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Alkusanat, Anni Podimata ja 
Othmar Karas,
Euroopan parlamentin 6. vaalikauden 
viestinnästä vastaavat varapuhemiehet

Euroopan nuorisotapahtuma (EYE) oli ennennäkemätön tapahtuma. Ensimmäistä kertaa sen 
historiassa Euroopan parlamentti avasi ovensa Euroopan maista tuleville tuhansille nuorille 
ihmisille ja pyysi heitä esittämään ajatuksiaan Euroopasta ja sen tulevaisuudesta. Ainutlaatuisella 
tavalla roolit vaihtuivat nuorisotapahtumassa: Parlamentin jäsenet kuuntelivat ja nuoret johtivat 
keskustelua.

Kolmepäiväisen tapahtuman lopputuloksena oli laaja kooste innostavia ehdotuksia muutosten ja 
innovaatioiden tekemiseksi. Olemme varmoja siitä, että nämä ajatukset innostavat uutta Euroopan 
parlamenttia – uusia ja uudelleen valittuja jäseniä. Uskomme, että tämä on alku hedelmälliselle 
vuoropuhelulle ja että EYE-tapahtuma oli vasta ensimmäinen EP:n järjestämä nuorisotapahtuma. 
Nyt on uuden Euroopan parlamentin jäsenten vuoro jatkaa vuoropuhelua Euroopan nuorison 
kanssa.

Alkusanat, Klaus Welle, 
Euroopan parlamentin pääsihteeri

EYE2014 tapahtuma oli valtava menestys. Tämän raportin laatijat, jotka edustavat European Youth 
Press-verkostoa, ovat vaikuttavalla tavalla laatineet yhteenvedon Euroopan nuorten konferenssissa 
esittämistä ajatuksista.

Kiitos EYE-tapahtuman menestyksestä kuuluu pitkälti Euroopan parlamentin johdolle, joka vei 
aloitetta eteenpäin, Euroopan parlamentin hallinnolle joka vastasi tapahtuman toteutuksesta, 
yhteistyökumppaneille ja suurelle määrälle vapaaehtoisia sekä tietysti erityisesti konferenssin 
osallistujille, jotka innostuneesti sitoutuivat keskustelemaan EYE-konferenssin teemoista koko 
tapahtuman ajan.

Huomattava määrä osallistujista oli sitä mieltä, että EYE-konferenssista pitäisi tulla säännöllinen 
tapahtuma. Euroopan parlamentin johto on kuullut tämän toiveen ja päättänyt vakiinnuttaa 
EYE-tapahtuman sekä säännölliseksi avoimen ja jatkuvan vuoropuhelun välineeksi Euroopan 
parlamentin jäsenten ja nuorten välillä että nuorten keskustelufoorumiksi.

Alkusanat
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Ajatuksia paremman Euroopan rakentamiseksi:  
EYE2014 raportti

Parempi Eurooppa? Toisen maailmansodan päättymisestä on kulunut lähes 70 vuotta. 
Euroopan valtiot ovat nykyään toisiaan kunnioittavia ja rauhaa rakastavia naapureita, 
minkä lisäksi ne ovat luoneet yhteisen poliittisen järjestelmän ja sisällyttäneet sen 
omiin yhteiskuntiinsa. Pidämmekö sitä kuitenkin itsestäänselvänä? Mitä nuorten 
eurooppalaisten nykypolvi ajattelee Euroopan yhdentymiseen liittyvistä seuraavista 
vaiheista?

Euroopan nuorisotapahtuma (EYE), jonka 
Euroopan parlamentti organisoi tiiviissä yhteis-
työssä Euroopan nuorisofoorumin ja yhdeksän 
muun kumppanin kanssa, järjestettiin 
Strasbourgissa 9.–11. toukokuuta 2014. Siihen 
osallistui yli 5 500 iältään 16–30-vuotiasta 
nuorta, jotka edustivat kaikkia EU:n jäsenvalti-
oita samoin kuin muita valtioita ja joiden pyrki-
myksenä oli vastata näihin kysymyksiin, vaihtaa 
ajatuksia ja keskustella siitä, miten Eurooppaa 
olisi parannettava. Tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin yli 200 tilaisuutta eri formaateissa 
ja siihen osallistui noin 500 puhujaa, moderaat-
toria ja yhteyshenkilöä, samoin kuin Euroopan 
parlamentin jäseniä. Toiminta keskittyi viiteen 
pääteemaan: nuorisotyöttömyys, digitaalinen 
vallankumous, Euroopan unionin tulevaisuus, 
kestävyys ja eurooppalaiset arvot.

Formaattien vaihtelevuuden ansiosta varmis-
tettiin, että osallistujat, puhujat ja Euroopan 
parlamentin jäsenet pystyivät toimimaan 
rajoittamattomassa ja tuloksellisessa vuoro-
vaikutussuhteessa. Tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin kuulemistilaisuuksia, keskusteluja, 
kysymys- ja vastaustilaisuuksia, työryhmiä ja 
erilaisia roolipelejä, joiden avulla osallistujat 
pääsivät osallisiksi EU:n toimintaprosesseista 
Euroopan parlamentin jäsenen roolissa.

Euroscola Special -tapahtuman yhteydessä 
yli 600 eurooppalaista koululaista pääsi 
toimimaan Euroopan parlamentin jäsenen 
roolissa, esittämään kysymyksiä Euroopan tule-
vaisuudesta, työskentelemään valiokunnissa, 
tuomaan julki niin aktiivista kansalaisuutta kuin 
uusiutuvaa energiaa ja nuorisotyöttömyyttä 
koskevia ehdotuksia sekä äänestämään arka-
luonteisista aiheista, kuten siitä, mitä kieliä par-
lamentissa olisi käytettävä ja euron käyttöön-
otosta, mutta myös omista ehdotuksistaan.

Innovatiiviset ”Ideas Checks” ja ”Ideas Labs” 
-formaatit käänsivät päälaelleen perinteisen 
asetelman, jossa poliitikot puhuvat kuulijoille. 
Nyt poliittiset päätöksentekijät kuuntelivat 
nuoria osallistujia ”ajatussieppareina”. 
Formaattien ansiosta nuoret saivat tosiasialli-
sesti tilaisuuden tuoda esille omia ajatuksiaan.

Johdanto
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Nuorilta nuorille

Koska kyse oli nuorisotapahtumasta, oli 
olennaisen tärkeää, että nuoret ja heitä 
edustavat järjestöt olivat EYE-tapahtuman 
suunnittelun ja täytäntöönpanon keskipis-
teessä. Euroopan parlamentti toimi alusta 
alkaen yhteistyössä Euroopan nuorisofooru-
min - Euroopan nuorisojärjestöjen verkoston - 
kanssa. Näin varmistettiin, että nuoret todella 
olivat tapahtuman keskipisteessä.

Euroopan nuorisofoorumi toteutti suositun 
”YO!Fest”-festivaalin EYE-tapahtuman 
yhteydessä. Nuorten mielipiteitä edustava 
YO!Fest on nuorisofoorumin vuosittain 
toteuttama avoin poliittinen festivaali, jonka 
yhteydessä järjestetään poliittisia keskusteluja, 
työryhmiä ja toimintaa, kuten ilmaiskonsertteja 
sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

EYE-tapahtuman olennainen osa eli YO!Village 
järjestettiin parlamentin edustalla ja se osoitti, 
että poliittista sitoutumista on mahdollista 
lähestyä eri tavoin. Koko maanosan nuorisojär-
jestöt sekä kansalaisjärjestöt ja yrityskumppanit 
osallistuivat YO!Fest-festivaaliin järjestämällä 
tapahtumia ja toteuttamalla vuorovaikuttei-
sia kojuja luoden siten energistä tunnelmaa 
YO!Villagessa. Elävän musiikin sekä teatteri- 
ja sirkusesityksien lisäksi käytiin kiihkeää 
keskustelua eri aiheista, kuten äänestysikärajan 
alentamisesta 16 vuoteen, moniperusteisesta 
syrjinnästä ja nuorten työnteon ja nuorten 
osuuskuntien vaikutuksesta. Epävirallisia 
tiedotustapahtumia järjestettiin kaikkialla 
YO!Villagessa, ja osallistujille ja vierailijoille 
annettiin tilaisuus tutustua unionin prosessei-
hin ja kampanjoihin sekä toimimaan vuorovai-
kutuksessa yli 50:n EYE-tapahtumassa edustet-
tuina olleen tahon kanssa.

Lisäksi EYE-tapahtumaan osallistuvat lukuisat 
nuorisoryhmät saivat tilaisuuden esitellä 
omaa työryhmäänsä tai jopa taide-esityksiään 

tapahtuman aikana. Näiden nuorten 
työryhmien ja taide-esityksien (tanssi- ja 
musiikkiesityksiä, bändejä, teatteriesityk-
siä ynnä muita) sekä EYE2014-tapahtuman 
aikana järjestettyjen leikillisempien ohjelma-
numeroiden (kuten digitaalisen iDance-pe-
litapahtuman tai Eurocracy- ja EuroCulture-
ryhmäpelien) ansiosta saatiin epävirallisempi 
ja luova tilaisuus toteuttaa vuorovaikutusta 
nuorten osallistujien kesken EYE-tapahtuman 
aikana.

Avoin ja osallistava tapahtuma

EYE2014-tapahtuman tärkeänä tavoitteena oli 
saavuttaa muutkin kuin virallisesti rekisteröity-
neet osallistujat, jotta mahdollisimman moni-
muotoinen yleisö voisi osallistua tapahtumaan.

Strasbourgissa ja Wackenissa järjestettyjen 
julkisten YO!Fest-konserttien myötä EYE-
tapahtuma houkutteli 5 500 osallistujan lisäksi 
4 500 henkilöä tutustumaan Euroopan par-
lamenttiin ja nuorisofoorumiin. Konserttien 
ansiosta onnistuttiin osallistamaan Strasbourgin 
asukkaita ja vähemmän motivoituneita nuoria 
sekä kannustamaan huomattavan monia 
osallistumaan muihin YO!Fest-tapahtumiin. 
Tapahtumaa ja paikallisväestöä pystyttiin myös 
lähentämään entisestään EYE-tapahtumaan 

Johdanto

Viittomakielen tulkkausta EYE-konferenssissa.
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liittyvillä toiminnoilla ja esityksillä, joita isännöi 
Strasbourgin kaupunki, EYE-tapahtuman 
virallinen kumppani.

Nuoret, jotka eivät voineet osallistua EYE2014-
tapahtumaan paikan päällä, saivat tilaisuuden 
seurata tapahtumaa ja osallistua siihen interne-
tissä. EYE-tapahtuma oli voimakkaasti läsnä vir-
tuaalisessa mediassa: monia paneelikeskuste-
luja oli mahdollista seurata internetissä tai niissä 
käytettiin ”Twitter-seinää”, millä varmistettiin 
yleisön vaihtoehtoinen osallistumismahdolli-
suus ja annettiin asiasta kiinnostuneille mutta 
ei läsnä oleville tilaisuus esittää kysymyksiä ja 
ilmaista kantansa. Sosiaalisen median kanavien 
aktiivisen käytön myötä keskustelut jatkuivat 
istuntojen ja itse tapahtuman jälkeenkin. 
Internet-sivuja ja sosiaalista mediaa käytettiin 
ennen EYE-tapahtumaa, sen aikana ja sen 
jälkeen nuorten huolenaiheiden tarkastelemi-
seksi, heidän poliittisen sitoutumisensa esille 
tuomiseksi, sen varmistamiseksi, että heidän 
äänensä kuullaan, ja vuorovaikutuksen hel-
pottamiseksi – ei ainoastaan vertaisryhmien 
välillä vaan myös Euroopan valtioiden johtajiin 
nähden. Kolmen päivän aikana #EYE2014- 
ja #YOFest-hashtagit tuottivat yli 12 000 
tviittausta.

Nuoret osallistuvat vauraamman 
Euroopan kehittämiseen

Euroopan nuorisotapahtuman perusta-
voitteena oli osoittaa, että nuoret haluavat 
osallistua valoisamman tulevaisuuden kehit-
tämiseen vauraamman, osallistavamman, 
innovatiivisemman ja kestävämmän Euroopan 
unionin luomiseksi ja että he tuottavat kor-
vaamattomalla tavalla ajatuksia siitä, miten 
tämä on saavutettavissa. EYE-tapahtumassa 
ilmeni aitoa innostusta ajatusten jakamiselle, ja 
monet osallistujat ilmaisivat halunsa osallistua 
tiiviimmin EU:n päätöksentekoprosesseihin. 

Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 
Peter Matjašiè totesi:

Nykynuoria syytetään usein siitä, että he eivät 
ole kiinnostuneita politiikasta ja äänestämi-
sestä. Tänä viikonloppuna saatiin kuitenkin 
huomata, miten eri poliittisia vakaumuksia 
edustavat tai vailla poliittista vakaumusta 
olevat nuoret kokoontuivat yhteen täynnä 
kiinnostusta, intoa ja älykkäitä ajatuksia. [...] 
Kannattelevana voimana oli nuorten halu 
tehdä Euroopan valtioiden johtajille selväksi, 
mitä he ajattelevat.

Tämä kertomus on European Youth Press 
-verkoston ja Euroopan nuorisofoorumin 
yhteinen ponnistus, jossa kerätään yhteen 
nuorten ajatuksia ja varmistetaan, etteivät 
ne mene hukkaan. Kertomus perustuu EYE-
tapahtumasta laadittuihin raportteihin, jotka 
kattoivat tapahtuman aikana järjestetyt eri 
tilaisuudet.

Ilmapalloja joissa on Euroopan nuorisofoorumin  
viestejä Euroopan parlamentin jäsenille.
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Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava  
komissaari Androulla Vassiliou keskustelemassa uudesta Erasmus+ ohjelmasta.
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Nuorisotyöttömyys

Nuorisotyöttömyys:  
Uusia näkymiä torjutulle sukupolvelle

Nuo kädet ja niiden taustalla olevat 
kertomukset ilmentävät nuorisotyöttömyy-
den akuuttia ongelmaa euroalueella, jossa 
nuorten työttömyys oli Eurostatin mukaan 
22,9 prosenttia helmikuussa 2014. Mainittuja 
lukuja tarkastellessa on tärkeää ymmärtää, 
että nuorisotyöttömyyden laajuus ja syyt 
vaihtelevat niin voimakkaasti jäsenvaltiosta 
toiseen, että on todennäköistä, että ”unionin 
laajuista vastausta” ei saavuteta. Tämä kanta 
tuotiin esille monissa keskusteluissa EYE-
tapahtuman aikana. Nuorisotyöttömyyden 
ollessa 56 prosenttia Kreikassa ja 49 prosenttia 
Kroatiassa mutta ainoastaan 7,8 prosenttia 
Saksassa (kaikista EU:n jäsenvaltioista alhaisin 
luku) työttömien joukko ei ole tasapuolisesti 
edustettuna kaikkialla unionissa.

Nuorisotyöttömyys Euroopan unionissa

Nuorisotyöttömyyden vaikutus kaikkiin unionin 
jäsenvaltioihin on merkittävä, mikä ilmenee 
Saksasta ja Espanjasta saaduista esimerkeistä. 
Viimeksi mainitussa valtiossa, jonka tilanteesta 
keskusteltiin pitkällisesti EYE-tapahtumassa, 

on käynnissä laajamittainen väestömuutos, 
kun nuoret muuttavat maasta etsiäkseen töitä 
muualta. Eric Labuske, paneelikeskustelija ja 
Juventud Sin Futuro (Nuoriso ilman tulevai-
suutta) -nuorisojärjestöä edustava aktivisti, on 
nähnyt massamuuton seuraukset:

Kaikki lähtevät Espanjasta etsiäkseen 
parempaa elämää ulkomailta. Hän puhuu 
omasta kokemuksestaan, koska hän perusti 
oman yrityksensä Ranskassa Espanjan sijaan. 
Ranskassa kustannukset ovat suhteelli-
sen alhaiset, mutta Espanjassa nuorten on 
mahdoton toimia yrittäjinä, paitsi jos he ovat 
varakkaita, hän toteaa.

Toinen espanjalaisnuorten suosima kohde 
on Saksa, valtio, jossa työttömyysluvut ovat 
alhaisimmat, jossa talous kukoistaa ja joka 
edustaa monen mielestä lupausta paremmasta 
elämästä. Tällä hetkellä Saksa on kuitenkin 
lopettanut yhden työllisyysohjelmista, joilla 
autettiin Eric Labusken kaltaisia henkilöitä 
saamaan työtä ulkomailla. Sadat, kenties 
tuhannet nuoret, jotka ovat kotoisin taloudelli-
siin vaikeuksiin ajautuneista EU:n jäsenvaltioista, 

Euroopan nuorisotapahtumassa ei kestänyt kauan löytää ihmisiä, jotka olivat nuoria, 
koulutettuja ja työttömiä. ”Kuinka moni teistä on tällä hetkellä työttömänä tai ali-
työllistettynä?” kysyi ARTEn edustaja Nazan Gödkemir, joka toimi ”Beat Box Europe 
– The art of staying” -ryhmän moderaattorina. Kesti useampia sekunteja, ennen kuin 
ensimmäiset kädet nousivat. Monet läsnäolijat olivat suorittaneet yliopistotutkintoja 
hyvin arvosanoin, opiskelleet lukukausia ulkomailla, suorittaneet harjoittelujaksoja ja 
tehneet palkatonta työtä; he puhuivat useita kieliä ja halusivat tehdä työtä muualla kuin 
omassa kotimaassaan. Tästä huolimatta reilu kolmasosa huoneessa olleista henkilöistä 
nosti kätensä, mikä tarkoitti, että he olivat hakeneet töitä kuluneen vuoden aikana tai 
olivat sillä hetkellä työttöminä.
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ovat nyt joutuneet pulaan Saksassa, koska 
hallitus päätti kaikessa hiljaisuudessa lopettaa 
hakemuksien vastaanottamisen ”The job of My 
Life” (Elämäni työpaikka) -ohjelmaan, vaikka sitä 
oli tarkoitus jatkaa vuoteen 2018 asti. Aloitteen, 
jonka varat loppuivat ja johon esitettiin 
runsaasti hakemuksia kaikkialta Euroopasta, 
epäonnistuminen osoittaa, että siirtolaisuus ei 
ole oikea ratkaisu nuorisotyöttömyyteen, vaan 
että kunkin jäsenvaltion on ratkaistava nämä 
ongelmat.

Osaamisvajeen paikkaaminen

Yksi ongelmista on, että kansalliset koulu-
tusjärjestelmät eivät yksinkertaisesti tarjoa 
koulutusta työmarkkinoilla vaadituilla aloilla, 
mikä johtaa siihen, että maanosassa on 
pysyvän osaamisvajeen vuoksi tuhansia täyt-
tämättömiä työpaikkoja. EYE-tapahtumaan 
osallistuneet asiantuntijat varoittivat siitä, että 
taitojen yleistyvä yhteensopimattomuus vie 
nuorten tulevaisuudennäkymät. Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) 
edustaja Anna Ludwinek kertoi, että nuoret 
kaipaavat kipeästi ohjeistusta taidoista, joita he 
tarvitsevat työmarkkinoilla:

Nuoret ja teollisuudenalat ovat itse asiassa 
samalla aaltopituudella siihen nähden, mitä 
taitoja tarvitaan, hän totesi. Koulutusalan 
kumppanit ovat kuitenkin niitä, jotka eivät ole 
ymmärtäneet ongelmaa.
Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe 
Center (BRIE) -keskusta edustavat Boryana 
Stancheva ja Eva Parvanova tarkasteli-
vat ongelmaa työryhmässään. He haluavat 
kehittää yhteisiä työnantajien edellyttämiä 
taitoja koskevan unionin laajuisen viiteke-
hyksen (European Framework of Reference 
for Common Employability Skills, lyhennet-
tynä FORCES). Boryana Stanchevan mielestä 
lopputulos voisi hyödyttää opiskelijoita 
kaikkialla Euroopassa.

Tavoitteena on laatia suunnitelma, jolla 
säännellään työnantajien edellyttämiä taitoja, 
jotta varmistetaan, että se ei typisty epämää-
räiseksi kuvaukseksi, joka eroaa työnantajasta 
riippuen, ja että opiskelijat tietävät, mihin taitoihin 
kannattaa panostaa. Ihannetapauksessa se 
olisi mielestämme sisällytettävä yliopistojen 
opintosuunnitelmiin.

Joidenkin mielestä EU:n yhteiset koulutus-
tavoitteet ovat ratkaisu taitoja koskevaan 
ongelmaan, mitä myös ranskalainen sosialisti-
ryhmää edustava Euroopan parlamentin jäsen 
Catherine Trautmann kannatti:

On tärkeää asettaa etusijalle tietyt EU:n 
yhteiset koulutustavoitteet, jotka perustuvat 
ihmisten työllistämistarpeisiin.

Poliittiset päättäjät ja nuorisoaktivistit ovat 
kuitenkin eri mieltä siitä, miten osaamisva-
jetta olisi paikattava, ja skeptikot varoittavat 
odottamasta EU:lta liikoja koulutuspolitiikan 
alalla. Centre for European Policy Studies (CEPS) 
keskuksen tutkijan Mikkel Barslundin mukaan 
koulutuspolitiikkaa koskevan toimivallan 
jakamiseen Brysselin kanssa ei ole suurta halua:

Ihmiset luottavat mielestäni liikaa siihen, mitä 
EU voi tältä osin tehdä. Minusta jäsenvaltiot 
eivät pyri innokkaasti tekemään yhteistyötä 
koulutuspolitiikan hahmottelemiseksi.

Nuorisotyöttömyys

Nuori EYMD-toimittaja kuuntelemassa paneelikeskustelua.
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Lisäkokemuksen hankkimiseen liittyvät 
ohjelmat

Nuoret alkavat toimia ennakoivammin ja 
ratkaista itse ongelmiaan jouduttuaan tilan-
teeseen, jossa EU:lla on liian vähän vaikutusta 
koulutusalaan ja jäsenvaltiot suhtautuvat vasta-
hakoisesti muutoksiin.

Kyprokselta kotoisin oleva Agros Youth Group 
-ryhmä, joka myötävaikutti interaktiivisen 
työryhmän toimintaan osana EYE-tapahtumaa, 
määritteli kolme keskeistä alaa, joihin nuoret 
voivat osallistua ja siten parantaa työllistymis-
mahdollisuuksiaan: EU:n ohjelmat, vapaaeh-
toistyö ja elinikäinen oppiminen.

Opiskelulla on suuri merkitys, mutta yliopis-
tosta valmistuminen ei aina tarkoita työpaikan 
saamista. Kaikki opiskelevat nyt yliopistossa, 
joten kilpailu on kovaa. Sen sijaan kannattaa 
tutkia alaa, josta on todella kiinnostunut, 
emmekä ole riittävästi koulutettuja, jotta 
tietäisimme, miten sen saavuttaa, miten saa 
työpaikan, totesi Yhdistyneen kuningaskunnan 
edustaja Alexis Orias.

Monissa EYE-tapahtuman yhteydessä järjes-
tetyissä työryhmissä ja ”Ideas Labs”-ryhmissä 
suosittiin alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa nuoret voivat vaikuttaa 
koulutus- ja työohjelmien suunnitteluun ja 
sisältöön. Nationale Jeugdraadin edustaja 
Sebastiaan Rood katsoo, että ongelma on rat-
kaistavissa ainoastaan nuorten osallisuudella.

Tärkeää on, että nuorten kanssa keskustellaan, 
minkä lisäksi heitä on otettava oppilaitoksien 
johtokuntiin, koska tällä hetkellä he eivät voi 
vaikuttaa ohjelmien rakenteeseen.

Osallisuus: tärkeä osa EU:n ohjelmia

Vaikka on totta, että ehdotuksilla voitaisiin 
saavuttaa menestystä, on muistettava, että 

tällaisilla politiikoilla edistetään monissa 
tapauksissa sosiaalista jakautumista. Vaikka 
vapaaehtoistyö tukee henkilökohtaista 
kehitystä ja mahdollistaa verkostoitumisen, 
monilla nuorilla ei yksinkertaisesti ole varaa 
tällaiseen investointiin, ei ajan eikä varojen 
puolesta. Sama koskee Erasmus+ -ohjelman 
tarjoamia tilaisuuksia sikäli, että apuraha ei 
useinkaan kata kaikkia kustannuksia, jotka 
liittyvät ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun 
tai vapaaehtoistyöhön. Osallistujat joutuvat 
usein turvautumaan perheensä varoihin. 
Koulutukseen on aina liittynyt kustannuk-
sia, ja nyt, kun työttömyysluvut ovat korkeat 
ja palkkoja leikataan, monet perheet ovat 
joutuneet vaikeuksiin tukiessaan lastensa 
koulutusta. OBESSU-järjestön työryhmän 
slovakialaisjäsenen Jana Sikorskan mukaan 
koulujen retkiin, hankkeisiin ja oppimateriaaliin 
liittyvät kustannukset saattavat usein nousta 1 
000 euroon vuodessa. Kuten Radka Pudilova 
huomautti:

On olennaisen tärkeää miettiä, miten voimme 
varmistaa, että Euroopan unionissa tarjotut 
ohjelmat ja mahdollisuudet ovat mahdol-
lisimman osallistavia. Muuten nuorten on 
vain luotettava onneensa ja hyviin suhteisiin 
saadakseen työpaikan.

Digitalisoinnin yleistyminen kaikilla ammat-
tialoilla johtaa toiseen kysymykseen, joka 
koskee osaamista: mitä pitäisi tehdä ihmisille, 
jotka eivät pysty hankkimaan kaikkia 
edellä mainittuja taitoja ja jotka eivät täytä 
nopeamman ja monimutkaisemman työym-
päristön vaatimuksia? Euroopan komission 
ennusteen mukaan unionissa on vuoteen 
2015 mennessä lähes miljoona täyttämätöntä 
työpaikkaa, joihin työnantajat pyrkivät saamaan 
digitaalisia taitoja hallitsevaa henkilöstöä. 
Komission Digital Agenda Scorecard 
-tulostaulun mukaan ”digitaalisten” työpaikko-
jen lukumäärä kasvaa vuosittain yli 100 000:lla, 
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kun taas IT-alalta valmistuneiden ja osaavien 
IT-alan työntekijöiden määrä on vähenemässä. 
Ylikoulutetut työttömät nuoret ovat vain yksi 
asiaan liittyvä näkökulma ja kenties jopa ilmiö, 
joka poistuu ajan myötä. Huomiotta jäänyt ja 
mahdollisesti vaarallisempi haaste liittyy vähän 
koulutettuihin ruumiillisen työn tekijöihin, joille 
mitkään unionin työmarkkinat eivät enää tarjoa 
tilaisuuksia.

Sosiaalista eriarvoisuutta koskevan tietoi-

suuden merkitys

Eri Euroopan parlamentin jäsenet varoittivat 
EYE-tapahtuman aikana väsymättä ääripuolu-
eisiin liittyvistä uhista ja muistuttivat äänestä-
misen merkityksestä unohtaen, että suuri osa 
yleisöstä ei kuulunut kohderyhmään. Tällaisiin 
tapahtumiin osallistuvat henkilöt ovat yleensä 
kiinnostuneempia politiikasta kuin unionin 
kansalaiset keskimäärin. Monet osallistujat 
toivat esille turhautumisensa oman tilanteensa 
toivottomuudesta, ja Unkarista kotoisin oleva 
Mercedesz Oszlanczi totesi:

Vaikka joitakin ratkaisuja on kehitetty, kuten 
nuorisotakuu ja yliopistojen opiskelijoille 
tarjoamat palvelut, en yksinkertaisesti usko, 
että ongelma saadaan lopullisesti ratkaistua. 
Tästä huolimatta EYE-tapahtumaan osallis-
tuvat ovat yhä etuoikeutetussa asemassa.

Vaikka Euroopan unionissa on lukuisia ohjelmia, 
jotka on tarkoitettu opiskelijoille, nuorille 
työntekijöille ja yrittäjille, on tärkeää, ettei 
unohdeta niitä, jotka suhtautuvat vastaanot-
tavaisemmin ääripuolueiden yksinkertaisiin 
iskulauseisiin talouskriisin jatkuessa. Niinpä 
nuorisotyöttömyyden torjuminen edellyttää 
tietoisuutta unionin jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä kasvavasta sosiaalisesta eriarvoisuu-
desta, sen sijaan, että keskitytään yksittäisten 
henkilöiden taitojen puutteeseen.

Vaikka työttömyyden kasvaminen johtui laajalti 
vuoden 2008 taantumasta, se ei ole palannut 
kasvukäyrälle talouden häiriötilan jonkinastei-
sesta rauhoittumisesta huolimatta. Asiaan on 
perehdyttävä laajemmin ratkaisujen kehittämi-
seksi mutta myös nuorisotyöttömyyden torju-
miseksi tulevaisuudessa.

Liettualaisen Agne Paksylen mukaan 
suurimpana ongelmana on hallituksien, kou-
lutusjärjestelmien, työnantajien ja nuorten 
välisen yhteistyön puute.

Koulutusalan ja työnantajien välillä on suuri 
ero, minkä vuoksi nuorten taidot ja työnanta-
jien edellyttämä osaaminen ovat yhteensopi-
mattomia. Koulut ja yliopistot antavat opis-
kelijoille akateemista tietämystä käytännön 
kokemuksen sijaan. Ehdotan, että luodaan 
helposti käytettävissä ja ymmärrettävissä 
oleva tietojärjestelmä, josta nuoret saavat 
kaiken tarvitsemansa tiedon uranäkymistä, 
työllistymisennusteista, työmarkkinoilla vallit-
sevasta kysynnästä ja siitä, ovatko työnantajat 
tyytyväisiä eri aloilta valmistuneisiin, hän 
totesi.

Nuorisotyöttömyys

Euroopan ammatillisten sirkuskoulujen  
keskusliiton (FEDEC) sirkusesityksiä.
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Idealaatikko ”Nuorisotyöttömyys”: 
Uusia näkymiä torjutulle sukupolvelle

Uusi Marshall-

suunnitelma Euroopalle:

elvytyssuunnitelma, jonka 

mukaan jopa 2 prosenttia 

EU:n BKT:stä kohdiste-

taan nuorten tukemiseen 

ja uusien työpaikkojen 

luomiseen.

Koulutusapurahat:maksuton ja laadukas virallinen ja epävirallinen 
koulutus kaikille; kattavat 

koulutusapurahat, erityisesti 
pienituloisten perheiden lapsille.

Julkiset investoinnit:
EU:n tuki tutkimukselle ja työpaikkojen luomiselle 
vihreän talouden alalla.

Perustulo:
ehdoton perustulo syntymästä kuolemaan. Vertailukelpoisen vähim-mäispalkan käyttöönotto kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Koulutusjärjestelmät:
koulutusjärjestelmien yhden-mukaistaminen kaikkialla Euroopassa, yhteisten koulutusta-voitteiden kehittäminen kaikkialla EU:ssa sekä harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän kou-lutusmallin käyttöön ottaminen kaikkialla Euroopassa, jotta luodaan tehokkaampia yhteyksiä koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä.

Liikkuvuus:

nuoren sukupolven liikkuvuuden 

lisääminen laajentamalla ja paran-

tamalla kieltenopetusta, ottamalla 

käyttöön pakollinen vaihto-op-

pilasvuosi, joka koskee jokaista 

eurooppalaista yläasteen ja lukion 

oppilasta, myöntämällä laajamit-

taista rahoitusta opiskelijavaihdoille, 

parantamalla tutkintotodistuksien 

ja todistuksien tunnustamista 

sekä kannustamalla yritystenvä-

lisiä vaihtoja kaikkialla Euroopan 

unionissa, jotta nuoret eurooppalai-

set saisivat kulttuurienvälisiä taitoja 

ja kielitaitoa, joita he tarvitsevat 

voidakseen kilpailla globalisoitu-

neessa taloudessa.

Julkiset investoinnit:
parannetaan nuorille yrittäjille ja uusille osuuskunnille myönnettävää tukea, esimerkiksi veronalennukset tai strateginen konsultointi.

Taloudelliset 

kannustimet:

palkkioiden maksaminen 

yrityksille, jotka työllistävät 

alle 25-vuotiaita, 

veronalennukset pienille ja 

keskisuurille yrityksille.

Tasa-arvo:

rangaistaan kaikenlaisesta 

syrjinnästä (rotuun, 

sukupuoleen, ikään ja 

muihin perustuen), johon 

työnantajat syyllistyvät.

Harjoittelutietokanta:

keskitetty unionin 

harjoittelutietokanta 

(johon sisältyy palaute- ja 

arviointitoiminto, jolla 

viestitään ja esitetään vertailuja 

harjoittelumahdollisuuksien 

laadusta).
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Nuorisotyöttömyys

Laadukkaita työpaikkoja kaikille:  
Euroopan nuorisofoorumin kommentit

Helmikuussa 2014 EU:ssa oli noin 5,4 miljoonaa 
nuorta alle 25-vuotiasta työtöntä eli 22,9 
prosenttia nuorista1. Nuorisotyöttömyyskriisi 
on vaikuttanut voimakkaasti nuoriin ja yhteis-
kuntiin, joissa he elävät. Nuoret elävät entistä 
useammin köyhyydessä ja sosiaalisesti syrjäy-
tyneinä, ja on entistä todennäköisempää, että 
he päätyvät heikkolaatuisiin ja epävarmoihin 
työpaikkoihin. Määräaikaisessa työsuhteessa 
työskentelee 42 prosenttia nuorista työnteki-
jöistä EU:ssa verrattuna 11 prosenttiin aikuisista 
työntekijöistä2. Lisäksi nuoriin suhtaudutaan 
usein ennakkoluuloisesti ja syrjivästi työmark-
kinoilla. Joissakin EU:n jäsenvaltioissa nuorilla ei 
ole samaa oikeutta vähimmäispalkkaan ja sosi-
aaliturvaan kuin ikääntyneemmällä väestöllä.

Nuorisotyöttömyyskriisin ratkaisujen ei pidä 
perustua lähestymistapaan, jonka mukaan 
mikä hyvänsä työpaikka kelpaa. Oikeus ihmis-
arvoiseen työhön ja työttömyysturvaan ovat 
perusihmisoikeuksia, ja laadukkaan työpaikan 
saaminen on olennaisen tärkeää nuorten 
kannalta, jotta he voivat osallistua täysimää-
räisesti yhteiskunnan toimintaan ja varmistaa 
itsemääräämisoikeutensa.

Nuorisotyöttömyys EYE-tapahtumassa

Nuorisotyöttömyys oli epäilemättä kysymys, 
joka sai eniten huomiota EYE-tapahtumassa. 
Todellisuus, joka nuoria odottaa heidän 
tullessaan työmarkkinoille, ei ole kadehdit-
tava. Nuoret toivat EYE-tapahtuman aikana 
esille ajatuksia nuorisotyöttömyyskriisin rat-
kaisemiseksi. Ehdotukset koskivat esimerkiksi 
uutta Marshall-suunnitelmaa Euroopalle, jotta 

luodaan 6 miljoonaa työpaikkaa nuorille, epävi-
rallisen koulutuksen virallista tunnustamista ja 
sosiaaliturvan takaamista yrittäjille. Digitaalisia 
välineitä korostettiin myös liikkuvuuden 
lisäämisen keinona, samoin kuin helposti 
saatavilla olevaa lastenhoitoa, jotta taataan 
yhtäläiset oikeudet kaikille.

Euroopan nuorisofoorumi ja 
nuorisotyöttömyys

Euroopan nuorisofoorumi kehottaa EU:ta 
toteuttamaan toimia seuraavien kohtien osalta 
nuorisotyöttömyyteen liittyvän suuntauksen 
muuttamiseksi.

• Investoiminen työpaikkojen luomiseen

Euroopan nuorisofoorumi kannattaa ajatuksia, 
joilla muutetaan suuntaus säästötoimista kohti 
unionissa ja kansallisesti toteutettavia toimia, 
millä edistetään työpaikkoja luovaa kasvua sosi-
aalisiin ja ympäristöalan normeihin perustuen. 
Viimeaikaisilla säästötoimilla ei ole onnistuttu 
ratkaisemaan nuorisotyöttömyyden ongelmaa, 
minkä lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että 
ne ovat itse asiassa pahentaneet tilannetta 
ja vaarantaneet kokonaisen sukupolven 
tulevaisuuden.

• Laadukkaat työpaikat

Nuorilla on Euroopassa oikeus laadukkaaseen 
ja pysyvään työpaikkaan. Laadukkaaseen 
työpaikkaan liittyy oikeus sosiaaliturvaan, 
työsuhdeturvaan, syrjimättömään vähim-
mäispalkkaan sekä asianmukaisiin ja tur-
vallisiin työskentelyoloihin. Laadukkaat 
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harjoittelupaikat voisivat olla ensimmäinen 
askel kohti laadukkaita työpaikkoja. Tältä osin 
jäsenvaltiot ovat pettäneet nuoret, koska ne 
ovat sopineet riittämättömästä suosituksesta, 
jossa mahdollistetaan harjoittelujärjestelmän 
väärinkäyttö.

• Nuorisotakuu

Nuorisofoorumi toteaa, että nuorisotakuun 
avulla voidaan antaa nuorisojärjestöille, työ-
markkinaosapuolille, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille sekä unionin, kansallisille ja alueelli-
sille päätöksentekijöille tärkeä tilaisuus sellaisen 
kattavan strategian esittämiseksi, jolla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä. Täysimääräinen täytän-
töönpano edellyttää kuitenkin merkittäviä 
investointeja, eivätkä suunnitellut 6 miljardia 
euroa riitä3.

• Nuorten yrittäjyys

Nuorisofoorumi katsoo, että nuoret ansaitsevat 
tilaisuuden vaikuttaa myönteisesti yhteiskun-
taan ja luoda itselleen vakaan tulevaisuuden 
yrittäjyyden välityksellä. Nuoret joutuvat 
kuitenkin usein epäsuotuisaan asemaan eikä 
heillä ole varaa pienipalkkaisiin ja epäsäännöl-
lisiin työtunteihin, joita mikroyrityksen perusta-
misen alkuvaiheisiin liittyy. Nuorille yrittäjille on 
myönnettävä varoja ja annettava tukea.

• Epävirallisen koulutuksen tunnustaminen

Nuorisofoorumi katsoo lopuksi, että epäviralli-
sella koulutuksella on myös keskeinen merkitys 
valmisteltaessa nuoria työmarkkinoille. 
Nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuminen 
on erityisen tärkeää, kun kehitetään sosiaalista 
pääomaa ja luodaan uusia ammatillisia uria, 

erityisesti ilman työtä, koulutusta tai kurssitusta 
olevien (NEET), koulunsa keskeyttäneiden 
ja nuorten maahanmuuttajien kohdalla4. 
Työnantajien ja virallista koulutusta antavien 
tahojen on laajennettava niiden taitojen tun-
nustamista, joita on kehitetty nuorisojärjes-
töjen toimintaan osallistumiseen liittyvän 
kokemuksen ja epävirallisen koulutuksen 
välityksellä.
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 Euroopan ammattiyhdistysinstituutti, Benchmarking Working Europe 2012, ETUI, Bryssel.
3 Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tutkimus (2012) ”Eurozone job crisis: Trends and Policy responses”, 
International Institute for Labour Studies -instituutti, Geneve.
4 Nuorisofoorumin teettämä tutkimus ”Impact of Non-Formal Education in Youth organisations on 
Young People’s employability”: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print 
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Kuvausta EYE-tapahtuman sosiaalisen median työryhmässä.
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Digitaalinen 
vallankumous

Digitaalinen vallankumous 
Internetin tulevaisuus

Nyt 2000-luvulla digitaaliteknologia on alkanut hallita yhä enemmän elämän kaikkia 
osa-alueita. Henkilökohtaisella tasolla tämä koskee opiskelua, ammattitoimintaa ja 
vapaa-aikaa, mutta se ulottuu myös valtioihin, kansainvälisiin järjestöihin ja instituu-
tioihin. Kyseinen teknologia on levinnyt ajatteluumme, elämäntapaamme ja kulttuu-
riimme niin voimakkaasti, että jotkut ovat jo kyseenalaistaneet suhteemme siihen.

Hallitseeko teknologia meitä? Hallitsevatko 
muut meitä käyttämämme teknologian 
seurauksena? Mitä tapahtuu tiedoille, joita 
laitteemme keräävät meistä? Uusi teknologia 
muuttaa oletettavasti elämäämme monella 
tavalla, kuten lääketiede, liikenne ja viestintä 
tekivät 1900-luvulla. Viestinnän tapauksessa 
kirjalliset menetelmät ovat tietysti olleet 
olemassa jo tuhansia vuosia, mutta vetovoima 
ja nopeus, jolla sosiaalisen median kaltaiset 
innovaatiot ovat vallanneet ihmisten elämän, 
ovat antaneet uuta eloa termille ’vallankumous’.

Miten syvällä yhteiskunta on tässä digitaa-
lisessa vallankumouksessa? Jos me tarkas-
telemme sitä positivistisesta näkökulmasta, 
voisiko se edistää Ranskan vuoden 1789 vallan-
kumouksen kuuluisia ihanteita? Liberté, egalité, 
fraternité – vapaus, veljeys ja tasa-arvo?

Liberté (vapaus)

Yksilö vastaan järjestelmä, teknologia vastaan 
sisältö. Tällaista keskustelua käydään verkossa 
ja sen ulkopuolella, koska internet ei ole 
enää passiivinen tila. Nykyään käyttäjät ovat 
kuluttajia ja tuottajia ja levittävät tietoa maail-
manlaajuiselle yleisölle. Internet tarjoaa lukuisia 
demokraattisia mahdollisuuksia viestinnälle, 

jota eivät määrittele fyysiset rajat vaan yhteiset 
edut. Tämän vapauden haastavat toimijat, 
joiden tavoitteena on käyttää sosiaalisen 
median foorumeilta, sähköpostitileiltä ja henki-
lökohtaisista blogeista kerättyjä tietoja.

Oxford-sanakirjan mukaan sanalla ’vapaus’ 
on monta määritelmää: se on “valta tai oikeus 
toimia, puhua tai ajatella kuten haluaa” ja 
“esteetön tila ja kyky liikkua helposti”. Edellä 
mainittu mielessä pitäen EYE:ssä korostettiin 
seuraavia aiheita, kun käsiteltiin yksilöiden digi-
taalista vapautta verkossa ja sen ulkopuolella.

Vallassa olevien seuranta

Internet on epäilemättä luonut tilaa riippumat-
tomalle kansalaisjournalismille, sellaiselle uuti-
soinnille, jota tekevät usein kansalaisyhteiskun-
nan tavalliset jäsenet. Usein mainittu esimerkki 
on sosiaalisen median käyttö arabikeväässä 
2010. Silloin monessa maassa osoitettiin 
sosiaalisen median merkitys uutisten levit-
tämisessä ja kansalaisten äänten tuonnissa 
kuuluville. Sen seurauksena sosiaalista mediaa 
pidetään usein sananvapauden mahdollis-
tajana epädemokraattisissa maissa ja siten 
sitä kannatetaan yleisesti demokraattisissa 
yhteiskunnissa.
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NSA ja tietosuoja

Kiivain keskustelu internetin käyttäjien hen-
kilökohtaisesta vapaudesta alkoi viime 
vuonna, kun Edward Snowden kiihdytti NSA:n 
valvontaan liittyvää skandaalia. Sen jälkeen tie-
tosuojasta on keskusteltu perusteellisesti eri 
tasoilla. Euroopan komissiolle on esitetty useita 
ehdotuksia, joiden tavoitteena on käynnistää 
tietosuojauudistus vuoden 2014 loppuun 
mennessä ja joissa kansalaisille vaaditaan 
oikeutta poistattaa tietonsa ja päästä entistä 
paremmin tarkastelemaan omia tietojaan.

NSA-skandaali on osoittautunut poliittisesti 
araksi aiheeksi. Kun jotkut eurooppalaiset 
johtajat ovat vaatineet vahvaa ja yhtenäistä 
poliittista vastausta Yhdysvalloille, kehitys 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kertoo 
varsin erilaisista suuntauksista. Esimerkiksi, ja 
huolimatta EU:n puheista (jossa yleensä tuetaan 
EU:n kansalaisten oikeutta yksityisyyteen), 
Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä 
monet muut Euroopan valtiot ovat toteutta-
neet itse huomattavia joukkovalvontaohjelmia.

Euroopan parlamentti äänesti 12. maaliskuuta 
2014 Euroopan komission ehdotuksesta tieto-
suoja-asetukseksi, ja 621 parlamentin jäsentä 
äänesti sen puolesta ja 10 sitä vastaan. Tärkein 
kysymys – “miten säilytämme yksityisyyden 
ja annamme samalla viranomaisille mahdolli-
suuden suorittaa tehtävänsä?” – jää kuitenkin 
vaille vastausta. Valvontakamerat ja muu 
valvonta tukee terrorismin ja vakavien rikosten 
torjuntaa, kuten äskettäisissä Bostonin iskuissa. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehty 
tutkimus kuitenkin osoittaa, että kameroilla 
ei ole juuri mitään vaikutusta yleiseen 
rikollisuusasteeseen.

Aiheesta keskusteltiin pitkään EYE:n paneelissa 
“Eagle Eye – Big Data Under Control?”. 
Keskustelun tärkein päätelmä oli se, että 
iso data on eräänlainen uusi valuutta, jota 

ihmiset käyttävät palveluista maksamiseen: he 
käyttävät sähköpostia tai sosiaalisen median 
palveluja ilmaiseksi mutta antavat vastineeksi 
henkilötietonsa. Kuten ruotsalaisen uutistoi-
miston TT:n uutistoimittaja ja yksi paneelin 
puhujista Carl Fridh Kleberg totesi:

Sinun ei tarvitse maksaa asioista internetissä, 
koska et ole asiakas vaan tuote.

EYE:n osallistujat ilmaisivat voimakkaita mielipi-
teitä tietosuojan tärkeydestä. Parlamentin täys-
istuntoa simuloivassa roolipelissä “Digital Duel” 
osallistujat kuvasivat sen toistuvasti yhdeksi 
EU:n kansalaisten tärkeimmistä oikeuksista.

Tietosuoja on erittäin tärkeää. Se on ennakkoe-
dellytys kansalaisten turvallisuudelle ja heidän 
oikeudelleen yksityisyyteen. Entistä parempi 
tietosuoja parantaa kansalaisten luottamusta 
digitaalisiin markkinoihin, mikä edistää 
taloutta, selitti Constance, osallistuja, joka esitti 
simuloinnissa Euroopan liberaalidemokraattien 
liiton ryhmän jäsentä.

Teknologia vastaan sisältö

“Brave New World” -ajatuslaboratoriossa moni-
puolinen opiskelijaryhmä esitti näkemyksiään 
aiheesta “digitaalinen vallankumous”. Suuri 
osa heidän arvostelustaan kohdistui kansain-
välisiin järjestöihin ja niiden puutteellisiin 
yksityisyyskäytäntöihin.

Digitaalinen 
vallankumous

Puheenvuoro istunnossa.
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Opiskelijoiden mukaan “digitaalinen val-
lankumous” olisi määriteltävä sen suhteen, 
missä olemme nyt ja mitkä myöhemmän 
kehityksen seuraukset voivat olla tulevaisuu-
dessa. Esimerkiksi Twitterin käyttäjien ei pitäisi 
keskittyä nopeuteen, jolla heidän viestinsä 
voivat liikkua koko globaalissa yhteisössä, vaan 
heidän olisi pikemminkin pohdittava Twitterin 
käyttöä poliittisissa keskusteluissa ja sitä miten 
se muuttaa käsityksiämme “keskustelusta” tule-
vaisuudessa. Seuraavalle sukupolvelle ei tule 
keskustelusta mieleen kolme tuntia kestävä 
keskustelu. Olisiko meidän sitten asetettava 
kehittäjät vastuuseen heidän sovellustensa 
“oikeasta” tai “väärästä” käytöstä? Heidän tek-
nologioitaan ei julkaista ohjekirjan kanssa, mikä 
onkin perusteltua. Sananvapauden suojelu 
on edelleen elintärkeää demokraattiselle 
yhteiskunnalle.

Älykkäiden kaupunkien rakentaminen

Yhden vapauteen liittyvä käsitteen 
muodostavat ’älykkäät kaupungit’, eikä moni 
ihminen tunne sitä. Termiä ’älykäs kaupunki’ 
käytetään julkisten palvelujen yhdistämisestä 
tehokkuuden lisäämiseksi ja talouden vah-
vistamiseksi. Asia koskee kaupungin jokaista 
asukasta esimerkiksi liikenteen, hallinnon 
tai veden ja sähkön kautta. Askel askeleelta 
kaupungeista tulee ’älykkäitä kaupunkeja’, 

ja ne käyttävät digitaalista teknologiaa sen 
saavuttamiseksi. Kuten Vihreät / Euroopan 
vapaa allianssi ryhmää edustava Euroopan 
parlamentin jäsen Ska Keller totesi:

Älykkäät kaupungit eivät ole vaarallisia, vaan 
ne luovat paljon uusia tilaisuuksia ja mahdol-
lisuuksia. Pikemminkin on kyse tietosuojan 
kehittämisestä silloin, kun sitä tarvitaan.

Älykkäiden kaupunkien luominen vaikuttaa 
houkuttelevalta ja sopivalta moderneissa 
yhteiskunnissamme, mutta tietojen katoami-
sesta ja tietovarkauksista aiheutuvat vaaran 
vuoksi on selvää, että tällaista kehitystä on 
valvottava.

Egalité (tasa-arvo)

Digitaalinen vallankumous tarjoaa myös mah-
dollisuuden entistä suurempaan tasa-arvoon 
mahdollisuuksien ja viestinnän kautta. Vapaat 
digitaaliset foorumit voivat helpottaa demo-
kraattista osallistumista ja kannustaa kansalaisia 
ilmaisemaan mielipiteensä eri aiheista. 
Yhtenä vaihtoehtona voisivat olla sähköiset 
äänestysjärjestelmät.

Joskus ihmiset voivat olla liian laiskoja 
lähtemään äänestyspaikoille tai he yksinker-
taisesti työskentelevät koko päivän eivätkä 
voi äänestää vaikka haluaisivatkin. Nykyään 
turvallisessa verkkoympäristössä voidaan 
toteuttaa monia asioita, kuten pankkitoimin-
toja, joten Euroopan valtioiden olisi annettava 
mahdollisuus äänestää verkossa tai älypuheli-
mella, vaikka toisesta maasta, ARTEn edustaja 
Jean-François Gerard totesi päättäjäisissä.

Jotta se voisi toteutua, on kuitenkin käsiteltävä 
sellaiset kysymykset kuten tasavertainen pääsy 
ja koulutus. Lisäksi kysymys tietojenkeruusta 
koskee vapauden lisäksi myös tasa-arvoa.

Nuoret mepit keskustelevat osallistujien kanssa  
unelmiensa ”älykkäistä kaupungeista”.



22 Ajatuksia paremman Euroopan rakentamiseksi – EYE2014 raportti

Kuilu digitaalisessa lukutaidossa

Nykyajan kouluttajien ja hallitusten haasteena 
on kasvava kuilu digitaalisessa lukutaidossa, 
sillä tiettyjen sukupolvien tai sosiaaliryh-
mien ihmiset eivät ole oppineet liikkumaan 
verkossa ja käyttämään digitaalisia järjestelmiä. 
Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston 
kansalaissuhteiden osaston johtaja Stephen 
Clark näkee selvän sukupolvijaon ihmisissä, 
jotka kasvavat ilman teknologiaa, vaikka hän 
toteaakin heti perään, että tämä kulttuurinen 
kuilu ei välttämättä merkitse sitä, että kyseiset 
ihmiset eivät pysty oppimaan ja sopeutumaan.

Digitaaliseen lukutaitoon liittyy läheisesti 
ajatus, että internetyhteys on ihmisoikeus, koska 
ihmisoikeusaktivistit pitävät sitä olennaisena 
osana sananvapautta. Vuonna 2010 Suomi 
oli ensimmäinen valtio maailmassa, joka teki 
laajakaistasta laillisen oikeuden jokaiselle 
kansalaiselle.

Koulutus: onko tulevaisuus verkossa?

Monien muiden julkisten laitosten toimien 
tavoin koulutus on siirtymässä vähitellen verk-
komaailmaan. Avoimet verkkokurssit tarjoavat 
koko maailman opiskelijoille mahdollisuuden 
tehdä päätöksiä kursseista ja aikatauluista, 
arvioida sisällön asianmukaisuutta joustavasti 

ja käyttää materiaaleja maksutta useaan 
kertaan.

Avoimia koulutusresursseja ja laajoja avoimia 
verkkokursseja on viime aikoina mainostettu 
uutena suuntauksena, joka tuo koulutuksen 
entistä paremmin kaikkien ulottuville, ja EYE:n 
osallistujat kokoontuivat keskustelemaan 
tällaisten kurssien mahdollisuuksista. Samalla 
kun korkeakouluopiskelijoiden määrä on jo 
200 miljoonaa ja sen odotetaan kasvavan 400 
miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, jatkokehi-
tysmahdollisuuksien luominen näyttäisi olevan 
lähivuosien tavoitteena.

Useimmat osallistujat pohtivat lähinnä sitä, 
voisiko vapaa pääsy korkeakoulutukseen 
parantaa heidän työnäkymiään ja tarjoavatko 
tällaiset kurssit laadukasta koulutusta. 
Keskustelun tulos ei tarjonnut lopullista 
vastausta näihin kysymyksiin, mutta osallistu-
jat pitivät digitaalisen lukutaidon, laitteistojen 
ja jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien tieto-
teknisen suuntauksen puutteita suurimpina 
haasteina avointen verkkokurssien kehittämi-
sessä Euroopassa.

Rikollisuuden torjunta henkilötietoja 
keräämällä?

Tietoverkkorikollisuus on epäilemättä 
muuttanut lakia valtioiden lisäksi myös itse 
EU:ssa. Sen takia ei olekaan yllättävää, että 
ongelmalliset tapaukset, joita Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimessa ja Euroopan unionin 
tuomioistuimessa on käsitelty, ovat herättäneet 
suurta kiinnostusta. Yksinkertaisesti ilmaistuna: 
joka kerta kun poliisi kerää ja käyttää tietoja kan-
salaisista, herää ristiriita yksityisyyttä koskevan 
oikeuden ja yleisen turvallisuuden välillä.

Jotkut voivat väittää, että jos ei ole mitään 
salattavaa niin ei ole myöskään mitään 
pelättävää. Onko henkilötietojen kuitenkaan 
oltava kaikkien saatavilla? Euroopan unioni on 

Digitaalinen 
vallankumous

Osallistujat kokeilemassa teknologian ja kuntoilun yhdistämistä 
tietokonepohjaisessa mattotanssissa (iDance).
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tähän saakka luottanut vapauden ja turvalli-
suuden välisiin kompromisseihin sen sijaan, 
että olisi käsitellyt ongelmia suoraan. Vaikka 
jättäisimme monet henkilötietojen väärin-
käyttöön liittyvät huolet, kysymykset ja pelot 
huomiotta, yksi keskeinen asia on silti ilmeinen: 
huolimatta siitä, että Euroopan unioni pyrkii 
selkeyttämään oikeudellisia rajoja ja kiinnittä-
mään huomiota käyttäytymiseen verkkomaail-
massa, se ei kuitenkaan ole esittänyt käytännön 
ratkaisuja. Anonymiteettia käsiteltiin monissa 
EYE:n toimissa.

Monille ihmisille on erittäin tärkeää, että 
heidän anonymiteettiaan suojellaan verkossa 
ja että heillä on oikeus pysyä anonyymina, 
totesi Gregor Schamschula, yksi osallistujista.

Fraternité (veljeys)

Lisäävätkö kasvaneet osallistumismahdolli-
suudet myös yhteiskunnallista yhteenkuulu-
vuutta? Halu tulla hyväksytyksi on yhteistä 

kaikille ihmisille, ja verkkomaailman rajaton 
luonne haastaa sen enemmän kuin koskaan. 
Instituutiot kuten Euroopan unioni ovat 
kuitenkin yrittäneet vedota kansalaisiin koko 
mantereella ja luoda “veljeyden” tunnetta, 
niin että nuoret osallistuvat korkeakoulujen 
vaihto-ohjelmiin ja poliitikot toimivat yhdessä 
talouskriisin hoidossa.

Peliala haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan

Varsin yllättävä näkökulma löydettiin Euroopan 
nuorisotapahtuman monissa paneelikeskuste-
luissa ja seminaareissa, joissa käsiteltiin ohjel-
mointia, opetuspelejä ja yleensäkin pelialaa. 
Vaikka tuntuukin oudolta yhdistää nämä aiheet 
käsitteeseen yhtenäisestä eurooppalaisesta 
identiteetistä, rivien välistä lukeminen tarjoaa 
joitakin näkemyksiä:

Vuosikymmenten ajan pelinkehittäjät ja 
pelaajat ovat pitäneet videopelejä viihteenä. 
Tietysti epäilijät väittivät, että videopelit 
ovat tuottaneet sukupolven vieraantuneita, 

#EYE2014 sanapilvi.
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Yksityisyyden ja tietojen 

suojelu:

Perustetaan Euroopan 

kansalaisten suojeluvirasto, 

joka vastaa EU:n 

kansalaisten oikeudesta 

verkkoturvallisuuteen ja 

yksityisyyteen. EU:n on oltava 

digitaalialan johtaja, jolla on 

asiantuntemusta ja kiinnostusta 

yksityisyyden ja tietojen 

suojeluun ja joka määrittelee 

korkeat turvallisuusstandardit 

ohjelmistojen ja laitteistojen 

tuottajille.

epäsosiaalisia ja aggressiivisia nuoria, totesi 
pelisuunnittelukonsultti Konstantin Mitgutsch.

Nyt olemme siirtymässä sellaisten opetus-
pelien kehittämiseen, jotka saavat ihmisen 
liikkumaan, ajattelemaan ja välttämään 
konflikteja. Kehitämme videopelejä, jotka 
ovat enemmän kuin viihdettä ja jotka voivat 
johtaa vallankumoukselliseen virstanpylvää-
seen koulutuksessa ja vaikuttaa myönteisesti 
yhteiskuntaan.

Todellinen vuoropuhelu poliitikkojen ja 
kansalaisten välillä?

Voivatko digitaaliset ratkaisut todella tuoda 
ihmisiä yhteen ja edistää siten yhteiskunnallista 
yhteenkuuluvuutta? Unioni tuntuu monesta 
EU:n kansalaisesta abstraktilta ja etäiseltä, 
eivätkä he näe sen vaikutusta jokapäiväiseen 
elämäänsä.

Nykyiset digitaaliset foorumit välittävät 
viestejä eivätkä keskusteluja. GovFaces-
palvelu hyödyntää sosiaalisen median 
voimaa yhdistämään kansalaiset ja poliitikot. 
Poliitikoilla on Facebook- ja Twitter-tilit, 
joissa he puhuvat ja julkaisevat valokuvia 
mutta he eivät ole vuorovaikutuksessa. 
GovFaces-palvelussa he eivät kuitenkaan 
voi lähettää ohjelmaa vaan ainoastaan olla 

vuorovaikutuksessa, totesi GovFaces.com-pal-
velun operatiivinen johtaja Connor Sattely.

Siellä poliitikoilla on profiili, ja kansalaiset 
esittävät kysymyksiä, ideoita tai ehdotuksia, 
joita voidaan kannattaa tai vastustaa. Poliitikko 
voi sitten vastata kysymyksiin kirjallisella vas-
tauksella tai videoviestillä. Tällä hetkellä 45 
poliitikkoa käyttää foorumia kanssakäymiseen 
kansalaisten kanssa.

Nopeasti muuttuvassa globaalissa yhteisössä, 
jossa kaikki ovat uppoutuneina tietoon, jossa 
tieto kulkee maailman ympäri sekunneissa 
ja jossa ihmiset eri mantereilta voivat olla 
yhteydessä toistensa kanssa pelkällä hiiren nap-
sautuksella, internetin mahdollinen vaikutus 
maailmamme tulevaisuuteen on kärkipaikalla 
Euroopan unionin ohjelmassa.

Uskon, että virtuaaliavaruuden kautta nuoret 
eurooppalaiset voivat vaihtaa ajatuksia 
vapaasti asuinpaikasta riippumatta, totesi 
Ludwigsburgin aloitetta edustava Benedicte 
King.

Hänen mukaansa verkon entistä vahvempi vies-
tintäjärjestelmä voisi toimia siltana Euroopan 
eri kulttuurien, ajattelutapojen ja ihmisten 
välillä ja voisi alkaa muokata Euroopan tulevai-
suutta yhdessä nuorten kanssa, jotka ottavat 
vastuun lähivuosina.

Digitaalinen 
vallankumous

EYE-osallistuja esittämässä ideoitaan.
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Digitaalisen vallankumouksen idealaatikko:  
internetin tulevaisuus

Digitaaliset oikeudet:

Internetin käyttäjien 

oikeuksien on oltava 

maailmanlaajuisia ja 

tasa-arvoisia, ja tiedon 

tasa-arvoisuuden sekä 

yksityisyyttä ja tiesuojaa 

koskevan oikeuden on 

oltava ihmisoikeus.

Digitaalinen koulutus:Opetetaan digitaalisia taitoja ja tiedotetaan digitaalisista oikeuksista 
ja tietosuojasta kouluissa, 
jotta voidaan kasvattaa kokonaisvaltaisten digitaaliasiantuntijoiden sukupolvi.

Mediavapaat alueet:
Luodaan mediavapaita 

alueita, jotta 
tietotekniikasta voidaan 

pitää taukoa.

Avoin saatavuus:
Tiedon ja tutkimustulosten avoin saatavuus, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja vapaan kulttuurin (elokuva, musiikki ja pelit) tukeminen.

Yksityisyyden ja tietojen 

suojelu:

Perustetaan Euroopan 

kansalaisten suojeluvirasto, 

joka vastaa EU:n 

kansalaisten oikeudesta 

verkkoturvallisuuteen ja 

yksityisyyteen. EU:n on oltava 

digitaalialan johtaja, jolla on 

asiantuntemusta ja kiinnostusta 

yksityisyyden ja tietojen 

suojeluun ja joka määrittelee 

korkeat turvallisuusstandardit 

ohjelmistojen ja laitteistojen 

tuottajille.

Langaton lähiverkko 

kaikille:

Ilmainen ja avoin 

langaton lähiverkko 

kaikkialla ja kaikille.

Tekninen innovointi:
Lisätään EU:ssa innovointia ja yhteistyötä internetin turvallisuuden ja pilvipalvelujen alalla. Pyritään kehittämään piratismin riski-indikaattori ja eurooppalainen virustentorjuntaohjelma, joka on edullinen tai jopa ilmainen.

Digitaalinen perussopimus:

Tarvitaan digitaalista tulevaisuutta 

käsittelevä eurooppalainen 

valmistelukunta, jossa on kansalaisia 

ja edustajia kaikilta yhteiskunnan 

aloilta kaikista EU:n jäsenvaltioista, 

jotta voidaan laatia digitaalinen 

perussopimus. Kyseisessä 

perussopimuksessa on annettava 

täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, 

jotka yksilöillä on digitaalisen 

viestinnän alalla, eli käyttöoikeus, 

oikeus liiketoimintaan mutta myös 

oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan. 

Siinä on annettava myös 

perusohjeet aidosti eurooppalaista 

tietotekniikkainfrastruktuuria varten.

Investointitoiminta:
Lisätään investointeja uusiin eurooppalaisiin digitaaliteknologioihin ja EU:n rahoitusta kansalaisjärjestöille, jotka toimivat tietosuojan parantamiseksi.

Avoimuus:

Luodaan riippumaton 

EU:n mediakanava 

avoimuuden 

lisäämiseksi.
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Digitaalinen 
vallankumous

Internetin tulevaisuuden luominen: 
Euroopan nuorisofoorumin kommentit

Nuoret EU:n kansalaiset ovat ahkerimpia 
ja taitavimpia internetin ja uuden median 
käyttäjiä maailmassa. Yli 25 maassa internetin 
käytön levinneisyys nuorten keskuudessa 
ylittää 95 prosenttia ja noin 63 prosenttia 
16–24-vuotiaista käyttää jo mobiili-interne-
tiä5. Nuorisosta on tullut tärkein kohderyhmä 
internetin ja sisällön tuottajille ja yksi aktiivi-
simmista ryhmistä, jotka tuottavat ja levittävät 
tietoa uudessa mediassa. Luotettavan ja 
nopean internetyhteyden varmistaminen, 
oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan sekä 
ilmaisun ja kansalaistoiminnan vapaus ovat 
tärkeimpiä kysymyksiä, joita nuoret ja nuoriso-
järjestöt ovat nostaneet esiin Euroopassa viime 
vuosina.

EYE:ssä tarjosi mahdollisuuden keskustella niin 
kutsutusta “digitaalisesta vallankumouksesta” 
ja avata internetin tulevaisuutta koskevat pää-
töksentekoprosessit nuorille EU:n kansalaisille. 
Strasbourgissa läsnä olleisiin 5 500 nuoreen 
liittyi satoja eurooppalaisia verkossa.

Digitaalinen päästä päähän 
-nuorisotapahtuma

Euroopan nuorisotapahtuma suunniteltiin 
digitaalisessa päästä päähän osallistumismuo-
dossa. Ennen tapahtumaa sekä sen aikana ja 
jälkeen osallistujat voivat olla vuorovaikutuk-
sessa ja esittää ideoita digitaalisten välineiden 
avulla. Sen lisäksi Euroopan parlamentin 
ja Euroopan nuorisofoorumin sosiaalisen 
median sivuilla käytiin tapahtuman aikana 

live-keskusteluja tapahtuman avaamiseksi niille 
nuorille, jotka eivät päässeet Strasbourgiin.

Nuorilla oli mahdollisuus jakaa näkemyksi-
ään digitaalisesta vallankumouksesta EYE:n 
kolmen päivän aikana. Osallistujat kävivät kes-
kusteluja sosiaalisen median mahdollisuuksista 
avata poliittisia prosesseja ja lisätä kansalais-
ten osallistumista sekä monimutkaisista kysy-
myksistä, jotka koskivat isoa dataa ja nykyai-
kaista valuuttaa ja niiden vaikutusta internetin 
käyttäjien oikeuksiin.

Euroopan nuorisofoorumi ja digitaalinen 
vallankumous

Suunnistaminen digitaalisen vallankumouksen 
suunnattoman monimutkaisella ja jatkuvasti 
kehittyvällä alueella on valtava haaste, johon 
Euroopan nuorisofoorumi on kuitenkin päät-
täväisesti sitoutunut. Euroopan unionin on 
omaksuttava viestinnän alalla ennakoiva toi-
mintalinja ja varmistettava, että kansalais-
ten oikeuksia suojellaan ja että politiikka on 
asianmukaista ja ajantasaista. Nuorisofoorumi 
korosti erityisesti seuraavia seikkoja:

• Oikeuksiin perustuva toimintalinja

Uutta mediaa koskevan politiikan ja internetin 
hallinnon kehittämisen on oltava käyttäjä-
keskeinen prosessi, jossa keskitytään demo-
kraattisiin arvoihin, vapauteen ja ihmisoikeuk-
siin ja annetaan kaikille verkossa tasaveroiset 
mahdollisuudet.
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• Poikittainen ja kokonaisvaltainen 
näkökulma

Digitaalisessa vallankumouksessa ei pitäisi 
keskittyä vain kaikkien eurooppalaisten digi-
talisoitumiseen vaan siinä olisi myös luotava 
innovointiekosysteemeitä pitkän aikavälin 
ratkaisujen löytämiseksi nuorten keskeisim-
piin ongelmiin. Luotettavan internetpolitiikan 
kehittäminen EU:ssa on ensimmäinen vaihe 
sellaisten välineiden luomisessa, joiden avulla 
nuoret ja nuorisojärjestöt voivat luoda yhdessä 
mielekkäitä hankkeita.

• Nuorisojärjestöjen osallistuminen

Nuorilla ja heidän järjestöillään on tehtävänään 
oma osuutensa, kun puolustetaan nuorten 
oikeuksia verkossa ja sen ulkopuolella, ja siksi 
heidät olisi tunnustettava tärkeäksi sidosryh-
mäksi prosessissa, jossa keskustellaan internetin 
hallintoa koskevista säännöistä ja uutta mediaa 
koskevasta politiikasta. Nuorisojärjestöt 
tuovat erityisen ja olennaisen nuorten äänen 
käynnissä oleviin keskusteluihin.

• Digitaaliset ratkaisut nuorten tärkeimpiin 
kysymyksiin

Hyvien työpaikkojen ja laadukkaan koulutuksen 
tarjonnan sekä itsemääräämisoikeuden ja 
yhteiskuntaan osallistumisen lisäämisen pitäisi 
ohjata digitaalistrategian painopisteitä EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa. Työllisyyden osalta uusi 
media ja tietotekniikka ovat ratkaisevia tekijöitä 
innovoinnin ja nuorten yrittäjyyden edistämi-
sessä. Myös koulutus on tunnustettu ratkaise-
vaksi tekijäksi uuden median ja internetin inte-
groinnissa elämäämme.

• Uusi media ja epävirallinen koulutus

Koulutus tunnustetaan yhä useammin 
ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi uuden median 
integroinnissa elämäämme. Monissa euroop-
palaisissa kouluissa ei kuitenkaan ole interne-
tyhteyttä tai se on riittämätön. Nuorisofoorumi 
pitää uudistuksia, kuten verkko-oppimista, 
koulujen digitaalisia yhteyksiä, sähkökirjoja 
ja sähköisiä materiaaleja sekä uuden median 
integrointia opetusohjelmaan, olennaisena 
osana sen varmistamista, että nykyiset ja 
tulevat sukupolvet ovat valmiita kohtaamaan 
sen yhteiskunnan haasteet, jossa he elävät. 
Erityisesti nuorisojärjestöjen olisi edistettävä 
nuorten digitaalisen median taitoja epäviralli-
sen koulutuksen avulla.
5 Digital Agenda Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digitalagenda/files/
DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Keskustelua YO!Globe:ssa.
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Euroopan unionin 
tulevaisuus

Euroopan unionin tulevaisuus:  
Voiko nuori sukupolvi menestyä paremmin?

Kun Euroopan integraatiohanke käynnistettiin 
vuonna 1952, Robert Schumanin unelmana oli 
se, että siitä tulisi ajan mittaan syvästi integroi-
tunut unioni. Oli kuitenkin – ja on edelleen – 
mahdotonta ennustaa kaikkia haasteita, joita 
hankkeeseen sisältyisi. Ideointitapahtumassa, 
jonka tavoitteena oli lisätä kansalaisten 
tietoa tarpeesta tasapainottaa demokratia ja 
tehokkuus, nuoret ideoijat ja poliitikot koottiin 
yhteen keskustelemaan mahdollisista uudis-
tuksista Euroopan integraation puitteissa. 
Yksi lupaavimmista aiheista esityslistalla oli 
se, miten saada nuoret ja marginaaliryhmien 
jäsenet osallistumaan EU:n lainsäädäntään.

Onko EU:n politiikka elitististä?

Monika Kalinowska, nuori osallistuja Puolasta, 
kiinnitti huomiota kysymykseen politiikan 
ammattimaistumisesta ja laajalle levinneestä 
oletuksesta, että, kuten hän asian ilmaisi, EU:n 
politiikka on “rikkaita” varten:

EU:n politiikan elitistinen verho luo enemmän 
ristiriitoja kuin avoimuuden puute Eurooppa-
neuvostossa. Vaikka mahdollinen suositus 
EU:n politiikan tekemisestä entistä osallis-
tavammaksi ja vähemmän elitistiseksi voi 
helposti lisätä tiettyjen poliitikkojen yleistä 
suosiota, se ei pysty ratkaisemaan politiikan 
yleistä monimutkaisuutta.

Vaikka tavoitteena oli antaa ideoijille ja poliiti-
koille yhtä paljon puheenvuoroja, Anna Burek 
huomasi, että poliitikoilla oli taipumuksena 
kiinnittää vähemmän huomiota niihin, jotka 
pyrkivät tarjoamaan ratkaisuja.

Ideoijien esittämistä ajatuksista ei juurikaan 
keskusteltu – ne todettiin äänestyksessä hyviksi 
tai huonoiksi, ei sen kummempaa, hän totesi.

Belgialainen Soetkin Verhaegen oli samaa 
mieltä:

Meidän on muistettava, että kyseisten 
kokousten anti muodostuu rupattelusta ja 
tyhjistä lupauksista. Kokousten olemassaolo 
tarkoittaa samalla kuitenkin sitä, että olemme 
ottaneet askeleen oikeaan suuntaan.

Osallistujien ehdotukset koskivat muun muassa 
sukupuolten tasa-arvoa, poliittisesti ja talou-
dellisesti yhdentynyttä Eurooppaa ja nuorten 
liikkuvuutta. Monet osallistujat katsoivat, että 
taloudellisten ja poliittisten etujen jakaminen 
on yksi tärkeimmistä eduista, joita EU tarjoaa.

Euroopan unioni kehittyy jatkuvasti, kuten on tehnyt alusta alkaen. EYE:n osallistujia 
pyydettiin osallistumaan keskusteluihin, paneeleihin, roolipeleihin ja moniin muihin 
toimiin, joissa tavoitteena oli miettiä mitä tulevaisuus toisi tullessaan EU:lle.
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Ketä varten unioni on?

Monien toimien osallistujat mainitsivat useita 
uhkia unionin olemassaololle. Pahimpia niistä 
ovat pienten maiden syrjäytyminen, kansal-
lismielisyyden nousu ja euroskeptisyys. Kun 
puhuttiin EU:n heikkouksista, vallitsevana 
tunteena oli eurooppalaisen “ylpeyden” ja 
yhteisen ulkoisen toiminnan puute yhdenmu-
kaisuuden sijasta.

On tärkeää, että nuoret alkavat ajatella 
Euroopan unionin heikkouksia ja uhkia, koska 
sitten he voivat korjata ne. Tärkeää on myös 
se, että nuoret kuulevat ja ymmärtävät euros-
keptikkojen ja EU:n kannattajien perustelut, 
totesi Nuorten eurooppalaisten federalistien 
(JEF) pääsihteeri Federico Guerrieri eräässä 
istunnossa.

Lyhyitä puheenvuoroja sisältäneessä 
istunnossa jokainen keskustelupaneelin 
jäsen sai puhua kaksi minuuttia. Kahdeksan 
puhujaa eri aloilta, mukaan luettuna Euroopan 
parlamentin jäseniä, nuoria aktivisteja ja 
toimittajia, kommentoi monia erilaisia aiheita 
kuten maahanmuuttoa, vaaleja, naiskiintiöitä, 
koulutusta ja nuorisotyöttömyyttä. Yksi kes-
kustelluista aiheista oli nuorten rooli Euroopan 
unionissa, ja se käynnisti laajan keskustelun 
Euroopan parlamentin istuntosalissa.

Kun on sanottu, että nuoret ovat tulevaisuus, 
se on usein tarkoittanut sitä, että “saatte tehdä 
päätöksiä tulevaisuudessa”, totesi Allianssin 
edustaja Emma Mustala.

JEF:n varapuheenjohtaja Peter Oomsels 
Belgiasta esitti ajatuksen uudesta euroalueen 
maiden keskushallituksesta.

Emme voi hallita 18 valtion valuuttaa 
tekemällä päätöksiä 28 valtiolle.

Joissakin aiheissa keskusteluun otettiin mukaan 
yleisö, joka sai esittää kysymyksiä ja äänestää 

ideoijien ehdotuksista. Kun ehdotuksen tie-
dotuksesta, joka koskee oikeutta yksityi-
syyteen verkossa, hyväksyi 83,7 prosenttia 
äänestäneistä, ehdotus sukupuolikiintiöi-
den poistamisesta sai paljon niukemman 
kannatuksen – lähes puolet äänestäneistä 
hyväksyi poistamisen, 35 prosenttia vastusti 
sitä ja 17 prosenttia pidättyi äänestämästä.

Jos saisin työpaikan, miettisin sainko sen 
vain kiintiön täyttämiseksi vai pätevyyteni 
ansiosta, totesi paneelin tanskalainen jäsen M. 
Mehmood kommentoidessaan ajatusta nais-
kiintiöiden käyttöönotosta työelämässä.

Koulutus esityslistalla

“Millaista koulutusta Euroopassa?”, joka oli 
aamupäivän keskustelun aiheena YO!Globessa 
9. toukokuuta, voidaan lukea kysymyksenä 
tai sitten ärhäkkänä vetoomuksena lukijan 
kotimaasta, iästä ja taloudellisesta ajatteluta-
vasta riippuen. Lähinnä nykyisistä tai tulevista 
yliopisto-opiskelijoista koostuva 60-henkinen 
yleisö sai hyväksyä tai hylätä paperisilla 
merkeillä, joissa ironista kyllä käytettiin 
suurimman uhan kaikelle opiskelulle tai kes-
kittymiselle muodostavalta verkkosivustolta 
tuttua tapaa – Facebookin tykkäystä.

Kahden Euroopan koululaisia ja yliopisto-opis-
kelijoita edustavan järjestön ESU:n ja OBESSU:n 

Euroopan unionin 
tulevaisuus

Värikäs poski värikkäänä konferenssiviikonloppuna.
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isännöimässä tapahtumassa tuuli ravisteli 
valkoista YO!Globe-telttaa välillä rajustikin ja 
antoi kaikille läsnäolijoille tuntuvan esimerkin 
siitä, millaista olisi asua golfpallon sisällä.

Oli väistämätöntä, että aiheet raha ja se, kuka 
maksaa koulutuksen, hallitsivat keskustelua.

Koulutus ei ole ilmaista, jonkun on maksettava 
siitä – kuten teidän vanhempanne maksoivat 
teidän opiskelunne veroillaan, totesi Federico 
Potocnik, joka kannattaa eräänlaista yliopis-
to-opintojen viivästettyä maksua. Tämä 
huomautus sai yhden yleisen jäsenen huudah-
tamaan, että sellainen järjestely olisi progressii-
vista verotusta.

Mitä enemmän vastuuta annat valtiolle sitä 
vähemmän sitä jää itsellesi, ja sinusta tulee 
poliitikkojen pelinappula, Federico Potocnik 
lisäsi.

Euroopan nuorten sosialistien pääsihteeri 
Thomas Maes esitti useita näkökohtia, joissa 
korostettiin uhkaa, joka aiheutuu siitä, että 
koulutus nähdään työvoiman tehtaana:

Koulutuksen pitäisi olla tie täyttymykseen, ja 
maksun periminen siitä on keino varmistaa, 
että epätasa-arvo jatkuu loputtomiin, hän 
totesi.

Yleisö nosti esiin “tykkäysten” viidakon ja 
keskustelu, joka oli aika ajoin varsin teknistä, 
vahvisti eurooppalaisten opiskelijoiden 
keskeisen huolen. Opiskeluun 2000-luvulla 
liittyy väistämättä pelko siitä, miten se 
maksetaan.

Tasa-arvo

Tärkeä osa EYE:n keskusteluja oli osallisuus ja se 
miten varmistetaan kaikkien suojelu ja oikeudet 
sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 

kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta. 
Alva Dahn Ruotsista totesi:

Uskon, että voimme ratkaista kaikki syrjintään 
liittyvät ongelmat kouluttamalla ihmisiä. 
Kaikki johtuu tiedon puutteesta. Meidän on 
valistettava ihmisiä niin, että he ymmärtävät 
mitä maahanmuuttaja itse asiassa tekee, niin 
että ihmiset eivät usko propagandaa – että 
maahanmuutossa on kyse vain rahan tienaa-
misesta tai menettämisestä – koska siinä on 
kyse paljon enemmästä. Maahanmuutossa on 
kyse myös kulttuurin lisäyksestä tai menetyk-
sestä – yleensä lisäyksestä.

Kaksi nuorta taiteilijaa esittämässä sirkustemppuja.
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Yhteys Atlantin yli

Yhdysvaltojen kauppakamarin Euroopan 
unionin edustuston johtajan Andreas 
Galanakiksen juontaman “Strasbourg Calling” 
videokokouksen tarkoituksena oli tarkastella 
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita ja keskustella 
niistä. Euroopan puolella oli EYE:n osallistu-
jia, ja yhdysvaltalaiset opiskelijat edustivat 
Yhdysvaltoja. He keskustelivat yhdessä 
valvonnasta NSA:ta koskevien paljastusten 
pohjalta, köyhyyden torjuntaan liittyvistä 
toimista, voimien yhdistämisestä terrorismin 
torjumiseksi ja Venäjän uhkaan vastaamisesta. 
Kaikki olivat sitä mieltä, että NSA-jupakka oli 
muuttunut oikeastaan mediasirkukseksi, ja 
köyhyyden torjunta taas sai aikaan vilkasta 
keskustelua Atlantin yli. Lopulta päästiin yksi-
mielisyyteen siitä, että voimavarojen yhdis-
täminen Yhdysvaltojen kanssa oli olennaisen 
tärkeää maailmanlaajuisen köyhyyden 
torjunnassa.

Euroskeptisyyden käsittely

Monien Euroopan alueiden kärsiessä suuresta 
nuorisotyöttömyydestä – se on joillakin alueilla 
jopa 60 prosenttia – on aihetta pelätä, että 
yhä useampien nuorten pettyminen poli-
tiikkaan ja euroskeptisyyden kasvu voivat 
heikentää Euroopan integraation tulevaisuutta. 
On kuitenkin myös niitä, jotka yrittävät saada 
nuoret osallistumaan EU:n toimintaan ja torjua 
poliittisen apatian. Yksi heistä on “Y Vote 2014” 
-hankkeen koordinaattori Alesandra Kluczka:

Vuoden 2009 Euroopan parlamentin 
vaaleissa nuorten äänestysprosentti oli vain 
29 prosenttia. Suurin ongelma on tiedon 
puute – he ajattelevat, ettei kukaan edusta 
eikä ymmärrä heitä. Meidän seminaarimme 
kaltaisissa tilaisuuksissa nuorille kerrotaan 
miten EU toimii, mikä kannustaa heitä suoraan 

osallistumiseen. On myös niin, että kun äänes-
tämisen aloittaa nuorena, sitä jatkaa todennä-
köisemmin myös vanhempana.

Alesandra Kluczka suhtautui edelleen erittäin 
optimistisesti EU:n tulevaisuuteen:

Uhkana ovat kansallismielisyys, euroskeptisyys 
ja radikaalit liikkeet, mutta kun katson nuoria 
kotimaassani Puolassa ja muualla, tajuan, että 
meillä on sukupolvi, joilla on sellaisia mah-
dollisuuksia, joita vanhemmillamme ei ollut. 
Nyt meillä on rajaton järjestelmä, ja olemme 
nauttineet pidemmästä rauhan jaksosta kuin 
mikään muu maanosa. Meidän ei pidä olla niin 
pessimistisiä. EU on saavuttanut paljon.

Yhteistyö nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi

Nykyisessä talous- ja sosiaalikriisissä kansa-
laisten yhteistyön tarve on tärkeämpää kuin 
koskaan ennen. Tässä yhteydessä kansalaisjär-
jestöillä, jotka pyrkivät edistämään ennakoivaa 
asennetta nuorissa, voi olla ratkaisevan tärkeä 
tehtävä Eurooppalaisessa yhteiskunnassa. 
Esimerkiksi Youthnet Hellas -järjestö, joka 

Euroopan unionin 
tulevaisuus

Nuoret osallistujat meppien paikoilla täysistuntosalissa.
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sai Euroopan kansalaisen palkinnon vuonna 
2013, kannustaa kreikkalaisia nuoria toimimaan 
ennakoivammin töitä hakiessaan. Koska nuo-
risotyöttömyys maassa on lähes 60 prosenttia, 
siellä on kaksi vaihtoehtoa: toimi tai riudu val-
litsevassa tilanteessa. Tässä mielessä vapaa-
ehtoistoiminta on keino ylittää esteet, jotka 
estävät aktiivisen osallistumisen yhteisön 
elämään. Vapaaehtoisena toimiminen ei 
välttämättä merkitse palkatonta työtä, vaan 
pikemminkin on kyse myönteisestä asenteesta 
yhteiskuntaa kohtaan.

Youthnet Hellas -järjestön Manos Pavlakis 
muistutti, että nuoret voivat parantaa tilannet-
taan kolmella eri tavalla: koulutus, työpaikka 
ja vapaaehtoistoiminta. Ongelman ratkaise-
miseksi Youthnet Hellas on osallistunut 172 
hankkeeseen viiden viime vuoden aikana:

– Nuorten on tärkeää ymmärtää, että 
heillä on paljon vaihtoehtoja osallistua 
toimintaan, Manos Pavlakis totesi ja jatkoi, että 
Euroopan nuorilla on yhteiset tarpeet, edut ja 
huolenaiheet.

Lautapelit EU:n ymmärtämiseksi

Pelien käyttäminen EU-tietouden levittämi-
seksi ja jäsenvaltioiden monimuotoisuuden 
esittelemiseksi oli näkyvästi esillä EYE:ssä. Jaap 
Hoeksman kehittämä Eurocracy-peli pyrkii 
selittämään Lissabonin sopimusta:

– EU on demokratia, joka koostuu 28 
pienemmästä demokratiasta. Se on uusi 
muoto, joka on monimutkainen ja joka voidaan 
siten selittää parhaiten pelin avulla, hän totesi.

Yksi eurooppalaista yhteistyötä ja integraatiota 
edistävän Move On Europe verkkofoorumin 
perustajista Hans Christian John, toimi “More 
Democracy Please!” keskustelun puheen-
johtajana. Tässä pelissä jokainen osallistuja 
keksi sanan tai lauseen, joka edustaa sitä mitä 
Eurooppa merkitsee heille. Perhe, vapaus, 
mahdollisuus ja monikulttuurisuus tulivat 
kaikki mainituiksi, ja Hans Christian John kirjasi 
sanat muistiin. Hän havaitsi, että:

– Kukaan ei tiedä mitä Eurooppa on – se on 
sekavaa mutta mukavaa!

Osallistujat seuraamassa ja hurraamassa esitykselle.
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Sen jälkeen kun oli keskusteltu alustavasti siitä 
mitä EU merkitsee, osallistujat ryhtyivät keskus-
telemaan unionin demokraattisesta perustasta, 
lainsäädäntömenettelyistä ja EU:n toimielinten 
demokraattisesta legitimiteetistä. Osallistujat 
totesivat, että nyt tarvitaan kansalaisoikeuksia 
koskeva yleissopimus ja että EU-asioista on 
keskusteltava kansallisella tasolla jokaisessa 
jäsenvaltiossa. Osallistujat keskustelivat myös 
siitä aiheuttaako tosiasia, että komissiota ei 
valita suoraan vaaleilla, “demokratiavajetta”, 
ja ehdottivat, että parlamentin jäsenten olisi 
ilmaistava selvästi ketä he aikovat äänestää 
parlamentin puhemieheksi ennen vaaleja. 
Seminaarin lopussa Hans Christian John sanoi 
välittävänsä ajatukset eteenpäin:

Tulevien Euroopan parlamentin jäsenten on 
saatava tietää teidän ajatuksistanne. En tiedä 
mitä he niillä tekevät.

Euroopan unionin 
tulevaisuus

Puheenvuoro yleisön joukosta.
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Yhdellä äänellä puhuminen:

Euroopan unionin olisi 

puhuttava yhdellä äänellä 

maahanmuutosta, talous- ja 

ulkopolitiikasta ja kansainväli-

sistä asioista. Jäsenvaltioiden 

välistä kilpailua olisi vähennet-

tävä ja sen sijaan olisi lisättävä 

solidaarisuutta.
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Idealaatikko “Euroopan unionin tulevaisuus”: 
Voiko nuori sukupolvi menestyä paremmin?

Äänen tuominen kuuluville:

Lisää nuoria tarvitaan politiikassa 

ilmaisemaan ja käsittelemään 

nuoren sukupolven etuja ja 

haasteita. Lisätään nuorten 

edustusta Euroopan parlamen-

tissa – otetaan käyttöön kiintiöt 

alle 30-vuotiaille. Järjestetään 

tapahtumia kuten EYE 2014, jotta 

nuoret tulevat kuulluiksi. Annetaan 

myös kaikille 16- ja 17-vuotiaille 

äänioikeus EU:ssa.

Liikkuvuus Euroopassa:
Nuorille tarvitaan euroop-palainen opiskelijoiden liikennekortti (Interrail-kortti), jossa yhdistyvät kansalliset ja kansainväliset liikkuvuusohjelmat.

Sosiaalinen Eurooppa:Eurooppa on maailmanlaajui-nen roolimalli ihmisoikeuksien suojelun ja takaamisen alalla, ja sillä on merkittävä ja aktiivinen asema progressiivisen sosiaalipo-litiikan edistämisessä. Sisäisesti EU takaa jokaisen kansalaisensa elämänlaadun ottamalla käyttöön ehdottoman perustulon ja yhteisen tai ainakin vertailukelpoi-sen vähimmäispalkan.

Investointitoiminta:
Investoidaan lisää rahaa viestintään, joka koskee Euroopan unionin saavutuksia ja tavoitteita sekä vastuita.

Euroopan yhdysvallat:

Euroopan on lopultakin 

luovuttava kansallisista rajoista 

ja muututtava oikeaksi valtioksi. 

Kansalaisten on valittava suoraan 

Euroopan keskushallitus ja 

Euroopan presidentti. Luodaan 

Euroopan kansallisuus (passi, 

yhteiset arvot, muiden maiden 

tuntemus, liikkuvuus ja niin 

edelleen). Otetaan käyttöön 

Euroopan laajuinen vapaapäivä, 

jota juhlitaan koko Euroopassa 

joka vuosi.

Avoimuus:

Kiristetään lobbaajia 

koskevaa lainsäädäntöä 

niiden vaikutusvallan rajoit-

tamiseksi ja avoimuuden 

lisäämiseksi poliittisessa 

päätöksentekoprosessissa.

Yhtenäinen EU:n 
äänestysjärjestelmä:

Samanlainen äänestysjärjes-telmä kaikissa EU:n jäsen-valtioissa. Tehdään verkko-äänestyksestä mahdollista. Käytetään parlamenttivaa-leissa ylikansallisia ehdokaslis-toja (erityisesti johtoehdokkai-
den osalta).

Eurooppalainen identiteetti:

Luodaan demokraattinen unioni 

vahvistamalla edustuksellista, 

osallistuvaa ja suoraa demokratiaa. 

Laajennetaan eurooppalaisten 

nuorten vaihto-ohjelmia keskinäisen 

ymmärryksen lisäämiseksi ja 

edistetään yhteistä eurooppalaista 

identiteettiä tai otetaan käyttöön 

yhden vuoden Euroopan matka, 

jossa jokainen, joka on suorittanut 

pätevän koulutuksen (ammatillinen 

koulutus tai akateeminen arvo) saa 

apurahan, jonka avulla voi matkustaa 

Euroopassa 12 kuukautta, jos on 

valmis tekemään vapaaehtoistyötä 

vähintään 7 kuukautta matkan aikana. 

Perustetaan tietokanta vapaaehtois-

työtä koskevista mahdollisuuksista.

Koulutus:
Poliittinen koulutus ja kan-salaiskasvatus ensisijaisena tavoitteena ylemmän perusasteen ja keskiasteen kouluissa, mukaan luettuna pakolliset kurssit Euroopan unionin ja sen jäsen-valtioiden arvoista, historiasta, toiminnasta sekä velvollisuuksista ja vastuista mieluiten verkossa ja interaktiivisesti niin, että voidaan olla yhteydessä muihin eurooppa-laisiin opiskelijoihin.
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Euroopan unionin 
tulevaisuus

Vahva ja demokraattinen unioni: 
Euroopan nuorisofoorumin kommentit

Euroopan nuorisotapahtumassa korostettiin 
sitä, että Euroopan unionilla on merkitystä 
nuorille. Nuoret eivät kuitenkaan halua mitä 
tahansa unionia vaan sellaisen, joka tarjoaa 
vision ja vastaa heidän odotuksiinsa.

Nykyinen talous- ja rahoituskriisi on ratkaiseva 
vaihe EU:lle. Nuoret kohtaavat kriisin ja sääs-
tötoimien seuraukset jo nyt, kun työttömyys, 
köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen 
lisääntyvät. Nykyinen sukupolvien välinen 
dynamiikka myös sysää yhden sukupolven 
ongelmat seuraavalle, kuten nykyinen kriisi 
ja ratkaisemattomat ekologiset ongelmat 
osoittavat. Siksi on tärkeää saattaa nuoret EU:n 
ohjelman ytimeen ja alkaa pohtia nuorten 
paikkaa yhteiskunnassa, jos haluamme vastata 
haasteisiin, joita Euroopan unioni kohtaa 
tulevina vuosina.

Euroopan tulevaisuus EYE:ssä

EYE:n nuoret osallistujat keskustelivat Euroopan 
tulevaisuudesta monissa toimissa. He 
korostivat sitä, että EU:n toimielinten on oltava 
helpommin saavutettavissa, avoimempia ja 
lähempänä (nuoria) kansalaisia, mikä merkitsisi 
Euroopan parlamentin aseman vahvistamista. 
He korostivat tiedotusvälineiden, sosiaalisen 
median ja kansalaiskasvatuksen merkitystä, 
kun selitetään mitä EU tekee, ja tarvetta lisätä 
ennakoiden nuorten painoarvoa EU:n päätök-
senteossa. Myös laadukkaat työpaikat olivat yksi 
tärkeimmistä kysymyksistä, joista nuoret kes-
kustelivat todeten, että nykyiset säästötoimet 

haittaavat sosiaalipolitiikkaa aikana, jolloin joka 
neljäs nuori elää köyhyydessä.

Euroopan nuorisofoorumi ja Euroopan 
tulevaisuus

Euroopan nuorisofoorumi on ylpeä siitä, mitä 
nuoret ovat osoittaneet näissä keskusteluissa: 
heidän sitoumuksensa, näkemyksensä ja myös 
realisminsa ja heidän kykynsä ehdottaa konk-
reettisia toimia EU:lle. Olemme iloisia myös siitä, 
että monet ensi toimikauden Euroopan parla-
mentille ja Euroopan komissiolle esittämämme 
vaatimukset, joista kerrotaan kampanjassamme 
LoveYouthFuture, saivat paljon vastakaikua 
Strasbourgissa.

Olemme todellakin vakuuttuneita siitä, että, 
jotta EU voisi parantaa nuorten asemaa 
Euroopassa, sen on ryhdyttävä välittömästi 
toimeen seuraavalla viidellä alalla:

• Demokraattinen unioni

Euroopan unionin on vahvistettava 
demokratiaa lisäämällä eurooppalaisen kan-
salaisaloitteen käyttöä ja siirtymällä ylikansal-
lisiin ehdokaslistoihin Euroopan parlamentin 
vaaleissa ja suoraan Euroopan komission 
puheenjohtajan vaaliin. Sen varmistamiseksi, 
että nuoret tulevat kuulluiksi, on myös tärkeää, 
että eurooppalaiset ja kansalliset puolueet 
nimeävät entistä enemmän nuoria ehdokkaiksi 
vaaleilla valittaviin tehtäviin ja että Euroopan 
unionin jäsenvaltiot laskevat Euroopan 
parlamentin vaalien äänestysiän 16vuoteen.
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• Kestävä uusi kasvu

Tie ulos kriisistä ja laajemminkin EU:n tulevaisuus 
perustuvat uuden kasvun luomiseen, sosiaa-
lisesti ja ympäristön kannalta kestävään kehi-
tysmalliin. Yrittäjyys ja vihreä talous ovat siten 
erittäin tärkeitä nuorten itsenäisyydelle joko 
nuorten perustamina yrityksinä tai nuorten 
työpaikkojen lähteenä. Kehotamme EU:ta 
torjumaan nuorisotyöttömyyttä ja tukemaan 
kestävää taloutta. EU:n olisi ohjattava jäsen-
valtioita kestävien talousmallien suuntaan. 
Samoin olisi varmistettava, että työpaikkojen 
laatu täyttää vähimmäisvaatimukset. Erityisesti 
tarvitaan vähimmäispalkkajärjestelmiä ja 
eurooppalainen asema harjoittelijoille.

• Vahva unioni

Nuorten odotusten täyttämiseksi Euroopan 
unionin on otettava askel eteenpäin. 
Jäsenvaltiot eivät enää pysty vastaamaan 
moniin haasteisiin yksin, erityisesti talous-, 
finanssi-, ympäristö-, sosiaali- ja työllisyyspoli-
tiikan alalla. EU:n olisi käytettävä toimivaltaansa 
täysimääräisesti ja löydettävä uusi ja entistä 
oikeudenmukaisempi tasapaino säästötoimien 
ja sosiaalipolitiikan välille. Odotamme EU:n 
myös käyttävän rohkeasti SEUT-sopimuksen 
165 artiklan säännöstä “kannustamaan nuorten 
osallistumista demokratian toteuttamiseen 
Euroopassa” ja vahvistavan nuorten asemaa 
eurooppalaisessa demokratiassa.

• Uusia resursseja uusille investoinneille

Euroopan unioni tarvitsee myös keinot 
toimiakseen näinkin tärkeillä aloilla, ja se 
merkitsee uusia resursseja uusiin investointei-
hin. Euroopan unionille olisi annettava mahdol-
lisuus kerätä omia varoja ympäristövaikutuksia 
koskevalla suoralla verotuksella ja eurooppalai-
sella finanssitransaktioverolla.

• Sosiaalinen Eurooppa

Euroopan unioni on myös antanut ihmisoi-
keuksien puolustamista koskevat normit ja 
kehittänyt demokratiaan ja oikeusvaltiope-
riaatteeseen liittyviä arvoja, minkä ansiosta 
sukupolvet voivat unohtaa vanhat vastakkain-
asettelut ja elää rauhassa. Samalla unioni on 
kehittänyt Euroopan sosiaalisen mallin, joka 
koskee korkeaa työllisyyttä, riittävää sosiaali-
turvaa, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa sekä 
korkeatasoista koulutusta ja terveydenhuol-
toa, jotta kansalaiset voivat elää ihmisarvoista 
elämää. Uusien sukupolvien on saatava nauttia 
näistä saavutetuista eduista, ja siksi on erittäin 
tärkeää, että Euroopan unioni pitää lujasti kiinni 
näistä arvoista ja varmistaa, että sosiaalisia 
uudistuksia ei tehdä nuorten kustannuksella.
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Konferenssin osallistujia ja konferenssin vapaaehtoistyöntekijä seuraamassa paneelia.
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Kestävyys: 
Luodaan vihreämpi Eurooppa

Kestävyys on laaja aihe, joka kattaa hyvin monenlaisia kysymyksiä alkaen keinoista, 
joilla voidaan turvata energiavarat ja ratkaista liikakalastusongelma, aina julkisiin 
menoihin, rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja maailmankauppaan. EYE:n osallistujat 
käsittelivät aihetta innostuneina. He osallistuivat keskusteluihin ja ideahautomoihin ja 
saivat uutta intoa hyvien käytäntöjen vertaisjaosta. Erityisesti osallistujat käsittelivät 
sitä, miten kestävyyden ajatus on otettava huomioon talous- ja ympäristöasioissa sekä 
yhteiskunnassa paremman Euroopan luomiseksi.

Kestävä ja ympäristöystävällinen 
Eurooppa?

Yhdessä tilaisuuksista noin 60 monista eri 
maista peräisin olevaa osallistujaa esitti näke-
myksiään entistä kestävämmästä ja ympäris-
töystävällisemmästä Euroopasta. Sveitsistä 
kotoisin oleva 18-vuotias Philippe totesi, että 
meidän on lakattava puhumasta ja lähetettävä 
sen sijaan selkeä viesti, ja Yhdistyneestä kunin-
gaskunnasta kotoisin oleva Imogen lisäsi, 
että hän haluaisi uskoa pystyvänsä nuorena 
Euroopan unionin kansalaisena vaikuttamaan 
unionin kestävyyspolitiikkaan.

Tilaisuuden lopussa osallistujat esittivät viisi 
visiota kestävyydestä Euroopan unionissa. 
Näihin kuului ajatus “jätteettömästä” yhteis-
kunnasta, jossa keskeistä on suunnitella täysin 
kierrätettäviä tuotteita ja uusia energiantuo-
tantotapoja, painottaa paikallista elintarvi-
ketuotantoa ja luoda kestävä liikennejärjes-
telmä Euroopan unioniin. Keskustelun aikana 
useimmiten esiin tulleissa näkökohdissa paino-
tettiin tarvetta edistää ympäristö- ja kestävyys-
kysymysten ymmärtämistä ja niitä koskevaa 
koulutusta sekä kysymystä puhtaan veden saa-
tavuudesta. Lisäksi korostettiin, että ongelmiin 
puuttuminen vaatii Euroopan unionin yhteistä 
toimintaa kansallisen toiminnan sijasta.

Teatteriesitys ja roolileikki kestävyydestä

Arvokas osa EYE-tapahtumaa oli Saksan talous-
asiantuntijoiden neuvoston puheenjohtajan 
Wolfgang Wiegardin kirjoittama poliittinen 
näytelmä “Meillä on kriisi” (We've got a Crisis). 
Kolmen näyttelijän esittämässä näytelmässä 
käsiteltiin omaperäisellä ja humoristisella 
tavalla monitahoisia aiheita, kuten järjestä-
mättömien kiinteistöluottojen muuntamista, 
pyramidijärjestelmien kielteisiä vaikutuksia 
sekä kysymystä euron olemassaolosta tulevai-
suudessa. Tilaisuudessa mukana olleet noin 110 
osallistujaa saivat nauttia elävästä musiikista, 
videoesityksistä ja spontaanista yhteislaulusta.

EYE:n osallistujilla oli mahdollisuus asettua 
Euroopan parlamentin jäsenten asemaan 
roolipelissä, jossa käsiteltiin ympäristöä, 
ilmastoa ja kestävyyttä Euroopan unionissa. 
Osallistujat jaettiin seitsemään Euroopan 
unionin poliittiseen ryhmään, ja he keskusteli-
vat vuoden 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteista todellisen lainsäädännön pohjalta. 
Keskusteluun osallistunut belgialainen 
Hanan Kostet katsoi, että EU:n olisi pyrittävä 
edistämään voimakkaammin aloitteita, joissa 
annetaan tukea ja huomiota vihreille ratkai-
suille, sen sijaan, että rangaistaan niitä, joiden 
toiminta on kestävyyden vastaista.
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EU voi vaikuttaa asiaan edistämällä kuluttajien 
ajattelutavan muutosta. Sen vuoksi on kan-
nustettava vihreitä ratkaisuja tutkimus- ja 
kehitystyössä sekä ajateltava kaukonäköi-
sesti. Tarvitsemme suurta muutosta – muuten 
tilanne ei parane, hän totesi.

“Päivä Euroopan parlamentin jäsenenä” 
-roolipelin osallistujat hyväksyivät kolme kun-
nianhimoista tavoitetta vuodelle 2030: kas-
vihuonekaasuja vähennetään 55 prosentilla, 
uusiutuvan energian käyttö nostetaan 45 
prosenttiin ja energiasäästöjen kokonaismäärä 
nostetaan 40 prosenttiin. Näiden tavoitteiden 
rahoittamiseksi he päättivät velvoittaa jäsen-
valtiot vastaamaan ylimääräisistä kustannuk-
sista ja ehdottivat EU:n päästökauppajärjes-
telmän uudistamista niin, että hiilipäästöille 
säädetään vähimmäis- ja enimmäishinnat. 
Biopolttoaineista käyty kiivas väittely johti 
äänestykseen kannustimien säilyttämi-
sestä, jotta niillä voidaan esimerkiksi edistää 
köyhyyden lieventämistä kehitysmaissa. Lisäksi 
liuskekaasun porauslupien myöntäminen 
siirrettiin yhteisön vastuulle.

Reilu kauppa

Fair Trade Advocacy Office järjestön organisoi-
massa keskustelussa käsiteltiin juuri sopivaan 
aikaan reilun kaupan ja EU:n välistä suhdetta, 
sillä toukokuun 10. päivänä vietettiin vuotuista 

kansainvälistä reilun kaupan päivää. Alexander 
Flores, joka on El Salvadorissa toimivan reilun 
kaupan tuottajajärjestön Aprainoresin jäsen, 
puhui avauspuheenvuorossaan reilun kaupan 
merkityksestä kehitysmaiden yhteisöille ja 
totesi, että kohtuulliset palkkiot ovat kehityksen 
kannalta olennaisia sekä yhteiskunnalle että 
yksilöille.

Autatte myös näiden perheiden lapsia 
pääsemään kouluun, hän totesi.

Vapaakauppasopimuksista keskustelta-
essa Alexander Flores painotti, että niissä 
oli otettava huomioon perusihmisoikeudet, 
vaadittava ihmisarvoisia työoloja ja kiellettävä 
lasten työnteko kehitysmaissa. Kansainvälisessä 
avussa olisi rahan sijasta keskityttävä 
ennemminkin tietämyksen ja teknisten inno-
vaatioiden siirtoon.

Ilmastonmuutos

Kaksipäiväisen EYE-tapahtuman aikana 
käytyjen keskustelujen tärkeisiin aiheisiin kuului 
ilmasto sekä kysymys siitä, mitä Euroopan 
unionin kansalaisten pitäisi itse tehdä ympä-
ristövaikutuksensa vähentämiseksi. Euroopan 
nuoret maan ystävät järjestö (Young Friends 
of the Earth Europe) järjesti interaktiivisen 
työpajan, jossa osallistujat jaettiin eri maanosia 
edustaviin ryhmiin ja heitä kehotettiin kes-
kustelemaan Euroopan unionin vastuusta 
ilmastonmuutosasioissa:

Vaikka ongelma ei tällä hetkellä vaikutakaan 
meihin, tulevaisuudessa se vaikuttaa moniin 
ihmisiin, totesi Cahner Max Espanjasta.

Joost de Moor Alankomaista totesi puolestaan 
seuraavaa:

Hallitusten on painostettava ihmisiä 
muuttamaan käyttäytymistään. Näin 
taataan, että kansalaiset alkavat toimia 
vastuullisemmin.
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Kalastajille suunnatut kannustimet ja 
tuet

Kestävän kalastuksen tulevaisuutta käsitel-
leessä paneelikeskustelussa osallistujat panivat 
merkille lainsäädännön muutoksiin liittyvät 
EU:n viimeaikaiset saavutukset, mutta myös 
mittavat haasteet, jotka liittyvät EU:n yhteisen 
politiikan täytäntöönpanoon ja toteutuk-
seen, huolimatta siitä, että maiden välillä 
on huomattavia eroja niihin kohdistuvien 
vaikutusten laajuudessa. Osallistujat arvosteli-
vat voimakasta lobbausta, jonka seurauksena 
parlamentin pieni enemmistö hylkäsi hiljattain 
suunnitelmat tuhoisan syvänmeren poh-
jatroolauksen asteittaisesta kieltämisestä, 
ja katsoivat, että aihe olisi lisättävä asialis-
talle uudelleen. Lisäksi monet osallistujat – 
erityisesti Etelä-Euroopasta kotoisin olevat 
– kehottivat lisäämään maidensa kalastajille 
suunnattuja kannustimia ja tukea, jotta he 
pystyisivät ansaitsemaan elantonsa esimerkiksi 
kalastusmatkailulla. Heidän mielestään kiintiöt 
ja EU:n liiallinen sääntely vaikuttivat kieltei-
sesti heidän yhteisöihinsä. Sekä paneelikes-
kustelijat että osallistujat kehottivat lisäämään 
kiintiöiden joustavuutta ja vähentämään näin 
takaisin mereen heitettävän kalan määrää sekä 
ehdottivat kannustimia, joilla eurooppalaisten 
ruokavaliota monipuolistettaisiin lisäämällä 
siihen uusia kalalajeja.

Ympäristön puolustaminen

Energiavarmuus, siirtyminen uusiutuviin ener-
gialähteisiin, energiatehokkuuden parantami-
nen ja ilmastonmuutoksen torjuminen olivat 
keskeisiä aiheita toisessa paneelikeskustelussa, 
jota kutsuttiin nimellä “Meillä on voimaa...” 
(“We've got the power...”). Yksi osallistujien ja 
paneelikeskustelijoiden käsittelemistä tärkeistä 
kysymyksistä koski haastetta saavuttaa ener-
giavarmuus niin, että samalla kunnioitetaan 
kestävyyden tärkeitä taloudellisia, ympä-
ristöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia. 
Tämänhetkisen EU:n ja Venäjän välisen diplo-
maattisen kriisin seurauksena nostettiin esiin 
kysymys siitä, oliko Euroopan unionin vähen-
nettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja 
öljystä. Yhtenä ratkaisuna ehdotettiin tur-
vautumista Kanadaan ja sen mittaviin öljy- ja 
kaasuvaroihin. Samalla kuitenkin pohdittiin, 
hyödynnetäänkö Kanadassa tervahiekkaa ja 
voiko EU hyväksyä vaikean louhimisprosessin 
suunnattomat yhteiskunnalliset ja ympäristölli-
set vaikutukset, vaikka se pyrkii maailmanlaajui-
seen johtoasemaan kestävyysasioissa. Pariisissa 
Ranskassa elävä Kait Bolongaro katsoo, että se 
ei voi:

Jos Euroopan unioni ei puolusta ympäristöä, 
kuka sitten puolustaa? Polttoaineiden laatua 
koskevassa direktiiviehdotuksessa sallittai-
siin tervahiekka EU:ssa. Ehdotusta koskevat 
mielipiteet ovat viime aikoina lieventyneet, 
mutta se olisi kumottava.

Sirkusesityksiä ns. Kukkabaarissa.

Kolme konferenssin vapaaehtoistyöntekijää 
palvelupisteen vieressä.
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Keskustelijat olivat yksimielisempiä siitä, että 
uusiutuvia energialähteitä oli edistettävä ja 
energiatehokkuutta parannettava. Jopa panee-
likeskustelijat kehottivat nuoria osallistumaan 
yhä enemmän näiden kysymysten käsittelyyn.

Kestävä organisointi

EYE:n tyyppisen laajan tapahtuman organi-
sointi vaatii mittavaa logistiikkaa ja suunnitte-
lua, jotta varmistetaan, että tapahtuma orga-
nisoidaan mahdollisimman kestävällä tavalla. 
Kansainväliset nuoret luonnonystävät järjestön 
vapaaehtoistyöntekijä Ewa Iwaszuk esitti 
joitakin ajatuksia siitä, miten EYE-tapahtumasta 
saataisiin vihreämpi:

– Merkittävä kysymys on se, miten voidaan 
koota 5 500 ihmistä tapahtumaan, joka kestää 
vain kaksi päivää. Kaikki lentävät, mutta jär-
jestäjien olisi ajateltava hiilijalanjälkeä ja kan-
nustettava osallistujia saapumaan junalla. 
Tietääkseni vain muutamat osallistujat olivat 
hankkineet Eurorail-lipun.
Vaikka tapahtumassa olikin tarjolla monenlaista 
ruokaa, Ewa Iwaszyk olisi toivonut, että vege-
taristeille ja vegaaneille olisi varattu useampia 
vaihtoehtoja:

Luulen, että suurin osa tapahtuman aikana 
myydystä ruoasta on tuotettu paikallisesti, 
mikä on hyvä asia, mutta vegaaneille ja vege-
taristeille tarkoitetun tarjonnan olisi oltava 
suurempi.
Kansainvälisellä poliittisella näyttämöllä 
Eurooppa pyrkii toimimaan roolimallina ympä-
ristöasioissa. Olisi hienoa, jos tämä tietoisuus 
näkyisi myös tällaisissa tapahtumissa. Näin 
valtavan nuorisotapahtuman järjestämi-
nen voisi toimia esimerkkinä. Voitaisiin jopa 
järjestää tapahtuma, joka ei tuota lainkaan 
hiilipäästöjä, hän totesi lopuksi.
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Idealaatikko “Kestävyys”:
Uusi eurooppalainen elämäntapa – kestävä liiketoiminta ja elämänmuoto

Sosiaalinen Eurooppa:Euroopan on autettava 
tehokkaasti sellaisia valtioita, 
joihin merenpinnan nousu 
vaikuttaa eniten, koska se 

on historiallisesti vastuussa 
maapallon lämpenemisestä.

Julkiset hyödykkeet:
Puhdasta ja ilmaista vettä on oltava tarjolla kaikille ihmisille. Koska puhdas vesi on luonnonvara ja ihmisoikeus, se ei saa kuulua yksityismarkkinoille.

Liikenne:Olisi luotava Euroopan laajuinen suurnopeusjunaverkosto, jolle tarjotaan tukea sen varmistamiseksi, että se on kohtuuhintainen ja huomattavasti lentomatkoja edullisempi. Verkosto ei saa keskittyä ainoastaan Euroopan unionin keskiosiin, vaan sen on ulotuttava myös äärialueille, jotta kestävää liikennettä edistetään kaikkialla.

Kannustimet:
Edistetään aloitteita, joissa annetaan tukea ja huomiota vihreille ratkaisuille, sen sijaan, että rangaistaan niitä, joiden toiminta on kestävyyden vastaista. Taloudellisia kannustimia voidaan kohdistaa kestävään kulutukseen, esimerkiksi alentamalla verotusta, jos henkilö noudattaa luonnonmukaista ruokavaliota.

Kestävä elintarviketuotanto:
Pyritään edistämään ajatusta 
alueellisesta, kausituotteita 

suosivasta ja luonnonmukaisesta 
elintarviketuotannosta, jossa 
ei käytetä geenimuunneltuja 

organismeja, kehitetään järjestelmä, 
jossa otetaan huomioon 

elintarvikkeiden kuljetusmatkat 
(ja jossa elintarvikkeiden 

kustannuksiin sisällytetään 
esim. eläinten hyvinvointiin 
liittyvät piilokustannukset), 

elintarviketeollisuudessa 
otetaan käyttöön yhtenäinen 

jätepolitiikka, ihmisille tarjotaan 
valistusta elintarviketuotannosta 

ja elintarvikejätteistä sekä 
annetaan kannustimia ruokavalion 

monipuolistamiseksi Euroopan 
unionissa.

Ekologinen ja yhteiskunnallinen jalanjälki:Me tarvitsemme avoimen järjestelmän yrityksille, jotka ovat sitoutuneet edistämään kestävyyttä ja ihmisoikeuksia. Tällaisella järjestelmällä mitataan yritysten ekologista ja yhteiskunnallista jalanjälkeä.

Uusiutuva energia:

Tuetaan kohtuuhintaista, uusiutuvaa 

energiaa ja kielletään ydinvoima 

lopullisesti. On laadittava 

suunnitelma hiilettömän, vihreän 

energian toimittamisesta vuoteen 

2040 mennessä, jos haluamme 

pysyä hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisen uskottavana 

puolestapuhujana. Investoinnit 

on suunnattava kestävään 

kehitykseen, esimerkiksi 

tutkimukseen, jossa kehitetään 

uusia tapoja tuottaa vihreää 

energiaa, ja kansainvälisissä 

yhteyksissä on tehtävä sitovia 

suunnitelmia.

Taloudelliset toimenpiteet:
Kaikki poikkeukset, joita on myönnetty energiaa paljon kuluttaville teollisuudenaloille, on poistettava – annetaan niiden maksaa, joilla on suurin vastuu ilmastonmuutoksesta.

Koulutus:

Ympäristö- ja kestävyysasioita 

koskevaa ymmärtämystä ja 

koulutusta on parannettava. 

Kestävyyden on kuuluttava 

koulujen perusoppiaineisiin. 

Julkisissa tiedotusvälineissä 

on tarjottava lisää tietoa 

kestävyydestä ja ekologisesta 

siirtymästä EU:ssa.

Jätteiden ja päästöjen 
vähentäminen:

Pyrkimyksenä on toteuttaa 
vuoteen 2030 mennessä 

jätteetön yhteiskunta, jonka 
vaatimusten mukaan kehitetään 
kokonaisuudessaan kierrätettäviä 
tuotteita, pidennetään tuotteiden 

elinkaarta ja kehitetään uusia 
kierrätystapoja. Päästöjä 

vähennetään vähentämällä 
pakkauksia ja kuljetuksia. 

Tarpeetonta saastumista torjutaan 
tehokkaasti esimerkiksi koulutuksen 

avulla. Kaupoissa kielletään 
muovipussien käyttö.
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Nuorilla avain kestävämpään tulevaisuuteen  
– Euroopan nuorisofoorumin kommentit

Hälyttävien lukujen mukaan köyhyys tai 
sosiaalinen syrjäytyminen uhkaa 29,7 
prosenttia EU:n 15–24-ikäisistä nuorista, mikä 
luo karun taustan maailmanlaajuiselle kestävän 
kehityksen toimintaohjelmalle. Hallitusten 
epäonnistuminen vuosituhannen kehitys-
tavoitteiden saavuttamisessa tai todellisten 
ja sitovien ilmastonmuutosvelvoitteiden 
sopimisessa ei ole vain eteläisten maiden 
ongelma, vaan nämä kysymykset ovat hyvin 
todellisia haasteita, joihin nykyisten ja tulevien 
sukupolvien on vastattava myös Euroopassa. 
Rio +20 kokouksessa tunnustettiin kestävyyden 
ja maailmanlaajuisen kestävän kehityksen 
toimintaohjelman yhteisvaikutukset. Se oli 
merkittävä askel eteenpäin ja lujittaa ihmisten 
ja ympäristön keskinäistä riippuvuussuhdetta. 
Kun uudet kestävän kehityksen tavoitteet on 
määritetty, ne muokkaavat nuorten elämää 
Euroopassa ja maailmassa, sillä niillä pyritään 
vaikuttamaan muun muassa köyhyyden, 
koulutuksen, terveydenhuollon, työllisyyden ja 
ympäristön haasteisiin.

Tällä hetkellä käynnissä oleva keskustelu 
uudesta maailmanlaajuisesta toimintaoh-
jelmasta on siten nuorten kannalta hyvin 
keskeinen aihe. Euroopan nuorisofoorumi 
haluaa varmistaa, että nuoria ja nuorisojärjes-
töjä pidetään korvaamattomina toimijoina, 
kun laaditaan ja pannaan täytäntöön maail-
manlaajuinen toimintaohjelma, jossa pyritään 
parantamaan nuorten tilannetta Euroopassa ja 
kaikkialla maailmassa ja otetaan samalla selvästi 
huomioon heidän oikeutensa.

Kestävyys Euroopan 
nuorisotapahtumassa

EYE tarjosi nuorille tilaisuuden keskustella 
ja jakaa näkemyksiään kestävästä kehityk-
sestä. Keskusteluissa analysointiin monita-
hoisia aiheita, kuten energian tuotantoa ja 
käyttöä, veronkiertoa ja rahoitusmarkkinoiden 
epävakautta sekä vaihtoehtoisia toimintata-
poja, kuten osuuskuntia. Nuorten mielestä 
kestävyys on yksi tärkeimmistä aiheista, sillä 
se vaikuttaa nuoriin kaikkialla maailmassa, ja 
he haastavat päätöksentekijät toteuttamaan 
ennakoivia ja kiireellisiä toimia, joilla lievenne-
tään ilmastollista ja inhimillistä katastrofia.

Euroopan nuorisofoorumi ja uusi maail-
manlaajuinen toimintaohjelma

Euroopan nuorisofoorumin mukaan seuraavat 
aiheet ovat keskeisiä osatekijöitä tehokkaassa 
vuoden 2015 jälkeisessä kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa:

• Kunnianhimoinen ja uusi maailmanlaajui-
nen sitoutuminen kestävään kehitykseen.

Euroopan unionin on otettava johtava rooli 
turvattaessa kauaskantoista maailmanlaajuista 
sopimusta, jossa painotetaan hallitusten vas-
tuuvelvollisuutta ja esitetään tehokkaita täy-
täntöönpanomekanismeja. Emme voi jatkaa 
entiseen malliin, jos haluamme ratkaista onnis-
tuneesti nykymaailman monitahoiset ja toisiinsa 
liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölli-
set haasteet ja edistää köyhyyden poistamista 
kestävän kehityksen avulla. Maailman johtajien 
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on muutettava perusteellisesti suhtautu-
mistaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotta 
voidaan luoda nuoria varten uudistava toi-
mintaohjelma, jolla autetaan muokkaamaan 
Euroopasta ja maailmasta nuorten vaatimusten 
mukainen. Uuteen toimintaohjelmaan on sisäl-
lyttävä selviä ja mitattavissa olevia tavoitteita, 
joiden avulla voidaan esittää määrällisesti, 
miten on edistytty köyhyyden poistamisessa ja 
kestävän kehityksen saavuttamisessa vuoteen 
2030 mennessä. Tämäntyyppisen toiminta-
ohjelman on perustuttava oikeuksiin. Sen on 
oltava edistyksellinen, ja se on hyväksyttävä ja 
toteutettava yleisesti.

• Laaja-alainen panostaminen kestävän 
kehityksen avaintoimijoihin eli nuoriin.

Maailman väestöstä noin 18 prosenttia on 
15–24-vuotiaita nuoria. Nuoriin on panostet-
tava todella, jotta he pystyvät vaikuttamaan 
ratkaisevasti vuoden 2015 jälkeiseen toimin-
taohjelmaan. Laadukkaaseen koulutukseen 
investoiminen on oleellista. Vuoteen 2030 
mennessä on taattava, että laadukas virallinen 
ja epävirallinen koulutus on vapaasti kaikkien 
ulottuvilla kaikilla tasoilla. Laadukas koulutus on 
oppijakeskeistä ja osallistavaa. Siinä suhtaudu-
taan kriittisesti normeihin ja tarjotaan nuorille 
mahdollisuus tulla aktiivisiksi maailmankansa-
laisiksi. Samalla tavoin investoiminen laaduk-
kaisiin työpaikkoihin on kestävän kehityksen 
ennakkoedellytys. Kaikille nuorille on taattava 
vuoteen 2030 mennessä ihmisarvoinen työ 
sekä asianmukainen ja kohtuullinen palkka, 

turvalliset työolot, edustus ja sosiaalinen 
suojelu.

• Sitoutuminen nuoriin ja 
nuorisojärjestöihin.

Nuorten laadukas osallistuminen on välttä-
mätöntä, jotta voidaan edistää vastuullisen, 
ennakoivan ja demokraattisen kansalaisuuden 
kulttuuria. Nuorille on annettava mahdolli-
suus olla mukana sosiaalisessa, poliittisessa ja 
taloudellisessa päätöksenteossa sekä osallistua 
tarkoituksenmukaisesti kehityspolitiikan ja 
toiminnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. 
Nuorisojärjestöt ovat välttämätön kumppani, 
kun kehitetään kestäviä tapoja nuorten osal-
listumiselle. Epävirallista koulutusta tarjoavat 
nuorisojärjestöt lisäävät nuorten mahdollisuuk-
sia. Siksi niiden merkitys on tunnustettava, ja 

YO!Village-telttoja Euroopan parlamentin edustalla.
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Kestävyys

ne on hyväksyttävä pysyviksi kumppaneiksi 
päätöksentekomenettelyssä.

• Investointien ja maailmankaupan mallien 
merkittävä muutos.

Kestävän kehityksen todellinen edistyminen 
edellyttää, että maailmanlaajuisten investoin-
tien ja kaupan hallintatapoja muutetaan perin-
pohjaisesti. Vastuuvelvollisuuden ja vastuulli-
suuden on oltava keskeisiä kaikissa käytetyissä 
malleissa, ja maailmanlaajuisen yhteisön on 
noudatettava kansainvälisen solidaarisuuden 
periaatetta. Kauppaa vääristävien ja kohtuut-
tomien tukien torjumiseksi ja reilun kaupan 
edistämiseksi on toteutettava yhteisiä toimia 
keskeisten toimijoiden, kuten ILOn ja WTO:n, 
kanssa. Samalla on pyrittävä kehittämään 
ensisijaisesti rahoitussektorin sääntelyä ja 
valvontaa sekä toteutettava kohtuullisia 
verotusjärjestelmiä.

• Kulutus- ja tuotantomallien 
muuttaminen.

Kestämättömät kulutus- ja tuotantomallit on 
pyrittävä kiireesti poistamaan. Erityisesti EU:n 
on ryhdyttävä toimiin, sillä sen osuus maail-
manlaajuisesta kulutuksesta on suhteettoman 
suuri. Kuluttajavalistusta tarvitaan kiireesti. On 
lisättävä kansalaisten tietoisuutta vastuustaan 
sekä energian ja luonnonvarojen liikakulutuksen 
seurauksista. Samalla on edistettävä erityisesti 
vaihtoehtoja, joilla taataan tehokkuuden 
paraneminen ja kulutuksen oikeudenmukai-
sempi jakautuminen. Nuorisojärjestöt ovat 
tässä yhteydessä tärkeä voimavara, sillä ne 

käyttävät epävirallista koulutusta yhteiskun-
nallisen muutoksen toimivaksi osoitettuna ja 
tehokkaana välineenä.

YO!Villagen Magic Mirror-paikassa  
oli vilkkaita keskusteluja.
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant

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

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

the future!

Clément Arbib @clearbib

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Proper-

ty for the future of our  
technologies

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch

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

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

@AnniPodimata

Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl

Please stop promoting Eras-
mus, mobility and interns as a 
solution for youth unemplo-
yment-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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Eurooppalaiset arvot

Eurooppalaiset arvot:  
Maailmanlaajuinen toimija – oikeudenmukainen toimija?

Sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien 
välinen solidaarisuus
Sukupuolikysymystä korostettiin sosiologisena 
ongelmana Euroopan parlamentin jäsen Doris 
Packin johtamassa keskustelussa, jossa tarkas-
teltiin erityisesti sitä, miten nuorempi sukupolvi 
voi tulevaisuudessa kaventaa sukupuolten 
välisiä eroja. Tilaisuuden nimenä oli “50/50-
jakauma meidän sukupolvemme aikana”. Ei 
kuitenkaan ollut yllättävää, että paneeliin kuului 
kolme naista ja että yleisön joukossa naisten ja 
miesten välinen suhde oli suunnilleen 4:1.

Meidän on saatava miehet mukaan tähän 
taisteluun, totesi paneelikeskustelija Paula 
Nehrer Partiotyttöjen maailmanliitosta.

Kun tarkastellaan lähemmin tapahtumaan 
osallistuneita 500 puhujaa (miesten ja naisten 
välinen suhde 2:1), voidaan kuitenkin väittää, 
että miehet olivat riittävästi edustettuina ja että 
olisi ehkä tärkeämpää taata naisten mahdolli-
suus osallistua “asiantuntijoina” EYE:n kaltaisiin 
Euroopan unionin virallisiin tilaisuuksiin.

Kun otetaan huomioon Euroopan väestön 
ikääntyminen ja Euroopan parlamentin 
jäsenten tämänhetkinen 55 vuoden keski-ikä, 
osallistujat ja järjestäjät olivat yhtä mieltä siitä, 
että on edistettävä sukupolvien välistä vuo-
ropuhelua, erityisesti päätöksentekijöiden 
kohdalla.

Minkäänlaiset ikään liittyvät rajat eivät 
mielestäni ole keskeisiä. Kokonaisuudessaan 
on kyse henkilökohtaisesta ja kulttuuriin 
liittyvästä näkemyksestä, totesi Sofia Valenti 
Italiasta työpajassa, jossa pohdittiin muihin 
sukupolviin kohdistuvien ennakkoluulojen 
voittamista.
Kiinassa syntynyt mutta Ranskassa asuva ja 
opiskeleva Hu Hao kertoo, että kiinalaiset 
vanhemmat luopuvat kaikesta kasvattaakseen 
lapsiaan.

Nuoret eivät kuitenkaan arvosta sitä todella, 
hän toteaa.

Toisaalta Kamerunissa syntyneen ranskalaisen 
opiskelijan Benjamin Ahamadan kokemukset 
ovat aika lailla erilaisia:

Meidän suhteemme vanhempiin ihmisiin ei ole 
samanlainen kuin Ranskassa elävillä nuorilla. 
Meillä ei ole stereotyyppejä ja me kunnioi-
tamme aina vanhuksia.

Poliittinen komedia

Kyseessä on aika epätavallinen näytös – ja 
ehkä näytös ei ole edes aivan oikea nimitys 
sille. Yleensä ihmiset eivät tee muistiinpanoja 
siitä, mitä sanon. Yleensä ei myöskään vietetä 
aamupäivisin klo 11.30 mitään hupihetkeä, 
totesi Andy Zaltzman kommentoidessaan 

Vaikka EYE-tapahtuman puhujien monipuolisuudessa olikin paljon toivomisen varaa, 
tapahtuman toimet olivat huomattavasti moninaisempia: useista tärkeistä aiheista kes-
kusteltiin niin paneelikeskusteluissa, joissa käsiteltiin EU:n asemaa hyvänä naapurina ja 
arvokkaana vaikuttajana maailmassa erityisesti Ukrainan tilanteen kannalta, kuin myös 
2000-luvun eurooppalaisia arvoja tarkastelevissa ideahautomoissa.
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puhettaan “Voimmeko nauraa kaikelle?” 
EYE-tapahtumassa.

Esitys oli varmasti epätavallinen, ja se oli 
todella kiinnostava kokemus sadan euroop-
palaisen nuoren muodostamalle yleisölle. 
He kuuntelivat ja nauroivat koko 90 minuutin 
pituisen esityksen ajan kuunnellessaan 
pohdintaa komedian tarkoituksesta ja rajoista.

Komedia on hyödytöntä. Sen ei ole tarkoitus 
olla loukkaavaa, vaan pelkästään hauskaa. 
Mutta se, loukkaako se todellisuudessa 
kuitenkin vai ei, riippuu katsojasta, selitti britti-
näyttelijä, joka kuvaa itseään pessimistiksi.

Puhe tulkattiin simultaanisti monille kielille, 
ja se piti yleisön otteessaan ja huvitti tulkkeja 
mutta herätti myös vakavia kysymyksiä 
huumorista. Onko komedialla rajoja? Voiko 
komedia olla tosiasiassa haitallista, kun 
siinä käsitellään yhteiskunnallisia ongelmia? 
Ryhmässä oltiin yksimielisiä siitä, että nykyisiin 
tai menneisiin sotiin liittyvät tragediat ja 
ihmisten kärsimys ovat aiheita, joista ei saa 
laskea leikkiä. Näyttelijät voivat, ja itse asiassa 
heidän pitäisikin, käsitellä kuitenkin niihin 
läheisesti liittyviä aiheita, kuten poliittisia 
tapahtumia, ja Zaltzmanin mukaan vastuu 
kuuluu näyttelijöiden työhön. Hän kertoi, että 
omat rajansa hän asettaa miettimällä, voisiko 
hän esittää ohjelmansa äidilleen.

Kaiken kaikkiaan yleisö tuntui pitävän poliitti-
sesta komediasta:

Se oli mahtava. Esitys oli sekoitus vitsejä 
ja todella tärkeitä huomioita komediasta. 
Oli hienoa, että saimme nauraa paljon. Se 
piristi minua, ja odotan jo sitä, että pääsen 
puhumaan muiden kanssa esityksestä sekä 
siitä, miten pitkälle komediassa voidaan 
mennä, kertoi Daryl Chou Itävallasta.

Tilannekatsaus: eläydytään toisen 
asemaan

EYE-tapahtuman toisena päivänä esitettiin 
näytelmä “Eurooppalaiset arvot: tilannekat-
saus” YO!-kylässä. Esitystä tuli seuraamaan noin 
30 EYE-tapahtuman osallistujaa, joista tuli “kat-
soja-osallistujia” eli yleisön jäseniä, jotka myös 
näyttelevät ja joilla on mahdollisuus muuttaa 
juonen kulkua.

Tilaisuus alkoi näyttelijöiden esityksellä, 
jossa kuvattiin orkesterin harjoituksia sekä 
muusikoiden välisiä kommunikointivaikeuksia 
yhden muusikoista herättäessä tyytymättö-
myyttä muissa muusikoissa. Vasya on ujo ja 
arka valkovenäläinen poika, jota toinen poika 
sortaa ja kiusaa hänen kansallisuutensa vuoksi. 
Näytelmä osoittaa, miten toiset eivät piittaa 
siitä, että hän haluaisi päästä näyttämään lah-
jakkuutensa. Myöhemmin yleisöä kannustettiin 
puuttumaan päähenkilön kohtaloon, ja heidän 
oli kuviteltava, miten he itse olisivat suojelleet 
itseään uhkailulta, jos he olisivat olleet Vasyan 
asemassa. Näytelmä esitettiin uudelleen, 
mutta tällä kertaa katsojat saattoivat keskeyttää 

Eurooppalaiset arvot

Poliittista komediaa Andy Zaltmannin johdolla.
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näytelmän milloin tahansa ja he saivat ottaa 
Vasyan paikan ja näytellä hänen rooliaan. 
Ainakin viisi osallistujaa näytteli päähenkilöä, 
ja he vastasivat kiusaamiseen erilaisilla tavoilla, 
jotka vaihtelivat leikinlaskusta kiusaajien 
imarteluun. Jotkut EYE-tapahtuman osallistu-
jista kertoivat, että heitä oli aikaisemmin syrjitty 
ja että tämä näytelmä osoitti heille vaihtoeh-
toisia tapoja reagoida kiusaamiseen sanallisen 
hyökkäyksen sijasta.

Ihmisoikeudet, sananvapaus ja 
viharikokset

Eurooppalaisia arvoja käsiteltäessä kiinnitet-
tiin huomiota erityisesti vihapuheeseen ja 
nettikiusaamiseen, vaikka niitä olikin jossain 
määrin käsitelty toisten aiheiden yhteydessä. 
Tämä tarjosi osallistujille tilaisuuden keskustella 
internetiin liittyvistä EU:n asetuksista ja poli-
tiikasta sekä siitä, miten ihmisten tietoi-
suutta voitaisiin lisätä Euroopan neuvoston 
vihapuheen vastaisen kampanjan tyyppisillä 
aloitteilla.

Euroopan parlamentti on asettanut omaksi 
tavoitteekseen edistää ihmisoikeuksia kaikkialla 
maailmassa, suojella vähemmistöjä ja edistää 
demokraattisia arvoja (erityisesti tiedon- ja 

lehdistönvapautta). Digitaalisen vallankumo-
uksen kannalta tilanne on tällä hetkellä yhä 
häilyvämpi. Ajatuksenvapauden rajoittami-
seksi kehitetään uusia menetelmiä, mutta 
niin kehitetään myös uusia tapoja näiden 
rajoitusten kiertämiseksi.

Euroopan unionissakin ilmaisunvapautta 
säännellään monentyyppisillä laeilla. Joissakin 
maissa lehdistönvapaus on erittäin rajoitettua, 
ja toimittajien on sensuroitava omaa työtään. 
EU:n ulkopuolella tilanne on paljon pahempi.

Toimittajat ilman rajoja -järjestöä edustava 
Olivier Basille käsitteli uuden ja sosiaalisen 
median merkitystä selkkausten raportoinnissa. 
Hän viittasi Toimittajat ilman rajoja järjestön 
lehdistönvapausindeksin vuoden 2014 
tilastoihin, joiden mukaan vuoden alun jälkeen 
17 toimittajaa ja 10 nettiaktivistia on saanut 
surmansa. Lisäksi 174 toimittajaa ja 166 net-
tiaktivistia on vangittu. Vuosittain julkaistava 
indeksi mittaa tiedonvapautta 180 maassa. Se 
antaa käsityksen toimittajien, uutistoimistojen 
ja nettiaktivistien vapaudesta kussakin maassa 
sekä viranomaisten ponnisteluista tämän 
vapauden takaamiseksi.

Vaikka kaikki edellä mainitut tapaukset ovat 
sattuneet Euroopan unionin ulkopuolella, 
Basille painotti, että lehdistönvapauteen 
liittyvien ihmisoikeusloukkausten havaitsemi-
seksi ei aina ole tarpeen katsoa Euroopan ulko-
puolelle. Päinvastoin yli puolet EU:n valtioista 
sijoittuu indeksin puoliväliin.

Venäjä ja Euroopan unioni

Ilmiantajien suojelu oli usein toistuva aihe 
sananvapautta ja verkkoturvallisuutta 
koskevissa keskusteluissa. Kuten Oliver Basille 
totesi:

Euroopassa ja Euroopan unionin poli-
tiikassa kaivattaisiin ehdottomasti lisää 

Keskustelemassa syrjintäkokemuksista  
– Euroopan neuvoston “elävä kirjasto”.
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siviilirohkeutta. Tässä tapauksessa rohkeus 
oli Venäjän puolella – me emme onnistuneet 
suojelemaan miestä, joka paljasti, että meitä 
kaikkia vakoillaan.

Yleisön pitkään jatkuneet suosionosoituk-
set olivat merkkinä usean sadan nuoren 
tunnustuksesta.

Venäjällä tiedotusvälineiden tilanne on erityisen 
huono. Kirill Koroteev kuuluu venäläiseen 
Memorial-järjestöön, jolle myönnettiin 
vuonna 2009 Saharov-palkinto. Koroteevin 
mukaan internetin nopean kehityksen vuoksi 
sisältöjen estämisestä on tullut yhä vaikeampaa 
Venäjän hallitukselle. Siten he yksinkertaisesti 
muuttavat tiedotusvälineiden rakennetta. 
Homoseksuaalien tilanne Venäjällä on tällä 
hetkellä kriittinen, kuten yleisön joukossa ollut 
nuori nainen huomautti. Edes poliisi ei suojele 
heitä vainolta.

Poliisin rankaisemattomuus on luultavasti 
yksi Venäjän mittavimmista tämän hetken 
ongelmista, Kirill Koroteev totesi.

Monikulttuurisuus ja populismin tuulet

Siirtolaisuuden lisäksi keskustelussa puhuttiin 
myös globalisaation pimeästä puolesta ja 
erityisesti ihmiskaupasta. Yhdessä järjestetyistä 
ideahautomoista 40:tä osallistujaa kehotettiin 
esittämään innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja 
paremman Euroopan luomiseksi. Yksi ideoista 
koski eurooppalaisten kohtaamispaikkojen 
luomista Euroopan julkisella alueella paitsi 
nuorille ja liikkuville kansalaisille, jotka pystyvät 
matkustamaan kaikkialla Euroopassa, mutta 
myös vanhemmille ihmisille ja sosiaalisesti 
syrjäytyneille ryhmille. Suosituimmassa ehdo-
tuksessa esitettiin vähimmäispalkan käyttöön-
ottoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä ilmaisen 
koulutuksen tarjoamista kaikille. Tilaisuuden 
lopussa mielipiteet jakautuivat.

Alankomaista kotoisin oleva 28-vuotias Robin 
van Leijen totesi, että hänen mielestään tule-
vaisuudessa monikulttuurisuuden olisi oltava 
keskeisellä sijalla:

Sitä olisi pidettävä mahdollisuutena eikä 
uhkana.

Monikulttuurisuutta ja Euroopan läpi 
puhaltavia populismin tuulia pohdittaessa 
muutamat EYE-tapahtuman osallistujat keskus-
telivat myös siirtolaisten nykytilanteesta EU:ssa. 
Keskustelussa pohdittiin sekä ihmiskaup-
paa että ihmisiä, jotka pakenevat kodeistaan 
ja lähtevät hakemaan parempaa elämää 
Euroopasta.

Mielestäni keskustelu oli mielenkiintoinen. 
Asun Italiassa lähellä Lampedusaa, ja olen 
hyvin tietoinen tästä asiasta, jonka kohtaan 
joka päivä, totesi Sofia Valenti ja jatkoi:

Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi yksin 
ratkaista tätä tilannetta. Euroopan unionin 
on toimittava yhdessä kokonaisuutena, ja sen 
on investoitava enemmän humanitaariseen 
apuun.

Eurooppalaiset arvot
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Idealaatikko “Eurooppalaiset arvot”: 
Maailmanlaajuinen toimija – oikeudenmukainen toimija?

Ihmisten Eurooppa:Me haluamme Euroopan unionin, jossa ihmiset ovat tärkeämpiä kuin pankit ja liikeasiat.

Demokratialuokitus:
Euroopan parlamentin olisi julkaistava vuosittain Euroopan unionin jäsenvaltioita koskeva demokratialuokitus. Tietyn rajan alapuolelle jäävät valtiot joutuisivat puolustamaan politiikkaansa Euroopan parlamentille. Jos valtiot eivät onnistu vakuuttamaan parlamenttia, varojen siirrot näihin maihin olisi jäädytettävä. Euroopan parlamentilla olisi oltava oikeus keskeyttää tietyn valtion jäsenyys EU:ssa, jos kyseinen valtio loukkaa Euroopan unionin keskeisiä arvoja.

Vaihto ja kokemukset:

Joitakin ideoita: 1) EU:n järjestämät 

rajanaapureiden päivälliset: kahden 

maan kansalaisia kuljetetaan yhteiselle 

rajalle, jossa he tapaavat ja nauttivat 

yhdessä kotona tehdystä ruoasta ja 

paikallisista juomista sekä tutustuvat 

samalla toisiinsa. 2) Pakolliset euroop-

palaiset nuorisovaihdot, joissa nuorilla 

on mahdollisuus tutustua johonkin 

toiseen Euroopan unionin osaan ja 

pitkällä tähtäimellä luoda ystävyys-

suhteita eri puolilla Eurooppaa. 3) 

Luodaan eurooppalaisia kohtaamis-

paikkoja Euroopan julkisella alueella 

paitsi nuorille ja liikkuville kansalaisille, 

jotka pystyvät matkustamaan kaikkialla 

Euroopassa, mutta myös vanhemmille 

ihmisille ja sosiaalisesti syrjäytyneille 

ryhmille.

Tasa-arvo:
Edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikilla tasoilla yhteiskunnassa sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta ja työpaikka sukupuolesta, uskonnosta tai etnisestä alkuperästä 

riippumatta.

Koulutus:

Kaikille on tarjottava ilmainen 

koulutus, myös yliopistoissa. 

Kouluissa on alettava opettaa 

“Eurooppa tänään” –oppiainetta, 

jossa käsitellään Euroopan 

unionin historiaa, arvoja, ihmisoi-

keuksia ja kieliä. Tällä tavoin 

edistetään yleistä tietoutta 

yhteisistä arvoistamme ja 

luodaan eurooppalaista identi-

teettiä. EU:n olisi myös rahoitet-

tava poliittisia ja yhteiskunnallisia 

aiheita koskevaa verkkokoulu-

tusta, joka olisi kaikkien koulujen 

ja yliopistojen käytettävissä.

Vastuullinen verotus:

Peritään korkeita veroja 

tuotteista, joiden valmis-

tuksessa ei noudateta 

työntekijöiden oikeuksia 

tai ympäristönsuojelusään-

nöksiä.

Arvojen suojelu:

Euroopan unioni tarvitsee 

kolmansien maiden kanssa har-

joitettavaa liiketoimintaa varten 

vankkoja toimintasääntöjä, 

erityisesti kun on kyse maista, 

joilla on kyseenalainen maine 

hyvää hallintotapaa ja ihmis-

oikeuksia koskevissa asioissa. 

Tätä olisi sovellettava erityisesti 

asevientiin. Lisäksi EU:n toimie-

linten on lopetettava yhteistyö 

(esimerkiksi kauppasopimukset) 

diktatuurivaltioiden kanssa, 

vaikka ne olisivatkin strategisia 

talouskumppaneita.

Vihan torjunta:
Homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien vastaisten viharikosten perimmäisiin syihin on puututtava, jotta vähennettäisiin tehokkaasti vähemmistöihin kohdistuvaa vihamielisyyttä.

Ei Eurooppa- linnoitukselle!Euroopan on kunnioi-tettava ihmisoikeuksia rajatarkastusten yhteydessä. Solidaarisuuden periaatteita, etiikkaa ja yhteistä vastuuta pakolaisten vastaanottami-sesta on lujitettava.

Osallistuminen:
Edistetään sukupolvien välistä keskustelua nuorten kanssa – erityisesti päätöksentekijöiden osalta – esimerkiksi järjes-tämällä säännöllisesti EYE 2014 tapahtuman tyyppisiä tilaisuuksia, jotka voivat olla myös alueellisia.
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Eurooppalaiset arvot

Osallistuminen, osallisuus ja nuorten oikeudet:  
Euroopan nuorisofoorumin kommentit

EU:n arvot asetetaan useimmiten kyseenalai-
siksi kriisiaikoina – mitä EU:n pitäisi tehdä ja 
mitä se ei saisi tehdä ja millä tavoin? Pitäisikö 
EU:n keskittyä tekemään sitä, mitä se on 
perinteisesti tehnyt parhaiten, vai pitäisikö 
sen tehdä sellaista, mistä useimmat ihmiset 
saisivat suurimman hyödyn? Miten EU voi 
varmistaa, että sen toimilla ei ole odottamat-
tomia kielteisiä vaikutuksia EU:n kansalaisiin ja 
erityisesti seuraavaan sukupolveen eli nuoriin 
kansalaisiin?

Nuorisofoorumi uskoo, että EU:n pyrkiessä 
kiireesti selviytymään kriisistä se on unohtanut 
nuoret kansalaisensa ja polkenut jalkoihinsa 
heidän oikeutensa. Nuorille sanotaan, että 
heidän on selviydyttävä kriisistä itse – 
esimerkiksi palkattomien harjoittelujen ja 
kalliin koulutuksen avulla. Seurauksena on 
paitsi vaara menetetystä nuorten sukupol-
vesta mutta myös siitä, että tämä sukupolvi 
menettää toivonsa tulevaisuudesta ja että 
suurin osa heistä kuuluu jo ennestään 
heikommassa sosioekonomisessa asemassa 
oleviin ryhmiin. Näin olemassa oleva kuilu vain 
kasvaa entisestään.

On kuitenkin selvää, että Euroopan laajuisiin 
ongelmiin, kuten työsuhdeturvaan ja työt-
tömyyteen, tarvitaan Euroopan laajuisia 
ratkaisuja. Juuri nyt Euroopan unionin nuorten 
oikeuksia voidaan parhaiten suojella Euroopan 
unionin tasolla toteutettavilla toimilla.

Eurooppalaiset arvot EYE-tapahtumassa

Jotta taattaisiin, että tulevaisuudessa ei ole 
menetettyjä sukupolvia ja että Euroopan 
unioni pysyy uskollisena arvoilleen, nuorisofoo-
rumin mielestä EU:n on otettava myönteinen 

askel eteenpäin ja varmistettava, että sen 
nuorten kansalaisten oikeudet toteutuvat. 
Tämä heijastui EYE-tapahtumassa käydyissä 
keskusteluissa, kuten Tšekin nuorisoneuvoston 
keskustelussa, jossa käsiteltiin osallistumisen eri 
näkökohtia, sekä keskustelussa nuorisokiintiöi-
den käyttöönotosta EU:ssa. Nuorisofoorumissa 
pohdittiin myös moninaista syrjintää, jota 
nuoret kohtaavat joko homoseksuaalisuuden, 
vammaisuuden, heikon sosioekonomisen 
aseman tai muun perusteen vuoksi.

Euroopan nuorisofoorumi ja 
eurooppalaiset arvot

Ei ole helppoa taata, että uusi EU pysyy 
uskollisena arvoilleen ja varmistaa, että 
seuraavan sukupolven oikeuksia kunnioite-
taan. Tämä pakottaa muuttamaan näkemystä 
siitä, miten EU toimii, sekä pohtimaan näiden 
toimien seurauksia sukupolvesta toiseen. EU:n 
on esimerkiksi huolehdittava siitä, että nuorten 
ääntä kuunnellaan, kun tehdään päätöksiä 
ja laaditaan lakeja, jotka vaikuttavat heihin. 
Tästä syystä ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
päätöksentekoa on vähennettävä ja suoraa 
demokratiaa lisättävä. Tätä varten on myös 
investoitava enemmän nuorten nykyisyyteen, 
jotta taataan tulevaisuus, jossa kaikilla on mah-
dollisuus kehittyä täyteen mittaansa:

• Investoidaan nuoriin
Euroopan nuorisofoorumi katsoo, että EU:n 
olisi keskitettävä voimavaransa tukemaan 
ympäristön kannalta kestävää talouskasvua 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ihmisten 
ja heidän tarpeidensa on oltava keskeisiä 
päätöksissä, joissa kiinnitetään erityistä 
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huomiota nuoriin ja nuorisojärjestöihin. Uuden 
EU:n on kiinnitettävä huomiota innovaatioon, 
yhteenkuuluvuuteen ja nuoriin. Erityisesti on 
investoitava laadukkaaseen koulutukseen, 
nuorten työttömyyden torjuntaan, nuorten 
ohjaamiseen vihreisiin työpaikkoihin ja nuorten 
yrittäjien tukemiseen.

• Kasvua tukeva tasapainoinen talousarvio
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä positiivisia ja 
tasapainoisia keskipitkän ja pitkän aikavälin 
talousarvioita hyvinvointivaltiota heikentä-
mättä. Tällä tavoin vältetään, että nykyinen 
nuori sukupolvi joutuisi tulevaisuudessa 
maksamaan tämänhetkiset velat.

• Nuorten osallistuminen
EU voi parhaiten varmistaa nuorten oikeudet 
huolehtimalla siitä, että he osallistuvat 
perustavaa laatua olevalla tavalla päätöksen-
tekoon heihin vaikuttavilla politiikan aloilla – ei 
meitä koskevia päätöksiä ilman meitä. EU:n on 
aika tehdä konkreettisia toimenpiteitä ja panna 
täytäntöön Lissabonin sopimukseen sisältyvä 
velvollisuutensa kannustaa nuorten osallis-
tumista demokraattiseen elämään Euroopan 
unionissa. Kehotamme muun muassa EU:n 
jäsenvaltioita alentamaan äänioikeuden 
ikärajan 16 vuoteen kaikissa vaaleissa, myös 
Euroopan parlamentin vaaleissa. Poliittisia 
puolueita olisi myös kannustettava asettamaan 
enemmän nuoria ehdokkaiksi vaaleissa.
• Euroopan nuorisofoorumin 
tunnustaminen
Euroopan nuorisofoorumi on Euroopan 
unionin nuorisojärjestöjen foorumi, ja kaikkien 
EU:n toimielinten (myös parlamentin) olisi 

tunnustettava se entistä painokkaammin 
tärkeäksi kumppaniksi. Sen on käytävä toimie-
linten kanssa avointa, läpinäkyvää ja säännöl-
listä vuoropuhelua kaikista nuoriin vaikutta-
vista politiikoista ja toimenpiteistä.

• Suoran demokratian lisääminen
Euroopan nuorisofoorumi kannattaa moni-
kansallisten ehdokaslistojen käyttöönottoa 
Euroopan parlamentin vaaleissa, jotta taataan 
Euroopan unionin kansalaisten yhä suorempi 
osallistuminen.

Nuorisofoorumi ja sen jäseninä olevat nuo-
risojärjestöt eri puolilla Eurooppaa eivät usko 
tähän yksin. LoveYouthFuture-kampanjassa 
240 Euroopan parlamentin vaalien ehdokasta 
ja 85 Euroopan parlamentin jäsentä eri poliit-
tisista ryhmistä ja maista allekirjoitti monia 
näistä ajatuksista.

Iltakonsertti Place Kléber-aukiolla.
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250 vapaaehtoista nuorta Strasbourgista olivat EYE-konferenssiapuna.
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Ajatuksia nyt, toimintaa tulevaisuudessa:  
Nuoret paremman Euroopan puolesta

Euroopan nuorisotapahtuman päätösvaiheessa esittelijät esittelivät Euroopan 
parlamentin täysistuntosalissa järjestetyssä päätösistunnossa parempaa Eurooppaa 
koskevat kootut ajatukset, ja ne luovutettiin Euroopan parlamentin jäsenelle Doris 
Packille, joka on kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja toimi Euroopan 
parlamentin edustajana. 

Jopa intensiivisen viikonlopun jälkeen, joka oli 
täynnä keskusteluja ja väittelyjä, roolipelejä 
sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia – 
konsertti- ja bileiltoja unohtamatta – istuntosali 
oli sunnuntaina aamupäivällä tupaten täynnä 
osallistujia, jotka kuuntelivat kiinnostuneina 
kuluneiden kahden päivän aikana esilletuotuja 
ajatuksia ja päätelmiä ja ottivat niihin kantaa. 
Niinpä tapahtuman ”virallisesta päätöstilaisuu-
desta” muotoutui vielä yksi keskustelutilaisuus, 
jossa saatiin paljon ajattelemisen aihetta ja 
käynnistettiin uusia keskusteluja.

Kymmenen esittelijää esitteli EYE-tapahtuman 
viiteen teemaan perustuvia keskeisiä ajatuksia, 
ja yleisölle annettiin tilaisuus tuoda esiin omia 
ajatuksia ja ehdotuksia.

Euroopan nuorisofoorumin edustaja Johanna 
Nyman esitteli ajatuksia nuorisotyöttömyyden 
kannalta paremmasta Euroopasta ja painotti 
EU:n vastuuta toimien toteuttamisesta:

EU:n politiikassa olisi keskityttävä laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseen nuorille. Tarvitsemme 
”New Deal” -sopimusta Euroopassa, meidän 
on investoitava nuoriin ja luotava uusi yhteis-
kuntasopimus. Euroopan nuorisotakuu voi olla 
ratkaisu nuorisotyöttömyyteen, mutta varojen 
investoimista on lisättävä. Nuoret on otettava 
mukaan suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja 
arviointiin. Painokkain viesti, jonka haluamme 
lähettää, on, että nuorisotyöttömyyttä ei pidä 

pitää nuorten syynä, vaan se on koko yhteis-
kunnan huolenaihe. Toimenpiteitä on toteutet-
tava nyt, hän sanoi.

ARTEn edustaja Jean-Francois Gerard toi esille 
ajatuksia, jotka liittyivät digitaaliseen vallanku-
moukseen, ja mainitsi, että EYE-tapahtuman 
osallistujat olivat osoittaneet suurta mielen-
kiintoa laajempia digitaalisia mahdollisuuksia 
kohtaan. Ensimmäinen ajatus koski niin sanotun 
piratismi-indikaattorin luomista: pienen tieto-
koneikkunan välityksellä varoitetaan käyttäjää 
tekijänoikeuslain mahdollisesta rikkomisvaa-
rasta, kun käyttäjä lataa tiedostoja. Toisena 
ajatuksena oli eurooppalaisen viruksentorjun-
nan luominen. Tarkoituksena on, että valtiot 
jakavat tekniikkaa ja tietämystä yhtenäisen ja 
edullisen viruksentorjuntaohjelman kehittä-
miseksi, jotta unionin kansalaisia suojataan 
viruksilta ja vakoiluohjelmilta. Kolmantena 
ajatuksena oli kehittää digitaalista demokratiaa 
siten, että kansalaiset voivat äänestää 
internetissä.

Ada Reichhart esitteli joitakin ajatuksia EU:n 
kestävyydestä perustuen kokemuksiin, joita 
hän on saanut työskennellessään Strasbourgin 
kaupungin palveluksessa. Hän painotti, että 
nykyinen ympäristökriisi on yhteiskunnallinen 
ongelma eikä sen pidä muuttua myös talou-
delliseksi ongelmaksi.

Raporttipäätelmä
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Parempi Eurooppa edellyttää, että muutamme 
tapaa, jolla käyttäydymme arjessa. On 
vähennettävä energiankysyntää, hahmotel-
tava uudelleen tuotanto- ja kulutusjärjestel-
määmme, investoitava uusiutuvaa energiaa 
koskevaan tutkimukseen ja siten sitouduttava 
energiasuuntauksen muuttamiseen.

Institut d’études politiques de Strasbourg 
instituutin ja École nationale d’administra-
tion oppilaitoksen edustaja Paul Girard totesi 
Euroopan tulevaisuudesta, että on olennaisen 
tärkeää lisätä kaikenikäisten unionin kansalais-
ten tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät hen-
kilötietojen luovuttamiseen internetissä. Hän 
ehdotti myös unionin standardoidun äänestys-
järjestelmän käyttöönottoa ja yhteisten ener-
giamarkkinoiden perustamista, jotta vältetään 
riippuvuus EU:n ulkopuolisista valtioista, kuten 
Venäjästä, jotka saattavat painostaa EU:n 
jäsenvaltioita.

Euroopan neuvoston edustaja László 
Földi esitteli pohdintaansa ja ajatuksiaan 
paremmasta Euroopasta eurooppalaisten 
arvojen kehyksessä painottaen seuraavia 
tekijöitä: eurooppalainen identiteetti, Eurooppa 
maailmassa, Eurooppaan kohdistuvat haasteet, 
ihmisoikeudet, ilmaisunvapaus, vihapuhe, 
nuorten osallistuminen ja nuorille tarjoutuvat 
mahdollisuudet.

Eurooppalaisten on pohdittava sitä, mitä 
tarkoittaa olla eurooppalainen 2000-luvulla. 
Unioni on ihmisoikeuksien ja demokraattis-
ten arvojen tyyssija ja sellaisena siirtolaisten, 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohde. 
Se on myös paikka, jossa kansallismielisyys, 
äärimielisyys ja suvaitsemattomuus ovat 
heräämässä henkiin.

Kaksi moderaattoria, European Youth Pressin 
edustaja Katarzyna Mortoñ ja Euroopan nuori-
sofoorumin edustaja Peter Matjašiè, kehottivat 
osallistujia kirjoittamaan paperille ajatuksensa 

paremmasta Euroopasta ja jättämään ne 
YO!Villagen ulkopuolella sijaitsevaan idea-
laatikkoon. Ajatukset asetetaan väliaikaisesti 
näytteille Euroopan historian taloon.

Alkuiltapäivästä, kun osallistujat alkoivat val-
mistautua lähtemään kotiin, monet kysymykset 
olivat yhä vailla vastausta: miksi niin moni 
parlamentin jäsen peruutti osallistumisensa 
paneelikeskusteluihin? Missä oli Euroopan 
parlamentin puhemies, Martin Schulz? Missä 
oli Euroopan unionin monimuotoisuus – käsite, 
johon monet toiminnot liittyivät mutta jota 
puhujat eivät aina ottaneet huomioon? Kolme 
päivää kestäneiden kiihkeiden keskustelujen 
jälkeen oli käynyt selväksi, että nuoret osallis-
tujat halusivat osallistua unionin politiikkaan, 
ja lähes 5 500:n tapahtumaan osallistuneen 
esitettyä runsaasti hyviä ajatuksia paremmasta 
Euroopasta vaaleilla valittujen parlamentin 
jäsenien on nyt toteutettava niiden johdosta 
toimenpiteitä.

Raporttipäätelmä

Idealaatikkoon jätettiin ehdotuksia  
paremman Euroopan rakentamiseksi.
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EYE-tapahtuman osallistujien kokonaismäärä: 5 380 – kaikki 16–30-vuotiaita

Osallistujia EU:sta: 5 135

Osallistujia ehdokasvaltioista: 92

Osallistujia EU:n ulkopuolisista valtioista: 153

Euroscolaan osallistujia: 600

YO!Festiin osallistujia: 10 000

± 500 puhujaa, moderaattoria ja yhteyshenkilöä, Euroopan parlamentin jäsenet mukaan lukien

250 vapaaehtoista

Yli 200 tapahtumaa eri formaateissa

14 000 tviittausta EYE2014 konferenssin aikana

Osallistujien kansalaisuus Osallistujien ikä

Faktaruutu

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Osallistujien 
ikä

Osallistujat 16-17
Ryhmänjohtajat 18+
Osallistujat 18-30



EYE-tapahtuman verkkosivusto:
http://www.eye2014.eu

EYE-tapahtuma Facebookissa:
http://epfacebook.eu/eye2014

EYE-tapahtuma Twitterissä:
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014

Seuraa tapahtumia internetissä tilausvideopalvelun avulla: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Kiitos kaikille EYE-tapahtuman virallisille yhteistyökumppaneille!

European Youth Press-verkoston laatima raportti,  

jossa ovat mukana Euroopan nuorisofoorumin kommentit. Kesäkuu 2014.

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


