

Skutečný pokrok v udržitelném rozvoji vyžaduje 
zásadní změnu ve způsobu řízení globálních 
investic a obchodu. V centru všech přijatých 
modelů musí stát odpovědnost a světové 

Stany YO!Village před Parlamentem
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společenství musí být vedeno principem 
mezinárodní solidarity. Musí být vynaloženo 
společné úsilí zahrnující klíčové hráče, jako jsou 
MOP a WTO, které vyřeší nespravedlivé dotace 
narušující hospodářskou soutěž a prosadí 
spravedlivý obchod. Prioritou se též musí stát 
zkvalitnění regulace finančního sektoru a musí 
být zaveden spravedlivý systém zdanění.

• Změna spotřeby a skladby produkce

Je třeba naléhavě řešit neudržitelnou spotřebu 
a skladbu produkce. EU má v této oblasti zvláštní 
povinnost, neboť odpovídá za nepoměrně 
velký podíl celosvětové spotřeby. Je naléhavě 
nutné vzdělávat spotřebitele. Občané musí 
být lépe informováni o své odpovědnosti a 
o následcích nadměrné spotřeby energie a 
zdrojů. Zároveň musí být podporovány alterna-
tivní postupy, které zabezpečí větší účinnost a 
spravedlivější distribuci spotřeby. Mládežnické 
organizace jsou klíčovým zdrojem. Neformální 
vzdělávání, které používají, je osvědčeným a 
velmi účinným nástroj pro sociální změnu. Kouzelné zrcadlo Magic Mirror posloužilo  

jako prostor pro zajímavé diskuze
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant

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

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

the future!

Clément Arbib @clearbib

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Proper-

ty for the future of our  
technologies

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch

«Feel Europe, live Euro-
pe, love Europe.» Happy 

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

@AnniPodimata

Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl

Please stop promoting Eras-
mus, mobility and interns as a 
solution for youth unemploy-

ment-it’s not! Jobs are! #yftt 

#eyestream

European Youth Press  
@youthpress

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

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25

We have to build a strong 
European civil society 
aimed to defend EU’s  

values and goals
#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing!

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan

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

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

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

everyone who organised it
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Evropské hodnoty

Evropské hodnoty:  
Globální hráč – férový hráč?

Genderová rovnost a mezigenerační 
solidarita

Během diskuse, kterou vedla poslankyně EP 
Doris Packová, byl kladen důraz na gender 
jako sociologický problém a na způsoby, které 
by v budoucnu napomohly mladé generaci 
překonat genderové rozdíly. Tato akce byla 
nazvána „50/50 podíl v naší generaci“. Jak se 
dalo očekávat, diskusi vedly tři ženy a poměr 
žen a mužů v publiku byl zhruba 4:1.

„Do tohoto boje musíme zapojit muže,“ 
prohlásila účastnice diskuse Paula Nehrerová 
ze Světové asociace skautek (WAGGGS).

Podíváme-li se blíže na celkové složení pět set 
účastníků této akce, vidíme, že muži a ženy 
byly zastoupeny v poměru 2:1. Někdo by mohl 
namítat, že zastoupení mužů bylo dostatečné 
a že by bylo patřičnější zajistit účast na 
událostech podobným EYE ženám, které jsou 
uznávanými odbornicemi.

Vzhledem k tomu, že evropská populace stárne 
a současný věkový průměr poslanců EP je 55 
let, shodli se účastníci a organizátoři setkání 
na tom, že je důležité podporovat mezigene-
rační dialog, obzvláště v oblasti rozhodovacích 
pravomocí.

„Nechci se zaměřit na žádnou konkrétní 
věkovou hranici. Jde totiž hlavně o osobní 
a kulturní názory,“ sdělila Sofia Valentiová 
z Itálie během semináře, který byl zaměřen 
na překonávání předsudků vůči starším 
generacím.

Podle Hu Hao, který se narodil v Číně, ale žije 
a studuje ve Francii, obětují rodiče v Číně 
všechno tomu, aby mohli vychovat své děti.

„Mladí lidé si toho však moc neváží,“ řekl.

Francouzský student Benjamin Ahmada 
narozený v Kamerunu má však úplně jinou 
zkušenost:

„U nás se ke starším osobám chováme úplně 
jinak, než se k nim chovají mladí lidé ve Francii. 
U nás neexistují stereotypy a staré lidi vždy 
respektujeme.“

Politická komedie

„Tohle je dost neobvyklá show, mohu-li to 
vůbec nazývat show. Většinou se nesetkávám 
s tím, že by si lidé dělali poznámky o tom, co 
říkám. Navíc 11:30 není obvykle dobou na 

Zatímco řečníci setkání EYE byli poněkud jednotvární, doprovodný program setkání byl 
více než uspokojivý. Na řadu přišlo spoustu klíčových témat, ať už během panelových 
diskusí o pozici Evropy jakožto dobrého souseda a užitečného a přínosného světového 
hráče, se zvláštní pozorností věnovanou Ukrajině, nebo během laboratoře nápadů 
soustředěné na evropské hodnoty 21. století.
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žertování,“ uvedl Andy Zaltzman svou řeč 
„Můžeme se smát všemu?“ na setkání EYE.

Byl to rozhodně neobvyklý, zajímavý zážitek 
pro posluchačstvo složené ze stovky mladých 
Evropanů, kteří se po devadesát minut bavili 
diskusí o smyslu a limitech komedie.

„Komedie je nesmyslná. Nemá být útočná, 
pouze zábavná. Ale zda je ve skutečnosti 
útočná či ne, je na posouzení diváka,“ vysvětlil 
britský komik, který sám sebe označuje za 
pesimistu.

Jeho vystoupení simultánně tlumočené do 
několika jazyků nejen upoutalo posluchačstvo 
a pobavila tlumočníky, ale zároveň nadneslo 
několik vážných otázek o humoru. Je komedie 
limitovaná? Může komedie uškodit, když se 
zabývá sociálními problémy? Skupina se shodla 
na tom, že o tragédiích, lidském neštěstí a 
současných či minulých válkách by se nemělo 
žertovat. Avšak témata kolem nás, mezi která 
patří politické události, mohou a ve skutečnosti 
by měla být zpracovávána komiky, kteří, dle 
Zaltzmana, jsou za svou práci zodpovědní. 
On sám si nastolil osobní práh, který ověřuje 
otázkou, zda by svou scénku zahrál matce.

Zdálo se, že posluchačstvo celkem vzato 
uznává politickou komedii:

„Bylo to skvělé. Byla to směs vtipů a dobrých 
názorů na podstatu komedie. Hodně jsme se 
nasmáli. Zvedlo mi to náladu a těším se, až si 
s ostatními popovídám o tom, kam až komedie 
může zajít,“ řekl Daryl Chou z Rakouska.

Setkání s realitou:  
ocitnout se v kůži někoho jiného

V průběhu druhého dne setkání EYE přišla na 
řadu hra „Evropské hodnoty: setkání s realitou“, 
která se odehrála v YO!Village a umožnila 
zhruba třiceti účastníkům setkání EYE hru 
nejen sledovat, ale také se zapojit a mít moc 
změnit tok vyprávění.

Představení začali herci znázorňující zkoušku 
orchestru a problémy s komunikací, které 
vyvstaly mezi dvěma hudebníky, kteří nebyli 
spokojení s jedním z nich. Vasya, tichý a plachý 
chlapec z Běloruska, byl terčem urážek a 
posměchu kvůli své národnosti a nikdo nebral 
na vědomí jeho přání předvést, co umí. Poté 
byli diváci vyzváni, aby změnili osud hlavní 
postavy a představili si, jak by se oni sami bránili 
proti takovýmto útokům, kdyby byli v kůži 
Vasyi. Herci zahráli stejnou scénu, ale tentokrát 
je diváci mohli v kteroukoli chvíli zastavit, 
zaujmout místo Vasyi a hrát místo něj. Alespoň 
pět účastníků si zahrálo hlavní roli a strategie, 
kterou proti šikaně použili, byla odlišná. Došlo 

Evropské hodnoty

Politická komedie v podání Andyho Zaltzmana
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na vtipkování i pochlebování násilníkovi. 
Několik účastníků EYE poznamenalo, že oni 
sami se v minulosti setkali s diskriminací a že 
jim tato hra ukázala možnosti, jak reagovat na 
verbální agresi.

Lidská práva, svoboda slova a trestné 
činy motivované rasovou či jinou 
nenávistí

Přestože se některá témata překrývala, koncept 
„Evropských hodnot“ vyzdvihl otázky nená-
vistných verbálních projevů a kybernetické 
šikany a vyzval účastníky k diskusi o právních 
předpisech a politikách EU ve vztahu k 
internetu a iniciativám, které by přispěly ke 
zvýšení povědomí o těchto otázkách, jako 
tomu bylo například u kampaně Rady Evropy 
„No Hate Speech“.

Evropský parlament si stanovil za cíl prosazovat 
po celém světě lidská práva, ochranu menšin 
a hodnoty demokracie (v neposlední řadě 
svobodu přístupu k informacím a svobodu 
tisku). Situace digitální mediální revoluce je 
poznamenána narůstající nestabilitou. Vyvíjí se 

nové metody omezování svobody myšlení a 
nové způsoby, jak obejít právní předpisy.

V EU je mnoho právních předpisů, které 
upravují svobodu projevu. V některých zemích 
je svoboda tisku velmi omezená a novináři 
musí svou práci podrobovat autocenzuře. 
Situace je daleko horší mimo EU.

Olivier Basille z organizace Reportéři bez hranic 
se zabýval důležitostí nových sociálních médií 
ve válečném zpravodajství. Jak vyplývá ze sta-
tistických údajů Reportérů bez hranic pro rok 
2014, které vyčíslují svobodu tisku, zemřelo od 
začátku roku 17 novinářů a 10 internetových 
aktivistů („netizenů“), dalších 174 novinářů a 
166 internetových aktivistů bylo uvězněno. 
Seznam je zveřejňován každý rok a měří úroveň 
svobody informací ve sto osmdesáti zemích. 
Znázorňuje stupeň svobody, kterou mají 
novináři, zahraniční korespondenti a interneto-
vých aktivisté v zemi a snahu místních orgánů 
zabezpečit tuto svobodu.

Přestože se všechny tyto případy udály mimo 
území Evropské unie, Basille zdůraznil, že ne 
vždy je nutné hledat porušování lidských práv 
v souvislosti se svobodou tisku za hranicemi 
Evropské unie. Více než polovina zemí EU je na 
seznamu.

Rusko a Evropská unie

Téma, které se v souvislosti se svobodou 
projevu a bezpečností online v debatách 
opakovalo, se týkalo ochrany vnitřních 
informátorů. Oliver Basille prohlásil:

„V Evropě a evropské politice nám chybí 
občanská statečnost. V tomto případě byla 
statečnost na ruské straně. Nepodařilo se nám 

Diskuze o zkušenostech s diskriminací - setkání pod názvem 
Živá knihovna, organizované Radou Evropy
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ochránit muže, který odhalil, že jsme všichni 
tajně sledováni.“

Posluchačstvo složené z několika stovek 
mladých lidí vyjádřilo souhlas dlouhotrvajícím 
potleskem.

V Rusku je situace médií obzvláště špatná. Kirill 
Korotejev, člen ruské lidskoprávní organizace 
„Memorial“ oceněný Sacharovovou cenou 
v roce 2009 vysvětlil, že díky rychlému 
vývoji internetu je pro ruskou vládu stále 
těžší blokovat obsah. Proto jednoduše mění 
strukturu sdělovacích prostředků. Mladá žena 
z posluchačstva upozornila no to, že současná 
situace homosexuálů v Rusku je kritická. Ani 
policie je neochrání před pronásledováním.

„Beztrestnost policie je zřejmě největší problém, 
kterému dnes Rusko čelí,“ řekl Kirill Korotejev.

Multikulturalita a tendence populismu

Společně s imigrací bylo diskutováno téma 
„odvrácené strany globalizace“, především 
obchodování s lidmi. Během jedné laboratoře 
nápadů bylo 40 účastníků vyzváno, aby 
navrhli inovativní řešení, která by napomohla k 
vytvoření lepší Evropy. Jedním z nápadů bylo 
organizování evropských setkávání nejen pro 
mladé a mobilní občany, kteří jsou schopni 
se po Evropě pohybovat, ale také pro starší 
osoby a sociálně vyloučené skupiny v evropské 
veřejné sféře. Největší úspěch měl návrh 
zavést minimální mzdu pro všechny země EU 
a bezplatné vzdělávání pro všechny. Na konci 
setkání se názory lišily:

Osmadvacetiletý Robin van Leijen z Nizozemska 
řekl, že by měl být v budoucnu kladen větší 
důraz na multikulturalitu.

„Měla by být viděna jako příležitost, ne jako 
hrozba.“

V souvislosti s multikulturalitou a tendencí 
populismu rozmáhajícího se Evropou rozebírali 
někteří účastníci setkání EYE současnou situaci 
imigrantů v EU, a to v souvislosti s obchodo-
váním s lidmi a s lidmi, kteří prchají ze svých 
domovů, aby nalezli lepší život v Evropě.

„Diskuse mi přišla zajímavá. Jsem z Itálie a 
žiju nedaleko ostrova Lampedusa. Hodně si to 
uvědomuji a vidím to každý den,“ řekla Sofie 
Valentiová a pokračovala:

„Jednotlivé členské státy tuto situaci nedokáží 
vyřešit vlastními silami. Evropa musí jednat 
jako celek a EU musí investovat více do 
humanitární pomoci.“

Evropské hodnoty
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Schránka nápadů „evropské hodnoty“: 
Globální hráč – férový hráč?

Zapojení:
podpora mezigeneračního dialogu za účasti mladých lidí – obzvláště v oblasti rozhodovacích pravomocí, např. pořádáním pravi-delných událostí jako je setkání EYE 2014 na regio-nálních úrovních.

Evropa pro lidi:EU, ve které budou lidé důležitější než banky a ostatní záležitosti.

Proti nenávisti:
uchopení jádra problému nenávistně motivovaných trestných činů vůči osobám LGBT, s cílem snížit nenávist vůči menšinám.

Hodnocení demokracie:
každoroční zveřejnění žebříčku demokracie Evropským parlamentem a umístění jed-notlivých evropských států. Ty státy, které by nesplnily určitý limit, by své politiky obhajovaly před Evropským parlamentem. Pokud by se jim nepodařilo Parlament přesvědčit, finanční převody by byly zablokovány. Evropský parlament by měl mít právo pozastavit členství v EU, pokud by země porušila základní evropské hodnoty.

Rovné podmínky:
prosazování genderové rovnosti na všech spo-lečenských úrovních, rovný přístup ke vzdělání a k pracovním místům, bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání nebo národnost.

Vzdělání:

bezplatné vzdělání pro všechny, 

včetně univerzitního vzdělání. 

Představení předmětu „Evropa 

dnes“ pokrývající evropskou 

historii, hodnoty, lidská práva 

a jazyky, čímž by se podpořilo 

společné povědomí o sdílených 

hodnotách a vytvořila se 

evropská identita. EU by měla 

financovat online vzdělávání 

o politických a občanských 

aspektech, přístupné všem 

školám včetně vysokých škol.

Odpovědné zdanění:

zavedení vyšších daní 

pro ty výrobky, které 

nerespektují práva 

zaměstnanců nebo 

pravidla týkající se 

životního prostředí.

Ochrana hodnot:

zavedení důrazného kodexu 

chování pro Evropu, pokud 

jde o obchod se třetími 

zeměmi, obzvláště pak s těmi, 

které mají problematickou 

pověst v oblasti řádné správy 

a řízení a lidských práv. To se 

týká obzvláště vývozu zbraní. 

Orgány EU musí zastavit 

spolupráci s diktaturami (např. 

obchodní dohody), přestože 

by se jednalo o strategické 

ekonomické partnery.

Výměna zkušeností:

několik nápadů: 1) pohraniční 

večeře sponzorované EU, kdy by 

se občané dvou zemí dostavili 

na společnou večeři, kde by 

ochutnali domácí místní kuchyni 

a navzájem se seznamovali; 

2) povinné výměny evropské 

mládeže s cílem poznat jiné části 

Evropy a vytvořit si přátele po celé 

Evropě; 3) pořádání evropských 

setkávání nejen pro mladé a 

mobilní občany, kteří jsou schopni 

se po Evropě pohybovat, ale 

také pro starší osoby a sociální 

vyloučené skupiny z evropské 

veřejné sféry.

Neopevněná Evropa!Respektování lidských práv při provádění hraničních kontrol v Evropě. Posílení principů solidarity, etiky a společné odpovědnosti při přijímání uprchlíků.
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Evropské hodnoty

Angažovanost, začlenění a práva mladých:  
– Komentář Evropského fóra mládeže

Právě v době krize bývají hodnoty EU nejvíce 
zpochybňovány. Co by EU měla udělat, co ne 
a jakým způsobem? Měla by se EU zaměřit na 
své tradiční činnosti nebo na to, co nejvíce 
prospěje většině lidí? Jak může EU zajistit, že 
její kroky nebudou mít nečekaně nepříznivý 
vliv na občany, obzvláště na příští generace, na 
její mladé občany?

Fórum mládeže má za to, že EU v horečném 
úsilí o nalezení východiska z krize nechala 
mladé občany za svými zády, takže nyní jsou 
jejich práva opomíjena. Mladí lidé slýchávají, 
že cestu ven z krize si musí najít oni sami. A to 
například neplacenými stážemi nebo drahými 
školeními či vzdělávacími semináři. To má za 
následek nejenom riziko, že bude ztracena celá 
jedna mladých lidí, ale také to, že tato generace 
nebude mít žádné nadějné vyhlídky a bude 
pocházet převážně ze sociálně a ekonomicky 
znevýchodněných vrstev, což ještě zvětší již 
existující propast.

Je jasné, že celoevropské problémy, mezi které 
patří bezpečnost práce a nezaměstnanost, 
vyžadují celoevropská řešení. Práva mladých 
lidí v Evropě mohou být nejlépe chráněna 
opatřeními na evropské úrovni.

Evropské hodnoty na setkání EYE
Aby nedošlo ke „ztrátě jedné generace“ a aby 
Evropa nepřestala respektovat své hodnoty, 
věří EYE, že EU musí učinit pozitivní krok vpřed 
a zajistit naplnění práv mladých občanů. 
To vyplynulo z diskusí během setkání EYE, 

například z diskuse České rady mládeže o 
různých aspektech angažovanosti a z debaty o 
zavedení kvót pro mládež v EU. Fórum mládeže 
se zaměřilo také na vícečetnou diskriminaci, 
které mladí lidé čelí, ať už z důvodů homose-
xuality, postižení, socioekonomického znevý-
hodnění atd.

Evropské fórum mládeže a evropské 
hodnoty
Zajistit, aby nová zůstala věrná svým hodnotám 
a zaručila práva své příští generace, nebude 
snadným úkolem. Bude to vyžadovat změnu 
pohledu na činnost EU a zamýšlení nad následky, 
které tato činnost nůže přivodit následující 
generaci. EU se bude muset postarat, aby bylo 
mladým občanům nasloucháno při vytváření 
politiky a právních předpisů, které se jich týkají. 
To s sebou nese méně rozhodnutí přístupem 
shora dolů a více přímé demokracie. Bude 
třeba zvýšit investice do přítomnosti mladých 
lidí, která jim zajistí budoucnost, ve které bude 
mít každý příležitost využít své schopnosti.

• Investice do mládeže

Evropské fórum mládeže věří, že by EU měla 
zaměřit své prostředky na podporu ekologicky 
udržitelného hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti, která staví člověka a jeho potřeby 
do jádra rozhodování, při němž se věnuje 
zvláštní pozornost mládeži a mládežnickým 
organizacím. Nová EU by se měla zaměřit na 
inovaci, soudržnost a mládež. Investice by měly 
jít především do kvalitního vzdělávání, boje s 
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nezaměstnaností mladých, směřování mladých 
k zeleným pracovním místům a podpory 
mladých podnikatelů.

• Vyrovnaný rozpočet zaměřený na růst

Členské státy by měly usilovat o pozitivní, 
střednědobě a dlouhodobě vyrovnaný 
rozpočet bez ohrožení sociálního státu a bez 
toho, že současná generace mladých lidí bude 
v budoucnu zatížená splácením dnešního 
dluhu.

• Účast mladých lidí

EU může mladým lidem umožnit uplatňovat 
jejich práva nejlépe tím, že je zahrne do 
rozhodovacích procesů, které se jich týkají 
– nic o nás bez nás. Je nejvyšší čas, aby EU 
podnikla konkrétní opatření a zavedla do 
praxe ustanovení Lisabonské smlouvy, které 
vyžaduje zapojení mladých lidí do demo-
kratického života v Evropě. Dále vyzýváme 
členské státy EU, aby snížily volební věk na 
16 let a to ve všech volbách, včetně voleb do 
Evropského parlamentu. Politické strany by 
měly být povzbuzovány k tomu, aby do voleb 
zapojovaly více mladých kandidátů.

• Uznávání Evropského fóra mládeže

Evropskému fóru mládeže, jakožto platformě 
mládežnických organizací v Evropě, by se 
mělo dostat většího uznání od všech orgánů 
EU (včetně Parlamentu) a měl by s ním, jako 
s hlavním partnerem, být pravidelně veden 
otevřený a transparentní dialog ve věci politiky 
a opatření, které se týkají mládeže.

• Přímější demokracie

Evropské fórum mládeže podporuje vytvoření 
nadnárodních volebních kandidátek pro volby 
do Evropského parlamentu, čímž by byli příměji 
zapojeni evropští občané.

Nejen Fórum mládeže a členské mládežnické 
organizace napříč Evropou tomu věří. Celkem 
240 kandidátů do Evropského parlamentu a 
85 zvolených poslanců EP napříč politickým 
spektrem a zeměmi vyjádřili v kampani 
LoveYouthFuture podporu mnoha nápadům.

Večerní koncert na náměstí Kléber
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250 místních dobrovolníků ze Štrasburku vypomáhalo během EYE
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Myšlenky dneška, události zítřka:  
„Nápady pro lepší Evropu“

S blížícím se koncem Evropského fóra mládeže byly sesbírány společné nápady pro 
lepší Evropu a během závěrečného setkání v jednacím sále Evropského parlamentu 
byly zpracovateli představeny. Převzala je poslankyně EP Doris Packová, předsedkyně 
Výboru pro kulturu a vzdělávání, která zde zastupovala Evropský parlament.

Dokonce i po tak náročném víkendu plném 
debat, rolových her, kulturních a sportovních 
představení a nočních akcí a koncertů byli 
účastníci v neděli ráno připraveni naslouchat a 
vyjádřit se k navrženým nápadům a závěrům, 
které byly načrtnuty během uplynulých dvou 
dnů. Z oficiálního ukončení události se tedy 
stala nová debata, nabízející nové pohledy a 
podněcující další diskuse.

Deset zpravodajů představilo hlavní myšlenky 
pěti témat setkání EYE a posluchači měli 
možnost se k nim vyjádřit.

Johanna Nymanová z Evropského fóra mládeže 
představila nápady pro lepší Evropu v oblasti 
nezaměstnanosti mladých a zmínila se zejména 
o povinnosti EU jednat v této věci:

„Politika EU by se měla zaměřit na vytváření 
kvalitních pracovních míst pro mladé 
lidi. Potřebujeme „nový úděl“ pro Evropu, 
investování do mladých a vytvoření nové 
sociální smlouvy. Řešení nezaměstnanosti 
mezi mladými může nabídnout evropská 
záruka pro mladé, ale musí být investováno 
do dalších zdrojů. Mladí lidé musí být zapojeni 
do plánování, provádění a hodnocení. Chceme 
zdůraznit, že na nezaměstnanost mezi 
mladými nemůžeme nahlížet jako na jejich 
selhání, ale jako na něco, co se týká společnosti 
jako celku. Je třeba začít hned jednat,“ řekla.

Jean-Francois Gerard z televize ARTE nabídl 
několik myšlenek o digitální revoluci a 
zmínil, že účastnící setkání EYE by uvítali více 
digitálních příležitostí. Prvním nápadem bylo 
představit ukazatel pirátství, malou ikonku, 
která by během stahování souboru uživatele 
upozornila, zda porušují autorská práva. 
Druhým nápadem bylo představit evropský 
antivirový program. Země by navzájem 
sdílely technologie a poznatky, na základě 
kterých by byl vytvořen cenově přijatelný 
antivirový program, který by chránil evropské 
občany před viry a spyware. Třetí myšlenkou 
bylo rozvinout digitální demokracii, která by 
umožňovala občanům volit online.

Ada Reichhartová představila několik nápadů k 
udržitelnosti EU, které čerpala ze své zkušenosti, 
kdy pracovala ve Štrasburku. Zaměřila se na to, 
že současná environmentální krize je sociálním 
problémem a nesmí se z ní stát problém 
ekonomický.

„Abychom docílili lepší Evropy, musíme změnit 
naše běžné chování, snížit spotřebu energie, 
znovu se zamyslet nad výrobním a spotřebi-
telským systémem, investovat do výzkumu 
obnovitelných zdrojů energie a zavázat se k 
přechodu na jiné zdroje energie.“

Paul Girard, zástupce institutu l’Institut 
d’études politiques de Strasbourg et de l’École 

Závěr
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nationale d’administration (IEP/ENA) zdůraznil, 
že je nutné rozšířit povědomí mezi evropskými 
občany všech věkových kategorií o tom, jaké 
hrozí nebezpečí při zadávání svých osobních 
údajů online. Vyzval také k zřízení standardi-
zovaného evropského volebního systému a k 
vytvoření společného trhu s energií, čímž by 
se omezila závislost na zemích mimo EU, jako 
je Rusko, a případný tlak, který by mohl být 
vyvíjen na členské státy EU.

László Földi z Rady Evropy se podělil o své 
myšlenky o lepší Evropě zastřešené evropskými 
hodnotami v následujících oblastech: evropská 
identita, Evropa ve světě, výzvy pro Evropu, 
lidská práva, svoboda projevu, nenávistná 
rétorika, angažovanost mládeže a příležitosti 
pro mladé lidi.

„Evropané se musí znovu zamyslet nad tím, co 
to znamená být Evropanem ve 21. století. Unie 
je výspou lidských práv a hodnot demokracie 
a jako taková je cílem pro migranty, uprchlíky 
a žadatele o azyl. Je také místem, kde se v 
současné době probouzí nacionalismus, 
extremismus a nesnášenlivost.“

Moderátoři Katarzyna Mortońová z organizace 
European Youth Press a Peter Matjašič z 
Evropského fóra mládeže vyzvali účastníky, 
aby sepsali své vlastní nápady pro lepší Evropu 
a hodili je do schránky nápadů umístěné venku 
v YO!Village. Nápady budou vystaveny na 
dočasné výstavě v Domě evropských dějin.

Chvíli po poledni, když se účastníci začali 
rozjíždět, zůstalo stále mnoho otázek nezod-
povězených: Proč tolik poslanců Parlamentu 
zrušilo svou účast na panelových diskusích? Kde 
byl předseda Evropského parlamentu, Martin 
Schulz? Kam se poděla rozmanitost Evropské 
unie – téma, kolem kterého se točilo tolik 
aktivit, ale které mluvčí ne vždy uchopili? Po 
třech dnech naplněných vášnivými diskusemi 
bylo zřejmé, že mladí účastníci mají chuť 

zapojit se do evropské politiky. Poté, co téměř 
5 500 účastníků vyjádřilo množství dobrých 
podnětů pro vytvoření lepší Evropy, zůstává 
nyní na zvolených poslancích Parlamentu, aby 
se jimi začali zabývat.

Závěr

Schránka pro nápady pro lepší Evropu se postupně plnila 
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Celkový počet účastníků: 5 380 (ve věku 16 až 30 let)

Účastníci ze zemí EU: 5 135

Účastníci z kandidátských zemí: 92

Účastníci ze zemí mimo EU: 153

Účastníci akce Euroscola speciál: 600

± 500 mluvčích, moderátorů a asistentů, včetně poslanců EP

Počet osob účastnících se festivalu YO!Fest: 10 000 (koncerty, party)

250 dobrovolníků

Více než 200 aktivit různého formátu

14 000 zpráv na twitteru s heslem #EYE2014 poslaných během 3 dnů

Účastníci podle národností Účastníci podle věku

Fakta a čísla

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Účastníci 
podle věku 

Účastníci ve věku 16-17
Účastníci ve věku 18-30
Vedoucí skupin věku 18+



Webové stránky projektu EYE:
http://www.eye2014.eu

EYE na Facebooku:
http://epfacebook.eu/eye2014

EYE na Twitteru:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Videozáznam aktivit můžete sledovat zde: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Děkujeme všem partnerským organizacím!

Správa byla připravena sdružením European Youth Press
s komentáři Európskeho fóra mládeže, červen 2014

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


