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Förord av Anni Podimata och 
Othmar Karas
vice	talmän	under	Europaparlamentets	
sjunde	valperiod,	med	ansvar	för	
kommunikation

Det europeiska ungdomsevenemanget (EYE 20014) var något helt nytt i sitt slag. För första gången 
i sin historia öppnade Europaparlamentet (EP) sina dörrar för tusentals unga människor från hela 
kontinenten för att be dem presentera sina idéer om Europa och dess framtid. På ett unikt sätt 
vände man under EYE på rollerna: ledamöterna i Europaparlamentet lyssnade och ungdomarna 
ledde debatten. Resulttatet av den tre dagar långa sammankomsten blev en lång rad stimulerande 
bidrag som visar på en önskan om förändring och förnyad uppfinningsrikedom. Vi är övertygade 
om att dessa idéer kan utgöra en inspirationskälla för alla nyvalda och omvalda ledamöter i 
Europaparlamentet. Vi är också övertygade om att detta bara var början på en fruktbar dialog 
och att detta endast var det första EYE som Europaparlamentet organiserade och att det nu är 
upp till den nya lagstiftningsperiodens ledamöter att ta vid och fortsätta dialogen med Europas 
ungdomar.

Förord av Europaparlamentets generalsekreterare 
Klaus Welle

EYE 2014 var en fantastisk succé. Författarna till denna rapport från Europeiska ungdomspressen 
har på ett imponerande sätt sammanställt den rika flod av idéer som de unga deltagrna från hela 
Europa lade fram under det veckoslut som EYE varade.

Att EYE blev en sådan succé beror till stor del på det politiska ledarskap som Europaparlamentet 
visade då det drev igenom initiativet, på parlamentets olika tjänsteenheter som organiserade 
evenamanget, våra partnerorganisationer, det stora antalet unga volontärer och naturligtvis 
framförallt på deltagarna själva vilka med stor entusiasm, från början till slut, engagerade sig för 
att ge evenemanget dess innehhåll. En överväldigande majoritet av deltagarna på plats och av 
dem som följde evemanget på distans ansåg att EYE bör göras till ett återkommande evenmang. 
Parlamentets ledning har hörsammat denna önskan och har beslutat att etablera EYE som ett 
regelbundet återkommande inslag i den öppna tvåvägskommunikationen mellan ledamöter av 
Europaparlamentet och unga människor, och tillika som en plattform för unga européer.

Förord
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Idéer för ett bättre Europa: EYE2014-rapporten

Ett	bättre	Europa?	Nästan	70	år	har	gått	sedan	andra	världskrigets	slut,	och	i	dag	är	de	
europeiska	länderna	inte	bara	grannar	som	respekterar	varandra	och	lever	i	fred	utan	
de	har	även	utformat	ett	gemensamt	politiskt	system	som	samverkar	med	deras	egna	
samhällsbyggen.	Men	tar	vi	detta	för	givet?	Vilka	idéer	har	den	unga	generationen	
européer	om	det	europeiska	projektets	framtida	utveckling?

Det europeiska ungdomsevenemanget (EYE), 
som organiserades av Europaparlamentet i 
nära samarbete med Europeiska ungdomsfo-
rumet (YFJ) och nio andra partner, ägde rum 
i Strasbourg den 9–11 maj 2014. Mer än 5 500 
unga personer i åldrarna 16–30 år från EU:s alla 
medlemsstater och andra länder fick möjlighet 
att mötas och svara på dessa frågor, utbyta idéer 
och diskutera sina visioner för ett bättre Europa. 
Mer än 200 olika sorters aktiviteter anordnades 
där runt 500 föreläsare, moderatorer och 
debattledare, bland annat ledamöter från 
Europaparlamentet, medverkade. Aktiviteterna 
hade fem huvudteman: ungdomsarbetslöshet, 
den digitala revolutionen, Europeiska unionens 
framtid, hållbarhet och europeiska värderingar.

De olika typerna av aktiviteter gjorde det 
möjligt för deltagarna, föreläsarna och par-
lamentsledamöterna att interagera på ett 
otvunget och givande sätt. Det hölls utfråg-
ningar, debatter, frågestunder, workshoppar 
och olika former av rollspel där deltagarna fick 
lära sig arbetsrutinerna inom EU genom att 
leva sig in i rollen som parlamentsledamot.

Under Euroscola Special-projektet fick mer 
än 600 europeiska skolungdomar under en 
dag inta rollen som parlamentsledamot och 
debattera frågor och dela sina tankar kring 
Europas framtid. De fick arbeta i utskott, 

komma med olika förslag om allt från aktivt 
medborgarskap till förnybar energi och ung-
domsarbetslöshet, och de fick rösta i känsliga 
frågor, som till exempel vilka språk som ska 
användas i parlamentet och om införandet av 
euron, samt rösta om sina egna förslag.

Innovativa aktiviteter, såsom ”idékoll” och 
”idélabb”, vände på den klassiska rollfördel-
ningen där politikerna talar till publiken. Här 
skulle beslutsfattarna istället lyssna på de unga 
deltagarnas idéer. Dessa aktiviteter var därför 
särskilt betydelsefulla för att ge ungdomarna 
möjligheten att direkt bidra med sina idéer.

Introduktion



8 Idéer för ett bättre Europa – EYE2014 Rapport

Av	unga,	för	unga

Eftersom det var ett ungdomsevenemang var 
det av största vikt att de unga och ungdomsor-
ganisationerna stod i centrum för planeringen 
och genomförandet av EYE. Europaparlamentet 
samarbetade från start med Europeiska ung-
domsforumet, plattformen för ungdomsor-
ganisationer i Europa, för att säkerställa att de 
unga stod i fokus för evenemanget.

Europeiska ungdomsforumet bidrog till 
programmet med den populära YO!-festivalen 
YO!-festivalen, som står för Youth Opinion 
(ungdomars åsikter), är ungdomsforumets 
öppna politiska festival som anordnas varje 
år där politiska debatter, workshoppar och 
aktiviteter blandas med gratiskonserter och 
kultur- och idrottsaktiviteter.

YO!-byn, som är en viktig del av EYE-dagarna, 
arrangerades framför parlamentets byggnad 
och visade att ett annat sätt att engagera sig 
politiskt är möjligt. Ungdomsorganisationer 
från hela kontinenten, såväl som organisatio-
ner och företag från samhället i övrigt deltog 
i YO!-festivalen genom att anordna aktiviteter 
och interaktiva mötesplatser som skapade 
en livfull stämning i YO!-byn. Det fanns allt 
från livemusik, teaterföreställningar och cir-
kusframträdanden till intressanta debatter 
om en rad aktuella ämnen, som sänkt röst-
rättsålder till 16, olika former av diskrimine-
ring och betydelsen av ungdomsarbete och 
ungdomsförbund. Överallt i YO!-byn pågick 
pedagogiska aktiviteter som lockade deltagare 
och besökare att lära sig om europeiska 
kampanjer och beslutsgångar, samt att komma 
i kontakt med de fler än 50 organisationer som 
fanns representerade under EYE-dagarna.

Under evenemanget fick dessutom flera 
ungdomsgrupper tillfälle att sätta upp egna 
workshoppar och konstnärliga föreställningar. 
Ungdomarnas workshoppar och konstnärliga 

föreställningar (dansnummer, musikaliska 
framträdanden, teaterföreställningar etc.) 
liksom flera mer lekfulla programpunkter 
under EYE 2014 (som t.ex. dataspelet iDance 
eller brädspelen Eurocracy och Euroculture) 
utgjorde en mindre formell och mer kreativ 
möjlighet för de unga deltagarna att interagera 
med varandra.

Ett	öppet	och	inkluderande	evenemang

Att nå ut till fler än de officiellt registrerade 
EYE-deltagarna var ett viktigt mål för EYE 
2014 för att under evenemanget möjliggöra 
inkludering och deltagande av en så bred 
publik som möjligt.

Tack vare YO!-festivalens konserter för 
allmänheten i Strasbourg och Wacken 
lyckades EYE, utöver de 5 500 deltagarna, 
locka ytterligare 4 500 personer till 
Europaparlamentet och ungdomsforumet. 
Konserterna innebar en möjlighet att nå ut till 
invånarna i Strasbourg och mindre engagerade 
ungdomar, och lockade ett stort antal personer 
att delta även i andra YO!-festivalsaktiviteter. På 
samma sätt bidrog EYE-relaterade aktiviteter 

Introduktion

Teckentolk under EYE 2014
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och föreställningar som anordnades av staden 
Strasbourg, officiell samarbetspartner till 
EYE, till att föra evenemanget och invånarna 
närmare varandra.

Unga människor som inte hade möjlighet att 
fysiskt närvara vid EYE 2014 kunde på flera olika 
sätt följa evenemanget och delta via internet. 
Många paneldebatter webbsändes eller hade 
twitterväggar som gav alternativa möjligheter 
att delta, ställa frågor och framföra åsikter 
för de som var intresserade men inte kunde 
närvara. Via de sociala medierna kunde dis-
kussionerna fortsatta efter det att debatterna 
och evenemanget var över. Webbplatser 
och sociala medier användes före, under och 
efter EYE-dagarna som kanaler för att besvara 
ungdomars frågor och ge uttryck för deras 
politiska engagemang så att deras röster 
kunde höras och underlätta kommunikatio-
nen, inte bara sinsemellan utan också med EU:s 
ledare. Under de tre dagarna fick hashtaggarna 
#EYE2014 och #YOFest mer än 12 000 tweets.

Ungdomar	strävar	efter	ett	
framgångsrikare	Europa

Europeiska ungdomsevenemangets huvudmål 
var att visa att ungdomar är villiga att arbeta för 
en ljusare framtid för ett framgångsrikare, mer 
inkluderande, innovativt och hållbart EU och 
att de är en ovärderlig idékälla för hur man kan 
uppnå detta. Det rådde en genuin entusiasm 
och glädje i att kunna dela med sig av idéer 
under EYE-dagarna och många deltagare 
uttryckte en önskan om mer inflytande i 
EU:s beslutsfattande. Som Peter Matjašič, 
ordföranden för Europeiska ungdomsforumet, 
uttryckte det:

– Dagens ungdomar kritiseras alltför ofta för 
sitt bristande politiska intresse och motivation 
att rösta. Men det vi såg den här helgen var att 
ungdomar, med eller utan politisk övertygelse, 
samlades och var intresserade, entusiastiska och 

fulla av idéer [...] Den gemensamma nämnaren 
var viljan hos ungdomarna att delta för att 
deras röster skulle höras klart och tydligt av EU:s 
ledare.

Denna rapport har tagits fram av Europeiska 
ungdomspressen och Europeiska ungdoms-
forumet för att samla ungdomarnas idéer och 
försäkra sig om att de inte går förlorade. Den 
är baserad på bidrag från de EYE-reportrar 
som bevakade de olika aktiviteterna under 
evenemanget.

Ballonger med Europeiska ungdomsforumets löften till de 
nyvalda ledamöterna
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Kommissionär Androulla Vassillou, med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor, diskuterar det nya 
Erasmus+-programmet
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Ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten: Nya perspektiv för en blockerad 
generation

Dessa händer, och de berättelser som de 
representerar, återspeglar det allvarliga ung-
domsarbetslöshetsproblemet i euroområdet, 
där ungdomsarbetslösheten enligt Eurostats 
uppgifter uppgick till 22,9 procent i februari 
2014. När man betraktar dessa siffror är det 
viktigt att inse att ungdomsarbetslöshetens 
utbredning och orsaker skiljer sig så kraftigt åt 
mellan medlemsstaterna att det är osannolikt 
att man skulle kunna hitta en ”europeisk 
lösning” – en uppfattning som delades av 
många av dem som deltog i EYE-debatterna. 
Ungdomsarbetslösheten ligger på 56 procent 
i Grekland och 49 procent i Kroatien men bara 
7,8 procent i Tyskland (lägst bland EU:s med-
lemsstater). Den stora gruppen arbetslösa är 
inte jämnt fördelad över Europa.

Ungdomsarbetslösheten	inom	EU

Ungdomsarbetslöshetens verkningar är dock 
påtagliga i samtliga EU-länder, vilket framgår av 
följande exempel från Tyskland och Spanien. I 
Spanien, vars situation diskuterades ingående 
under EYE-dagarna, pågår just nu en enorm 
befolkningsförändring då unga människor 
lämnar landet för att söka jobb utomlands. Eric 

Labuske, paneldeltagare och verksam i ung-
domsorganisationen Juventud Sin Futuro, hade 
upplevt effekterna av denna massutvandring:

– Alla lämnar Spanien för att skapa sig ett 
bättre liv utomlands.

Han talade av egen erfarenhet, då han själv 
valt att starta ett företag i Frankrike i stället för 
i Spanien.

– I Frankrike är kostnaderna relativt låga, men 
i Spanien är det omöjligt för unga människor 
att starta egna företag om de inte är rika, sade 
han.

En annan populär destination för unga 
spanjorer är Tyskland, landet med lägst arbets-
löshet i Europa, en blomstrande ekonomi och 
löftet om ett bättre liv för många. I nuläget har 
dock Tyskland dragit in ett av de sysselsätt-
ningsprogram som hjälpte unga människor 
som Eric Labuske att hitta arbete utomlands. 
Hundratals, kanske tusentals, unga människor 
från EU-länder med ansträngda ekonomier 
är nu strandsatta i Tyskland sedan myndighe-
terna i tysthet slutade att ta emot ansökningar 
till programmet The Job of My Life (Mitt livs 

Vid	Europeiska	ungdomsevenemanget	var	det	 inte	svårt	att	hitta	unga,	kvalificerade	
och	arbetslösa	personer.	”Hur	många	av	er	är	för	närvarande	arbetslösa	eller	undersys-
selsatta?”	frågade	Nazan	Gödkemir	från	tv-kanalen	ARTE,	moderator	för	Beat	Box	Europe	
–	The	art	of	staying.	Det	dröjde	flera	sekunder	innan	de	första	händerna	räcktes	upp.	
Många	av	deltagarna	hade	en	bra	universitetsexamen,	de	hade	studerat	utomlands,	
gjort	praktik,	arbetat	gratis,	talade	flera	språk	och	ville	gärna	arbeta	utomlands.		Ändå	
räckte	omkring	en	tredjedel	av	personerna	 i	 rummet	upp	händerna,	och	hade	alltså	
sökt	arbete	det	senaste	året	eller	var	för	närvarande	var	arbetslösa.
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jobb), som skulle ha pågått fram till 2018. Detta 
initiativs misslyckande – medlen tog slut och 
mängden ansökningar från hela Europa var 
överväldigande – visar att migration inte är 
någon verklig lösning på ungdomsarbetslös-
heten. I stället måste varje medlemsstat själv 
komma till rätta med den.

Få	bukt	med	kompetensunderskottet

Ett problem är att de nationella utbildnings-
systemen helt enkelt inte ger de kunskaper 
som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket 
leder till tusentals vakanta tjänster över hela 
kontinenten på grund av ett kroniskt kom-
petensunderskott. Experter som deltog i 
EYE-dagarna varnade för att detta växande 
kompetensglapp gör att dörren till framtiden 
stängs för unga människor. Anna Ludwinek 
från Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) sade 
att unga människor törstar efter råd om vilken 
kompetens de behöver på arbetsmarknaden:

– Ungdomarna och näringslivet är faktiskt ense 
när det gäller att betona vilken kompetens som 
krävs, noterade hon.

– Det är utbildningsinstitutionerna som inte 
riktigt har fattat problemet.

Boryana Stancheva och Eva Parvanova från 
bulgarisk-rumänska Interuniversity Europe 
Center (BRIE) tog upp detta problem under 
sin workshop. De vill utveckla en gemensam 
europeisk referensram för anställningsbar-
het och kompetens (Framework of Reference 
for Common Employability, förkortat Forces). 
Boryana Stancheva tror att detta skulle gynna 
studerande runtom i Europa:

– Målet är att utforma en vägledande plan för att 
fastställa vad som utgör kompetens för anställ-
barhet, så att beskrivningarna inte fortsätter att 
vara vaga och skilja sig åt mellan varje arbets-
givare och så att studenterna vet vad de måste 

sträva efter. Idealet vore att detta ingick i varje 
studieplan på universitetet.

Andra menade att lösningen på kompetens-
problemet stavas gemensamma utbildnings-
mål inom EU, vilket stöddes av den franska 
socialistiska Europaparlamentarikern Catherine 
Trautmann, som anmärkte:

– Det viktiga är att vi prioriterar en rad 
gemensamma utbildningsmål inom unionen, 
vilka utgår från vad som krävs för att få 
människor i arbete.

Men såväl beslutsfattarna som de ungdomsak-
tiva hade olika åsikter om hur man bäst skulle 
få bukt med kompetensunderskottet, och 
skeptiker varnade för att ha orimliga förvänt-
ningar på EU inom utbildningspolitiken. Mikkel 
Barslund, forskare vid Centrum för europeiska 
politiska studier (CEPS), menade att medlems-
staterna saknar vilja att dela sina befogenheter 
inom utbildningspolitiken med Bryssel:

– Jag tror att människor sätter alltför stort 
hopp till vad EU kan åstadkomma på detta 
område. Jag har inte intrycket att medlems-
staterna ivrar efter att utforma en gemensam 
utbildningspolitik.

Ungdomsarbetslösheten

En ung EYMD-journalist följer en paneldebatt
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Program	för	att	skaffa	sig	erfarenhet

I en situation där EU har alltför lite inflytande 
över utbildningspolitiken och medlemssta-
terna är motvilliga till förändring, blir unga 
människor alltmer proaktiva och hittar egna 
lösningar.

Ungdomsgruppen Agros från Cypern, som 
anordnade en interaktiv workshop under EYE-
dagarna, identifierade tre centrala områden 
där unga människor kan engagera sig och på 
så vis förbättra sina möjligheter att få jobb: EU:s 
program, frivilligarbete och livslångt lärande.

– Utbildning är mycket viktigt, men det är inte 
alltid du hittar ett jobb efter universitetet. I dag 
studerar alla på universitetet, så konkurrensen 
är stenhård. I stället måste du försöka hitta 
något du verkligen brinner för, men vi saknar 
utbildning i hur vi tar oss dit, hur vi hittar ett 
jobb, sade Alexis Orias från Storbritannien.

Många workshoppar och idélabb under 
EYE-dagarna förespråkade en nedifrån-och-
upp-metod, där ungdomar får vara med och 
utforma innehållet i utbildnings- och arbets-
programmen. Sebastiaan Rood, företrädare för 
Nationale Jeugdraad, anser att problemet kan 
lösas endast om ungdomarna själva deltar: 

– Det är oerhört viktigt att inte bara prata 
med ungdomarna utan att också ta med dem 
i utbildningsinstitutionernas styrelser, för i dag 
har de inte möjlighet att påverka uppbyggna-
den av programmen.

Inkludering:	en	viktig	del	av	
EU-programmen

Även om det stämmer att dessa förslag skulle 
kunna bli framgångsrika, måste man också 
hålla i åtanke att en sådan politik i många fall 
bidrar till social stratifiering. Även om frivilligar-
bete är bra för den personliga utvecklingen 
och möjliggör nätverkande har många unga 
människor helt enkelt inte råd att göra en 

sådan investering i form av tid och resurser. 
Samma sak gäller för Erasmus+, eftersom det 
ekonomiska bidraget från programmet ofta 
inte täcker alla kostnader i samband med 
studier eller frivilligarbete utomlands. Många 
deltagare är därför beroende av ekonomiskt 
stöd från sina familjer. Utbildning har alltid 
kostat pengar och i dag, med den höga 
arbetslösheten och lönesänkningarna, kämpar 
många familjer för att kunna finansiera sina 
barns utbildning. Enligt Jana Sikorska, medlem 
i arbetsgruppen OBESSU från Slovakien, kan 
utgifterna för skolresor, projekt och läromate-
rial ofta uppgå till mer än 1 000 euro per år. 
Som Radka Pudilova påpekade:

– Det är viktigt att fundera över hur vi kan se 
till att de program och möjligheter som erbjuds 
inom Europeiska unionen är så inkluderande 
som möjligt. Annars tvingas ungdomar förlita 
sig på turen och goda kontakter för att hitta ett 
jobb.

Den tilltagande digitaliseringen inom alla 
yrkessektorer ger upphov till en annan 
fråga om kompetens: Vad ska vi göra med 
de människor som inte kan tillägna sig alla 
ovannämnda färdigheter och som då inte 
kan hänga med i den snabbt föränderliga 
och komplexare arbetsmiljön? Kommissionen 
förutspår att det kommer att finnas nästan en 
miljon vakanta tjänster i Europa 2015 eftersom 
arbetsgivarna har svårt att hitta personal med 
digital kompetens. Enligt kommissionens resul-
tattavla för den digitala agendan ökar antalet 
”digitala” arbetstillfällen med mer än 100 000 
per år, men antalet personer med it-examen 
och arbetstagare med it-kompetens ökar inte i 
samma takt. Överkvalificerade arbetslösa unga 
personer är bara en aspekt av problemet och 
kanske till och med bara ett tillfälligt fenomen 
som kommer att försvinna med tiden.  Den 
förbisedda och potentiellt sett farligare 
utmaningen är de lågkvalificerade arbetsta-
garna och kroppsarbetarna – människor för 
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vilka ingen arbetsmarknad i Europa längre kan 
erbjuda några möjligheter.

Vikten	av	att	förstå	de	sociala	
ojämlikheterna

Under EYE-dagarna slutade vissa 
Europaparlamentariker aldrig att predika om 
faran med extremistpartier och vikten av att 
rösta, och tycktes ha glömt bort att de inte 
vände sig till rätt publik. Personer som deltar i 
evenemang som EYE-dagarna är generellt sett 
mer intresserade av politik än gemene man i 
EU.

Många deltagare uttryckte frustration över 
sin hopplösa situation. Deltagaren Mercedesz 
Oszlanczi från Ungern uttryckte sig så här:

– Även om vi har vissa lösningar, såsom 
ungdomsgarantin och universitetsbaserade 
tjänster för studenter, så kan jag inte se något 
slut på detta. Ändå hör EYE-deltagarna till de 
mest priviligierade.

EU har en rad program för studenter och unga 
arbetstagare och företagare, men man får inte 
glömma bort dem som är mer mottagliga 
för de enkla slagord som extremistpartierna 
upprepar när den ekonomiska krisen fortsätter. 
För att bekämpa ungdomsarbetslösheten 
krävs det insikt om de växande sociala ojäm-
likheterna inom och mellan EU:s medlems-
stater snarare än ett fokus på individernas 
kompetensbrist.

Även om den växande arbetslösheten i hög 
grad är en följd av den ekonomiska nedgången 
2008, så har arbetslösheten fortsatt att växa 
även efter det att den ekonomiska turbulensen 
lugnat ned sig något. För att hitta inte bara 
lösningar utan också förebygga framtida ung-
domsarbetslöshet behövs därför en större 
insikt i frågan.

Agne Paksyle från Litauen menade att det 
största problemet är bristen på samarbete 

mellan myndigheter, utbildningssystem, 
arbetsgivare och ungdomar.

– Den enorma klyftan mellan utbildningsinsti-
tutionerna och arbetsgivarna skapar ett glapp 
mellan den kompetens som ungdomarna har 
och den kompetens som deras arbetsgivare 
kräver att de ska ha. Skolor och universitet ger 
eleverna och studenterna akademisk kunskap 
men inga praktiska erfarenheter. Jag föreslår 
att det skapas ett lättillgängligt och lättförstå-
eligt heltäckande informationssystem med all 
nödvändig information för ungdomar: karriär-
utsikter, jobbprognoser, efterfrågan på arbets-
marknaden och information om hur nöjda 
arbetsgivarna är med utexaminerade från olika 
program.

Ungdomsarbetslösheten

Cirkusföreställningar av European Federation of professional 
Circus Schools (FEDEC)
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Idéruta ”ungdomsarbetslöshet”: Nya perspektiv för en 
blockerad generation

Några exempel på idéer som lades fram och diskuterades av de unga deltagrna under EYE-dagarna

1. En ny Marshallplan 

för Europa: En åter-

hämtningsplan där upp 

till 2 procent av EU:s 

BNP avsätts till stöd för 

ungdomar och skapandet 

av nya arbetstillfällen.

3. Utbildningsbidrag: Alla 
ska ha rätt till gratis formell 
eller icke-formell utbildning 
av god kvalitet; heltäckande 
utbildningsbidrag, särskilt till 
barn till låginkomsttagare.

4. Offentliga investe-
ringar: EU-medel till 
forskning och jobbska-
pande inom den gröna 
ekonomin.

2. Basinkomst: En villkorslös basinkomst under hela livet. Införande av jämförbara minimilöner i alla EU-länder.

6. Utbildningssystem: Harmonisera studiepla-nerna inom Europa, ta fram gemensamma utbildningsmål i EU och inför utbildningssystem över hela Europa där utbildning varvas med praktik för att stärka kopplingarna mellan utbild-ningen och arbetsmarknaden.

5. Rörlighet: Ökad rörlighet för 

den unga generationen genom 

mer och bättre språkundervis-

ning, ett obligatorisk utbytesår för 

alla europeiska gymnasieelever, 

omfattande finansiering av stu-

dentutbyten, bättre erkännande 

av utbildningsbevis och främjande 

av gränsöverskridande utbyten 

mellan företag inom EU, så att 

unga EU-medborgare får de inter-

kulturella kunskaper och språkfär-

digheter de behöver för att kunna 

konkurrera i en global ekonomi.

8. Offentliga investe-ringar: Stärkt stöd till unga företagare och nya kooperativ, t.ex. skatte-sänkningar eller strategisk rådgivning.

9. Ekonomiska incitament: 

Ekonomiskt stöd till 

företag som anställer 

personer under 25 år, skat-

tesänkningar för små och 

medelstora företag.

10. Jämlikhet: Bestraffa alla 

former av diskriminering 

(på grund av ras, kön, ålder 

m.m.) från arbetsgivares 

sida.

7. Praktikdatabas:  En cen-

traliserad europeisk praktik-

databas (med en funktion 

för utvärdering och betygs-

sättning för att beskriva och 

jämföra kvaliteten på olika 

praktikplatser).
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Ungdomsarbetslösheten

Arbetstillfällen av god kvalitet för alla: 
Kommentar	från	Europeiska	ungdomsforumet

I februari 2014 var omkring 5,4 miljoner 
unga människor under 25 år arbetslösa i EU, 
vilket utgör 22,9 procent av alla ungdomar 
1. Ungdomsarbetslöshetskrisen har haft stor 
inverkan på unga människor och de samhällen 
de lever i. Fattigdomen och den sociala ute-
stängningen bland ungdomar ökar och lågkva-
lificerade arbeten och osäkra anställningar blir 
allt vanligare inom denna grupp: 42 procent 
av EU:s unga arbetstagare har tillfälliga anställ-
ningar, jämfört med 11 procent av de vuxna 
arbetstagarna.2 Unga människor drabbas 
dessutom ofta av fördomar och diskriminering 
på arbetsmarknaden. I vissa EU-medlemsstater 
har unga människor inte samma rätt till 
minimilön och socialt skydd som den äldre 
befolkningen.

Lösningen på ungdomsarbetslöshetskri-
sen är inte inställningen att ”vilket jobb som 
helst duger”. Rätten till anständigt arbete och 
skydd mot arbetslöshet är en grundläggande 
mänsklig rättighet och möjligheten att hitta 
arbete av god kvalitet är oerhört viktigt för 
unga människor, så att de kan bli helt delaktiga 
i samhället och bli självständiga.

Ungdomsarbetslösheten	under	
EYE-dagarna

Ungdomsarbetslösheten var tveklöst den mest 
omdiskuterade frågan under EYE-dagarna. Den 
situation som unga människor ställs inför när 
de kommer ut på arbetsmarknaden är föga 
avundsvärd. Under EYE-dagarna gav de unga 
deltagarna en rad förslag på hur ungdomsar-
betslösheten kan bekämpas. Bland förslagen 

fanns alltifrån ”en ny Marshallplan för Europa” 
för att skapa sex miljoner arbetstillfällen för 
unga människor till ett officiellt erkännande av 
icke-formell utbildning och garanterad social 
trygghet för företagare. Digitala verktyg lyftes 
fram som ett sätt att öka rörligheten, vid sidan 
av rimligt prissatt barnomsorg för att garantera 
lika möjligheter för alla.

Europeiska	 ungdomsforumet	 och	
ungdomsarbetslösheten

Europeiska ungdomsforumet förespråkar 
EU-insatser på följande områden för att 
försöka vända utvecklingen när det gäller 
ungdomsarbetslösheten:

• Investeringar för att skapa arbetstillfällen

Europeiska ungdomsforumet stöder idéer för 
att övergå från åtstramningsåtgärder till sti-
mulansåtgärder på europeisk och nationell 
nivå för sysselsättningsskapande tillväxt som 
bygger på sociala normer och miljönormer. De 
åtstramningsåtgärder som nyligen vidtagits 
har inte bara misslyckats med att minska ung-
domsarbetslösheten, utan studier visar att de 
faktiskt har förvärrat situationen och försatt en 
hel generations framtid på spel.

• Arbetstillfällen av god kvalitet

Unga människor i Europa har rätt till högkva-
litativ och stabil sysselsättning. Ett arbete 
av hög kvalitet omfattar rätten till social 
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trygghet, anställningsskydd, en icke-diskri-
minerande minimilön och goda och säkra 
arbetsvillkor. Ett första steg till högkvalitativa 
arbetstillfällen skulle kunna vara högkvalita-
tiv praktik. Det är här som medlemsstaterna 
sviker unga människor genom att de kommit 
överens om en otillräcklig rekommendation, 
vilket har lämnat fältet öppet för missbruk av 
praktiksystemet.

• Ungdomsgarantin

Ungdomsforumet håller med om att ung-
domsgarantin kan erbjuda ungdomsorgani-
sationer, arbetsmarknadens parter, organisa-
tioner i det civila samhället och europeiska, 
nationella och regionala beslutsfattare en 
viktig möjlighet att ta fram en omfattande 
strategi för att bekämpa ungdomsarbetslöshe-
ten. För att garantin ska kunna genomföras fullt 
ut krävs dock avsevärda investeringar, och de 
sex miljarder euro som avsatts räcker inte till.3

• Unga företagare

Ungdomsforumet upprepar sin ståndpunkt 
att unga människor måste ges möjlighet att 
bidra positivt till samhället och skapa en stabil 
framtid för sig själva genom företagande. 
Ungdomar är dock ofta missgynnade och har 
inte resurser att klara de lågbetalda och ore-
gelbundna arbetstider som uppstarten av ett 
mikroföretag kräver. Unga företagare måste 
ges stöd och resurser.

• Erkännande av icke-formell utbildning

Slutligen spelar, enligt ungdomsforumet, den 
icke-formella utbildningen en viktig roll när 

det gäller att förbereda ungdomar för arbets-
marknaden. Deltagande i ungdomsorganisa-
tioner är särskilt värdefullt för att utveckla ett 
socialt kapital och skapa nya vägar till jobb, 
särskilt för ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, ungdomar som lämnat skolan i förtid 
och unga invandrare.4 Arbetsgivarna och de 
formella utbildningsinstitutionerna måste i 
större utsträckning erkänna erfarenheter från 
ungdomsorganisationer och färdigheter som 
förvärvats genom icke-formell utbildning. 
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 

2Rapport från Europeiska fackföreningsinstitutet, Benchmarking Working Europe 2012, Bryssel.

3ILO (2012), Eurozone job crisis: Trends and Policy responses, International Institute for Labour Studies, 
Genève.

4Studie på uppdrag av Europeiska ungdomsforumet:  Study on the impact of Non-Formal 
Education in Youth organisations on Young People’s employability: http://issuu.com/yomag/docs/
reportnfe_print
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Den digitala 
revolutionen

Den digitala revolutionen – internets framtid

Under	2000-talet	har	den	digitala	tekniken	fått	en	alltmer	dominerande	ställning	och	
används	nu	överallt	 i	 våra	dagliga	 liv.	På	 individnivå	präglar	den	studier,	 arbete	och	
fritid	och	på	det	stora	planet	 länder,	 internationella	organisationer	och	 institutioner.	
Att	tekniken	har	fått	ett	sådant	starkt	inflytande	över	vårt	sätt	att	tänka,	vår	livsstil	och	
vår	kultur	har	dock	lett	till	att	vissa	har	börjat	ifrågasätta	vårt	förhållande	till	den.

Är det tekniken som styr oss? Kontrolleras vi 
av andra på grund av den teknik vi använder? 
Vad händer med de uppgifter som våra 
apparater samlar in om oss? Ny teknik väntas 
vanligen förändra våra liv på en rad olika sätt, 
vilket skedde med den medicinska utveck-
lingen, transporterna och kommunikationen 
på 1900-talet. När det gäller kommunikationen 
har skriften förstås funnits i tusentals år. Men 
attraktionskraften och snabbheten hos innova-
tioner som de sociala medierna har tagit över 
människors liv och gett nytt liv åt begreppet 
”revolution”.

Hur djupt är denna digitala revolution 
förankrad i samhället? Om vi betraktar den från 
ett positivistiskt perspektiv, skulle den kunna 
hjälpa oss att komma närmare de berömda 
idealen från den franska revolutionen 1789 – 
Liberté, egalité, fraternité (frihet, jämlikhet och 
broderskap)?

Liberté	(frihet)

Individen kontra systemet, tekniken kontra 
innehållet - dessa diskussioner äger rum 
både på och utanför nätet eftersom internet 
inte längre är något passivt utrymme. I dag 
både konsumerar användarna och bidrar 
aktivt till information som sprids till en 

världsomspännande publik. Internet erbjuder 
oändliga demokratiska möjligheter till kom-
munikation som inte styrs av fysiska gränser 
utan av gemensamma intressen. Denna frihet 
utmanas av aktörer som vill ha tillgång till och 
andvända informationen om användare som 
samlas in via sociala medieplattformar, e-post-
konton och personliga bloggar.

I Oxfords engelska ordbok definieras ”frihet” 
på flera olika sätt: frihet är ”rätten att handla, 
tala och tänka som man vill” och att ”vara 
obehindrad och enkelt kunna röra sig”. 
Mot bakgrund av detta belyste man under 
EYE-dagarna nedanstående aspekter av 
individens digitala frihet på och utanför nätet.

Bevaka dem som har makten

Internet har utan tvekan skapat ett utrymme 
för oberoende medborgarjournalistik, 
som innebär att vanliga medborgare ofta 
rapporterar om händelser. Ett ofta citerat 
exempel är användningen av sociala medier 
under den arabiska våren 2010. Då blev det i 
många länder tydligt vilken betydelse de sociala 
medieplattformarna hade för spridningen av 
nyheter och för att människor skulle kunna göra 
sina röster hörda. Därför anses sociala medier 
ofta möjliggöra yttrandefrihet i odemokratiska 
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länder och stöds därför vanligtvis av de demo-
kratiska samhällena.

NSA och uppgiftsskyddet

Efter visselblåsaren Edward Snowdens 
avslöjade om NSA:s övervakningsmetoder 
förra året inleddes en mycket intensiv debatt 
om den personliga friheten på internet. Sedan 
dess har frågan om uppgiftsskydd diskuterats 
vitt och brett på olika nivåer. Det har lagts fram 
flera förslag för kommissionen om att inleda en 
uppgiftsskyddsreform senast i slutet av 2014. I 
dessa efterfrågas rätten för medborgarna att 
få sina uppgifter raderade och få tillgång till 
uppgifter om sig själva.

NSA-skandalen har visat sig vara en politiskt 
känslig fråga.  Vissa europeiska ledare har 
pushat för en stark och enad politisk reaktion 
mot USA, men utvecklingen på såväl nationell 
som internationell nivå visar på helt andra 
tendenser. T.ex. har Frankrike, Tyskland, 
Storbritannien och flera andra europeiska 
länder, trots EU-retoriken (som huvudsakligen 
stöder de europeiska medborgarnas rätt till 
integritet), själva bedrivit massövervakning.

Den 12 mars 2014 röstade Europaparlamentet, 
med 621 röster för och 10 emot, igenom kom-
missionens förslag till uppgiftsskyddsförord-
ning. Den stora frågan – Hur skyddar vi vår 
integritet samtidigt som vi låter myndigheterna 
sköta sin uppgift? – förblir dock obesvarad. 
Övervakningskameror och kontroller är en 
hjälp i kampen mot terrorism och grov brotts-
lighet, vilket visades i samband med attackerna 
i Boston. En studie i Storbritannien har dock 
visat att sådana kameror hade liten inverkan på 
den totala brottsligheten. 

Frågan diskuterades ingående under en 
paneldebatt med rubriken Eagle Eye - Big Data 
Under Control? under EYE-dagarna. En viktig 
slutsats av diskussionen var att stordata är en 

ny form av valuta som människor använder för 
att betala för tjänster. Tjänster som e-post och 
sociala medier är gratis, men i utbyte lämnar 
människor ut sina personuppgifter. Som Carl 
Fridh Kleberg, internationell reporter för den 
svenska nyhetsbyrån TT och paneldeltagare, 
påpekade:

– Du betalar inte för saker på internet, för du är 
inte kund, det är du som är produkten.

EYE-deltagarna hade starka åsikter om vikten 
av uppgiftsskydd. Under ett rollspel med titeln 
Digital duell, där man simulerade ett plenar-
sammanträde i Europaparlamentet, beskrev 
deltagarna upprepade gånger rätten till 
uppgiftsskydd som en av EU-medborgarnas 
viktigaste rättigheter. 

– Uppgiftsskyddet är grundläggande. Det är en 
förutsättning för medborgarnas säkerhet och 
rätt till integritet. Ett förbättrat uppgiftsskydd 
kommer att stärka medborgarnas förtroende 
för den digitala marknaden, vilket kommer att 
stimulera vår ekonomi, förklarade Constance, 
som spelade rollen som ALDE-gruppens 
företrädare i rollspelet.

Teknik kontra innehåll

Under idélabbet med rubriken Brave New 
World (Du sköna nya värld) utbytte en 
mångskiftande grupp studenter åsikter om 
den digitala revolutionen. De riktade kritik 

Den digitala 
revolutionen

Att ta ordet i en debatt
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mot framför allt internationella organisatio-
ner och dessas avsaknad av en otvetydig 
uppgiftsskyddspolicy.

Studenterna menade att den digitala revo-
lutionen både måste ses mot bakgrund av 
var vi befinner oss nu och vilka konsekvenser 
som den kommande utvecklingen kan få för 
framtiden. Twitteranvändare t.ex., bör inte 
fokusera på hur snabbt deras meddelanden 
sprids över världen. I stället bör de intressera sig 
för användningen av Twitter i politiska diskus-
sioner och hur detta kommer att förändra vår 
syn på debatter i framtiden. Nästa generation 
kommer inte att associera ordet ”debatt” med 
tre timmar långa samtal. Bör vi då hålla innova-
törerna ansvariga för den ”rätta” eller ”felaktiga” 
användningen av deras tillämpningar? Deras 
teknik kommer inte med någon bruksanvis-
ning, och så bör det vara: skyddet av yttrande-
friheten förblir av central betydelse i ett demo-
kratiskt samhälle.

Att bygga smarta städer

En aspekt av frihet är smarta städer, ett begrepp 
som få känner till. Begreppet används för att 
definiera sammankopplingen av offentliga 
tjänster för att öka effektiviteten och stärka 
våra ekonomier. Varje stadsinvånare berörs 

faktiskt av denna fråga genom transporter, 
förvaltning eller vatten- och elförbrukning, för 
att bara nämna några områden. Steg för steg 
håller städerna på att bli ”smarta städer” och 
utnyttjar digital teknik för att nå detta mål.  
Som Ska Keller, Europaparlamentariker för De 
Gröna/EFA inflikade:

– Smarta städer är självklart inte ett hot, i 
stället skapar de massor av nya chanser och 
möjligheter. Det handlar snarare om att se till 
att uppgiftsskyddet upprätthålls på viktiga 
områden.

Processen med att skapa smarta städer tycks 
lockande och passande för våra moderna 
samhällen, men en sådan utveckling måste 
självfallet kontrolleras på grund av den 
inneboende risken för att uppgifter stjäls eller 
går förlorade.

Egalité	(jämlikhet)

Den digitala revolutionen erbjuder också en 
chans till ökad jämlikhet i fråga om möjligheter 
och kommunikation. Gratis digitala plattformar 
kan underlätta det demokratiska deltagandet 
och uppmuntra medborgarna att uttrycka sina 
åsikter i olika frågor. En idé skulle kunna vara att 
införa elektroniska röstningssystem.

– Ibland är folk för lata att gå till vallokalen eller 
så jobbar de hela dagen och kan inte rösta även 
om de skulle vilja. I dag kan man göra mycket i 
en säker onlinemiljö, såsom bankärenden, så 
det borde vara möjligt i EU att rösta på nätet 
eller via smarta telefoner, även om man t.ex. 
befinner sig utomlands, sade Jean-François 
Gerard från ARTE vid avslutningsceremonin.

För att detta ska kunna bli verklighet måste vi 
dock först ta itu med frågor som lika tillgång 
och utbildning. Frågan om uppgiftsinsamling 
är dessutom inte bara en fråga om frihet utan 
också om lika rättigheter.

Unga ledamöter debatterar "smarta städer" de drömmer om
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Den digitala klyftan

En utmaning för dagens utbildningsinsti-
tutioner och beslutsfattare är den växande 
digitala kompetensklyftan, som innebär att 
vissa generationer eller samhällsgrupper inte 
får utbildning i hur man använder internet 
och digitala system. Stephen Clark, direktör 
för direktoratet för kontakter med allmänheten 
inom generaldirektoratet för kommunikation 
vid Europaparlamentet, ser en tydlig genera-
tionsklyfta bland personer som växte upp utan 
teknik, även om han var snabb med att påpeka 
att denna kulturella skillnad inte nödvändigtvis 
innebar att dessa personer inte hade förmåga 
att lära eller anpassa sig.

Nära kopplad till frågan om digital kompetens 
är idén om att tillgång till internet är en 
mänsklig rättighet. Förespråkare för denna 
idé hävdar att internet är grundläggande för 
människors yttrandefrihet. 2010 blev Finland 
det första landet i världen att göra bredband 
till en lagstadgad rättighet för alla medborgare.

Utbildning: Finns framtiden på nätet?

Såsom många andra offentliga institutioners 
funktioner flyttas utbildningen i allt högre 
utsträckning till nätet. Öppna kurser på nätet 
innebär att studerande från hela världen kan 
välja kurser och tider, bedöma relevansen i 

innehållet på ett flexibelt sätt och upprepade 
gånger komma åt material kostnadsfritt.

Öppna utbildningsresurser och storskaliga 
öppna internetkurser har nyligen framhållits 
vitt och brett som en ny trend som kommer 
att göra utbildning tillgängligt för alla, och 
EYE-deltagarna diskuterade möjligheterna till 
sådana kurser. Antalet högskole- och universi-
tetsstudenter uppgår nu till 200 miljoner och 
beräknas öka till 400 miljoner i Europa 2030, 
och att skapa möjligheter till fortsatt utveckling 
tycks vara målet för inför framtiden.

De flesta av deltagarna var främst intresserade 
av huruvida öppen tillgång till högskole- och 
universitetskurser kunde främja deras jobbut-
sikter och huruvida sådana kurser kan tillhanda-
hålla utbildning av god kvalitet. Diskussionen 
bland deltagarna ledde inte fram till något 
definitivt svar på dessa frågor, men bristen 
på digital kompetens, bristfällig utrustning 
och IKT-inriktningen inom medlemsstaternas 
utbildningssystem pekades ut som de främsta 
utmaningarna för utvecklingen av öppna 
nätkurser i Europa. 

Brottsbekämpning genom insamling av 
personuppgifter?

It-brottsligheten har utan tvekan påverkat lag-
stiftningen, inte bara på nationell nivå utan 
i hela Europa. Det finns därför inte oväntat 
ett stort intresse för de problematiska fall 
som har prövats av Europadomstolen och 
EU-domstolen. Kort sagt: varje gång en 
medborgares uppgifter samlas in och används 
av polisen ställs vi inför en konflikt mellan 
rätten till personlig integritet och behovet av 
allmän säkerhet.

Vissa skulle kanske hävda att om du inte har 
något att dölja så har du heller ingenting att 
frukta. Men ska vem som helst kunna ta del av 
våra personuppgifter? EU har hittills föredragit 

Den digitala 
revolutionen

EYE-deltagare testar hur man kan kombinera teknik och fitness 
med iDance Machine
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en medelväg mellan frihet och säkerhet, utan 
att ta itu med problemet direkt. Även om vi 
bortser från de många farhågorna och frågorna 
kring olaglig användning av personuppgifter 
är det uppenbart att en väsentlig sak återstår: 
trots att EU upprepade gångar har försökt att 
tydliggöra de rättsliga gränserna och öka med-
vetenheten om beteenden på nätet så har 
man ändå misslyckats med att komma med 
praktiska lösningar. Frågan om anonymitet 
togs upp i samband med flera EYE-aktiviteter. 

– För många är det väldigt viktigt att deras 
anonymitet skyddas på nätet, att de har rätt att 
förbli anonyma, sade en av deltagarna, Gregor 
Schamschula.

Fraternité	(broderskap)

Leder ökade möjligheter till delaktighet också 
till ökad sammanhållning i samhället? Alla 
människor strävar efter att bli accepterade 
och denna strävan utmanas i dag mer än 
någonsin tidigare av nätets gränslöshet. 
Institutioner såsom EU har dock försökt att 
göra sig attraktiva för medborgare över hela 
kontinenten och skapa en situation där det 
råder ”broderskap”, där unga människor deltar 

i högskolornas utbytesprogram och politikerna 
står enade för att bekämpa finanskrisen.

Spelindustrin hoppas kunna påverka 
samhället

En något förvånande aspekt som togs upp 
i flera paneldiskussioner och workshoppar 
under Europeiska ungdomsevenemanget var 
programmering, pedagogiska spel och spel-
industrin i allmänhet.  Det kan verka underligt 
att associera dessa ämnen med idén om en 
gemensam europeisk identitet, men om man 
läser mellan raderna förstår man bättre:

– Spelutvecklare och spelare har i årtionden 
betraktat videospel som en form av under-
hållning. Det ledde oundvikligen till att 
skeptikerna hävdade att videospelen skapade 
en generation av alienerade, antisociala och 
aggressiva ungdomar, sade spelutformnings-
konsulten Konstantin Mitgutsch. I dag håller vi 
på att utveckla pedagogiska videospel som får 
dig att röra på dig, får dig att tänka och får dig 
att undvika konflikter. Vi utvecklar videospel 
som är mer än bara underhållning och som 
skulle kunna innebära en revolutionerande 
milstolpe inom utbildningen och påverka 
samhället positivt, fortsatte han.

#EYE2014 word cloud
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Integritet och uppgiftsskydd:

Inrätta en byrå för 

EU-medborgarnas skydd, som 

ska trygga EU-medborgarnas 

rätt till säkerhet och integritet 

på internet! Europa bör bli 

världsledande på det digitala 

området, med expertkunskaper 

om och fokus på integritetsskydd 

och säkerhet samt fastställa högre 

säkerhetsnormer för mjukvaru- 

och hårdvarutillverkare.

En verklig dialog mellan politiker och 
medborgare?

Kan digitala lösningar verkligen sammanföra 
olika grupper av människor och därmed 
främja den sociala sammanhållningen? 
EU känns abstrakt och avlägset för många 
EU-medborgare, som inte ser hur unionen 
påverkar deras dagliga liv.

– Dagens digitala plattformar handlar om att 
avge ett budskap, inte om att föra ett samtal. 
GovFaces ändvänder de sociala mediernas 
kraft för att koppla samman medborgare 
och politiker. Politiker har Facebook- och 
Twitterkonton där de talar och lägger upp 
foton, men de interagerar inte. På GovFaces 
kan de dock inte göra utsändningar, bara 
interagera, sade Conner Sattely, operativ chef 
för GovFaces.com.

Politikerna har en profil på plattformen, och 
medborgarna kan ställa frågor och framföra 
idéer eller förslag som kan röstas för eller 
ned. Politikern kan sedan besvara frågorna 

skriftligen eller via ett videomeddelande. I dag 
använder sig 45 politiker av plattformen för att 
interagera med medborgarna.

I det snabbt föränderliga globala samfundet, 
där alla är omgivna av data, där information 
sprids över världen på några sekunder och 
där människor från olika delar av världen kan 
kontakta varandra genom ett enkelt musklick, 
har internets inflytande på vår framtida värld 
blivit en toppfråga på EU:s dagordning.

– Genom virtuella utrymmen kan unga 
européer kommunicera fritt, oavsett var de 
är bosatta, menade Benedicte King från 
Ludwigsbourg Initiative.

Enligt henne skulle de allt mäktigare kommu-
nikationssystemen på nätet kunna fungera 
som en bro mellan olika kulturer, idéer och 
människor från hela Europa och börja utforma 
Europas framtid i samverkan med de unga 
människor som kommer att ta över ansvaret 
om några år.

Den digitala 
revolutionen

EYE-deltagare presenterar sina idéer
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Idéruta för den digitala revolutionen: Internets framtid
Några exempel på idéer som lades fram och diskuterades av de unga deltagrna under EYE-dagarna

Digitala rättigheter:

 Internetanvändarnas 

rättigheter bör vara globala 

och jämlika och lika tillgång 

till information samt rätten 

till integritet och uppgifts-

skydd bör vara en mänsklig 

rättighet

Digital utbildning:Bedriv undervisning i digital 
teknik och upplys skolelever 
om digitala rättigheter och 

uppgiftsskydd för att skapa 
en generation av experter 

med fullständig digital kompetens.

Mediefria områden:
Skapa mediefria områden där människor kan ta ett avbrott 

från it-tekniken.

Öppen tillgång:
Öppen tillgång till kunskaper och forskningspublikationer, främjande av programvara med öppen källkod och gratis kultur (film, musik, spel).

Integritet och uppgiftsskydd:

Inrätta en byrå för 

EU-medborgarnas skydd, som 

ska trygga EU-medborgarnas 

rätt till säkerhet och integritet 

på internet! Europa bör bli 

världsledande på det digitala 

området, med expertkunskaper 

om och fokus på integritetsskydd 

och säkerhet samt fastställa högre 

säkerhetsnormer för mjukvaru- 

och hårdvarutillverkare.

Wi-fi för alla:

Ett fritt och öppet 

trådlöst internet 

överallt och för alla.

 Teknisk innovation:
Mer EU-innovationer och EU-samarbete på området inter-netsäkerhet och molntjänster. Stöd för skapandet av en indikator som varnar för piratering samt europeiska antivirusprogram till rimliga priser eller gratis.

Digital författning: 

Vi behöver ett europeiskt konvent 

för den digitala framtiden, där 

medborgare och företrädare från 

alla samhällsskikt och samtliga 

EU-länder deltar för att tillsammans 

utarbeta en digital författning. 

Denna författning skulle fastställa 

människors lagstadgade rättigheter 

avseende digital kommunikation, dvs. 

rätten till tillgång, rätten att bedriva 

handel och träffa affärsuppgörelser 

men även rätten till integritet och 

uppgiftsskydd. Dessutom måste den 

innehålla bestämmelser om en verklig 

europeisk IT-infrastruktur.

Investeringar:
Ökade satsningar på ny europeisk digital teknik samt EU-finansiering av icke-statliga organisationer som arbetar för att förbättra uppgiftsskyddet.

Öppenhet:

Inrätta en oberoende 

EU-mediekanal för ökad 

öppenhet.
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Den digitala 
revolutionen

Forma internets framtid: 
Kommentar	från	Europeiska	ungdomsforumet

Unga EU-medborgare hör till de mest 
uppkopplade och kompetenta användarna 
av internet och nya medier i världen. I fler 
än 25 länder överskrider användningen av 
internet bland ungdomar 95 procent, medan 
omkring 63 procent av ungdomarna i åldern 
16–24 år redan använder mobilt internet.5 
Ungdomar har blivit den främsta målgruppen 
för internet- och innehållsleverantörer och en 
av de mest aktiva grupper som producerar och 
sprider information via nya medier. Att trygga 
pålitlig och snabb tillgång till internet, rätten 
till integritet och uppgiftsskydd, yttrandefri-
het och medborgardeltagande är några av de 
frågor som ungdomar och ungdomsorgani-
sationer i Europa har fokuserat på de senaste 
åren.

EYE-dagarna utgjorde ett tillfälle att diskutera 
den s.k. digitala revolutionen och att inleda 
beslutsfattandet om internets framtid för unga 
EU-medborgare. Utöver de 5 500 ungdomarna 
på plats i Strasbourg deltog hundratals 
européer via internet. 

Ett	obrutet	ungdomsevenemang

Europeiska ungdomsevenemanget 
genomfördes i ett format med obrutet digitalt 
deltagande. Före, under och efter evenemanget 
kunde deltagarna interagera och framföra idéer 
med hjälp av digitala verktyg. Dessutom erbjöd 
Europaparlamentet och Europeiska ungdoms-
forumet en live-chat under evenemanget på 
sina sociala nätverkssidor, så att ungdomar som 

inte hade möjlighet att komma till Strasbourg 
också kunde delta.

Ungdomarna kunde dela med sig av sina 
åsikter om den digitala revolutionen under 
de tre dagar långa evenemanget. Deltagarna 
diskuterade de sociala mediernas förmåga att 
dra i gång politiska processer och öka medbor-
gardeltagandet, liksom komplexa frågor som 
stordata som en modern valuta och hur inter-
netanvändarnas rättigheter påverkas.

Europeiska	ungdomsforumet	och	den	
digitala	revolutionen

Att ta ett grepp om det mycket komplexa 
och ständigt föränderliga område som den 
digitala revolutionen utgör är en enorm 
utmaning, men Europeiska ungdomsforumet 
har engagerat sig i uppgiften. EU måste inta en 
proaktiv hållning till kommunikation och se till 
att medborgarnas rättigheter tryggas och att 
politiken är relevant och följer utvecklingen. 
Europeiska ungdomsforumet understryker 
särskilt följande frågor:

• En rättighetsbaserad metod

Den nya mediepolitiken och internetför-
valtningen måste utvecklas i riktning mot 
att användarna ställs i centrum samt bevara 
demokratiska värden, friheter och mänskliga 
rättigheter och ge alla människor lika 
internetmöjligheter.

• Ett tvärgående helhetsperspektiv

Den digitala revolutionen bör inte bara inriktas 
på att alla medborgare ska få digital kompetens, 
utan även på att utarbeta ekosystem för 
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innovation för att hitta långvariga lösningar 
på de mest akuta problemen som unga 
människor står inför. Att utveckla en pålitlig 
internetpolitik på europeisk nivå är ett första 
steg mot att främja en utveckling av verktyg 
som skulle göra det möjligt för ungdomar och 
ungdomsorganisationer att bidra till menings-
fulla projekt.

• Ungdomsorganisationernas delaktighet

Ungdomsorganisationerna har i uppgift att 
verka för unga människors rättigheter på och 
utanför internet och bör därför erkännas som 
viktiga aktörer i diskussionen kring bestämmel-
ser om internetförvaltningen och strategier för 
nya medier. Ungdomsorganisationerna bidrar 
med en unik och viktig röst, unga människors 
röst, till de pågående debatterna.

• Digitala lösningar på unga människors 
akuta problem

Behovet av arbeten och utbildningar av god 
kvalitet och, allmänt sett, självständighet och 
delaktighet i samhället bör vara vägledande 
för den digitala agendas prioriteringar på 
europeisk och nationell nivå. När det gäller 
sysselsättningen är nya medier och informa-
tionsteknik grundläggande för att främja inn-
ovationer och ungas företagande. Utbildning 
betraktas också som en viktig faktor i integre-
ringen av nya medier och internet i våra liv.

• Nya medier och icke-formell utbildning

Utbildning börjar alltmer betraktas som 
en avgörande faktor för de nya mediernas 
integration i våra dagliga liv. Många offentliga 
skolor runt om i Europa saknar dock helt eller 
delvis tillgång till internet. Europeiska ung-
domsforumet betraktar reformer, i form av 
e-lärande, internettillgång i skolorna, e-böcker 
och e-material samt integreringen av nya 
medier i läroplanen som grundläggande för att 
dagens generation och framtida generationer 
ska stå rustade att möta utmaningarna i det 
samhälle som de lever i. Särskilt ungdomsorga-
nisationerna bör främja digital mediekompe-
tens hos unga genom icke-formell utbildning.
5Resultattavla för den digitala agendan 2013: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Diskussioner inne i YO!Globe
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Europeiska  
unionens framtid

Europeiska unionens framtid: Kan den unga generationen 
göra ett bättre jobb?

När grunden lades för det europeiska projektet 
1952 drömde Robert Schuman om att det en 
dag skulle utvecklas till en djupt integrerad 
union. Det var dock omöjligt att förutse alla 
de utmaningar som komma skulle – och så är 
det fortfarande. Under ett idéseminarium med 
målet att öka medborgarnas medvetenhet om 
behovet att skapa jämvikt mellan demokrati 
och effektivitet, samlades unga idémakare och 
beslutsfattare för att tillsammans diskutera 
potentiella reformer inom ramen för den 
europeiska integrationen. En av de viktigaste 
frågorna på dagordningen var hur unga 
människor och personer från utsatta grupper 
ska kunna involveras i EU-lagstiftningen.

Är	EU-politiken	elitistisk?

Monika Kalinowska, en ung deltagare från 
Polen, uppmärksammade frågan om politikens 
professionalisering och den allmänna upp-
fattningen att, såsom hon uttryckte det, 
EU-politiken är till för ”de rika”.

– Det elitistiska hölje som omger EU-politiken 
skapar långt fler kontroverser än bristen på 
insyn i rådet. Även om en rekommendation 
om att göra EU:s politik mer inkluderande 
och mindre elitistisk enkelt ger vissa politiska 
aktörer ett ökat stöd från allmänheten, 
lyckas den inte fånga politikens allmänna 
komplexitet.

Avsikten var att idémakarna och beslutsfat-
tarna skulle dela talartiden jämlikt, men Anna 
Burek noterade att beslutsfattarna hade en 
tendens att ägna mindre uppmärksamhet åt 
dem som försökte komma med lösningar.

– De idéer som idémakarna lade fram diskute-
rades knappt – man röstade om huruvida de 
var bra eller dåliga, men inte mer, sade hon.

Soetkin Verhaegen från Belgien höll med:

– Vi måste inse att sådana här möten mest 
handlar om småprat och tomma löften. Men 
bara det faktum att de organiseras betyder att 
vi har tagit ett steg i rätt riktning.

Andra förslag från deltagarna omfattade 
främjande av jämställdhet, ett förenat politiskt 
såväl som ekonomiskt Europa samt ung-
domsrörlighet. Många av deltagarna ansåg 
att det faktum att länderna delar ekonomiska 
och politiska intressen var en av de främsta 
fördelarna med EU. 

Europeiska	unionen	har	ständigt	utvecklats	ända	sedan	den	grundades.	EYE-deltagarna	
uppmanades	att	delta	i	diskussioner,	paneler,	rollspel	och	en	mängd	andra	aktiviteter	
med	målet	att	fundera	över	EU	och	framtiden.
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En	union	för	vem?

Deltagarna i många av aktiviteterna tog upp 
hoten mot unionens själva existens. De främsta 
hoten såg man i marginaliseringen av mindre 
länder, den tilltagande nationalismen och euro-
skepsisismen. När EU:s svagheter diskuterades 
fanns en allmän känsla av att det var europeisk 
stolthet och gemensamma yttre åtgärder som 
saknades, snarare än sammanhållning.

– Det är viktigt att unga människor börjar 
fundera över EU:s svagheter och de hot som 
finns mot EU för att kunna komma till rätta 
med dem. Det är också viktigt att unga 
människor lyssnar till och förstår argumenten 
från såväl EU-skeptiker som EU-förespråkare, 
sade Federico Guerrieri, generalsekreterare för 
Unga europeiska federalister (JEF), under ett 
möte.

Under ett snabbinläggsmöte hade varje 
deltagare i diskussionspanelen rätt att tala i 
två minuter. Åtta talare från olika områden, 
däribland Europaparlamentariker, ungdomsak-
tivister och journalister, kommenterade en rad 
olika ämnen, bl.a. migration, val, kvoter för 
kvinnor, utbildning och ungdomsarbetslös-
het. Ett av de ämnen som togs upp var unga 
människors roll inom EU, vilket utlöste en stor 
diskussion i Europaparlamentets kammare:

– När man säger att unga människor är 
framtiden har man ofta menat ”ni får fatta 
beslut i morgon”, sade Emma Mustala från 
Finlands ungdomsråd.

Peter Oomsels, vice ordförande för JEF Europe 
från Belgien, lade fram idén om en ny central-
regering för euroområdets länder:

– Vi kan inte hantera 18 länders valuta och 
samtidigt fatta beslut för 28 länder.

Vissa ämnen diskuterades med publiken, som 
fick möjlighet att ställa frågor och rösta om 

förslagen från idémakarna. Förslaget om att 
öka medvetenheten om rätten till integritet på 
internet antogs med 83,7 procent av rösterna, 
medan resultatet i omröstningen om könskvo-
tering var betydligt jämnare – nästan hälften av 
de röstande var för ett avskaffande, medan 35 
procent var emot och 17 procent avstod från 
att rösta.

– Om jag fick ett jobb skulle jag undra om 
det var för att jag uppfyllde en kvot eller om 
det var tack vare mina kvalifikationer, sade 
M. Mehmood, paneldeltagare från Danmark, 
angående idén om att införa kvoter för kvinnor 
på arbetsmarknaden.

Utbildning	på	dagordningen

Vilken utbildning ska vi ha i Europa? var ämnet 
för en förmiddagsdiskussion vid YO!Globe-
tältet den 9 maj och detta kunde ses som 
en fråga eller, alternativt, som en förtvivlad 
vädjan, beroende på hemland, ålder och 
ekonomisk inställning. Publiken, som bestod 
av 60 personer, företrädelsevis universitetsstu-
denter eller framtida studenter, fick möjlighet 
att uttrycka sitt stöd eller avståndstagande 
genom att räcka upp skyltar med pappers-
symboler, ironiskt nog i ett format hämtat från 
den webbplats som utgör det största hotet 
mot studier och koncentration – Facebooks 
”gilla”-symbol.

Europeiska 
unionens framtid

En färgglad kind för en färgstark helg
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Under detta evenemang, som anordnades av 
två organisationer som företräder högskolor 
och universitet runtom i Europa, ESU och 
OBESSU, tog vinden flera gånger kraftfullt tag 
i det vita YO!Globe-tältet, så att deltagarna fick 
en livfull känsla av hur det skulle vara att bo 
inuti en golfboll.

Ämnet finansiering fördes ofrånkomligen på tal 
och frågan om vem som ska betala för utbild-
ningen kom att dominera debatten.

– Utbildning är inte gratis, någon måste betala 
för den – såsom dina föräldrar betalat för din 
via skatten, sade Federico Potocnik, som före-
språkade en form av senarelagda universitets-
avgifter, en kommentar som fick en åskådardel-
tagare att ropa att en sådan åtgärd skulle vara 
detsamma som progressiv beskattning.

– Ju mer ansvar du ger staten, desto mindre 
inflytande har du själv och du blir bara en 
bricka i det politiska spelet, tillade Federico 
Potocnik.

Thomas Maes, generalsekreterare för Unga 
europeiska socialister, underströk i en rad 
punkter faran med att betrakta utbildningsin-
stitutioner som arbetskraftsfabriker:

– Utbildning bör vara en väg till självförverk-
ligande och att ta betalt för detta är ett sätt 
att säkerställa att ojämlikheterna består i all 
framtid, sade han.

Hans inlägg möttes av ett hav av gilla-skyl-
tar och debatten tydliggjorde, även om den 
emellanåt blev teknisk, de europeiska stu-
denternas främsta farhåga – att utbildning på 
2000-talet oundvikligen är kopplad till oron för 
hur man ska betala för den.

Jämlikhet

En viktig fråga som diskuterades under 
EYE-dagarna var den om inkludering och om 
hur alla människors lika rättigheter och skydd 

ska garanteras, oavsett kön, sexuell läggning, 
etnicitet eller religion. Alva Dahn från Sverige:

– Jag tror att vi kan lösa alla diskrimineringspro-
blem genom att utbilda människor. Problemet 
är bristen på kunskap. Vi måste utbilda 
människor så att de förstår vad invandrare 
faktiskt gör, så att de inte köper propagandan 
om att invandring bara handlar om huruvida 
vi tjänar eller förlorar pengar, för frågan är 
mycket större än så. Invandring handlar också 
om att vinna eller förlora en kultur, främst om 
att vinna.

Kontakter	över	Atlanten

Syftet med Strasbourg Calling, en videokon-
ferens som leddes av Andreas Galanakis, poli-
cydirektör vid amerikanska handelskammaren 
som arbetar gentemot EU, var att reda ut och 

Unga akrobater ger en cirkusföreställning
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diskutera relationerna mellan EU och USA. Från 
den europeiska sidan fanns EYE-deltagare, 
medan USA representerades av amerikanska 
studenter. Tillsammans diskuterade de frågan 
om övervakning mot bakgrund av avslö-
jandena om NSA, vilka åtgärder som bör 
vidtas för att utrota fattigdomen, hur man 
gemensamt ska bekämpa terrorism samt hur 
man ska bemöta hotet från Ryssland. Det 
rådde enighet om att NSA-affären framför allt 
hade blivit en mediecirkus, men frågan om 
att utrota fattigdomen utlöste en livlig debatt 
över Atlanten. I slutändan enades man om att 
en sammanslagning av resurserna tillsammans 
med USA var av central betydelse för att man 
ska kunna bekämpa fattigdomen i världen.

Hantera	EU-skepticismen

Nu när stora delar av Europa kämpar med en 
skyhög ungdomsarbetslöshet – så mycket 
som 60 procent i vissa regioner – finns det 
farhågor om att ungdomars tilltagande desillu-
sionering i kombination med EU-skepticismens 
utbredning kan komma att undergräva 
den framtida europeiska integrationen. Det 
finns dock de som arbetar för att engagera 
unga människor i EU:s verksamhet och för 
att motverka den politiska apatin. Alesandra 
Kluczka, samordnare för Y Vote 2014-
kampanjen är en av dem:

– I EU-valet 2009 röstade endast omkring 
29 procent av alla ungdomar. Det största 
problemet är bristen på information – 
ungdomarna känner sig inte represente-
rade, inte förstådda. Workshoppar som 
vår informerar unga människor om hur EU 
fungerar, vilket uppmuntrar dem att engagera 
sig. Dessutom, om man börjar rösta när man är 
ung är det mer sannolikt att man fortsätter att 
rösta när man är äldre, tillade hon.

Alesandra Kluczka var ändå försiktigt 
optimistisk om EU:s framtid:

– Nationalismen, EU-skepticismen och radikala 
rörelser utgör ett hot, men när jag ser på unga 
människor i länder som mitt hemland Polen, 
inser jag att vår generation har möjligheter 
som våra föräldrar saknade. Nu har vi ett 
gränslöst system och fred har rått längre än 
på någon annan kontinent. Vi borde inte vara 
så pessimistiska – Europa har åstadkommit 
mycket.

Arbeta	 tillsammans	 för	 att	 få	 bukt	 med	
ungdomsarbetslösheten

Under den rådande ekonomiska och sociala 
krisen tycks medborgarnas samarbete 
viktigare än någonsin. I detta sammanhang 
spelar icke-statliga organisationer som strävar 
efter att bygga upp ett proaktivt tänkande 
bland unga människor en viktig roll i de 
europeiska samhällena. Youthnet Hellas t.ex., 
som tilldelades Europeiska medborgarpriset 
2013, uppmuntrar unga människor i Grekland 
att mer aktivt söka sysselsättningsmöjligheter. 
På grund av den höga ungdomsarbetslöshe-
ten, som närmar sig 60 procent, har landet två 
valmöjligheter: att vidta åtgärder eller att tyna 
bort genom att låta situationen förbli som den 
är. Frivilliga insatser tycks ha blivit ett sätt att 

Europeiska 
unionens framtid

Unga deltagare intar ledamöternas sittplatser i plenisalen
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överbrygga hindren för ett aktivt deltagande 
i samhället. Frivilligarbete betyder inte nöd-
vändigtvis att man arbetar gratis,  det handlar 
snarare om att ha en positiv inställning till 
samhället.

Manos Pavlakis från Youthnet Hellas påpekade 
att unga människor kan förbättra sin situation 
genom att välja en eller flera av följande vägar: 
utbildning, sysselsättning och frivilligarbete. 
Youthnet Hellas har för att ta tag i problemet 
deltagit aktivt i 172 projekt de senaste fem 
åren:

– Det är viktigt att unga människor inser att de 
ökar sina chanser genom att organisera sig i 
verksamheter, sade Manos Pavlakis. Ungdomar 
i Europa har samma behov, intressen och oro,.

Brädspel	för	att	förstå	EU

Användningen av brädspel för att lära sig om 
EU och mångfalden i de olika medlemssta-
terna var ett framträdande inslag under EYE-
dagarna. Eurocracy-spelet, som utvecklats 
av Jaap Hoeksma, syftar till att förklara 
Lissabonfördraget.

– EU är en demokrati bestående av 28 mindre 
demokratier. Det är en ny styrelseform som är 
komplicerad och som därför bäst kan förklaras 
med hjälp av ett spel, sade han.

Hans Christian John, som varit med om att 
grunda internetplattformen Move On Europe, 
vars syfte är att främja ökat samarbete och 
ökad integration i Europa, ledde diskussionen 
på temat Mer demokrati, tack! I detta spel 
skulle varje deltagare komma på ett ord eller 
en fras som beskrev vad Europa betydde för 
dem. Familj, frihet, möjligheter och mångkultur 
föreslogs, och när Hans Christian John skrev 
ned orden konstaterade han:

– Ingen vet vad Europa är – det är rörigt, men 
det är en trevlig röra!

Med utgångspunkt i den inledande dis-
kussionen om vad EU står för fortsatte 
deltagarna att diskutera unionens demokra-
tiska grundvalar, lagstiftningsförfarandena och 
EU-institutionernas demokratiska legitimitet. 
Deltagarna föreslog att det skulle upprättas en 
konvention om medborgerliga rättigheter och 

Entusiastiska åskådare i Blombaren
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att EU-frågor skulle diskuteras på nationell nivå 
i varje medlemsstat. Deltagarna ställde sig även 
frågan huruvida det faktum att kommissionen 
inte är direktvald ger upphov till ett demokra-
tiskt underskott och man föreslog att parla-
mentets ledamöter bör vara öppna med vem 
de tänker rösta på som talman för parlamentet 
före valet. Då workshoppen närmade sig sitt 
slut sade Hans Christian John att han skulle 
framföra de idéer som framkommit:

– Jag kommer att framföra era idéer till de 
framtida Europaparlamentarikerna. Men vad 
de kommer att göra med dem har jag ingen 
aning om.

Europeiska 
unionens framtid

Publiken får ordet
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Tala med en röst:

EU bör tala med en röst 

i invandrings-, ekonomi- 

och utrikespolitiken samt 

i internationella frågor. 

Konkurrensen mellan med-

lemsstater bör minskas och 

solidariteten stärkas.
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Idéruta: "Europeiska unionens framtid": Kan den unga 
generationen göra ett bättre jobb?

Några exempel på idéer som lades fram och diskuterades av de unga deltagrna under EYE-dagarna

Rösträtt:

Det behövs fler unga människor 

inom politiken för att ge uttryck 

för och ta itu med den unga 

generationens intressen och 

utmaningar. Öka antalet unga 

ledamöter i Europaparlamentet 

– inför kvoter för unga 

människor under 30 år. 

Evenemang som EYE 2014 bör 

regelbundet anordnas för att 

låta ungdomar göra sina röster 

hörda. Sänk rösträttsåldern till 16 

eller 17 år i hela Europa.

Europeisk rörlighet: 
Det måste införas ett Europeiskt studentresekort (interrailkort) där nationella och internationella program för rörlighet slås 

samman.

Ett gemensamt europeiskt 
röstsystem:

 Samma röstningssystem i alla EU-länder. Det ska vara möjligt att rösta på nätet. Gränsöverskridande listor i parlamentsvalet (särskilt för ledande kandidater) 
bör införas.

Ett socialt Europa: Europa ska vara en global förebild i försvaret och skyddet av mänskliga rättigheter och spela en kraftfull och aktiv roll i främjandet av en framstegsvänlig socialpoli-tik. Internt ska EU säkerställa jämlikhet och god livskvali-tet för alla EU-medborgare genom att införa en villkorslös basinkomst och gemensamma eller åtminstone jämförbara minimilöner.

Utbildning: 
Utbildning i politik och samhällskunskap ska vara det främsta målet i högstadiet- och gymnasiet, inklusive obligato-riska kurser om EU:s och dess medlemsstaters värderingar, historia, funktion samt skyl-digheter och ansvarsområ-den, helst via nätkurser och interaktivt, så att de studerande kan träffa andra studerande från övriga Europa.

En europeisk identitet:

Skapa en demokratisk union 

genom att stärka den represen-

tativa, integrerande och direkta 

demokratin. Förstärk de europeiska 

ungdomsutbytena för att främja 

ömsesidig förståelse och bygga 

upp en gemensam europeisk 

identitet eller inför ett år för resor i 

Europa, genom att ge alla som har 

slutfört en kvalificerad utbildning 

(yrkesutbildning, högskoleexamen) 

ett bidrag för att kunna resa runt i 

Europa i tolv månader, mot kravet 

att personen deltar i frivilligar-

bete under minst sju månader av 

resan. Upprätta en databas över 

möjligheter till frivilligarbete.

Investeringar:
Ökade satsningar för att informera om vad EU har uppnått och dess målsätt-ningar och befogenheter.

Europas förenta stater:

Europa måste i slutändan slopa 

de nationella gränserna och bli 

en egen stat. Inför en europeisk 

centralregering och en europeisk 

president som väljs direkt 

av folket. Inför en europeisk 

nationalitet (pass, gemensamma 

värderingar, kunskap om andra 

länder, rörlighet osv.). Inför en 

europeisk nationell helgdag som 

firas varje år i hela Europa.
Öppenhet och insyn:

Skärp bestämmelserna 

för lobbygrupper för att 

begränsa deras inflytande 

samt öka insynen i det 

politiska beslutsfattandet.
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Europeiska 
unionens framtid

En starkare och mer demokratisk union:  
Kommentar	från	Europeiska	ungdomsforumet

Det europeiska ungdomsevenemanget tyd-
liggjorde att EU är viktigt för ungdomar. 
Ungdomar är dock inte intresserade av 
vilken typ av union som helst, utan vill att 
den både ska ha visioner och uppfylla deras 
förväntningar. 

EU står vid ett viktigt vägskäl på grund av den 
pågående finansiella och ekonomiska krisen. 
Ungdomarna drabbas redan nu negativt av 
krisens och åtstramningsåtgärdernas konse-
kvenser och är allt mer utsatta för arbetslöshet, 
fattigdom och social utestängning. Dessutom 
gör dagens förhållande mellan generationerna 
att den ena generationens problem förs över 
till nästa generation. De rådande kriserna 
och de olösta miljöproblemen är exempel på 
detta. Om vi vill kunna bemöta de utmaningar 
som unionen står och kommer att stå inför 
under de kommande åren är det därför viktigt 
att vi sätter ungdomarna i centrum för EU:s 
dagordning och börjar reflektera över deras 
plats i samhället.

Europas	framtid	under	EYE-dagarna

De unga EYE-deltagarna diskuterade Europas 
framtid under en rad olika evenemang. De 
framhöll att EU-institutionerna måste bli mer 
tillgängliga och insynsvänliga och närma sig 
(de unga) medborgarna mer. De ansåg också 
att Europaparlamentet borde få en starkare 
roll. Deltagarna betonade de traditionella 
och sociala mediernas och medborgarutbild-
ningens uppgift att på ett bättre sätt förklara 
vad EU gör och att det måste vidtas konkreta 
åtgärder för att ge ungdomarna större 

inflytande i det europeiska beslutsfattandet. 
Jobb av god kvalitet stod också högt upp på 
listan över frågor som de unga deltagarna 
tog upp. Deltagarna påpekade att dagens 
åtstramningsåtgärder påverkar socialpolitiken 
på ett negativt sätt, i en tid då en av fyra unga 
människor lever i fattigdom.

Europeiska	 ungdomsforumet	 och	
Europas	framtid

Europeiska ungdomsforumet är stolt över 
det som ungdomarna har visat prov på 
under dessa diskussioner: engagemang och 
visioner, men också verklighetsförankring och 
förmåga att föreslå konkreta åtgärder för EU. 
Vi är också glada över att många av de krav 
inför Europaparlamentets och kommissionens 
nästa valperiod som vi framförde i vår kampanj 
LoveYouthFuture väckte stark genklang i 
Strasbourg.

Vi anser att EU för att förbättra situationen för 
ungdomar i Europa måste vidta åtgärder inom 
följande fem områden:

• En mer demokratisk union

Europeiska unionen måste bli mer demokratisk 
genom att främja europeiska medborgarini-
tiativ och verka för transnationella vallistor till 
Europaparlamentsvalen och direkta val av kom-
missionens ordförande. För att ungdomarna 
verkligen ska kunna göra sina röster hörda är 
det också mycket viktigt att de europeiska 
och nationella partierna sätter upp fler unga 
människor på valbara platser på vallistorna och 
att EU-medlemsstaterna sänker rösträttsåldern 
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till Europaparlamentsvalen och de nationella 
valen till 16 år.

• Hållbar tillväxt

Vägen ut ur krisen och, i ett större perspektiv, 
EU:s framtid ligger även i att skapa ny tillväxt 
enligt en socialt och miljömässigt mer hållbar 
utvecklingsmodell. Företagande och den 
gröna ekonomin är därför av enorm betydelse 
för ungdomarnas självständighet, både i form 
av företag som bildas av unga människor 
och som en källa till ungdomssysselsättning. 
Vi uppmanar EU att bekämpa ungdoms-
arbetslösheten och stödja en mer hållbar 
ekonomi. EU bör försöka få medlemsstaterna 
att använda sig av mer hållbara ekonomiska 
modeller, samtidigt som man måste se till att 
kvaliteten på de jobb som skapas uppfyller 
miniminormerna. Bland annat måste det 
införas minimilöner och en europeisk status för 
praktikanter.

• En starkare union

För att ungdomarnas förväntningar ska kunna 
uppfyllas är det också av avgörande vikt att 
EU tar ett kliv framåt i utvecklingen. Det finns 
många problem som medlemsstaterna inte 
längre kan hantera på egen hand. Detta gäller 
särskilt inom den ekonomiska politiken och 
skatte-, miljö-, social- och sysselsättningspo-
litiken. Unionen måste dra full nytta av den 
behörighet som den redan har för att väga 
åtstramningsåtgärder och socialpolitik mot 
varandra på ett nytt och mer rättvist sätt. Vi 
väntar oss även att EU på ett innovativt sätt 
använder sig av bestämmelsen i artikel 165 i 
EUF-fördraget om att ”… stimulera ungdomars 

deltagande i Europas demokratiska liv” och 
ger unga människor större utrymme inom den 
europeiska demokratin.

• Nya resurser för nya investeringar

EU kommer också att behöva medel för att 
agera inom sådana centrala områden, och 
därför krävs det nya resurser för nya investe-
ringar. Unionen bör få möjlighet att uppbåda 
egna resurser genom direkta miljöskatter och 
en europeisk skatt på finansiella transaktioner.

 • Ett socialt Europa

Slutligen har EU fastställt normer för skyddet av 
de mänskliga rättigheterna och själva unionen 
bygger på värdena demokrati och rätts-
statsprincipen. Detta har gjort det möjligt för 
flera generationer att övervinna tidigare mot-
sättningar och leva i fred. Parallellt med detta 
har EU utvecklat en europeisk social modell 
som bland annat innebär att man främjar 
hög sysselsättning, garanterar ett gott socialt 
skydd, bekämpar socialt utanförskap samt 
verkar för en hög nivå på den allmänna och 
yrkesinriktade utbildningen och på hälsoskyd-
det, så att EU-invånarna kan leva värdiga liv. Det 
är oerhört viktigt att detta regelverk kommer 
de nya generationerna till godo. Därför är det 
också av central vikt att EU verkligen försvarar 
dessade värden och säkerställer att de sociala 
reformerna inte sker på de ungas bekostnad.
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EYE-deltagare och en volontär lyssnar på en paneldebatt
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Hållbarhet

Hållbarhet:  
Att skapa ett grönare Europa 

Hållbarhet	är	ett	brett	område	som	täcker	en	mängd	olika	frågor	–	från	tryggandet	av	
energikällor	och	möjliga	lösningar	på	problemet	med	överfiske	till	offentliga	utgifter,	
kontroll	över	finansmarknaderna	och	världshandeln.	EYE-deltagarna	tog	upp	dessade	
frågor	med	 stort	 engagemang.	 De	 deltog	 i	 diskussioner	 och	 idélabb	 och	 hämtade	
inspiration	av	varandra	i	fråga	om	bästa	praxis.	Deltagarna	fokuserade	på	hur	man	ska	
kunna	tillämpa	hållbarhetskonceptet	på	ekonomin,	miljön	och	samhället	och	på	så	sätt	
skapa	ett	bättre	Europa.

Europa	–	miljövänligt	och	hållbart?

Under ett av mötena fick ungefär 60 deltagare 
från många olika länder möjlighet att ge 
sin syn på ett mer hållbart och miljövänligt 
Europa. 18-åriga Philippe från Schweiz sade 
att det är dags att vi slutar tjafsa och i stället 
kommer med ett tydligt budskap, och Imogen 
från Storbritannien lade till att hon gärna ville 
tro att hon som ung EU-medborgare kunde 
påverka unionens hållbarhetspolitik.

Mötet avslutades med att deltagarna ställde 
upp fem visioner för ett hållbart Europa. En av 
dessa var skapandet av ett avfallsfritt samhälle 
där man satsar på helt materialåtervinnings-
bara produkter, nya sätt att producera energi, 
lokal matproduktion och ett hållbart transport-
system på europeisk nivå. Bland de aspekter 
som oftast nämndes fanns behovet av bättre 
kunskaper och utbildning om miljö och 
hållbarhet, tillgången till rent vatten och det 
faktum att denna fråga kräver gemensamma 
insatser på europeisk, snarare än nationell, nivå.

Teater	och	rollspel	om	hållbarhet

Ett värdefullt inslag under EYE-dagarna var 
den politiska teaterpjäsen We've got a Crisis av 
Wolfgang Wiegard, ordföranden för Tysklands 

ekonomiska expertråd. Pjäsen spelades av 
tre skådespelare och tog på ett humoristiskt 
sätt upp komplexa frågor som omläggning 
av icke-hållbara fastighetslån, de negativa 
effekterna av snöbollssystem och frågan 
om eurons fortsatta existens. De cirka 110 
deltagarna fick vara med om livemusik, videor 
och spontan allsång.

I ett rollspel om miljön, klimatet och håll-
barheten i EU fick EYE-deltagarna spela 
Europaparlamentariker. De delades in i de 
sju EU-partigrupperna och diskuterade 
2030-ramen för klimat- och energipolitiken, 
med utgångspunkt i verklig lagstiftning. En av 
deltagarna, Hanan Kostet från Belgien, ansåg 
att EU borde satsa mer på att gynna initiativ 
som stödjer och fokuserar på gröna lösningar 
i stället för att straffa dem som motverkar 
hållbarheten.

– EU kan påverka detta genom att förändra kon-
sumenternas inställning, genom att satsade på 
forskning och utveckling om grönare lösningar 
och genom att tänka långsiktigt. Det behövs 
en stor förändring – annars förbättras inte 
situationen, sade hon.
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Hållbarhet

De ”tillfälliga Europaparlamentarikerna” ställde 
upp tre ambitiösa mål för 2030: att växthusga-
sutsläppen ska minska med 55 procent, att 45 
procent av energiförbrukningen ska komma 
från förnybara källor och att de totala energi-
besparingarna ska uppgå till 40 procent. För att 
finansiera allt detta antog de en bestämmelse 
om medlemsstaternas ansvar för att täcka 
extra utgifter och föreslog att EU:s system för 
handel med utsläppsrätter skulle ändras så 
att det infördes en lägsta respektive högsta 
kostnad för koldioxidutsläpp. Den hett omde-
batterade frågan om biobränslen resulterade 
i att man genom en omröstning valde att 
behålla incitament för att till exempel bidra till 
att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. 
Dessutom valde deltagarna att föra över behö-
righeten att ge tillstånd till skiffergasutvinning 
till EU.

Rättvis	handel

Fair Trade Advocacy Office anordnade 
en debatt där ungdomarna diskuterade 
kopplingen mellan rättvis handel och EU, 
vilket passade bra med tanke på att den årliga 
Internationella dagen för rättvis handel inföll 
den 10 maj. I sitt inledningsanförande talade 
Alexander Flores, medlem av organisationen 
Aprainores – som är baserad i El Salvador och 

samlar producentorganisationer för rättvis 
handel – om vikten av rättvis handel för 
samhällena i utvecklingsländer. Han nämnde 
att rättvis ersättning är av central betydelse 
för utvecklingen på såväl samhälls- som 
individnivå.

– Ni gör också så att barnen från de familjerna 
kan gå i skolan, sade han.

Vad gäller frihandelsavtal betonade Alexander 
Flores vikten av att ta hänsyn till grundläg-
gande mänskliga rättigheter och att säkerställa 
korrekta arbetsförhållanden och förbjuda 
barnarbete i utvecklingsländer. Det interna-
tionella stödet i större utsträckning bör gå till 
att överföra kunskaper och teknisk innovation 
snarare än pengar.

Klimatförändringar

En viktig fråga under de två dagar långa EYE-
diskussionerna var klimatet och vad européerna 
själva kan göra för att minska sin miljöpåverkan. 
Jordens unga vänner Europa anordnade en 
interaktiv workshop där deltagarna, indelade 
i grupper som representerade de olika konti-
nenterna, uppmanades att diskutera Europas 
ansvar för klimatförändringarna. 

– Även om problemen inte påverkar oss nu 
kommer de att påverka en massa människor i 
framtiden, sade Cahner Max från Spanien.

Joost de Moor från Nederländerna sade:

– Staterna måste aktivt försöka förändra 
människornas beteende så att de börjar ta ett 
större ansvar.

Incitament	och	stöd	till	fiskare

Under en paneldiskussion om framtiden för 
ett hållbart fiske pratade deltagarna om de 
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lagstiftningsändringar som EU nyligen lyckats 
genomföra, men också de stora svårigheter 
som är förknippade med genomförandet och 
uppnåendet av en gemensam EU-politik, även 
om vissa länder berörs mycket mer än andra. 
Deltagarna kritiserade den starka lobbying som 
nyligen lett till att parlamentet med en mycket 
liten majoritet förkastade förslaget om att fasa 
ut skadlig bottentrålning i djuphavsområden. 
Deltagarna ansåg att frågan måste tas upp på 
nytt. Dessutom efterfrågade många deltagare, 
särskilt de från Sydeuropa, fler incitament och 
ökat stöd till fiskarna i deras länder, så att dessa 
kan livnära sig på till exempel fisketurism. De 
ansåg att kvoter och överdriven EU-lagstiftning 
påverkar deras samhällen negativt. Såväl 
panelen som deltagarna föreslog mer flexibla 
kvoter, så att mindre fisk kastas tillbaka i havet, 
och efterlyste incitament för att få européerna 
att bredda sina matvanor till nya fisksorter.

Att	stå	upp	för	miljön

Energitrygghet, övergång till förnybara ener-
gikällor, förbättrad energieffektivitet och 
åtgärder för att motverka klimatförändring-
arna stod i centrum för en annan paneldiskus-
sion med titeln We've got the power. En av 

de huvudsakliga frågor som togs upp var hur 
man ska uppnå energitrygghet samtidigt som 
man ser till de relevanta ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala aspekterna av hållbarhet. 
Mot bakgrund av den pågående diplomatiska 
krisen mellan EU och Ryssland tog man upp 
frågan om hur man ska kunna minska Europas 
beroende av gas och olja från Ryssland. En 
lösning som föreslogs var att satsa på Kanada 
och landets omfattande olje- och gasresurser. 
Men där utvinns oljesand och kan EU, som 
strävar efter att vara världsledande i fråga om 
hållbarhet, verkligen acceptera de oerhört 
stora sociala och miljömässiga konsekven-
serna av denna komplicerade utvinning? Kait 
Bolongaro, som bor i Paris, tyckte inte det:

– Om inte EU står upp för miljön, vem ska då 
göra det? Motståndet mot det föreslagna 
direktivet om bränslekvalitet, som kommer att 
tillåta oljesand i EU, håller på att försvagas. Det 
måste vi sätta stopp för.

Deltagarna var mer eniga om vikten av att 
främja förnybara energikällor och öka energi-
effektiviteten. Även paneldeltagarna efterlyste 
ett större engagemang från unga människors 
sida i dessa frågor.

En annan glimt av en cirkusföreställning i Blombaren

Volontärer vid en av de många informationsdis-
karna runtom i EP
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Hållbarhet

Hållbara	evenemang

När man anordnar stora evenemang som EYE 
krävs det en hel del logistik och planering 
för att evenemanget ska bli så hållbart som 
möjligt. Ewa Iwaszuk, som är volontär i 
Internationella unga naturvännernas turistför-
ening, delade med sig av några av sina idéer 
om hur EYE-dagarna kan bli miljövänligare:

– Den stora frågan är hur man ska kunna samla 
5 000 människor till ett evenemang som bara 
varar i två dagar. Alla flyger, men organisatö-
rerna borde tänka på koldioxidavtrycket och 
uppmuntra folk att ta tåget. Jag vet att det 
bara var några få som köpte en Eurorailbiljett.

Det fanns mycket mat att välja på under 
evenemanget, men Ewa Iwaszyk tyckte att det 
borde ha funnits fler alternativ för vegetarianer 
och veganer:

– Det mesta av maten som säljs här verkar vara 
lokalproducerad, och det är bra, men det borde 
ha funnits mer att välja på för veganer och 
vegetarianer.

– På det internationella politiska planet 
försöker EU att vara en förebild på klimatområ-
det. Det vore jättebra om denna medvetenhet 
också återspeglades under evenemang som 
det här. Anordnandet av ett sådant här enormt 
ungdomsevenemang skulle kunna utgöra en 
inspirationskälla, det skulle till och med gå att 
göra det till ett evenemang utan några som 
helst koldioxidutsläpp, konstaterade hon.
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Idéruta ”hållbarhet”: En ny europeisk livsstil – ett hållbart 
näringsliv och hållbara levnadssätt

Några exempel på idéer som lades fram och diskuterades av de unga deltagrna under EYE-dagarna

Mindre avfall och utsläpp:

Sträva efter ett samhälle utan avfall till 
2030, med standarder för helt återvin-
ningsbara produkter, längre produkt-

livscykler och nya återvinningsmetoder. 
Minska utsläppen genom att dra ner på 
förpackningar och transporter. Bekämpa 

onödiga utsläpp på ett effektivt sätt, 
till exempel genom utbildning. Förbjud 

plastpåsar i affärerna.

Ett socialt Europa:EU måste hjälpa de stater som 
drabbas värst av de stigande 

havsnivåerna. Unionen har ett 
historiskt ansvar för den globala uppvärmningen.Gemensamma tillgångar:

 Rent och fritt tillgängligt vatten 
för alla. Vatten är en naturresurs 
och en mänsklig rättighet och 
får inte hamna på den privata 

marknaden.

Transporter:
Det bör inrättas ett europeiskt nätverk av höghastighetståg, och detta bör subventioneras så att biljettpriserna blir rimliga och betydligt lägre än för flyget. Detta nätverk bör inte bara fokusera på EU:s centrala delar, utan också nå utkanterna, i syfte att främja hållbara transporter överallt.

Incitament:
Gynna incitament som stöder och fokuserar på gröna lösningar i stället för att straffa dem som motverkar hållbarheten. Ge till exempel ekonomiska incitament för hållbar konsumtion. Ett sätt kunde vara att ge skattelättnader till människor som bara äter ekologisk mat.

 Hållbar mat:
Lägg tonvikt vid idén om regional, 

säsongsanpassad och ekologisk livsmed-
elsproduktion (inga genmodifierade 
grödor), utveckla ”nollkilometer”-sys-
tem (= system där livsmedelspriserna 
inbegriper de dolda kostnaderna, till 

exempel djurens välfärd), anta en enhetlig 
avfallsstrategi för livsmedelsindustrin, öka 

människors medvetenhet om livsmed-
elsproduktionen och matsvinn och 

uppmuntra européerna att bredda sina 
matvanor.

Avtryck på miljön och samhället:
Det behövs ett insynsvänligt system för företag som verkar för hållbarhet och mänskliga rättigheter. Detta system skulle mäta företagens avtryck på miljön och samhället.

Förnybar energi:

Stöd förnybar och rimligt prissatt 

energi och inför ett totalförbud mot 

kärnkraft. Utforma en plan för en 

koldioxidfri grön energiförsörjning till 

2040, så att EU kan förbli en trovärdig 

förespråkare för minskade koldioxid-

utsläpp. Investera i hållbar utveckling, 

till exempel forskning om nya sätt 

att producera grön energi, genom 

bindande internationella planer.

Ekonomiska åtgärder: 
Avskaffa alla undantag för ener-giintensiva industrier – låt de som bidrar mest till klimatförändring-

arna betala mest.

Utbildning:

 Bättre kunskaper och utbildning om 

miljö och hållbarhet. Hållbarhet bör 

bli ett grundläggande skolämne. I 

de offentliga medierna behövs det 

mer information om hållbarhet och 

ekologisk omläggning i EU.
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Hållbarhet

Ungdomar är nyckeln till en mer hållbar framtid: 
Kommentar	från	Europeiska	ungdomsforumet

Den alarmerande uppgiften att 29,7 procent av 
ungdomarna i EU i åldrarna 15–24 år befinner 
sig i riskzonen för fattigdom eller social ute-
stängning sätter den globala utvecklingsa-
gendan i ett tydligt sammanhang. Staternas 
misslyckande med att uppnå millennieut-
vecklingsmålen eller enas om ett verkligt 
och bindande åtagande om klimatföränd-
ringarna är inte frågor som endast berör det 
södra halvklotet, utan högst verkliga problem 
även för EU:s nuvarande och framtida gene-
rationer. Det faktum att Rio +20-konferen-
sens deltagare erkände kopplingarna mellan 
hållbarhet och den globala utvecklingsagen-
dan var ett viktigt steg framåt och befäste det 
ömsesidiga beroendet mellan människan och 
miljön. När de nya målen för hållbar utveckling 
har fastställts kommer de att påverka unga 
människors liv i Europa och världen. Målet är 
att komma till rätta med problem kopplade till 
bland annat fattigdom, utbildning, hälso- och 
sjukvård, sysselsättning och miljön.

Den pågående diskussionen kring den nya 
globala agendan är således av central betydelse 
för ungdomar. Europeiska ungdomsforumet 
strävar efter att säkerställa att ungdomar 
och ungdomsorganisationer betraktas som 
nödvändiga aktörer inom både framtagandet 
och genomförandet av en global agenda som 
kan förbättra ungdomarnas situation i Europa 
och i hela världen och som tydligt beaktar 
deras rättigheter.  

Hållbarhet under EYE-dagarna

EYE-dagarna utgjorde ett tillfälle för ungdomar 
att diskutera hållbar utveckling och att dela 

med sig av sina visioner på detta område. 
Under diskussionerna analyserade man 
komplexa frågor såsom energiproduktion 
och energiförbrukning, skatteflykt och finans-
marknadernas instabilitet. Deltagarna pratade 
även om alternativa strategier som exempelvis 
kooperativ. Ungdomarna konstaterade att 
hållbarhet är en av de viktigaste frågorna 
för unga människor runt om i världen och 
uppmanade beslutsfattarna att snarast vidta 
aktiva åtgärder för att minska klimatförändring-
arna och katastrofer som drabbar människan.

Europeiska ungdomsforumet och den nya 
globala agendan

Europeiska ungdomsforumet anser att följande 
punkter är avgörande för en effektiv agenda för 
hållbar utveckling under perioden efter 2015:

• Ett ambitiöst nytt globalt åtagande om 
hållbar utveckling

EU måste gå i täten för tryggandet av en 
långtgående internationell överenskommelse 
som lägger tonvikt vid staternas ansvarsskyl-
dighet och inbegriper effektiva verkställande-
mekanismer. Om man ska lyckas komma till 
rätta med de komplexa och sammankopp-
lade ekonomiska, sociala och miljömässiga 
svårigheter som världen i dag står inför och 
utrota fattigdomen tack vare hållbar utveckling 
är ”business as usual” inte något alternativ. 
Världsledarna måste helt förändra sin syn på de 
globala problemen för att kunna utforma en 
nydanande agenda för ungdomar, vilken bidrar 
till att skapa det Europa och den värld som de vill 
ha. Den nya agendan måste inbegripa tydliga 
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kvantifierbra mål så att framstegen i arbetet 
med att utrota fattigdomen och ansträgning-
arna att uppnå en hållbar utveckling till 2030 
kan mätas. Denna agenda måste grundas på 
rättigheter, vara framåtsträvande och godtas 
och tillämpas av alla.

• Omfattande investeringar i ungdomar 
som huvudaktörer för hållbar utveckling

Ungdomar i åldrarna 15–24 år utgör cirka 
18 procent av världsbefolkningen. Verkliga 
investeringar i ungdomar är av avgörande 
betydelse för att unga människor ska kunna 
spela en central roll i arbetet efter 2015. Det 
är också oerhört viktigt med investeringar i 
högkvalitativ utbildning. Till 2030 måste man 
säkerställa allmänt och fritt tillträde till hög-
kvalitativ formell och icke-formell utbildning 
på alla nivåer. Högkvalitativ utbildning är elev-
centrerad, inbegripande och normkritisk och 
ger unga människor förmågan att vara aktiva 
världsmedborgare. Dessutom är investeringar 
i högkvalitativa arbeten en förutsättning för 
en hållbar utveckling. Till 2030 måste alla 
ungdomar garanteras korrekta arbetsvillkor, 
inbegripet skälig och rättvis lön, säkra arbets-
förhållanden, representation och socialt skydd.

• Samarbete med ungdomar och 
ungdomsorganisationer

Att få ungdomarna att verkligen engagera sig 
är mycket viktigt för att man ska kunna skapa 
ett ansvarstagande, aktivt och demokra-
tiskt medborgarskap. Unga människor måste 
ges inflytande och involveras i det sociala, 

politiska och ekonomiska beslutsfattandet, 
bland annat genom att de får delta på ett 
meningsfullt sätt i utformningen och genom-
förandet av utvecklingspolitik och utveck-
lingsåtgärder. Ungdomsorganisationerna 
är en central partner i utvecklingen av 
varaktiga system för ungdomars delaktighet. 
Ungdomsorganisationerna bidrar genom sin 
icke-formella utbildning på ett viktigt sätt till att 
ungdomarna får inflytande. Detta måste lyftas 
fram och dessa organisationer bör betraktas 
som en permanent partner i beslutsfattandet.

• En betydande omläggning av investe-
rings- och världshandelsmodellerna 

För verkliga framsteg mot en hållbar utveckling 
krävs det en radikal omläggning av förvalt-
ningen av de globala investeringarna och 

Tälten i YO!Village-området framför EP
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världshandeln. Oavsett vilken modell man väljer 
måste ansvarighet vara en av grundstenarna, 
och världssamfundet måste styras av principen 
om internationell solidaritet. Man måste göra 
en gemensam insats tillsammans med nyckel-
aktörer såsom ILO och WTO för att komma till 
rätta med snedvridande och orättvisa subven-
tioner och främja rättvis handel. Parallellt med 
detta måste bättre reglering och övervakning 
av finanssektorn prioriteras och rättvisa skatte-
system inrättas.

• Att förändra konsumtions- och 
produktionsmönstren

Ohållbara konsumtions- och produktions-
mönster måste brytas snarast. EU har en särskild 
skyldighet att agera eftersom unionen står för 
en oproportionerligt stor del av den globala 
konsumtionen. Det finns ett stort behov av att 
medvetandegöra konsumenterna. Människor 
måste göras mer medvetna om sina skyldig-
heter och om konsekvenserna av överkonsum-
tion av energi och resurser. Dessutom måste 
man satsa på mer effektiva alternativ som 
medför en mer jämlik konsumtionsfördelning. 
Ungdomsorganisationerna är nyckelresurser 
i detta arbete eftersom de använder sig av 
icke-formell utbildning, som är ett beprövat 
och effektivt verktyg för social förändring.

Salen i the Magic Mirror hyste livliga debatter i YO!Village
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#EYE2014 Tweets

Pauline Gessant @paulinegessant

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

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

the future!

Clément Arbib @clearbib

#Digitalrevolution We must 
protect Intellectual Proper-

ty for the future of our  
technologies

#EYE2014 #EYEstream

Jaume Duch @jduch

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

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

@AnniPodimata

Line-Mari Sæther  
@LineMariSaether

The unemployment in 
Europe is not the youth’s 

fault. We need an  
inter-generational  

perspective to  
tackle the  

crisis 

Androulla Vassiliou  
@VassiliouEU

Many ideas voiced for a 
better Europe. I love seeing 

young people involved 
& actively participating. 

#EYE2014

michael mayer @mayer_michl

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

ment-it’s not! Jobs are! #yftt 

#eyestream

European Youth Press  
@youthpress

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

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25

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

values and goals
#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing!

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan

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

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

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

everyone who organised it
@Youth_Forum #EYE2014  

from @bycLIVE
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Europeiska värderingar

Europeiska värderingar: 
Global aktör – rättvis aktör?

Jämställdhet	och	solidaritet	mellan	
generationerna

Bristande jämställdhet som ett samhällspro-
blem stod i centrum för en diskussion som 
leddes av Europaparlamentarikern Doris Pack. 
Fokus låg på exakt hur den yngre generationen 
ska kunna överbrygga klyftan mellan könen. 
Mötet hade titeln 50/50 participation in our 
generation. Föga förvånande bestod panelen 
dock av tre kvinnor, och könsfördelningen i 
publiken låg någonstans kring fyra gånger så 
många kvinnor som män.

– Vi måste engagera männen i denna kamp, 
sade paneldeltagaren Paula Nehrer, från World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Vid en närmare blick på sammansättning av 
evenemangets 500 talare – som bestod av 
dubbelt så många män som kvinnor – skulle 
man kunna hävda att män var väl represen-
terade och att det vore ännu viktigare att se 
till att kvinnor bjöds in som ”experter” i ett 
officiellt EU-evenemang såsom EYE-dagarna.

Med tanke på Europas åldrande befolkning 
och det faktum att Europaparlamentarikernas 
genomsnittsålder är 55 år var deltagarna och 
organisatörerna överens om vikten av att 

främja dialog mellan generationerna – särskilt 
bland beslutsfattarna.

– Jag vill inte fokusera på åldersgrupper. 
Det handlar om personliga och kulturella 
åsikter, sade Sofia Valenti från Italien under 
workshoppen om att undanröja fördomar mot 
andra generationer.

Enligt Hu Hao, som är född i Kina men bor och 
studerar i Frankrike, ger kinesiska föräldrar upp 
allt för att ta hand om sina barn.

– Men ungdomarna uppskattar inte riktigt det, 
sade han.

Samtidigt hade den franske studenten 
Benjamin Ahamada, som är född i Kamerun, en 
helt annan erfarenhet:

– Vi har inte samma förhållande till de äldre som 
ungdomar i Frankrike. Vi har inte stereotyper 
och brister aldrig i respekt för de äldre.

Politisk	humor

– Det här en ganska ovanlig föreställning – 
om jag ens kan kalla det föreställning. Jag 
är inte van vid att människor antecknar det 
jag säger. Och kl. 11.30 är inte någon typisk 
tidpunkt för skämt, sade Andy Zaltzman som 

Mångfalden	bland	de	 inbjudna	 EYE-talarna	 kunde	 ha	 varit	 betydligt	 större,	 å	 andra	
sidan	var	aktiviteterna	på	programmet	mer	tillfredsställande:	en	mängd	nyckelfrågor	
diskuterades,	och	detta	genom	allt	från	paneldiskussioner	om	hur	Europa	kan	fungera	
som	en	god	granne	och	ge	ett	 värdefullt	bidrag	 till	 världen	–	med	 särskilt	 fokus	på	
Ukraina	–	till	idélabbar	om	europeiska	värden	under	2000-talet.
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en kommentar till sitt föredrag Can we laugh 
about everything?

Och det var verkligen en ovanlig och mycket 
intressant erfarenhet för publiken bestående av 
100 unga européer som lyssnade och skrattade 
under den 90 minuter långa diskussionen om 
komedins syften och begränsningar.

– Humor är meningslöst, den är inte menad att 
vara provocerande, bara underhållande. Men 
huruvida den faktiskt är provocerande eller inte 
är det upp till betraktaren att avgöra, förklarade 
den brittiske komikern, som beskriver sig själv 
som pessimist.

Föredraget, som simultantolkades till flera olika 
språk, engagerade publiken och roade tolkarna, 
men väckte också allvarliga frågor kring humor. 
Har humorn några begränsningar? Kan den till 
och med vara skadlig när den berör samhälls-
problem? Gruppen enades om att tragedier 
och mänskligt lidande under pågående eller 
tidigare krig inte är något som man får skämta 
om. Enligt Zaltzman kan och ska komikerna 
dock ta upp företeelser som omger dem, till 
exempel politiska händelser, eftersom de har 
ett visst ansvar i sitt arbete. Han sade att han 
själv sätter sina personliga gränser genom att 
fråga sig om han skulle kunna spela sin före-
ställning för sin mamma.

Publiken verkade överlag uppskatta den 
politiska humorn.

– Det var jättebra. Det var en blandning mellan 
skämt och några verkligt bra poänger om 
humor. Det var bra att det blev en massa skratt. 
Det gjorde mig glad, och jag ser fram emot att 
prata med andra människor om humor och hur 
långt man får driva den, sade Daryl Chou från 
Österrike.

Verklighetskoll:	 Att	 leva	 sig	 in	 i	 någon	
annans	liv

Under den andra EYE-dagen spelades en pjäs 
med titeln European values: reality check upp 
i YO!-byn. Cirka 30 EYE-deltagare bjöds in som 
”publikskådespelare” – publik som också agerar 
och har möjlighet att ändra händelseförloppet.

Pjäsen inleddes med att skådespelarna 
föreställde en orkester under repetition och 
visade de kommunikationssvårigheter som 
uppstod när några av musikerna var missnöjda 
med en annan av dem. Vasya, en blyg och 
tystlåten kille från Vitryssland, trakasserades 
och retades av de andra på grund av sin natio-
nalitet. De andra musikerna ignorerade hans 
försök att visa hur duktig han var. Sedan upp-
muntrades publiken att ändra på huvudperso-
nens situation och föreställa sig hur de skulle 
skydda sig själva mot mobbningen om de 
var Vasya. Samma föreställning spelades upp 
igen, men den här gången kunde åskådarna 
stoppa den när som helst och ta över rollen 
som Vasya. Åtminstone fem deltagare spelade 
huvudrollen. De använde sig av allt från skämt 

Europeiska värderingar

Andy Zaltzmann, politisk komiker
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till smicker för att bemöta mobbningen. Vissa 
av EYE-deltagarna påpekade att de själva hade 
utsatts för diskriminering och att denna pjäs 
visade hur man kan reagera på andra sätt än 
med verbala påhopp.

Mänskliga	rättigheter,	yttrandefrihet	och	
hatbrott

Temat ”europeiska värderingar” gick i viss mån 
igen i andra teman, men belyste särskilt frågor 
såsom hatpropaganda och nätmobbning. 
Deltagarna fick möjlighet att diskutera EU:s 
bestämmelser och strategier för internet samt 
hur man kan öka medvetenheten kring dessade 
frågor genom initiativ såsom Europarådets 
kampanj mot hatpropaganda.

Europaparlamentet har föresatt sig att främja 
de mänskliga rättigheterna i hela världen och 
att skydda minoriteter och främja demokratiska 
värden (inte minst informations- och pressfri-
heten). Situationen kring den digitala medie-
revolutionen håller på att bli allt mer instabil. 
Nya metoder för att begränsade tankefriheten 
håller på att utvecklas, samtidigt som det också 
finns nya sätt att kringgå dessa begränsningar.

Inom själva EU finns det många former av lag-
stiftning som reglerar yttrandefriheten. I vissa 
länder är pressfriheten extremt begränsad 
och journalisterna tvingas censurera sitt eget 
arbete, men situationen är ändå mycket värre 
utanför EU.

Olivier Basille från Reportrar utan gränser 
talade om vikten av nya och sociala medier i 
rapporteringen om konflikter. Han visade på 
statistik från RWB:s pressfrihetsindex för 2014, 
som visade att 17 journalister och 10 nätakti-
vister har dödats sedan årets början. Ytterligare 
174 journalister och 166 nätaktivister har 
fängslats. Indexet, som offentliggörs varje år, 
mäter nivån av informationsfrihet i 180 länder. 
Det speglar den grad av frihet som journalister, 
nyhetsorgan och nätaktivister har i respektive 
land samt vad myndigheterna gör för att 
garantera denna frihet.

Alla dessa incidenter skedde visserligen utanför 
EU, men Basille poängterade att man inte 
alltid behöver se till länder utanför Europa för 
att hitta fall av brott mot pressfriheten, som 
är en mänsklig rättighet. Fler än hälften av 
EU-länderna befinner sig faktiskt i mitten av 
indexet.

Ryssland	och	EU

Ett återkommande tema i diskussionerna 
kring yttrandefriheten och nätsäkerheten var 
skyddet av visselblåsare. Som Oliver Basille sa:

– I Europa och den europeiska politiken råder 
det helt klart brist på civilkurage. I detta fall 
var det Ryssland som visade erforderligt mod – 
själva lyckades vi inte erbjuda skydd åt en man 
som avslöjade att det spioneras på oss alla.

Publiken, som bestod av flera hundra unga 
människor, uttryckte sitt stöd för detta 
uttalande genom rungande applåder.

Samtal om erfarenhet av diskriminering - the Living Library, 
organiserat av Europarådet
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I Ryssland har medierna en särskilt svår 
situation. Kirill Koroteev, medlem av den ryska 
organisationen Memorial (som tilldelades 
Sacharovpriset 2009), förklarade att det på 
grund av internets snabba utveckling har 
blivit allt svårare för den ryska regeringen att 
blockera innehåll. Därför ändrar de helt enkelt 
medieorganens struktur i stället. Situationen 
för homosexuella i Ryssland är mycket svår just 
nu, som en ung kvinna i publiken påpekade. 
Inte ens polisen skyddar dem mot övergrepp.

– Polisens straffrihet är troligen ett av de största 
problemen i Ryssland i dag, sade Kirill Koroteev.

 

Mångkultur	och	populistiska	vindar

Parallellt med invandringen diskuterades ”glo-
baliseringens mörka sida”, med särskild tonvikt 
vid människohandel. Under ett av idélabben 
uppmanades de 40 deltagarna att bidra med 
innovativa idéer och lösningar för hur man ska 
kunna skapa ett bättre Europa. En av idéerna 
gick ut på att skapa europeiska mötesplatser 
i den europeiska offentligheten, inte bara för 
unga och rörliga personer som kan resa runt 
i Europa, utan även för äldre personer och 
socialt utestängda grupper. Det mest populära 
förslaget var att införa en minimilön i alla 
EU-länder och gratis utbildning för alla. Vid 
mötets slut gick åsikterna isär:

Robin van Leijen, 28 år från Nederländerna, 
menade att man inför framtiden måste satsade 
på mångkulturen:

– Den måste ses som en möjlighet, inte ett hot.

I samband med mångkultur och de populistiska 
vindar som blåser över Europa diskuterade en 
del av EYE-deltagarna den aktuella situationen 

för invandrare i EU, sett till såväl människohan-
del som människor som flyr från sina hem i 
sökandet efter ett bättre liv i Europa.

– Jag tyckte att debatten var väldigt intressant. 
Eftersom jag kommer från Italien och bor nära 
Lampedusa är jag väldigt medveten om de här 
frågorna, jag ser detta varje dag, sade Sofia 
Valent, och fortsatte:

– Enskilda medlemsstater kan inte lösa 
situationen på egen hand. Europa måste agera 
gemensamt och EU måste investera mycket 
mer i humanitärt stöd.

Europeiska värderingar
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Idéruta ”europeiska värderingar”: Global aktör – rättvis aktör?
Några exempel på idéer som lades fram och diskuterades av de unga deltagrna under EYE-dagarna

Delaktighet:
Främja en dialog mellan gene-rationerna där ungdomar görs delaktiga – särskilt i förhållande till beslutsfattarna, till exempel genom att regelbundet anordna evenemang som EYE 2014, även på regional nivå.

Europa för folket:
 Vi vill ha ett EU där människor är viktigare än banker och näringsliv.

Motverka hat:
Man måste gå till botten med problemet med hatbrott mot hbt-personer för att på ett effektivt sätt minska hatet mot 

minoriteter.

Inget Fästning Europa! Europa måste respektera de mänskliga rättigheterna i samband med gränskontroller. Solidaritetsprincipen, etiken och det delade ansvaret för att ta emot flyktingar måste stärkas.

Demokratirankning:
 Europaparlamentet borde varje år offentliggöra en demokratirankningslista över EU-staterna, varpå de stater som hamnade under en viss gräns skulle vara tvungna att försvara sin politik inför de europeiska parlamenten. Om de inte lyckades övertyga parlamentet skulle finansiella överföringar blockeras. Europaparlamentet borde få rätt att upphäva ett lands EU-medlemskap om landet i fråga bryter mot EU:s grundläg-gande värden.

Utbyten och erfarenheter: 

Några idéer: 1) EU-finansierade gränsmid-

dagar: Medborgare från två olika länder 

transporteras till en gemensam gräns där 

de träffas och lär känna varandra medan 

de äter hemlagad mat och dricker lokala 

drycker tillsammans. 2) Obligatoriska 

europeiska ungdomsutbyten, så att 

ungdomarna får uppleva olika delar av 

Europa och på längre sikt får vänner över 

hela Europa. 3) Europeiska mötesplatser i 

den europeiska offentligheten, inte bara för 

unga och rörliga personer som kan resa runt 

i Europa, utan även för äldre personer och 

socialt utestängda grupper.

Jämlikhet:

Främja jämställdhet på alla områden i samhället samt lika tillgång till utbildning och arbete, oavsett kön, religion eller etnisk 
bakgrund.

Utbildning: 

Kostnadsfri utbildning för alla, 

inbegripet på universitetsnivå. 

Inför ett skolämne, ”Europa i dag”, 

om Europas historia, värderingar, 

mänskliga rättigheter och språk 

i syfte att främja en allmän 

medvetenhet om våra gemensamma 

värderingar och skapa en europeisk 

identitet. EU bör också stödja 

utbildning på nätet om politiska och 

medborgerliga aspekter, vilken bör 

vara tillgänglig för alla skolor och 

universitet.

Ansvarsfull beskattning:

 Höj skatterna på produkter 

som inte respekterar arbets-

tagarnas rättigheter eller 

miljöbestämmelserna.

Skydd av värden:

Det behövs en tydlig uppförandekod 

i EU när det gäller handel med tred-

jeländer, särskilt länder som är kända 

för brister vad gäller god förvaltning 

och mänskliga rättigheter. Detta 

bör särskilt gälla vapenexport. 

Dessutom måste EU-institutionerna 

stoppa samarbetet med diktaturer 

(till exempel handelsavtal), även 

i fall då det rör sig om strategiska 

ekonomiska partner.
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Europeiska värderingar

Delaktighet, inbegripande och ungdomars rättigheter:  
Kommentar	från	Europeiska	ungdomsforumet

Det är under kristider som EU:s värderingar 
ifrågasätts mest – vad ska EU göra eller inte 
göra, och på vilket sätt? Ska unionen fokusera 
på att göra det den tidigare varit bäst på, eller 
ska den göra det som är mest gynnsamt för 
flest människor? Hur kan EU säkerställa att dess 
agerande inte får oförutsedda negativa kon-
sekvenser för dess medborgare, särskilt nästa 
generation – de unga EU-medborgarna?

Ungdomsforumet anser att EU i sin brådska 
att komma ut ur krisen har lämnat sina unga 
medborgare i sticket, med resultatet att deras 
rättigheter åsidosatts. Unga människor får 
höra att de själva får ta ansvaret för att ta sig 
ur krisen – till exempel genom obetalda prak-
tikplatser och dyr utbildning. Konsekvenserna 
av detta är inte bara att en generation unga 
riskerar att gå förlorad, utan även att denna 
generation tappar hoppet om framtiden och 
kommer att tillhöra de redan socioekonomiskt 
missgynnade, så att de befintliga klyftorna 
förvärras ännu mer.

Det står dock klart att problem som berör 
hela Europa, till exempel otrygga arbeten 
och arbetslöshet, kräver lösningar för hela 
Europa. Just nu skyddas Europas ungdomars 
rättigheter bäst genom europeiska åtgärder.

EYE-diskussionen	om	europeiska	
värderingar
Ungdomsforumet anser att EU för att kunna 
säkerställa att det inte uppstår någon förlorad 
generation i framtiden och för att stå fast vid 
sina värderingar måste ta ett positivt steg 
framåt i tryggandet av de ungas rättigheter. 

Denna åsikt återspeglades i EYE-diskussionerna 
– bland annat en diskussion med Tjeckiens 
ungdomsråd om de olika aspekterna av 
delaktighet och en debatt om genomföran-
det av ungdomskvoter i EU. Ungdomsforumet 
fokuserade också på den diskriminering på 
flera grunder som unga människor utsätts för 
– i egenskap av homosexuella, funktionshin-
drade, socioekonomiskt missgynnade osv.

Europeiska	ungdomsforumet	och	
europeiska	värderingar
Det kommer inte att bli lätt att se till att EU 
håller fast vid sina värderingar och tryggar 
nästa generations rättigheter. Det kommer 
att krävas en ny syn på EU:s agerande och en 
reflexion över hur detta påverkar olika gene-
rationer. Till exempel måste EU se till att unga 
människor verkligen kan göra sina röster hörda 
i den politik och lagstiftning som berör dem. 
Det kommer att krävas ett mindre toppstyrt 
beslutsfattande och ökad direktdemokrati. Det 
kommer att krävas ytterligare investeringar i 
ungdomarnas situation för att garantera en 
framtid där alla har möjlighet att förverkliga sin 
fulla potential.

• Investeringar i ungdomar

Europeiska ungdomsforumet anser att EU bör 
rikta in sina resurser på att stödja miljömäs-
sigt hållbar ekonomisk tillväxt och social sam-
manhållning där människor och deras behov 
sätts i centrum för beslut och där besluten tar 
särskild hänsyn till ungdomar och deras orga-
nisationer. Det nya EU bör satsa på innovation, 
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sammanhållning och ungdomar. Man bör 
särskilt investera i högkvalitativ utbildning, 
motverka ungdomsarbetslösheten, vägleda 
ungdomarna mot gröna jobb och stödja unga 
företagare.

• En välavvägd budget inriktad på tillväxt

Medlemsstaterna bör eftersträva positiva 
välavvägda budgetar på medellång och lång 
sikt, utan att för den skull undergräva välfärds-
staten och utan att dagens unga generation 
imorgon tvingas betala de skulder som vi ådrar 
oss i dag.

• Ungdomars delaktighet

EU kan tillgodose ungdomarnas rättigheter på 
bästa sätt genom att göra dem nära delaktiga 
i beslutsfattandet kring politik som påverkar 
dem – ingenting om oss utan oss! Det är på 
tiden att EU vidtar konkreta åtgärder för att 
förverkliga Lissabonfördragets åliggande att 
uppmuntra unga människor att vara delaktiga 
i det demokratiska livet i Europa. Vi uppmanar 
bland annat EU-medlemsstaterna att sänka 
rösträttsåldern till 16 år i alla val, inbegripet 
EU-valet. Dessutom bör de politiska partierna 
uppmuntras att föra upp unga kandidater på 
vallistorna.

• Erkännande av Europeiska 
ungdomsforumet

Europeiska ungdomsforumet är plattformen 
för ungdomsorganisationer i Europa och 

bör därför i ännu högre grad erkännas av 
samtliga EU-institutioner (inkl. parlamentet) 
som en nyckelpartner. Det bör ges möjlighet 
att upprätthålla en öppen, insynsvänlig och 
regelbunden dialog med dessa institutio-
ner om all politik och alla åtgärder som rör 
ungdomar.

• Ökad direktdemokrati

Europeiska ungdomsforumet stöder upp-
rättandet av gränsöverskridande vallistor till 
Europaparlamentsvalen, med målet att göra 
EU-medborgarna mer direkt delaktiga i dessa.

Ungdomsforumet och dess medlemmar, 
det vill säga ungdomsorganisationer från 
hela Europa, är inte ensamma om denna 
åsikt: 240 kandidater till Europaparlamentet 
och 85 valda Europaparlamentariker från 
olika politiska grupper och länder ställde 
sig bakom dessa idéer i samband med 
LoveYouthFuture-kampanjen.
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250 volontärer från Strasbourg hjälpte till under EYE
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Idéer i dag, verklighet imorgon:  
Unga människor för ett bättre Europa

När	Europeiska	ungdomsevenemanget	började	närma	sig	 sitt	 slut	presenterades	de	
samlade	idéerna	om	ett	bättre	Europa	under	det	avslutande	mötet	i	Europaparlamentets	
plenisal.	Förslagen	överlämnades	sedan	till	Europaparlamentarikern	Doris	Pack,	som	är	
ordförande	för	utskottet	för	kultur	och	utbildning	och	som	var	på	plats	som	företrädare	
för	Europaparlamentet.	

Trots att veckoslutet varit intensivt – fyllt som 
det varit av diskussioner och debatter, rollspel 
och kultur- och idrottsevenemang, för att inte 
tala om nätterna med konserter och fester – 
var plenisalen på söndagsmorgonen full av 
deltagare som ville lyssna på och kommentera 
de idéer som hade föreslagits och de slutsatser 
som dragits under de två föregående dagarnas 
evenemang. Den ”officiella avslutningen” på 
EYE-dagarna förvandlades därför till ännu en 
debatt, vilken gav mycket matnyttigt att tänka 
på och satte igång ytterligare diskussioner.

Tio föredragande redogjorde för de huvudsak-
liga idéer som kommit fram om EYE-dagarnas 
fem huvudteman, och publiken fick möjlighet 
att bidra med egna tankar och förslag.

Johanna Nyman från Europeiska ungdomsfo-
rumet redogjorde för idéerna om ett bättre 
Europa sett till ungdomsarbetslösheten. Hon 
lade tonvikt vid EU:s ansvar att agera i denna 
fråga:

– EU:s politik måste vara inriktad på att skapa 
jobb av hög kvalitet för ungdomar. Vi behöver 
en New Deal för Europa, vi måste investera 
i ungdomar och upprätta ett nytt socialt 
kontrakt. Den europeiska ungdomsgarantin 
kan vara en lösning på ungdomsarbetslös-
heten, men det måste satsas mer resurser på 
den. Unga människor måste göras delaktiga 

i planeringen, genomförandet och utvärde-
ringen. Det starkaste budskap som vi vill föra 
fram är att ungdomsarbetslösheten inte får 
betraktas som ungdomarnas fel, utan som ett 
problem för samhället som helhet. Det måste 
göras något nu, sade hon.

Jean-Francois Gérard, från ARTE, presenterade 
några idéer kring den digitala revolutionen och 
nämnde att EYE-deltagarna hade uttryckt ett 
starkt intresse för ökade digitala möjligheter. 
Den första idén var att skapa en piratindi-
kator: ett litet datafönster som kommer att 
uppmärksamma användaren på om han eller 
hon riskerar att bryta mot upphovsrätten i 
samband med upp- eller nedladdningen av en 
fil. Den andra idén var att skapa ett europeiskt 
antivirusprogram: länderna skulle utbyta teknik 
och kunskaper med varandra för att skapa ett 
enda, rimligt prissatt antivirusprogram och på 
så sätt skydda EU:s invånare från virus och spi-
onprogram. Den tredje idén var att utveckla 
den digitala demokratin, så att medborgarna 
ges möjlighet att rösta via nätet.

Ada Reichhart lade fram några idéer kring EU:s 
hållbarhet mot bakgrund av sin erfarenhet 
som anställd inom Strasbourg stad. Hennes 
huvudpoäng var att den rådande miljökrisen 
är ett socialt problem och inte får bli ett 
ekonomiskt problem också.

Slutsatser
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– För ett bättre Europa måste vi ändra på 
hur vi beter oss i vardagen. Detta för att 
minska efterfrågan på energi, förändra våra 
produktions- och konsumtionsmönster och 
investera i forskning om förnybar energi och på 
så sätt verka för en energiomställning.

Paul Girard, som företrädde l'Institut d’études 
politiques de Strasbourg et de l'École 
nationale d’administration (IEP/ENA), kon-
staterade rörande Europas framtid att det är 
oerhört viktigt att vi ökar medvetenheten 
bland européer i alla åldrar om riskerna med 
att uppge personuppgifter på nätet. Han 
efterlyste även ett standardiserat europeiskt 
valsystem och upprättandet av en gemensam 
energimarknad, så att man kan förhindra att 
EU blir beroende av länder utanför unionen, 
till exempel Ryssland, som kan utöva påtryck-
ningar på EU-medlemsstaterna.

László Földi från Europarådet delade med 
sig av sina tankar och idéer om ett bättre 
Europa inom ramen för temat om europeiska 
värderingar genom att rikta in sig på följande 
frågor: europeisk identitet, Europa i världen, 
Europas utmaningar, mänskliga rättigheter, 
yttrandefrihet, hatpropaganda, ungdomars 
delaktighet och unga människors möjligheter.

– Européerna måste förändra sitt syn på vad 
det innebär att vara europé under 2000-talet. 
EU är en högborg för mänskliga rättigheter och 
demokratiska värden och därför en destination 
för migranter, flyktingar och asylsökande. Det 
är också en plats där nationalism, extremism 
och intolerans håller på att blossa upp på nytt.

De två moderatorerna, Katarzyna Mortoń 
från Europeiska ungdomspressen och Peter 
Matjašič från Europeiska ungdomsforumet, 
uppmanade deltagarna att skriva ned sina 
egna idéer om ett bättre Europa och lämna 
dem i idélådan utanför YO!-byn. Dessa idéer 

kommer att presenteras under en tillfällig 
utställning i Europeiska historiens hus.

I början av eftermiddagen, då deltagarna 
började ge sig av, kvarstod många frågor: 
Varför ställde så många parlamentsledamö-
ter in sitt deltagande i panelerna? Var fanns 
Europaparlamentets talman Martin Schulz? 
Var fanns EU:s mångfald – ett koncept som så 
många av evenemangen berörde, men som 
inte alltid återspeglades av talarna? Efter tre 
dagar av passionerade diskussioner stod det 
klart att de unga deltagarna ville engagera sig 
i den europeiska politiken. De nästan 5 500 
deltagarna kom med många mycket goda 
idéer om ett bättre Europa, men det är nu 
upp till de valda parlamentsledamöterna att 
omsätta dessa i praktiken.

Slutsatser

Idélådan fylls med förslag till ett bättre Europa
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Totalt antal deltagare: 5 380 (samtliga mellan 16 och 30 år)

Antal deltagare från EU: 5135

Antal deltagare från kandidatländerna: 92

Antal deltagare från länder utanför EU: 153

Antal Euroscoladeltagare: 600

Antal deltagare i YO!-festivalen (konserter, festligheter): 10 000

± 500 talare, moderatorer och debattledare, inbegripet Europaparlamentariker

250 volontärer

Fler än 200 evenemang i olika former

Fler än 14 000 tweets med  #EYE2014 sändes under de 3 dagarna

Deltagarnas nationaliteter Deltagarnas ålder

Fakta och siffror

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Deltagarnas 
ålder

Teilnehmer	16-17
Gruppenleiter	18+
Teilnehmer	18-30



EYE:s webbplats:
http://www.eye2014.eu
EYE på facebook:
http://epfacebook.eu/eye2014

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

Titta på aktiviteterna genom beställvideo på nätet:  
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/de/streaming.html

Tack till alla officiella partnerorganisationer som medverkat till EYE2014!

Rapporten har utarbetats av Europeiska ungdomspressen med kommentarer 
från Europeiska ungdomsforumet, juni 2014
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