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Predgovor: Ani Podimata in Othmar 
Karas
Podpredsednika v 7. zakonodajnem obdobju 
Evropskega parlamenta, odgovorna za 
komunikacijo

Evropska prireditev za mlade (EYE 2014) je bil dogodek brez primere. Prvič v svoji zgodovini je 
Evropski parlament (EP) odprl svoja vrata tisočim mladih iz vse celine in ter jih povabil, naj 
predstavijo svoje ideje o Evropi in njeni prihodnosti. Med prireditvijo EYE so se vloge na edinstven 
način obrnile: poslanci EP so poslušali, mladi pa so prevzeli krmilo.

Rezultat tridnevne prireditve je raznolik nabor navdihujočih prispevkov, ki jih druži želja po 
spremembi in novostih. Prepričana sva, da so te ideje lahko vir navdiha ne samo za vse nove, 
temveč tudi za ponovno izvoljene poslance EP. Prepričana sva, da je to le začetek plodnega dialoga 
in da je bila to zgolj prva od mnogih prireditev EYE v organizaciji Evropskega parlamenta; na novih 
poslancih EP je, da prevzamejo pobudo in nadaljujejo dialog z evropskimi mladimi.

Predgovor: Klaus Welle
Generalni sekretar Evropskega parlamenta

Prireditev EYE 2014 je bila izjemen uspeh. Avtorji tega poročila iz mreže European Youth Press so 
odlično povzeli bogat nabor idej, ki so jih mladi udeleženci iz vse Evrope predstavili na prireditvi 
EYE.

Za uspeh prireditve so zaslužni politično vodstvo Parlamenta, ki je podprlo to pobudo, službe 
Parlamenta, ki so poskrbele za njeno uresničitev, naši partnerji, veliko število prostovoljcev in 
seveda sami udeleženci, ki so z navdušenjem sodelovali pri vseh vsebinah prireditve EYE.

Velika večina udeležencev, anketiranih v živo in preko spleta, je izjavila, da bi morala prireditev EYE 
postati reden dogodek. Vodstvo Parlamenta je temu prisluhnilo in se odločilo, da bo EYE redna 
sestavina odprte in stalne dvosmerne komunikacije med poslanci EP in mladimi, pa tudi platforma 
za mlade Evropejce.

Predgovor
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Ideje za boljšo Evropo:  
poročilo EYE2014

Boljša Evropa? Od konca druge svetovne vojne je preteklo že skoraj 70 let. Evropske 
države dandanes niso samo spoštljive in miroljubne sosede, temveč so zgradile 
skupen političen sistem in ga vpletle v svoje družbeno tkivo. Toda ali vse to jemljemo 
za samoumevno? Kaj sedanja generacija mladih Evropejcev meni o naslednjih korakih 
v evropskem projektu?

Evropska prireditev za mlade (EYE), ki jo je 
Evropski parlament (EP) organiziral v tesnem 
sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom 
(YFJ) in devetimi drugimi partnerji, je potekala 
v Strasbourgu od 9. do 11. maja 2014. Udeležilo 
se je je več kot 5.500 mladih, starih od 16 do 30 
let, iz vseh držav članic EU in od drugod, da bi 
odgovorilo na ta vprašanja, izmenjevalo ideje 
in razpravljalo o vizijah za boljšo Evropo. Na 
prireditvi je bilo na voljo več kot 200 dejavnosti 
različnih oblik, na njej je nastopilo približno 
500 govornikov, moderatorjev in povezovalcev, 
med drugim poslanci Evropskega parlamenta. 
Dejavnosti so bile osredotočene na pet 
osrednjih tem: brezposelnost mladih, digitalna 
revolucija, prihodnost Evropske unije, trajno-
stnost in evropske vrednote.

Njihova raznolikost je udeležencem, 
govornikom in evropskim poslancem 
omogočila, da so navezovali stike brez 
omejitev in na plodovit način: na predstavi-
tvah, razpravah, ob priložnostih za vprašanja in 
odgovore, na delavnicah in v igrah vlog, ko so 
lahko v vlogi poslancev Evropskega parlamenta 
izkusili delo v institucijah EU.

Med prireditvijo Euroscola Special je več 
kot 600 evropskih šolarjev preživelo dan v 
koži evropskega poslanca: spraševali so se 
o prihodnosti Evrope, sodelovali v odborih, 

pripravljali predloge na različnih področjih, od 
aktivnega državljanstva do obnovljivih virov 
energije in brezposelnosti mladih, ter glasovali, 
ne le o občutljivih vprašanjih, kot je jezik, ki bi se 
moral uporabljati v Evropskem parlamentu, ali 
uvedba evra, temveč tudi o lastnih predlogih.

Inovativne rešitve, kot so kontrole in laboratoriji 
idej, so postavile na glavo uveljavljene vloge: 
politiki, ki običajno nagovarjajo občinstvo, so 
kot nosilci političnih odločitev tokrat prisluhnili 
mladim in skušali zajeti njihove ideje. Še 
posebej so bile dragocene zato, ker so mladi 
dobili priložnost, da učinkovito prispevajo s 
svojimi zamislimi.

Uvod v poročilo
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Mladi za mlade

Ker je bil EYE namenjen mladim, je bilo 
bistvenega pomena, da mladi in njihove 
organizacije sodelujejo tudi pri načrtovanju 
in izvedbi prireditve. Evropski parlament je 
že od vsega začetka sodeloval z Evropskim 
mladinskim forumom, mrežo evropskih 
mladinskih organizacij, da bi bili mladi vključeni 
v snovanje dogodka.

Forum je v okviru prireditve organiziral uspešen 
YO!Fest (Youth Opinion – mnenje mladih), svoj 
vsakoleten odprt političen festival, ki politične 
razprave, delavnice in dejavnosti združuje 
z brezplačnimi koncerti ter kulturnimi in 
športnimi dogodki.

Pred Evropskim parlamentom je bilo v 
sklopu prireditve EYE postavljeno prizorišče 
YO!Village, kjer je drugačno politično udejstvo-
vanje postalo mogoče. Na festivalu YO!Fest so 
sodelovale mladinske organizacije z vse celine, 
pa tudi organizacije civilne družbe in partnerska 
podjetja. Organizirali so različne dejavnosti in 
interaktivne stojnice in v YO!Village ustvarili 
živahno ozračje. Razgrete razprave o različnih 
temah, od znižanja zahtevane starosti za volivce 
na šestnajst let in večplastne diskriminacije do 
učinka mladinskega dela in mladinskih zadrug, 
so bile pospremljene z glasbo, gledališčem 
in cirkuškimi predstavami. Na vsakem vogalu 
prizorišča YO!Village je potekalo neformalno 
izobraževanje o evropskih procesih in 
kampanjah, udeleženci in obiskovalci pa so 
lahko vzpostavili stike z več kot 50 organizaci-
jami, sodelujočimi na prireditvi EYE.

Tudi številne skupine mladih, ki so se je 
udeležile, so imele priložnost pripraviti 
delavnice ali celo uprizoriti umetniško 
predstavo. Mladinske delavnice in umetniške 
predstave (plesne in glasbene točke, nastopi 
glasbenih skupin, gledališke igre itd.) ter drugi, 
bolj igrivi programski elementi dogodka 

EYE2014 (digitalna igra iDance, skupinski 
družabni igri Eurocracy in EuroCulture) so 
omogočili bolj sproščene in ustvarjalne stike 
med mladimi udeleženci.

Odprta in vključujoča prireditev

Pomemben cilj, ki so si ga zastavili organizatorji 
prireditve EYE2014, je bil pritegniti in vključiti 
tudi druge udeležence, ne samo uradno regi-
striranih, da bi sodelovala čim širša in raznolika 
javnost.

Javna koncerta YO!Fest v Strasbourgu in 
Wacknu je spremljalo več kot 5.500 ljudi, v 
Evropski parlament in Evropski mladinski forum 
pa sta privabila še dodatnih 4.500 obiskovalcev. 
Zbudila sta zanimanje prebivalcev Strasbourga 
in manj dejavnih mladih, veliko število ljudi pa 
spodbudila k udeležbi na drugih dogodkih 
festivala YO!Fest. Tudi dejavnosti in predstave, 
ki jih je v sklopu prireditve EYE gostilo mesto 
Strasbourg kot uradni partner, so dogodek 
približale lokalnemu prebivalstvu.

Uvod v poročilo

Znakovno tolmačenje na prireditvi EYE2014



9Ideje za boljšo Evropo – Poročilo EYE2014

Mladi, ki se prireditve EYE2014 niso mogli 
udeležiti, so jo lahko spremljali in v njej 
tudi sodelovali preko spleta. Bila je namreč 
zelo odmevna: številne okrogle mize so se 
predvajale na spletu ali pa so udeleženci 
komunicirali prek storitve Twitter, tako da je 
lahko tudi občinstvo, ki ni bilo fizično navzoče, 
sodelovalo, zastavljalo vprašanja in izražalo 
mnenja. Razprava se je prek aktivnih kanalov 
družabnih medijev nadaljevala tudi po tem, 
ko so se okrogle mize in prireditev končale. 
Spletna mesta in družabni mediji so pred in 
med prireditvijo EYE ter po njej služili kot kanali 
za pogovor o skrbeh mladih in za njihovo 
politično udejstvovanje, izražanje stališč in 
stike – ne samo med vrstniki, temveč tudi z 
evropskimi voditelji. Ključni besedi #EYE2014 in 
#YOFest sta bili v treh dneh uporabljeni v več 
kot 12 tisoč tvitih.

Mladi gradijo bolj cvetočo Evropo

Glavni cilj evropske prireditve za mlade je bil 
pokazati, da so mladi pripravljeni sodelovati 
pri gradnji lepše prihodnosti ter bogatejše, 
bolj vključujoče, inovativne in trajnostne 
Evropske unije ter da so neprecenljiv vir idej, 
kako to doseči. Udeleženci prireditve EYE so 
navdušeno izmenjevali ideje in mnogi so izrazili 
željo, da bi bili tesneje vključeni v odločanje na 
ravni EU. Peter Matjašič, predsednik Evropskega 
mladinskega foruma, je dejal:

"Mladim se dandanes pogosto očita, da jim za 
politiko ni mar in da se izogibajo volitvam. Ta 
konec tedna so se združili mladi vseh političnih 
prepričanj, pa tudi tisti, ki jih nimajo. Vsi so 
izkazali zanimanje in navdušenje ter bili polni 
pametnih zamisli [...] Združila jih je želja, da bi 
evropski politični voditelji prisluhnili njihovim 
jasnim in glasnim stališčem."

Organizacija European Youth Press in Evropski 
mladinski forum sta želela v tem poročilu 
zbrati ideje mladih, da ne bi bile pozabljene. 
Pri njegovi pripravi so bili uporabljeni prispevki 
novinarjev, ki so poročali o različnih dejavnostih 
med prireditvijo EYE.

Baloni Evropskega mladinskega foruma, 
 na katerih so zaobljube za nove poslance EP
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Androulla Vassiliou, komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, med razpravo o novem programu Erasmus+
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Brezposelnost mladih

Brezposelnost mladih 
Novi obeti za generacijo v slepi ulici

Dvignjene roke in zgodbe za njimi so odraz 
perečega problema brezposelnosti mladih 
v evroobmočju, ki je po podatkih Eurostata v 
februarju 2014 znašala 22,9 %. Pri tej številki je 
pomembno razumeti, da so razlike v stopnjah 
brezposelnosti mladih in razlogih zanjo 
med državami članicami tako zelo velike, da 
"evropskega odgovora" bržkone ne bo mogoče 
najti – s tem so na razpravah v okviru evropske 
prireditve za mlade soglašali mnogi. Vojska 
brezposelnih ni enako zastopana povsod po 
Evropi, saj je stopnja brezposelnosti mladih v 
Grčiji 56 %, na Hrvaškem 49 %, v Nemčiji pa le 
7,8 % (najnižja med vsemi državami članicami 
EU).

Brezposelnost mladih v Evropski uniji

Brezposelnost mladih vseeno občutno 
vpliva na vse evropske države, kar je mogoče 
ponazoriti s primeri iz Nemčije in Španije. O 
slednji se je na prireditvi EYE dosti razpravljalo. 
Država namreč doživlja velike demografske 
spremembe, saj jo mladi zapuščajo, da bi 
poiskali delo drugje. Udeleženec okrogle 

mize in aktivist organizacije za razvoj mladih 
Juventud Sin Futuro Eric Labuske je videl 
posledice tega množičnega izseljevanja:

"Vsi zapuščajo Španijo, da bi v tujini poiskali 
boljše življenje."

Govoril je iz lastnih izkušenj, saj je svoje podjetje 
raje ustanovil v Franciji kot v Španiji:

"V Franciji so stroški razmeroma nizki, v Španiji 
pa je za mlade nemogoče, da bi bili samoza-
posleni, rezen če so zelo bogati."

Priljubljen cilj mladih Špancev je tudi Nemčija 
– država z najnižjo stopnjo brezposelnosti, 
rastočim gospodarstvom in obljubo boljšega 
življenja za mnoge. Nemčija pa je zdaj 
prenehala izvajati enega od svojih programov 
zaposlovanja, s katerim je ljudem, kot je Eric 
Labuske, pomagala najti delo v tujini. Več sto, 
nemara več tisoč mladih iz gospodarstev EU, 
ki so v krizi, se je znašlo izgubljenih v Nemčiji, 
odkar je vlada potihem prenehala sprejemati 
prošnje za program, imenovan "The Job of My 
Life", ki naj bi se izvajal do leta 2018. Neuspeh 
te pobude – za program je zmanjkalo sredstev 

Na evropski prireditvi za mlade ni bilo težko najti ljudi, ki so mladi, usposobljeni in 
brezposelni. "Koliko vas je trenutno brezposelnih ali podzaposlenih," je vprašal novinar 
televizije ARTE Nazan Gödkemir, ki je vodil prireditev Beat Box Europe – The art of 
staying. Minilo je nekaj sekund, preden so se dvignile prve roke. Med navzočimi so bili 
številni z diplomami dobrih univerz, ki so opravili študijske semestre v tujini, priprav-
ništva, ki so delali zastonj, govorijo več jezikov in želijo delati v državi, ki ni njihova. 
Vseeno je roko dvignila približno tretjina ljudi v dvorani, kar pomeni, da so v zadnjem 
letu težko našli delo ali pa so trenutno brezposelni.
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in preplavile so ga prošnje iz vse Evrope – kaže, 
da migracije niso resnična rešitev za brezpo-
selnost mladih. Bolje bi bilo, če bi te težave 
reševala vsaka država članica.

Premoščanje vrzeli v veščinah

Ena od težav je, da nacionalni izobraževalni 
sistemi enostavno ne ponujajo usposablja-
nja v veščinah, ki so potrebne na trgu dela, 
zaradi česar več tisoč delovnih mest po vsej 
celini ostaja nezasedenih. Strokovnjaki, ki 
so sodelovali na prireditvi EYE, svarijo, da 
ta rastoča neusklajenost v veščinah mladim 
krade prihodnost. Anna Ludwinek iz Evropske 
fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound) pravi, da si mladi želijo 
usmerjanja glede veščin, ki jih bodo potrebovali 
na trgu dela:

"Mladi in industrija so pravzaprav na isti strani, 
ko poudarjajo, katere veščine so potrebne."

"Partnerji v izobraževanju pa so tisti, ki resnično 
ne razumejo problema."

Borjana Stančeva in Eva Parvanova iz Bolgarsko–
romunskega meduniverzitetnega centra 
Evropa (BRIE) sta se s to težavo spoprijeli na 
svoji delavnici. Razviti želita evropski referenčni 
okvir za skupne veščine, ki omogočajo zaposlji-
vost (ang. European Framework of Reference 
for Common Employability Skills), oziroma na 
kratko FORCES. Borjana Stančeva meni, da bi 
rezultat lahko koristil študentom po vsej Evropi:

"Oblikovati želimo načrt, po katerem bi urejali 
veščine, ki omogočajo zaposlitev. Tako ne bi 
ostali pri nejasnem opisu, ki bi bil pri vsakem 
delodajalcu drugačen, študentje pa bi vedeli, 
čemu se velja posvetiti. Menimo, da bi bilo treba 
to – v idealnem svetu – vključiti tudi v univerzite-
tne programe."

Drugi so prepričani, da je težave z veščinami 
mogoče rešiti s skupnimi cilji izobraževanja 

po vsej EU, za kar se je zavzela tudi poslanka 
francoskih socialistov v EP Catherine Trautmann:

"Pomembno je, da po vsej Uniji damo prednost 
določenemu številu skupnih ciljev izobraževa-
nja na podlagi tega, kar je potrebno za zapo-
slovanje ljudi."

Oblikovalci politik in mladinski aktivisti pa ne 
najdejo soglasja glede pravilnega pristopa 
za premoščanje vrzeli v veščinah in skeptiki 
opozarjajo, da od EU v politiki izobraževanja 
in usposabljanja ne kaže pričakovati preveč. 
Raziskovalec na Centru za evropske politične 
študije (CEPS) Mikkel Barslund pravi, da ni prave 
želje po delitvi pristojnosti na področju izobra-
ževalne politike z Brusljem:

"Zdi se mi, da imajo glede tega ljudje prevelika 
pričakovanja od EU. Nimam občutka, da bi si 
države članice resnično želele sodelovati pri 
oblikovanju politike izobraževanja."

Brezposelnost mladih

Mladi novinar EYMD  
(Evropski mladinski medijski dnevi) posluša razpravo 
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Programi za nabiranje izkušenj

Mladi, ki ugotovijo, da ima EU premalo vpliva 
na izobraževanje in da države članice nočejo 
sprememb, sami postajajo dejavnejši in iščejo 
rešitve zase.

Skupina mladih Agros s Cipra, ki je na prireditvi 
EYE vodila interaktivno delavnico, je opredelila 
tri ključna področja, na katerih so mladi lahko 
dejavni in tako izboljšajo svoje možnosti pri 
iskanju zaposlitve: evropski programi, prosto-
voljstvo in vseživljenjsko učenje.

"V izobrazbi je velika moč, vendar ni nujno, da po 
končani univerzi najdeš delo. Zdaj vsi študirajo 
na univerzi, kar pomeni hudo konkurenco. 
Namesto tega bi se morali posvetiti tistemu, kar 
imamo radi, a nismo dovolj izobraženi, da bi 
vedeli, kako do tega priti, kako najti delo," pravi 
Alexis Orias iz Združenega kraljestva.

Več delavnic in laboratorijev idej na prireditvi 
EYE je bilo naklonjenih pristopu "od spodaj 
navzgor", kjer mladi lahko opredelijo zasnovo in 
vsebino izobraževalnih in delovnih programov. 
Predstavnik mladinske organizacije Nationale 
Jeugdraad Sebastiaan Rood je prepričan, da bo 
probleme mogoče rešiti samo, če bodo mladi 
pri tem sodelovali.

"Bistveno je, da se mladi vključijo v uprave izo-
braževalnih ustanov, ne pa da se zgolj govori 
z njimi. Trenutno namreč nimajo možnosti 
vplivanja na strukturo programov."

Vključevanje: pomemben del programov 
EU

Ti predlogi bi resda lahko pripeljali do uspeha, 
a treba je upoštevati, da takšne politike 
pogosto prispevajo tudi k socialni razslojenosti. 
Prostovoljstvo je sicer koristno za osebni razvoj 
in poznanstva, a si številni mladi enostavno ne 
morejo privoščiti takšne naložbe v obliki časa 

in sredstev. Enako velja za program Erasmus+, 
saj štipendije pogosto ne krijejo vseh stroškov, 
povezanih s študijem ali prostovoljnim delom 
v tujini, zato so udeleženci odvisni od denarja 
svojih družin. Z izobraževanjem so bili vedno 
povezani določeni stroški in zdaj – v času 
visoke brezposelnosti in nizkih plač – številne 
družine s težavo plačujejo izobraževanje 
svojih otrok. Po mnenju Jane Sikorske, članice 
delovne skupine OBESSU s Slovaške, skupni 
stroški šolskih izletov, projektov in učnega 
gradiva pogosto presežejo 1.000 EUR na leto. 
Kot poudarja Radka Pudilova:

"Razmisliti je treba, kako bi dosegli, da bodo 
programi in priložnosti, ki se ponujajo v 
Evropski uniji, čim bolj vključujoči, sicer se bodo 
morali mladi, da bi dobili zaposlitev, opirati 
zgolj na srečo in dobra poznanstva."

Z rastočo digitalizacijo vseh poklicnih sektorjev 
se postavlja še eno vprašanje, povezano z 
veščinami – kaj storiti z ljudmi, ki ne morejo 
pridobiti vseh teh veščin, ki ne morejo dohajati 
vse hitrejšega in bolj zapletenega delovnega 
okolja? Evropska komisija je napovedala, da 
bo do leta 2015 v Evropi skoraj milijon prostih 
delovnih mest, saj delodajalci težko najdejo 
delavce z digitalnimi veščinami. Njeni kazalniki 
napredka digitalne agende kažejo, da se število 
"igitalnih“ delovnih mest poveča za več kot 
sto tisoč na leto, vendar število diplomantov 
informatike in delavcev, usposobljenih na 
področju informacijskih tehnologij, zaostaja. 
Preveč usposobljene brezposelne mlade 
osebe so le en vidik tega problema in utegnejo 
biti le začasen pojav, ki bo sčasoma izginil. 
Zapostavljen in morebiti bolj nevaren izziv so 
polkvalificirani, fizični delavci, ljudje, za katere 
ni več pravih možnosti na nobenem trgu dela 
v Evropi.
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Pomen razumevanja družbenih 
neenakosti

Med prireditvijo EYE številni poslanci 
Evropskega parlamenta niso mogli nehati 
pridigati o nevarnostih skrajnih strank in 
pomenu udeležbe na volitvah, pri čemer pa so 
pozabili, da se pravzaprav obračajo na napačne 
ljudi. Udeleženci tovrstnih prireditev se namreč 
na splošno bolj zanimajo za politiko kot 
povprečen evropski državljan. Številni izmed 
njih so potožili glede brezupnosti svojega 
položaja in Madžarka Mercedesz Oszlanczi je 
povedala:

"Kljub nekaterim rešitvam, kot so jamstvo 
za mlade in storitve za študente v okviru 
univerze, preprosto ne vidim izhoda. 
Udeleženci prireditve EYE kljub temu sodijo 
med privilegirane."

Medtem ko Evropska unija ponuja številne 
programe za študente, mlade delavce in 
podjetnike, ne smemo pozabiti na tiste, ki so 
dovzetnejši za preprosta gesla skrajnih strank, 
ko se gospodarska kriza nadaljuje. Zato bo 
v boju proti brezposelnosti mladih treba 
razumeti naraščajoče družbene neenakosti 
znotraj držav članic in med njimi, ne pa se osre-
dotočati na morebitno pomanjkanje veščin pri 
posameznikih.

Četudi je bila rastoča brezposelnost pretežno 
posledica recesije v letu 2008, se je njena rast 
nadaljevala tudi po tem, ko si je gospodar-
stvo nekoliko opomoglo. Da bi našli rešitve 
in tudi preprečili brezposelnost med mladimi 
v prihodnosti, je treba problem temeljito 
preučiti.

Agne Paksyle iz Litve je prepričana, da je 
največja težava preohlapno sodelovanje med 
vladami, izobraževalnimi sistemi, delodajalci in 
mladimi.

"Med tistimi, ki izobražujejo, in tistimi, ki 
zaposlujejo, je velika vrzel, zaradi česar nastane 
neskladje med pridobljenimi veščinami in spo-
sobnostmi, ki jih zahtevajo delodajalci. Šole in 
univerze študentom dajejo akademsko znanje, 
ne pa praktičnih izkušenj. Predlagam, da se 
uvede lahko dostopen, razumljiv in obsežen 
informacijski sistem, ki bo mladim ponujal 
vse potrebne informacije: poklicne možnosti, 
napovedi delovnih mest, povpraševanje na trgu 
dela, zadovoljstvo delodajalcev z diplomanti 
različnih programov itd."

Brezposelnost mladih

Cirkuška predstava Evropske federacije  
profesionalnih cirkuških šol (FEDEC)
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Nabiralnik idej "Brezposelnost mladih"
Nekaj idej, ki so jih mladi predstavili med prireditvijo EYE in o njih razpravljali:

Nov Marshallov načrt 

za Evropo:

načrt oživitve, po 

katerem bi do 2 % BDP 

v EU namenili podpori 

za mlade in ustvarjanju 

novih delovnih mest.

Štipendije:brezplačno in kakovostno 
formalno in neformalno izobraževanje za vse; celovite štipendije, zlasti za 

otroke iz družin z nižjimi dohodki.

Javne naložbe:
podpora EU za raziskave 
in ustvarjanje delovnih 

mest na področju 
okolju prijaznega 

gospodarstva.

Osnovni dohodek:
prejemanje osnovnega dohodka brez pogojevanja od rojstva do smrti; uvedba primerljive minimalne plače v vseh državah EU.

Izobraževalni sistemi:
uskladitev izobraževalnih programov po vsej Evropi, razvoj skupnih ciljev izobraževanja po vsej EU in uvajanje dvojnih izobraževalnih sistemov po vsej Evropi, ki bodo ustvarjali učinkovitejše povezave med izobraževanjem in trgi dela.

Mobilnost:

večja mobilnost mlade generacije 

z obsežnejšim in izboljšanim 

učenjem jezikov, obvezno leto 

izmenjave za vsakega evropskega 

srednješolca, obsežno financiranje 

izmenjav študentov, izboljšanje 

priznavanja diplom in spričeval 

ter spodbujanje izmenjav med 

podjetji v Evropski uniji, da se 

mladim Evropejcem zagotovijo 

medkulturne in jezikovne veščine, 

ki jih potrebujejo, da bi bili 

konkurenčni v globaliziranem 

svetu.

Javne naložbe:
boljša podpora za mlade podjetnike in nove zadruge, na primer znižanje davkov ali strateško 

svetovanje.

Finančne spodbude:

finančne nagrade za 

družbe, ki zaposlujejo 

mlajše od 25 let, znižanje 

davkov za mala in srednja 

podjetja.

Enakost:

sankcioniranje vseh oblik 

diskriminacije (na podlagi 

rase, spola, starosti itd.) 

prek delodajalcev.

Zbirka podatkov o 

pripravništvih:

osrednja evropska zbirka 

podatkov o pripravništvih 

(ki omogoča povratne 

informacije in ocenjevanje 

za obveščanje o možnosti 

pripravništva in primerjavo 

njihove kakovosti).
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Brezposelnost mladih

Kakovostna delovna mesta za vse  
− Komentar Evropskega mladinskega foruma

Februarja 2014 je bilo v EU, kjer mladi sicer 
predstavljajo 22,9 % prebivalstva, brezpo-
selnih približno 5,4 milijona ljudi, mlajših od 
25 let1. Kriza brezposelnosti mladih je pustila 
globoke posledice na mladih in na družbah, v 
katerih živijo. Mladi izkušajo vse hujšo revščino 
in družbeno izključenost ter vse bolj verjetno 
postaja, da bodo pristali na delovnih mestih, 
ki so slabe kakovosti in negotova. Pogodbe 
za določen čas ima sklenjene 42 % mladih 
delavcev v Evropi v primerjavi z 11 % odraslih 
delavcev2. Poleg tega so mladi pogosto žrtve 
predsodkov in diskriminacije na trgu dela. 
V nekaterih državah članicah nimajo enake 
pravice do minimalne plače in socialnega 
varstva kot starejše prebivalstvo.

Rešitev za krizo brezposelnosti mladih ni 
pristop „vsako delo bo dobro“. Pravica do 
dostojnega dela in varstvo pred brezposel-
nostjo sta temeljni človekovi pravici, za mlade 
pa je bistvenega pomena, da lahko najdejo 
kakovostno delo, se povsem vključijo v družbo 
in postanejo samostojni.

Brezposelnost mladih na prireditvi EYE

Brezposelnost mladih je bila nedvomno najbolj 
izpostavljeno vprašanje na prireditvi EYE. Mladi 
so v nezavidljivem položaju, ko vstopajo na trg 
dela. Na omenjeni prireditvi so predstavili vrsto 
zamisli za spopadanje s krizo brezposelnosti 
mladih – od predloga o novem Marshallovem 
načrtu za Evropo, po katerem bi ustvarili šest 
milijonov delovnih mest za mlade, do uradnega 
priznavanja neformalnega izobraževanja in 

zajamčenega socialnega varstva za podjetnike. 
Tudi digitalna orodja so bila omenjena kot 
sredstvo za povečanje mobilnosti, skupaj z 
dostopnim otroškim varstvom, da se zagotovijo 
enake možnosti za vse.

Evropski mladinski forum in brezposel-
nost mladih

Evropski mladinski forum zagovarja ukrepanje 
EU na naslednjih področjih, da bi se poskušalo 
obrniti trend brezposelnosti mladih.

• Naložbe in ustvarjanje delovnih mest

Evropski mladinski forum podpira zamisli, ki 
bi trend obrnile od varčevanja k ukrepom 
na evropski in nacionalni ravni, s katerimi 
bi spodbudili rast in številna nova delovna 
mesta ob spoštovanju socialnih in okoljskih 
standardov. Ne samo, da nedavni varčevalni 
ukrepi niso rešili vprašanja brezposelno-
sti mladih, študije kažejo, da so pravzaprav 
poslabšali razmere in ogrozili prihodnost 
celotne generacije.

• Kakovostna delovna mesta

Mladi v Evropi imajo pravico do kakovostne in 
stalne zaposlitve. Kakovostno delovno mesto 
pomeni socialno varstvo, varnost, minimalno 
plačo, ki ne diskriminira, ter dobre in varne 
delovne razmere. Kakovostna pripravništva bi 
lahko bila prvi korak na poti do kakovostnih 
delovnih mest. S tega vidika so države članice 
pustile mlade na cedilu, saj so privolile v 
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nezadostno priporočilo in dopustile zlorabe 
sistema pripravništev.

• Jamstvo za mlade

Mladinski forum priznava, da je lahko jamstvo 
za mlade pomembna priložnost za mladinske 
organizacije, socialne partnerje, civilnodruž-
bene organizacije ter evropske, nacionalne in 
regionalne oblikovalce politik, da predstavijo 
celovito strategijo boja proti brezposelnosti 
mladih. Za njeno izvajanje pa bodo potrebne 
velike naložbe in načrtovanih šest milijard EUR 
ne bo dovolj3.

• Podjetništvo mladih

Mladinski forum znova izraža prepričanje, 
da si mladi zaslužijo priložnost, da pozitivno 
vplivajo na družbo in da si s podjetništvom 
ustvarijo stabilno prihodnost. Mladi pa se 
pogosto znajdejo v neugodnem položaju in si 
ne morejo privoščiti slabo plačanih in nerednih 
del, ki sodijo v zgodnje faze vzpostavljanja 
mikropodjetij. Mladim podjetnikom je treba 
dati na voljo sredstva in podporo.

• Priznavanje neformalne izobrazbe

Po mnenju mladinskega foruma ima 
neformalna izobrazba navsezadnje 
pomembno vlogo pri pripravi mladih na trg 
dela. Sodelovanje v mladinskih organizacijah 
je še posebej koristno za razvijanje socialnega 
kapitala in oblikovanje novih poklicnih poti, 
zlasti za ljudi, ki niso zaposleni in se ne izo-
bražujejo ali usposabljajo ("Not in Education, 
Employment or Training", NEET), za tiste, ki so 
zgodaj opustili šolanje, in mlade priseljence4. 

Delodajalci in izvajalci formalnega izobraževa-
nja bi morali v večji meri priznavati izkušnje iz 
mladinskih organizacij in veščine, pridobljene z 
neformalnim izobraževanjem.
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 European Trade Union Institute, Benchmarking Working Europe 2012, ETUI, Bruselj
3 ILO (2012), Eurozone job crisis : Trends and Policy responses, International Institute for Labour 
Studies, Ženeva.
4 Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na možnosti zaposlitve 
mladih, ki jo je naročil mladinski forum: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print 
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Fotografiranje pri laboratoriju družabnih medijev prireditve EYE 
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Digitalna revolucija

Digitalna revolucija 
Prihodnost interneta

21. stoletje je prineslo prevlado digitalnih tehnologij na vseh področjih našega življenja. 
Na osebni ravni to velja za študij, poklicne dejavnosti in prosti čas, vendar drži tudi za 
države, mednarodne organizacije in ustanove. Ker je tehnologija prežela naše misli, 
način življenja in kulturo, so se nekateri začeli spraševati o našem odnosu do nje.

Ali nas tehnologija obvladuje? Ali nas zaradi 
tehnologije, ki jo uporabljamo, obvladujejo 
drugi? Kaj se zgodi s podatki, ki jih naše naprave 
zbirajo o nas? Navadno nove tehnologije na 
različne načine spremenijo naša življenja, kot 
se je zgodilo z medicino, prometom in komu-
nikacijo v 20. stoletju. Pisni načini komunikacije 
obstajajo že tisočletja, vendar sta privlačnost 
inovacij, kot so družabni mediji, ter hitrost, 
s katero so prežele življenja ljudi, na novo 
opredelili pojem revolucije.

Kako globoko v družbi je ta digitalna revolucija 
zakoreninjena? Če si jo skušamo ogledati s 
pozitivnega vidika, ali bi lahko spodbujala 
slavne ideale francoske revolucije iz leta 1789? 
Liberté, egalité, fraternité – svoboda, enakost, 
bratstvo.

Liberté (svoboda)

Posameznik proti sistemu, tehnologija proti 
vsebini – te razprave potekajo tako na spletu 
kot v nespletnem okolju, saj internet ni več 
pasiven prostor. Danes uporabniki nastopajo 
kot potrošniki in ponudniki ter razširjajo 
informacije svetovnemu občinstvu. Internet 
ponuja neštete demokratične možnosti 
komunikacije, ki jih ne omejujejo fizične meje, 

temveč skupni interesi. To svobodo postavljajo 
na preizkušnjo tisti, ki skušajo uporabiti 
informacije uporabnikov, zbrane v družabnih 
medijih, e-poštnih računih in osebnih spletnih 
dnevnikih.

V slovarju Oxford ima pojem svoboda veliko 
opredelitev: gre za "sposobnost ali pravico 
delovanja, govorjenja ali mišljenja po lastni 
izbiri" in "stanje neomejenosti in prostega 
gibanja". V skladu s tem so bile na evropski 
prireditvi za mlade EYE glede digitalne 
svobode posameznikov tako v spletnem kot 
nespletnem okolju izpostavljene naslednje 
teme.

Spremljanje ljudi na oblasti

Internet je nedvomno odprl vrata neodvisnemu 
novinarstvu državljanov, obliki poročanja, ki jo 
pogosto izvajajo običajni pripadniki civilne 
družbe. Pogosto naveden primer je uporaba 
družabnih medijev med arabsko pomladjo 
leta 2010, saj so imeli pomembno vlogo pri 
razširjanju novic in izražanju mnenj prebivalcev 
v več državah. Posledično se družabni mediji 
pogosto obravnavajo kot dejavnik, ki omogoča 
svobodo govora v nedemokratičnih državah, 
zato jih demokratične družbe običajno 
podpirajo.
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Agencija ZDA za nacionalno varnost in 
varstvo podatkov

Najbolj vroča razprava o osebni svobodi 
uporabnikov interneta se je začela lani, ko je 
žvižgač Edward Snowden povzročil škandal 
v zvezi z nadzorom agencije NSA. Od tedaj 
se na različnih ravneh razpravlja o vprašanju 
varstva podatkov. Evropski komisiji je bilo 
predloženih več predlogov za reformo varstva 
podatkov do konca leta 2014, po katerih naj bi 
imeli državljani pravico zahtevati, da se njihovi 
podatki izbrišejo, pa tudi obsežnejši dostop do 
lastnih podatkov.

Škandal z agencijo NSA se je izkazal za 
občutljivo politično vprašanje. Medtem ko so 
nekateri evropski voditelji pozivali k ostrejšemu 
in enotnemu političnemu odgovoru ZDA, pa 
dogodki na nacionalni in mednarodni ravni 
pričajo o precej različnih težnjah. V nasprotju 
z retoriko EU (ki v veliki meri podpira pravico 
evropskih državljanov do zasebnosti) so na 
primer Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo 
in mnoge druge evropske države tudi same 
izvajale programe množičnega nadzora.

Evropski parlament je 12. marca 2014 glasoval o 
predlogu Evropske komisije o uredbi o varstvu 
podatkov, pri čemer je 621 poslancev glasovalo 
za in 10 proti. Vendar osrednje vprašanje, 
namreč kako varovati zasebnost in obenem 
dovoliti oblastem, da opravljajo svoje naloge, 
ostaja brez odgovora. Nadzorne kamere in 
spremljanje prispevajo k boju proti terorizmu 
in hudim zločinom, kot se je na primer izkazalo 
ob nedavnih napadih v Bostonu, vendar je 
študija v Združenem kraljestvu pokazala, da 
imajo tovrstne kamere zanemarljiv vpliv na 
splošno stopnjo kriminala.

Tema je bila deležna obširne razprave na 
okrogli mizi z naslovom Eagle Eye – Big Data 
under Control (Sokolje oko – množični podatki 

pod nadzorom). Bistvena ugotovitev je bila, da 
so množični podatki nova oblika valute, s katero 
ljudje plačujejo storitve – elektronsko pošto 
in družabne medije sicer uporabljajo zastonj, 
vendar v zameno izdajo svoje osebne podatke. 
Kot je izjavil Carl Fridh Kleberg, mednarodni 
poročevalec švedske tiskovne agencije TT in 
eden govornikov na okrogli mizi:

"V internetu ne plačujete za stvari, ker niste 
potrošnik, temveč izdelek."

Udeleženci prireditve EYE so imeli ostra stališča 
o pomenu varovanja podatkov. Med igro 
vlog z naslovom Digitalni dvoboj, v kateri so 
posnemali plenarno zasedanje Parlamenta, so 
to pravico vedno znova opisovali kot eno naj-
pomembnejših pravic državljanov EU.

"Varstvo podatkov je ključno, saj je bistven 
pogoj za varnost naših državljanov in tudi 
njihovo pravico do zasebnosti. Izboljšano 
varstvo podatkov bo povečalo zaupanje 
državljanov v digitalni trg, kar bo posledično 
okrepilo naše gospodarstvo," je razložila 
Constance, udeleženka, ki je v simulaciji igrala 
vlogo predstavnice Zavezništva liberalcev in 
demokratov za Evropo (ALDE).

Tehnologija in vsebina

V laboratoriju idej Hrabri novi svet (Brave 
New World Ideas Lab) je raznolika skupina 

Digitalna revolucija

Intervencija med razpravo
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mladih delila svoje poglede na temo digitalne 
revolucije. Veliko kritik je bilo usmerjenih proti 
mednarodnim organizacijam in njihovim 
pogosto dvoumnim politikam varstva 
zasebnosti.

Po njihovem mnenju bi morali digitalno 
revolucijo opredeliti tako glede na trenutno 
situacijo kot glede na posledice, ki bi jih njen 
razvoj utegnil imeti za prihodnost. Uporabniki 
Twitterja se na primer ne bi smeli osredotočati 
na hitrost, s katero njihova sporočila potujejo 
po naši globalizirani skupnosti, temveč na 
uporabo Twitterja za politične razprave ter na 
to, kako bo spremenil naše poglede na razprave 
v prihodnosti. Naslednja generacija razprave 
ne bo več razumela kot triurni pogovor. Ali 
bi morali biti torej inovatorji odgovorni za 
pravilno oziroma nepravilno uporabo lastnih 
aplikacij? Njihove tehnologije nimajo navodil, 
kar je tudi pravilno. Zaščita svobode govora 
ostaja bistvena za demokratično družbo.

Gradnja pametnih mest

Eden vidikov svobode so t.i. pametna mesta, 
koncept, s katerim je seznanjenih zelo malo 
ljudi. Pojem "pametno mesto" opredeljuje 
povezovanje javnih storitev, da bi tako povečali 
učinkovitost in okrepili gospodarstva. To 
vprašanje zadeva prav vsakega posameznega 
prebivalca mesta, saj so med omenjenimi 
storitvami na primer promet, uprava, raba 

vode in elektrike. Korak za korakom postajajo 
mesta "pametna mesta", za dosego tega 
pa uporabljajo digitalno tehnologijo. Kot je 
povedala Ska Keller, poslanka Evropskega 
parlamenta iz stranke Zeleni/EFA:

"Pametna mesta vsekakor niso nevarna, 
pravzaprav ustvarjajo veliko novih priložnosti 
in možnosti. Gre bolj za vprašanje ažurnega 
varstva podatkov, kjer je to pomembno."

Proces ustvarjanja pametnih mest se zdi 
privlačen in prilagojen našim modernim 
družbam, vendar prinaša tudi nevarnost, da 
bodo podatki izgubljeni ali ukradeni, zato 
ni nobenega dvoma, da je treba ta razvoj 
nadzorovati.

Egalité (enakost)

Digitalna revolucija omogoča tudi večjo ena-
kopravnost v smislu priložnosti in komuni-
kacije. Prosto dostopne digitalne platforme 
lahko olajšajo demokratično udejstvovanje 
in spodbudijo državljane k izražanju mnenj o 
različnih temah. Ena izmed rešitev bi lahko bila 
vpeljava elektronskih volilnih sistemov.

"Včasih so ljudje preveč leni, da bi odšli na 
volišče, ali pa ves dan delajo in enostavno ne 
morejo voliti, četudi bi to želeli. Danes je mogoče 
v zaščitenem spletnem okolju opravljati mnogo 
stvari, na primer bančno poslovanje, zato bi 
morale evropske države omogočiti spletne 
volitve ali volitve prek pametnih telefonov, tudi 
ko ste v drugi državi," je na zaključni slovesnosti 
povedal Jean-François Gerard iz televizijske 
mreže ARTE.

Za dosego tega pa je treba odpraviti 
neenakosti v dostopu in znanju. Poleg tega 

Mladi poslanki EP z udeleženci razpravljata  
o njihovih sanjskih "pametnih mestih"
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zbiranje podatkov vpliva na enakopravnost, in 
ne le na svobodo.

Razkorak v digitalni pismenosti

Izziv izobraževalnemu osebju in vladam danes 
je čedalje večji razkorak v digitalni pismenosti, 
pri čemer so ljudje iz določenih generacij ali 
družbenih skupin izključeni iz izobraževanja 
o brskanju po spletu in uporabi digitalnih 
sistemov. Stephen Clark, direktor za odnose z 
državljani generalnega direktorata za komu-
niciranje v Evropskem parlamentu, vidi jasen 
generacijski razkorak med ljudmi, ki so odraščali 
brez tehnologije, čeprav obenem hitro pristavi, 
da ta kulturna razlika ne pomeni nujno, da so ti 
ljudje nesposobni učenja in prilagajanja.

Z digitalno pismenostjo je tesno povezana 
ideja, da je dostop do interneta človekova 
pravica, saj njegovi zagovorniki vztrajajo, da 
je internet nujen za svobodo govora. Finska je 
bila prva država na svetu, ki je leta 2010 širo-
kopasovni internet opredelila kot zakonsko 
pravico vseh državljanov.

Izobrazba: ali je prihodnost v spletu?

Podobno kot druge funkcije javnih ustanov se 
tudi izobraževanje v vse večji meri seli v spletno 
okolje. Prosto dostopni spletni učni programi 
študentom po vsem svetu omogočajo, da 
izberejo, kaj in kdaj bodo študirali, da ocenijo, 
ali vsebine ustrezajo njihovim potrebam, in 
dostopajo do gradiva zastonj in tako pogosto, 
kot želijo.

Prosto dostopni učni viri in množični spletni 
tečaji so bili nedavno opevani kot nov trend, ki 
bo izobraževanje približal vsem. Tudi udeleženci 
evropske prireditve za mlade so razpravljali o 
možnostih tovrstnih učnih programov. Čeprav 
je število študentov v visokošolskem izobraže-
vanju doseglo 200 milijonov in naj bi v Evropi 
naraslo na 400 milijonov do leta 2030, se zdi, da 
bo treba v prihodnjih letih ustvarjati priložnosti 
za nadaljnji razvoj.

Večina udeležencev se je spraševala predvsem, 
ali bi imeli zaradi prostega dostopa do viso-
košolskih učnih programov boljše možnosti 
za zaposlitev in ali ti programi lahko nudijo 
kakovostno izobrazbo. Razprava ni ponudila 
dokončnih odgovorov na ta vprašanja, vendar 
so udeleženci kot glavne izzive pri razvoju 
prosto dostopnih spletnih učnih programov 
v Evropi omenili nizko stopnjo digitalne 
pismenosti, pomanjkljivo opremo in manjšo 
usmerjenost izobraževalnih sistemov v državah 
članicah k informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam.

Boj proti kriminalu z zbiranjem osebnih 
podatkov?

Kibernetski kriminal je brez dvoma spremenil 
zakonodajo, ne le na ravni držav, temveč 
tudi na ravni Evrope. Zato ni presenetljivo, 
da je zanimanje za težavne primere, ki sta jih 
obravnavala Evropsko sodišče človekovih pravic 
in Sodišče Evropske unije, veliko. Preprosto 
povedano: vsakokrat, ko policija zbere in 

Digitalna revolucija

Udeleženci z napravo iDance Machine preizkušajo, kako se 
lahko združita tehnologija in fizična aktivnost
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uporabi podatke državljanov, smo soočeni s 
konfliktom med pravico do zasebnosti in javno 
varnostjo.

Nekateri ugovarjajo, da se nimajo ljudje, ki 
nimajo ničesar skrivati, tudi ničesar bati. Toda 
ali morajo biti naši osebni podatki dostopni 
vsem? Evropska unija se je doslej raje zanašala 
na kompromise med svobodo in varnostjo, 
namesto da bi težave reševala neposredno. 
Četudi zanemarimo številne skrbi, vprašanja 
in dvoumja glede zlorabe osebnih podatkov, 
ostaja jasno eno: čeprav skuša Evropska unija 
razjasniti pravne omejitve in ozaveščati o 
vedenju v spletnem okolju, ni našla nobenih 
praktičnih rešitev. Vprašanje anonimnosti je 
bilo pri dejavnostih na evropski prireditvi za 
mlade večkrat izpostavljeno.

"Zaščita anonimnosti v spletu, torej da imajo 
pravico ostati anonimni, je za veliko ljudi 
bistvena," je menil eden izmed udeležencev, 
Gregor Schamschula.

Fraternité (bratstvo)

Ali več možnosti udeležbe pomeni tudi večjo 
povezanost družbe? Vsi ljudje si želijo, da bi bili 
sprejeti, njihovo iskanje pa je zaradi neomeje-
nosti spleta bolj kot kdaj prej postavljeno pred 
preizkušnjo. Institucije, kot je Evropska unija, so 
skušale nagovoriti državljane po vsej celini in 
ustvariti občutek bratstva, kjer mladi sodelujejo 
v visokošolskih študijskih izmenjavah, politiki 
pa se skupaj postavljajo po robu finančni krizi.

Industrija iger želi vplivati na družbo

Razmeroma presenetljiv vidik evropske 
prireditve za mlade so bile mnoge okrogle mize 
in delavnice na temo programiranja, izobraže-
valnih iger in industrije iger na splošno. Čeprav 
se zdi nenavadno, da bi te teme povezovali s 
konceptom enotne evropske identitete, pa 
branje med vrsticami ponuja nekaj uvida:

"Desetletja so snovalci in igralci videoiger 
slednje razumeli le kot razvedrilo. Skeptiki 

Besedni oblak #EYE2014
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Zasebnost in varstvo 

podatkov:

Ustanoviti bi morali Evropsko 

agencijo za zaščito državljanov, 

ki bi bila odgovorna za zaščito 

pravic državljanov EU do 

spletne varnosti in zasebnosti! 

Evropa bi morala biti ena 

vodilnih sil na digitalnem 

področju z izvedenstvom 

in poudarkom na varovanju 

zasebnosti in zaščiti, z 

opredelitvijo višjih standardov 

zaščite za proizvajalce 

programske in strojne opreme.

so jih neizbežno povezovali z generacijo 
odtujenih, nesocialnih, agresivnih mladih," je 
rekel svetovalec oblikovanja iger Konstantin 
Mitgutsch.

"Danes se približujemo razvoju izobraževalnih 
videoiger, ki spodbujajo h gibanju, razmišljanju 
in izogibanju konfliktom. Razvijamo videoigre, 
ki so več kot le razvedrilo in bi lahko vodile do 
revolucionarnega mejnika v izobraževanju ter 
pozitivno vplivale na družbo," je še nadaljeval.

Resničen dialog med politiki in državljani?

Ali bi digitalne rešitve res lahko zbližale 
različne skupine ljudi in tako olajšale družbeno 
kohezijo? Mnogim državljanom EU se zdi Unija 
abstraktna in oddaljena ter ne vidijo njenega 
učinka na njihovo vsakodnevno življenje.

"Digitalne platforme so trenutno namenjene 
prenašanju sporočil, ne pogovorom. GovFaces 
moč družbenih medijev uporablja za 
povezovanje državljanov in politikov. Politiki 
imajo profile v storitvah Facebook in Twitter, 
kjer govorijo, objavljajo slike, vendar se ne 
sporazumevajo z drugimi. Nasprotno pa na 
spletnem mestu GovFaces ne morejo objavljati, 
temveč se lahko le sporazumevajo," je pojasnil 
Connor Sattely, operativni direktor GovFaces.
com.

Tukaj ima politik profil, kjer državljani postavljajo 
vprašanja, objavljajo zamisli ali predloge, ki 
jih uporabniki z glasom lahko označijo kot 
pomembne ali manj pomembne. Politik lahko 
nato odgovori na vprašanje s pisnim ali vide-
osporočilom. Platformo trenutno uporablja 45 
politikov, ki se prek nje pogovarjajo z državljani.

V hitro spreminjajoči se svetovni skupnosti, kjer 
smo vsi poplavljeni s podatki, kjer informacije 
v le nekaj sekundah obkrožijo svet in se lahko 
ljudje z različnih celin povežejo med seboj z 
enim klikom, je morebitni učinek interneta 
na prihodnost našega sveta eno prednostnih 
vprašanj za Evropsko unijo.

"Verjamem, da lahko skozi virtualne svetove 
mladi Evropejci svobodno izrazijo svoje zamisli, 
ne glede na to, kje živijo," je povedala Benedicte 
King, ki sodeluje pri ludwigsbourški pobudi.

Po njenem mnenju bi lahko čedalje zmogljivejši 
sistemi spletne komunikacije služili kot most 
med različnimi kulturami, zamislimi in ljudmi 
iz celotne Evrope ter tako začeli oblikovati 
prihodnost Evrope v sodelovanju z mladimi, ki 
bodo čez nekaj let odgovorni zanjo.

Digitalna revolucija

Udeleženec prireditve EYE predstavlja svoje zamisli
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Nabiralnik idej "Digitalna revolucija"
Nekaj idej, ki so jih mladi predstavili med prireditvijo EYE in o njih razpravljali:

Digitalne pravice:

Pravice uporabnikov 

interneta bi morale biti 

svetovne in enakovredne, 

enakopravnost podatkov, 

pravica do zasebnosti 

in pravica do varstva 

podatkov pa bi morale 

postati človekove pravice.

Območja brez medijev:
Ustvariti bi bilo treba 

območja brez medijev, 
da bi si lahko odpočili od 
informacijskih tehnologij.

Prost dostop:
Prost dostop do znanja in raziskovalnih publikacij, spodbujanje odprtokodne programske opreme in brezplačne kulture (filmi, 

glasba, igre).

Zasebnost in varstvo 

podatkov:

Ustanoviti bi morali Evropsko 

agencijo za zaščito državljanov, 

ki bi bila odgovorna za zaščito 

pravic državljanov EU do 

spletne varnosti in zasebnosti! 

Evropa bi morala biti ena 

vodilnih sil na digitalnem 

področju z izvedenstvom 

in poudarkom na varovanju 

zasebnosti in zaščiti, z 

opredelitvijo višjih standardov 

zaščite za proizvajalce 

programske in strojne opreme.

Brezžični internet 

za vse:

Brezplačen in prosto 

dostopen brezžični 

internet ter internet 

povsod in za vse.

Tehnične inovacije:
Več inovacij EU in sodelovanja na področju internetne varnosti in storitev v oblaku. Podpora pri uvedbi kazalnika tveganja piratstva in evropski antivirusni program, ki bi moral biti cenovno dostopen ali celo 

zastonj.

Digitalna ustava:

Potrebujemo evropsko 

konvencijo za digitalno 

prihodnost, v kateri bi bili 

vključeni državljani in predstavniki 

vseh slojev družbe iz vseh držav 

EU, da bi tako ustvarili digitalno 

ustavo. Ta ustava bi določila 

izvršljive pravice posameznikov 

v zvezi z digitalno komunikacijo, 

tj. pravico do dostopa, pravico 

do poslovanja ter tudi pravico do 

zasebnosti in varstva podatkov. 

Poleg tega bi morala opredeliti 

načela za resnično evropsko 

infrastrukturo IT.

Naložbe:
Več naložb v nove evropske digitalne tehnologije, financiranje EU za nevladne organizacije, ki si prizadevajo za boljše varstvo podatkov.

Preglednost:

Ustvariti neodvisen 

medijski kanal EU za 

več preglednosti.

Digitalna izobrazba:V šoli bi morali poučevati digitalne veščine ter ozaveščati o digitalnih pravicah in zasebnosti podatkov, da bi vzgojili generacijo celovitih digitalnih strokovnjakov.
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Digitalna revolucija

Oblikovanje prihodnosti interneta  
− Komentar Evropskega mladinskega foruma

Mladi evropski državljani so med najbolj 
omreženimi in usposobljenimi uporabniki 
interneta in novih medijev na svetu. V več 
kot 25 državah je med mladimi več kot 95 % 
uporabnikov interneta, medtem ko približno 
63 % oseb, starih od 16 do 24 let, že uporablja 
mobilni internet5. Mladi so postali najpomemb-
nejša ciljna skupina za ponudnike interneta 
in spletnih vsebin ter ena najbolj dejavnih 
skupin, ki proizvaja in razširja informacije 
prek novih medijev. Zagotavljanje zaneslji-
vega in hitrega dostopa do interneta, pravice 
do zasebnosti in varstva podatkov, svoboda 
izražanja in udeležba državljanov so nekatera 
izmed glavnih vprašanj, ki so jih v zadnjih letih 
izrazili mladi in mladinske organizacije v Evropi. 
Evropska prireditev za mlade je bila priložnost 
za pogovor o digitalni revoluciji. Obenem je 
dogodek služil kot spodbuda, kako mladim 
evropskim državljanom omogočiti vpogled v 
procese odločanja o prihodnosti spleta. 5.500 
mladim, ki so bili v Strasbourgu, so se prek 
spleta pridružile stotine Evropejcev.

Digitalna prireditev za mlade od začetka 
do konca

Evropska prireditev za mlade je bila zasnovana 
v okviru digitalne soudeležbe od začetka 
do konca. Pred, med in po dogodku so imeli 
udeleženci možnost pogovora ter izražanja 
zamisli z uporabo digitalnih orodij. Poleg 
tega so v profilih Evropskega parlamenta in 
Evropskega mladinskega foruma v družabnih 
omrežjih v času prireditve potekali pogovori v 

živo, tako da so lahko sodelovali tudi mladi, ki se 
prireditve v Strasbourgu niso mogli udeležiti.

Mladi so imeli med tridnevno prireditvijo 
priložnost deliti svoje poglede na digitalno 
revolucijo. Udeleženci so prisostvovali 
razpravam o vplivu družabnih medijev na 
odpiranje političnih procesov ter povečevanje 
udeležbe državljanov, kot tudi na kompleksna 
vprašanja množičnih podatkov kot sodobne 
valute in vpliva na pravice uporabnikov 
interneta.

Evropski mladinski forum in digitalna 
revolucija

Krmarjenje skozi neznansko kompleksno in 
nenehno razvijajoče se področje digitalne 
revolucije je neverjeten izziv, vendar se je 
Evropski mladinski forum zavezal, da se bo z 
njim soočil. Evropska unija mora proaktivneje 
poseči v komunikacijo in zagotoviti varstvo 
pravic državljanov ter oblikovati ustrezne in 
sodobne politike. Mladinski forum še posebno 
poudarja naslednje:

• Pristop na podlagi pravic

Razvoj novih medijskih politik in upravljanja 
interneta mora biti proces, osredotočen na 
uporabnika, s poudarkom na demokratičnih 
vrednotah, svobodi in človekovih pravicah, 
obenem pa vsem dati enake spletne možnosti.

• Prečni in celovit zorni kot

Digitalna revolucija se ne bi smela osredoto-
čiti le na digitalizacijo vseh Evropejcev, temveč 
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tudi na ustvarjanje inovativnih ekosistemov za 
zagotavljanje dolgoročnih rešitev za najbolj 
nujne težave, s katerimi se soočajo mladi. 
Razvijanje zanesljive spletne politike na ravni 
EU je prvi korak k razvoju orodij, ki bodo mladim 
in mladinskim organizacijam omogočala sou-
stvarjanje pomembnih projektov.

• Vključenost mladinskih organizacij

Mladi in njihove organizacije lahko odigrajo 
pomembno vlogo pri zavzemanju za pravice 
mladih v spletnem in nespletnem okolju, zato bi 
jih morali obravnavati kot deležnike v razpravi o 
internetnih pravilih in novih medijskih politikah. 
Mladinske organizacije v potekajočih razpravah 
prispevajo zelo specifične in bistvene glasove 
mladih.

• Digitalne rešitve za nujne težave, s 
katerimi se soočajo mladi

Kakovostne službe, kakovostna izobrazba in 
predvsem večja avtonomija ter vključenost 
v družbo bi morale usmerjati prednostne 
naloge digitalne agende na evropski in 
nacionalni ravni. S stališča zaposlitev so novi 
mediji in informacijske tehnologije ključni za 
spodbujanje inovacij in podjetništva mladih. 
Tudi izobrazba je bila prepoznana kot ključni 
dejavnik integracije novih medijev in spleta v 
naša življenja.

• Novi mediji in neformalno izobraževanje

Izobrazba postaja vse pomembnejši dejavnik 
integracije novih medijev v naša življenja, 
vendar v mnogih javnih šolah po Evropi sploh 
nimajo dostopa do spleta ali pa je ta neustrezen. 

Po mnenju mladinskega foruma so reforme, kot 
so e-učenje, digitalni dostop v šolah, e-knjige in 
e-gradivo, pa tudi vključevanje novih medijev v 
učne programe, ključne, če želimo, da se bodo 
sedanje in prihodnje generacije lahko soočile z 
izzivi družbe, v kateri živijo. Mladinske organiza-
cije bi morale skozi neformalno izobraževanje 
pri mladih spodbujati zlasti veščine uporabe 
digitalnih medijev.
5 Kazalniki napredka digitalne agende za leto 2013, http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/DAE%20SCOREBOARD%202013%20-%20SWD%202013%20217%20FINAL.pdf

Razpravljanje na prireditvi YO!Globe



2828



29Ideje za boljšo Evropo – Poročilo EYE2014

Prihodnost  
Evropske unije

Prihodnost Evropske unije:  
Bo z mlajšo generacijo kaj svetlejša?

Leta 1952, ko je bil evropski projekt zasnovan, 
je Schuman sanjal o tem, da se bo nekoč razvil 
v tesno povezano Unijo, vendar je bilo – in še 
vedno je – nemogoče predvideti vse izzive, 
ki so z njim povezani. Med kontrolo idej za 
ozaveščanje državljanov o tem, da je treba 
uravnotežiti demokracijo in učinkovitost, so se 
pobudniki idej in oblikovalci politik sestali, da 
bi razpravljali o morebitnih reformah v okviru 
evropskega povezovanja. Eno najpomemb-
nejših vprašanj je bilo, kako mlade in člane 
marginaliziranih skupin vključiti v evropsko 
zakonodajo.

Je evropska politika elitistična?

Mlada poljska udeleženka Monika Kalinowska 
je opozorila na vprašanje profesionalizacije 
politike in splošno prepričanje, da je evropska 
politika – kot jo je označila ona – za bogate:

"Elitizem evropske politike sproža veliko 
hujše polemike kot pomanjkanje pregled-
nosti v Evropskem svetu. S priporočili za bolj 
vključujoče in manj elitistične politike EU si 
določeni politični akterji sicer lahko zlahka 
zagotovijo večjo politično podporo, ni pa z 
njimi mogoče zajeti kompleksnosti politike na 
splošno."

Namen je sicer bil, da bi bili pobudniki idej 
in oblikovalci politik enakovredno zastopani, 
vendar je Anna Burek opazila, da so oblikovalci 
politik večinoma namenili manj pozornosti 
tistim, ki so poskušali ponuditi rešitve:

"O idejah pobudnikov se skorajda ni razpra-
vljalo – izglasovane so bile za dobre ali slabe, 
nič dosti več," je dejala.

S tem se je strinjala tudi Soetkin Verhaegen iz 
Belgije:

"Zavedati se moramo, da so v ospredju teh 
srečanj predvsem klepetanje in prazne obljube, 
hkrati pa je dejstvo, da ta srečanja sploh 
obstajajo, korak v pravo smer."

Med predlogi udeležencev dogodka so bili 
spodbujanje enakosti spolov, združena Evropa 
(tako v političnem kot v gospodarskem smislu) 

Evropska unija se vse od svoje ustanovitve nezadržno razvija. Udeleženci prireditve 
EYE so bili pozvani k sodelovanju v razpravah, posvetih, igrah vlog in številnih drugih 
dejavnostih, ki naj bi jih spodbudile k razmisleku o tem, kaj EU čaka v prihodnosti.
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ter mobilnost mladih. Številni so menili, da so 
skupni gospodarski in politični interesi ena naj-
pomembnejših prednostnih nalog EU.

Unija za koga?

Udeleženci so v okviru mnogih dejavnosti 
omenili številne nevarnosti, ki ogrožajo obstoj 
Unije, med katerimi so bile najhujše margina-
lizacija manjših držav, porast nacionalizma in 
evroskepticizem. Pri razpravi o slabostih EU 
je prevladal občutek, da bolj kot enotnosti 
primanjkuje evropskega ponosa in skupnega 
zunanjega delovanja.

"Bistvenega pomena je, da mladi začnejo 
razmišljati o pomanjkljivostih Evropske unije 
in nevarnostih zanjo, ker jih potem lahko 
odpravijo. Pomembno je tudi, da slišijo in 
razumejo argumente tako evroskeptikov kot 
proevropejcev," je v okviru ene od dejavnosti 
dejal generalni sekretar Mladih evropskih fede-
ralistov Federico Guerrieri.

Med hitro izmenjavo mnenj je vsak udeleženec 
okrogle mize lahko govoril dve minuti: osem 
govornikov z različnih področjih, med drugim 
poslanci Evropskega parlamenta, mladinski 
aktivisti in novinarji, je razpravljalo o široki 
paleti tem, npr. o migracijah, volitvah, kvotah za 
ženske, izobraževanju in brezposelnosti mladih. 
Ena od tem je bila vloga mladih v Evropski uniji, 
ki je v dvorani Evropskega parlamenta sprožila 
razgreto razpravo:

"Trditev, da so mladi prihodnost, pogosto 
pomeni, da bomo mladi lahko odločali jutri," je 
dejala Emma Mustala iz finskega nacionalnega 
mladinskega sveta.

Podpredsednik Mladih evropskih federalistov 
Evrope Peter Oomsels iz Belgije je predlagal 

ustanovitev nove osrednje vlade za države 
evroobmočja:

"Ne moremo upravljati valute 18 držav, 
medtem ko sprejemamo odločitve za 28 držav."

V razprave o nekaterih temah je bilo vključeno 
tudi občinstvo, ki je imelo možnost zastavljati 
vprašanja in glasovati o predlogih pobudnikov 
idej. Medtem ko je predlog za ozaveščanje o 
pravici do zasebnosti na spletu podprlo 83,7 % 
glasovalcev, je imelo glasovanje o umiku kvote 
po spolu tesnejši izid – skoraj polovica se je z 
umikov strinjala, 35 % jih je bilo proti, 17 % pa 
se jih je glasovanja vzdržalo.

"Če bi dobila službo, bi se spraševala, ali sem jo 
dobila samo zaradi izpolnitve kvote ali zaradi 
svojih sposobnosti," je o uvedbi kvot za ženske 
pri zaposlovanju menila razpravljavka iz Danske 
M. Mehmood.

Izobraževanje na sporedu

"Kakšno izobraževanje za Evropo?", ki je 
bilo 9. maja tema dopoldanske razprave na 
prireditvi YO!Globe, je bilo mogoče razumeti 
kot vprašanje ali pa kot obupan poziv, odvisno 
od države, iz katere so mladi prihajali, njihove 
starosti in ekonomske filozofije. Občinstvo 60 

Prihodnost  
Evropske unije

Pobarvano lice za barvit konec tedna
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predvsem sedanjih ali prihodnjih univerzite-
tnih študentov je lahko izrazilo (ne)strinjanje z 
znaki iz papirja, precej ironično pa je, da so se 
pri glasovanju zgledovali po Facebooku, ki velja 
za največjega sovražnika učenja in koncentra-
cije – uporabili so namreč všečke.

Med dogodkom, ki sta ga gostili organizaciji 
ESU in OBESSU, ki zastopata dijake in študente 
po vsej Evropi, je veter na trenutke močno 
zatresel beli prireditveni šotor YO!Globa, 
tako da so si lahko vsi navzoči še kako dobro 
predstavljali, kako bi bilo živeti v žogici za golf.

Seveda sta bila v središču razprave denar in 
vprašanje, kdo plačuje izobraževanje:

"Izobraževanje ni brezplačno, nekdo mora zanj 
plačati – tako kot so za tvoje z davki plačali 
tvoji starši," je dejal Federico Potočnik, ki 
zagovarja obliko odloženega plačila za študij, 
zaradi te njegove pripombe pa je nekdo iz 
občinstva vzkliknil, da bi takšen ukrep pomenil 
progresivno obdavčevanje.

"Več odgovornosti kot daš državi, manj je imaš 
sam, in tako postaneš marioneta politike," je 
dodal.

Generalni sekretar Mladih evropskih socialistov 
Thomas Maes je navedel vrsto dejstev in skušal 
opozoriti na nevarnost, da izobraževanje 
razumemo le kot proizvajanje delavcev:

"Izobraževanje bi moralo biti pot do izpopol-
nitve, če bi zanj zaračunavali, bi se neenakosti 
ohranjale v vseh starostnih obdobjih," je dejal.

Občinstvo je dvignilo množico všečkov, 
razprava, ki je bila na trenutke sicer tehnična, pa 
je v ospredje postavila največjo bojazen dijakov 
in študentov iz vse Evrope: da je izobraževanje 
v 21. stoletju neizogibno povezano s strahom, 
kako bodo zanj plačali.

Enakost

Pomembno vprašanje na prireditvi EYE je bila 
vključenost in to, kako zagotoviti enake pravice 
in zaščito za vse, ne glede na spol, spolno 
usmerjenost, etnično ali versko pripadnost. 
Švedinja Alva Dahn je dejala:

"Mislim, da bi lahko vse težave, ki jih imamo 
v zvezi z diskriminacijo, rešili tako, da bi ljudi 
izobrazili; gre predvsem za nepoznavanje 
razmer. Ljudi moramo izobraziti, da bodo 
razumeli, kaj priseljenec dejansko počne, da 

Mlada umetnika med cirkuškim nastopom
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ne bodo nasedali propagandi – da je bistvo 
priseljevanja v tem, da dobimo oz. izgubimo 
denar –, ker gre za veliko več. Pri priseljevanju 
gre tudi za pridobivanje oz. izgubljanje kulture 
– predvsem za pridobivanje."

Čezatlantsko povezovanje

Namen videokonference "Strasbourg kliče", 
katere moderator je bil direktor za politiko pri 
ameriški gospodarski zbornici pri Evropski uniji 
Andreas Galanakis, je bil preučiti odnose med 
EU in Združenimi državami in o njih razpravljati. 
Evropo so zastopali udeleženci prireditve EYE, 
ZDA pa ameriški dijaki in študenti. V luči razkritij 
NSA so skupaj razpravljali o vprašanju nadzora, 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti za končanje 
revščine, sodelovanju v boju proti terorizmu 
in odzivanju na rusko nevarnost. Strinjali so se, 
da je afera NSA v bistvu postala medijski cirkus, 
vprašanje izkoreninjenja revščine pa je sprožilo 
živahno čezatlantsko razpravo. Na koncu so 
dosegli soglasje, da je združitev virov z ZDA 
ključnega pomena pri obravnavanju svetovne 
revščine.

Kako rešiti problem evroskepticizma

Velik del Evrope se bori z vse večjo brez-
poselnostjo mladih, ki ponekod znaša 
kar 60 %, zato obstaja bojazen, da bo vse 
hujše politično razočaranje mladih skupaj s 
širjenjem evroskepticizma ogrozilo prihodnost 
evropskega povezovanja. Obstajajo pa ljudje, 
ki si prizadevajo za vključitev mladih v delo 
EU, da bi tako zajezili razmah politične apatije. 
Koordinatorka kampanje Y Vote 2014 (Zakaj 
glasovati v letu 2014) Alesandra Kluczka je ena 
od njih:

"Na evropskih volitvah 2009 je glasovalo le 
29 % mladih. Glavna težava je pomanjkanje 
informacij – imajo občutek, da niso zastopani, 
da se jih ne razume. Na delavnicah, kot je naša, 
se mladi seznanijo z načinom delovanja EU, 
kar jih spodbuja, da tudi sami neposredno 
sodelujejo. Poleg tega je večja verjetnost, da 
boš volil, tudi ko boš starejši, če boš začel v 
mladosti," je dejala.

Alesandra Kluczka je bila kljub temu previdno 
optimistična glede prihodnosti EU:

"EU ogrožajo nacionalizem, evroskepticizem in 
radikalna gibanja, toda ko pogledam mlade v 
državah, kot je moja rodna Poljska, ugotovim, 
da ima naša generacija možnosti, ki jih naši 
starši niso imeli. Nimamo več meja in živimo v 
obdobju miru, ki je daljše kot na drugih celinah. 
Ne bi smeli biti tako pesimistični, Evropa je 
veliko dosegla."

Prihodnost  
Evropske unije

Mladi udeleženci v plenarni dvorani na sedežih poslancev EP 
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Skupna prizadevanja za rešitev brezpo-
selnosti mladih

V sedanji ekonomski in družbeni krizi se bolj 
kot kdaj prej zdi bistvenega pomena, da 
državljani sodelujejo. Zato imajo nevladne 
organizacije, ki gojijo proaktivni pristop med 
mladimi, ključno vlogo v evropski družbi. 
Mladinska nevladna organizacija Youthnet 
Hellas, ki je leta 2013 prejela nagrado evropskih 
državljanov, mlade Grke spodbuja k proaktiv-
nosti pri iskanju priložnosti za delo. Glede na 
to, da brezposelnost mladih znaša skoraj 60 %, 
obstajata dve možnosti za državo: da ukrepa 
ali dopusti, da mladi životarijo še naprej. V tem 
smislu se zdi, da je prostovoljno ukrepanje 
način za premostitev ovir, ki mladim prepreču-
jejo dejavno sodelovanje v življenju skupnosti. 
Če nekdo postane prostovoljec, to ne pomeni 
nujno, da za svoje delo ne bo plačan – gre bolj 
za to, da sprejme pozitivni pristop do družbe.

Manos Pavlakis iz organizacije Youthnet 
Hellas je poudaril, da mladi lahko izboljšajo 
svoj položaj tako, da uberejo eno ali več od 
naslednjih treh poti: izobrazba, zaposlitev 

oz. prostovoljno delo. Organizacija Youthnet 
Hellas je za rešitev te težave v zadnjih petih 
letih sodelovala v 172 projektih:

"Pomembno je, da mladi spoznajo, da se jim 
z vključitvijo v dejavnosti odprejo številne 
možnosti," je dejal Manos Pavlakis in dodal, da 
imajo mladi v Evropi enake potrebe, interese in 
skrbi.

Družabne igre za razumevanje EU

Igre za učenje o Evropski uniji in raznoliko-
sti držav članic so bile pomemben element 
prireditve EYE. Cilj igre Evrokracija, ki jo je razvil 
Jaap Hoeksma, je razložiti Lizbonsko pogodbo:

"EU je demokracija, ki je sestavljena iz 28 manjših 
demokracij. Gre za novo obliko, ki je zapletena in 
jo je zato najlažje razložiti prek igre," je dejal.

Hans Christian John, soustanovitelj spletne 
platforme Move on Europe za spodbujanje 
tesnejšega sodelovanja in povezovanja v 
Evropi, je vodil razpravo z naslovom "Več 

Udeleženci med ogledom nastopa v baru Flower
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demokracije, prosim!". Pri tej igri si je vsak 
igralec izmislil besedo ali frazo, ki predstavlja, 
kaj mu Evropa pomeni – naštete so bile besede 
družina, svoboda, priložnost in multikulturnost. 
Ko je Christian John te besede zapisoval, je 
ugotovil:

"Nihče ne ve, kaj je Evropa – velika zmešnjava 
je, ampak nam je vseeno lepo!"

Udeleženci so najprej razpravljali o tem, kaj 
EU predstavlja, nato so prešli na razpravo o 
demokratičnih temeljih Unije, zakonodaj-
nih postopkih in demokratični legitimnosti 
evropskih institucij. Menili so, da je potrebna 
konvencija o državljanskih pravicah, in 
predlagali, da bi morale vse države članice o 
evropskih vprašanjih razpravljati na nacionalni 
ravni. Poleg tega so se spraševali, ali dejstvo, 
da Komisija ni neposredno izvoljena, ustvarja 
demokratični primanjkljaj, predlagali pa so tudi, 
da naj poslanci Evropskega parlamenta pred 
volitvami razkrijejo, za katerega kandidata za 
predsednika Parlamenta nameravajo glasovati. 
Ob koncu delavnice je Hans Christian John 
dejal, da bo te ideje predal naprej:

"Nove poslance Evropskega parlamenta 
moramo seznaniti z vašimi idejami. Ne vem pa, 
kaj bodo oni naredili z njimi."

Prihodnost  
Evropske unije

Glas iz občinstva
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Nabiralnik idej "Prihodnost Evrope"
Nekaj idej, ki so jih mladi predstavili med prireditvijo EYE in o njih razpravljali:

Mladim je treba dati glas:

Politika potrebuje več mladih, ki 

bodo zastopali interese in izzive 

mlade generacije ter se z njimi 

ukvarjali. Povečati bi bilo treba 

zastopanost mladih v Evropskem 

parlamentu, tako da bi se uvedle 

kvote za mlade pod 30 let. 

Prireditve, kot je EYE 2014, bi bilo 

treba redno izvajati, da bo mlada 

generacija slišana, volilno pravico 

pa razširiti na 16- in 17-letnike po 

vsej Evropi.

Evropska mobilnost:
Za mlado generacijo bi morala obstajati evropska študentska prevozna kartica (kartica Interrail), ki bi združevala nacionalne in mednarodne programe mobilnosti.

Izobraževanje:
Politična in državljanska vzgoja bi morali biti glavni cilj v srednji šoli, vključno z obveznim poukom o vrednotah, zgodovini, delovanju ter dolžnostih in odgovornostih Evropske unije in njenih držav članic, po možnosti na spletu in interaktivno, da bodo dijaki in študenti lahko spoznali vrstnike iz vse Evrope.

Naložbe:
Vložiti bi bilo treba več denarja v obveščanje o dosežkih in ciljih ter odgovornosti Evropske 

unije.

Združene države Evrope:

Evropa mora končno preseči 

nacionalne meje in postati 

samostojna država, v kateri 

bodo osrednjo evropsko vlado 

in evropskega predsednika 

neposredno izvolili državljani. 

Oblikovati bi bilo treba evropsko 

državljanstvo (potni list, skupne 

vrednote, poznavanje drugih 

držav, mobilnost itd.) in uvesti 

evropski nacionalni praznik, ki bi 

se vsako leto praznoval po vsej 

Evropi.

Preglednost:

Sprejeti bi bilo treba strožje 

predpise za omejitev 

vpliva lobijev in večjo 

preglednost postopka 

političnega odločanja.

Enoten nastop:

Evropska unija bi morala 

na področju migracij, 

gospodarske in zunanje 

politike ter mednarodnih 

zadev nastopati enotno. 

Konkurenco med državami 

članicami bi bilo treba 

zmanjšati, solidarnost pa 
povečati.

Socialna Evropa:
Evropa kot svetovni vzor na področju zaščite in zagotavljanja varstva človekovih pravic in akter, ki ima ključno in dejavno vlogo pri spodbujanju naprednih socialnih politik. EU znotraj svojih meja zagotavlja enakost vseh evropskih državljanov in jim omogoča kakovostno življenje z uvedbo brezpogojnega osnovnega dohodka in enotne ali vsaj primerljive minimalne plače.

Enoten volilni sistem EU:
Vse države EU bi morale imeti enak volilni sistem. Omogočiti bi bilo treba 
volitve prek interneta. 

Vzpostaviti bi bilo 
treba nadnacionalno 

listo za parlamentarne volitve (zlasti za vodilne 
kandidate).

Evropska identiteta:

S krepitvijo predstavniške, 
participativne in neposredne 

demokracije bi bilo treba 

vzpostaviti demokratično Unijo. 

Izboljšati bi bilo treba programe 

izmenjave med evropskimi mladimi, 

da bi poglobili medsebojno 

razumevanje in spodbujali skupno 

evropsko identiteto, ali pa uvesti 

enoletno potovanje po Evropi, da 

bi vsakdo, ki je pridobil strokovno 

izobrazbo (poklicno usposabljanje, 

diploma), dobil štipendijo, s katero 

bi lahko 12 mesecev potoval po 

Evropi, če bi bil pripravljen od tega 

vsaj sedem mesecev prostovoljno 

delati. Na voljo bi bila podatkovna 

zbika s priložnostmi za prostovoljno 
delo.
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Prihodnost  
Evropske unije

Močnejša in bolj demokratična Unija 

− komentar Evropskega mladinskega foruma

Na prireditvi EYE je bilo poudarjeno, da je 
Evropska unija za mlade pomembna. Vendar 
nočejo kakršne koli Evropske unije, temveč 
takšno, ki ima vizijo in daje odgovore na njihova 
pričakovanja.

EU je zaradi trenutne finančne in monetarne 
krize na pomembnem razpotju: mladi se 
že danes soočajo s posledicami krize in 
varčevanja, saj so vse bolj izpostavljeni brezpo-
selnosti, revščini in socialni izključenosti. Poleg 
tega se s sedanjo medgeneracijsko dinamiko 
težave ene generacije prenašajo na naslednjo, 
kar se kaže tudi pri sedanjih krizah in nerešenih 
ekoloških težavah. Zato je pomembno, da 
mlade postavimo v središče programa EU 
in začnemo razmišljati o njihovem mestu v 
družbi, da bomo lahko uspešno odgovorili na 
izzive, s katerimi se Evropska unija sooča in se 
bo soočala v prihodnjih letih.

Prihodnost Evrope na prireditvi EYE

Mladi udeleženci prireditve EYE so v okviru 
številnih dejavnosti razpravljali o prihodnosti 
Evrope. Poudarili so, da morajo biti institucije 
EU bolj dostopne, pregledne in bližje (mladim) 
državljanom, pri čemer so predvideli večjo 
vlogo Evropskega parlamenta. Poudarili so 
vlogo medijev, družabnih medijev in državljan-
ske vzgoje, da bi lahko bolje pojasnili dejavnosti 
EU, ter da je treba vlogo mladih v postopku 
odločanja na evropski ravni proaktivno okrepiti. 
Med pomisleki mladih udeležencev so zelo 
pomembno mesto zavzela tudi kakovostna 

delovna mesta; ocenili so namreč, da trenutni 
varčevalni ukrepi škodijo socialni politiki, in to v 
času, ko vsaka četrta mlada oseba živi v revščini.

Evropski mladinski forum in prihodnost 
Evrope

Evropski mladinski forum je ponosen na to, 
kar so mladi pokazali na teh razpravah: anga-
žiranost, vizijo, pa tudi realizem in sposobnost, 
da Evropski uniji predlagajo konkretne ukrepe. 
Zelo smo tudi veseli, da so številne naše zahteve 
za naslednji mandat Evropskega parlamenta in 
Evropske komisije, ki smo jih izrazili v kampanji 
LoveYouthFuture (LjubezenMladiPrihodnost), 
močno odmevale v Strasbourgu.

Vsekakor smo prepričani, da mora EU – če 
želi izboljšati položaj mladih v Evropi – nujno 
sprejeti ukrepe v zvezi z naslednjimi petimi 
področji:

• Bolj demokratična Unija

Evropska unija mora okrepiti demokracijo, 
in sicer s spodbujanjem evropske državljan-
ske pobude, oblikovanjem nadnacional-
nih volilnih list za evropske parlamentarne 
volitve in neposredno izvolitvijo predsednika 
Evropske komisije. Da se bo slišal glas mladih, je 
bistvenega pomena, da evropske in nacionalne 
stranke predlagajo več mladih kandidatov za 
izvoljive položaje in da države članice Evropske 
unije starost za udeležbo na volitvah v Evropski 
parlament in vseh drugih volitvah znižajo na 16 
let.
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• Trajnostna nova rast

Za izhod iz krize in – širše gledano – prihodnost 
EU je treba na podlagi socialno in okoljsko bolj 
trajnostnega razvojnega modela ustvariti novo 
rast. Podjetništvo in zeleno gospodarstvo sta 
izredno pomembna za avtonomijo mladih, 
bodisi v smislu podjetij, ki jih ustanovijo 
mladi, bodisi kot vir delovnih mest zanje. EU 
pozivamo, naj se bori proti brezposelnosti 
mladih in podpira bolj trajnostno gospodar-
stvo. EU bi morala države članice usmeriti v 
bolj trajnostne modele gospodarstva ter hkrati 
zagotoviti, da bo kakovost ustvarjenih delovnih 
mest v skladu z minimalnimi standardi. 
Vzpostaviti je treba zlasti sisteme minimalnih 
plač ter evropski status za pripravnike.

• Močnejša Unija

Da bi se izpolnila pričakovanja mladih, je 
ključnega pomena tudi, da Evropska unija 
naredi korak naprej. Države članice številnim 
izzivom niso več kos same, zlasti kar zadeva 
ekonomsko, javnofinančno, okoljsko in socialno 
politiko ter politiko zaposlovanja. EU bi morala 
za vzpostavitev novega in bolj pravičnega 
ravnotežja med varčevalnimi ukrepi in 
socialnimi politikami v celoti izkoristiti pristoj-
nosti, ki jih že ima. Podobno pričakujemo, da 
bo EU pogumno uporabila določbe člena 165 
PDEU za "spodbujanje sodelovanja mladih v 
demokratičnem življenju v Evropi" in okrepila 
vlogo mladih v evropski demokraciji.

• Novi viri za nove naložbe

Evropska unija bo za reševanje takšnih ključnih 
vprašanj potrebovala tudi sredstva, to pa 
pomeni nove vire za nove naložbe. Imeti bi 
morala možnost, da svoje vire pridobi z 
neposrednim obdavčenjem okoljskih vplivov 
in evropskim davkom na finančne transakcije.

• Socialna Evropa

Evropska unija je določila standarde za 
varstvo človekovih pravic in gradila na 
vrednotah demokracije in vladavine prava 
ter s tem generacijam omogočila, da so 
premagale stara nasprotja in živele v miru. 
Hkrati je razvila evropski socialni model, ki 
zajema visoko stopnjo zaposlenosti, ustrezno 
socialno zaščito, boj proti socialni izključeno-
sti in visoko kakovost izobraževanja, usposa-
bljanja ter varovanja človekovega zdravja, s 
čimer svojim državljanom omogoča dostojno 
življenje. Bistvenega pomena je, da imajo nove 
generacije koristi od tega pravnega reda, zato 
je ključno, da Evropska unija ostane zvesta 
svojim vrednotam in zagotovi, da se socialne 
reforme ne bodo izvajale na račun mladih.
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Trajnostnost

Trajnostnost

Na poti k bolj zeleni Evropi

Trajnostnost je obširna tema, ki zajema številna vprašanja – od dostopa do energetskih 
virov in možnih rešitev za čezmerno izkoriščanje ribolovnih virov do javne porabe, 
nadzora finančnih trgov in svetovne trgovine. Udeleženci prireditve EYE so se teme 
lotili z navdušenjem, prispevali so k razpravam in laboratorijem idej ter pridobili navdih 
iz medsebojne izmenjave dobre prakse. Osredotočili so se na vprašanje, kako idejo traj-
nostnosti vključiti v ekonomijo, okolje in družbo in tako ustvariti boljšo Evropo.

Evropa – okolju prijazna in trajnostna?

Na enem od zasedanj je okrog 60 udeležencev 
iz številnih držav imelo možnost predstaviti 
svoje poglede na bolj trajnostno in okolju 
prijazno Evropo. 18-letni Philippe iz Švice je 
dejal, da ne smemo samo govoriti, temveč 
moramo dati jasno sporočilo, Imogen iz 
Velike Britanije pa je dodala, da bi kot mlada 
državljanka Evropske unije rada imela vpliv na 
njeno politiko glede trajnostnosti.

Ob koncu zasedanja so udeleženci predstavili 
pet vizij evropske trajnostnosti: družbo brez 
odpadkov z izdelki, ki jih je mogoče v celoti 
reciklirati, nove načine proizvodnje energije, 
lokalno proizvodnjo hrane ter trajnostni 
prometni sistem na evropski ravni. Največkrat 
so poudarili, da je treba bolje razumeti okolje in 
trajnostnost ter se o tem izobraževati, omenjali 
pa so tudi dostop do čiste vode in sklenili, 
da reševanje tega vprašanja zahteva skupno 
ukrepanje na evropski namesto na nacionalni 
ravni.

Gledališče in igre vlog na temo 
trajnostnosti

Dragocen prispevek k prireditvi EYE je 
bila politična gledališka predstava „Smo v 
krizi" (We've got a Crisis) avtorja Wolfganga 
Wiegarda, predsednika nemškega sveta 
ekonomskih strokovnjakov. Predstava s tremi 
igralci je na zabaven in šaljiv način obravnavala 
zapletena vprašanja, kot je konverzija neservi-
siranih nepremičninskih posojil, negativni vpliv 
sistemov snežne kepe in vprašanje nadaljnjega 
obstoja evra. Okrog 110 udeležencev je uživalo 
ob živi glasbi, videoposnetkih in spontanem 
petju.

V igri vlog, ki je bila posvečeno okolju, 
podnebju in trajnostnosti v Evropski uniji, so 
lahko udeleženci prireditve EYE prevzeli vlogo 
poslancev Evropskega parlamenta. Razdeljeni 
so bili v sedem evropskih političnih skupin in 
so razpravljali o okviru podnebne in energetske 
politike do leta 2030, ki temelji na resnični 
zakonodaji. Udeleženka Hanan Kostet iz Belgije 
je menila, da bi se morala EU bolj osredotočiti 
na spodbujanje zelenih rešitev, namesto da 
kaznuje tiste, ki delujejo proti trajnostnosti.
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"EU lahko vpliva na to, tako spremeni miselnost 
potrošnikov, da raziskave in razvoj usmeri v 
bolj zelene rešitve ter da razmišlja dolgoročno. 
Potrebujemo veliko spremembo, sicer se 
položaj ne bo izboljšal," je dejala.

"Poslanci EP za en dan" so sprejeli tri 
ambiciozne cilje do leta 2030: 55-odstotno 
zmanjšanje toplogrednih plinov, 45-odstotni 
delež obnovljivih virov energije in 40-odstotni 
skupni prihranek energije. Za financiranje teh 
dosežkov so sklenili, da bodo države članice 
krile dodatne stroške, ter predlagali reformo 
sistema EU za trgovanje z emisijami, tako da 
se za emisije ogljika uvede najnižja in najvišja 
cena. Vroča razprava o biogorivih se je zaključila 
z glasovanjem o ohranitvi spodbud, na primer 
za blažitev revščine v državah v razvoju. Poleg 
tega je bila izdaja dovoljenja za pridobivanje 
plina iz skrilavca prenesena na raven Unije.

Pravična trgovina

Ker je 10. maj svetovni dan pravične trgovine, 
je urad za podporo pravični trgovini organiziral 
razpravo o odnosu med pošteno trgovino in 
EU. V uvodnem govoru je Alexander Flores, član 
organizacije proizvajalcev pravične trgovine 
Aprainores iz Salvadorja, govoril o pomenu te 

trgovine za skupnosti v državah v razvoju ter 
poudaril, da je pošteno plačilo bistveno za 
razvoj družbe in posameznika.

"Pomagate tudi otrokom iz teh družin, da lahko 
obiskujejo šolo," je dejal.

V zvezi s sporazumi o prosti trgovini je poudaril, 
da je treba spoštovati osnovne človekove 
pravice, zagotoviti dostojne delovne razmere 
in prepovedati otroško delo. Mednarodna 
pomoč bi se morala bolj osredotočiti na 
prenos znanja in tehnoloških inovacij kot pa na 
pošiljanje denarja.

Podnebne spremembe

Pomembna tema razprav med dvodnevno pri-
reditvijo EYE je bilo podnebje, pa tudi to, kako 
lahko evropski državljani sami zmanjšajo svoj 
vpliv na okolje. Mreža mladih Young Friends 
of the Earth Europe je organizirala interaktivno 
delavnico, na kateri so udeleženci, razdeljeni v 
skupine po celinah, razpravljali o odgovorno-
stih Evrope glede podnebnih sprememb:

"Čeprav problema trenutno ne občutimo, bo v 
prihodnje prizadel veliko ljudi," je dejal Cahner 
Max iz Španije.

Joost de Moor iz Nizozemske je povedal:

"Vlade morajo spodbujati ljudi, da bodo ravnali 
drugače in prevzeli večjo odgovornost."

Poziv k spodbudam in podpori ribičem

Na okrogli mizi o prihodnosti ribištva so 
udeleženci poudarili najnovejše dosežke EU v 
zvezi z zakonodajnimi spremembami in tudi 
velike izzive pri izvajanju in doseganju skupne 
politike EU, kljub dejstvu, da so nekatere države 
veliko bolj prizadete kot druge. Udeleženci 
so kritizirali močno lobiranje, zaradi katerega 
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je bilo pred kratkim v Parlamentu s tesno 
večino zavrnjeno opuščanje globokomorskega 
ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami, in 
ocenili so, da bi bilo treba zadevo ponovno 
uvrstiti na dnevni red. Poleg tega so številni 
udeleženci, zlasti z juga Evrope, zahtevali več 
spodbud in podpore za ribiče v svojih državah, 
da bi se na primer lahko preživljali z ribiškim 
turizmom. Menili so, da kvote in pretirana 
regulacija EU negativno vplivajo na njihove 
skupnosti. Razpravljavci in udeleženci so tudi 
predlagali večjo fleksibilnost kvot, da bi se 
manj rib odvrglo nazaj v morje, ter pobude za 
diverzifikacijo evropske prehrane, tako da bi 
obsegala več vrst rib.

Zavzemanje za okolje

Energetska varnost, prehod na obnovljive vire 
energije, izboljšanje energetske učinkovitosti 
ter boj proti podnebnim spremembam so bili 
v središču okrogle mize z naslovom "Moč je 
v naših rokah…" (We've got the power...). Ena 
glavnih tem, o kateri so govorili udeleženci in 
razpravljavci, je zanesljiva oskrba z energijo ob 
upoštevanju ustreznih gospodarskih, okoljskih 

in družbenih vidikov trajnostnosti. Glede na 
sedanjo diplomatsko krizo med EU in Rusijo 
je bilo izpostavljeno zmanjšanje evropske 
odvisnosti od ruskega plina in nafte. Ena od 
predlaganih rešitev je bila, da bi se usmerili na 
Kanado in njene velike zaloge nafte in plina. 
Vprašanje pa je, ali je za EU, ki želi biti vodilna 
sila na področju trajnostnosti, sprejemljivo, 
da se tam izkorišča katranski pesek in da ima 
zapleteni proces ekstrakcije izjemne družbene 
in okoljske učinke. Kait Bolongaro, ki živi v 
Parizu, ne misli tako:

"Kdo se bo zavzel za okolje, če ne Evropska 
unija? Nedavno ublažitev mnenja glede 
predlagane direktive o kakovosti goriv, ki bo 
dovolila uvoz nafte iz katranskega peska, bi 
bilo treba razveljaviti."

Večje soglasje je bil doseženo glede 
spodbujanja obnovljivih virov energije in 
povečanja energetske učinkovitosti. Tudi raz-
pravljavci so zahtevali večjo udeležbo mladih 
pri teh vprašanjih.

Trajnostno organiziranje

Organizacija tako velike prireditve, kot je 
FYE, zahteva veliko logistike in načrtovanja, 
da bi bila čimbolj trajnostna. Ewa Iwaszuk, 

Še en prizor iz cirkuške predstave v baru Flower

Trije prostovoljci na eni od številnih  
info točk v Parlamentu 
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prostovoljka pri mednarodnih prijateljih narave 
(International Young Nature Friends), je navedla 
nekaj zamisli, kako dogodek EYE narediti bolj 
zelen:

"Glavno vprašanje je, kako združiti 5.500 ljudi 
na prireditvi, ki traja samo dva dni. Vsi pridejo 
z letalom, organizatorji pa bi morali upoštevati 
ogljični odtis in ljudi spodbujati, da pripotujejo 
z vlakom. Vem, da je le peščica ljudi kupila 
vozovnico Eurorail."

Čeprav je bila ponudba hrane velika, bi si želela 
večjo izbiro za vegetarijance in vegane:

"Mislim, da je bila večina hrane, ki se je 
prodajala med prireditvijo, od lokalnih proizva-
jalcev, kar je dobro, več izbire pa bi moralo biti 
za vegetarijance in vegane."

"Evropska unija si prizadeva, da bi bila na 
svetovnem političnem prizorišču zgled na 
področju podnebnih vprašanj. Dobro bi bilo, 
če bi se ta zavest odražala tudi na tovrstnih 
prireditvah. Organizacija tako velike mladinske 
prireditve bi bila lahko vir navdiha, organizi-
rali pa bi jo lahko tudi kot dogodek brez emisij 
ogljika," je zaključila.
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Nabiralnik idej "Trajnostnost"
Nekaj idej, ki so jih mladi predstavili med prireditvijo EYE in o njih razpravljali:

Socialna Evropa:Evropa mora učinkovito 
pomagati tistim državam, ki jih je dvig morske gladine najbolj prizadel, ker ima zgodovinsko odgovornost v procesu segrevanja planeta.

Skupne dobrine:
Čista in brezplačna voda 

mora biti dostopna 
vsem. Voda je naravni vir in človekova pravica in ne sme biti prepuščena 

zasebnemu trgu.

Promet:Obstajati bi moralo evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti, ki bi bilo subvencionirano in zato dostopno in bistveno cenejše od potovanja z letalom. Omrežje ne bi pokrivalo le središča Evrope, temveč bi se moralo razprostirati tudi na periferijo, da bi povsod spodbujali trajnostni promet.

Spodbude:
Dati bi morali prednost pobudam, ki podpirajo in se osredotočajo na zelene rešitve, namesto kaznovanja tistih, ki zavirajo trajnost. Primer so finančne spodbude za trajnostno potrošnjo, na primer znižanje davkov za osebe, ki se prehranjujejo z ekološko pridelano hrano.

Trajnostna oskrba s hrano:
Zavzemati se je treba za 

regionalno, sezonsko in ekološko 
pridelavo hrane (brez gensko 
spremenjenih organizmov), 
razviti sistem "prehranskih 

kilometrov" (= stroški hrane 
vsebujejo skrite stroške, na 

primer dobro počutje živali), 
sprejeti enotno politiko o 

ravnanju z odpadki za živilsko 
industrijo, izobraževati ljudi o 
proizvodnji hrane in živilskih 

odpadkih ter spodbujati 
diverzifikacijo evropske prehrane.

Ekološki in socialni  prstni odtis:Potrebujemo pregleden sistem za podjetja, ki delujejo na področju trajnosti in človekovih pravic. Sistem bo meril ekološki in socialni odtis podjetij.

Obnovljivi viri energije:

Spodbujati bi morali obnovljive 

vire energije ter povsem 

prepovedati jedrsko energijo. 

Pripraviti je treba načrt za 

zeleno preskrbo z energijo brez 

premoga do leta 2040, če naj 

EU ostane zaupanja vredna 

zagovornica zmanjšanja CO2. 

Vlagati je treba v trajnostni 

razvoj, na primer v raziskave 

o novih načinih proizvodnje 

zelene energije z zavezujočimi 

načrti na mednarodni ravni.

Gospodarski ukrepi:
Odpraviti je treba vse izjeme za energetsko intenzivne panoge: naj plačajo tisti, ki so za podnebne spremembe najbolj odgovorni.

Izobraževanje:

Potrebno je boljše 

razumevanje in izobraževanje 

v zvezi z okoljem in 

trajnostjo. Trajnostnost naj 

bo osnovnošolski predmet. V 

javnih medijih bi moralo biti 

več informacij o trajnostnosti 

in ekološki tranziciji v EU.

Zmanjšanje odpadkov  
in emisij:

Cilj je doseči družbo brez 
odpadkov do leta 2030, s 

standardi proizvodov, ki se 
lahko stoodstotno reciklirajo, 

z daljšimi življenjskimi cikli 
proizvodov in razvojem novih 
metod recikliranja. Zmanjšati 

je treba emisije z zmanjšanjem 
količine embalaže in prevoza. 

Učinkovito se je treba boriti proti 
nepotrebnemu onesnaževanju, 

na primer z izobraževanjem. 
Prepovedati je treba plastične 

vrečke v trgovinah.



44 Ideje za boljšo Evropo – Poročilo EYE2014

Trajnostnost

Mladi so ključ do bolj trajnostne prihodnosti 
− Komentar Evropskega mladinskega foruma

Če upoštevamo skrb zbujajoče dejstvo, da 
29,7 odstotka mladih v EU v starosti od 15 do 
24 let ogroža revščina ali socialna izključenost, 
ima svetovni razvojni načrt zelo neugoden 
kontekst. Vladam ni uspelo doseči razvojnih 
ciljev tisočletja ali se dogovoriti o resničnih 
in obvezujočih zavezah glede podnebnih 
sprememb. To pa niso "teme juga", temveč zelo 
resni izzivi za sedanjo in naslednje generacije 
v Evropi. Pomemben korak naprej je bil, da 
je konferenca Rio +20 priznala sinergije med 
trajnostnostjo in programom za svetovni 
razvoj in s tem dokončno potrdila soodvisnost 
ljudi in okolja. Ko bodo opredeljeni novi 
cilji trajnostnega razvoja, bodo soobliko-
vali življenje mladih v Evropi in svetu in med 
drugim obravnavali revščino, izobraževanje, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje in okoljske 
izzive.

Sedanja razprava o novi globalni agendi je 
zato za mlade ključnega pomena. Evropski 
mladinski forum želi zagotoviti, da bodo mladi 
in mladinske organizacije nepogrešljivi akterji 
pri razvoju in izvajanju tega programa, ki bo 
lahko prispeval k izboljšanju položaja mladih 
v Evropi in po svetu ter hkrati jasno upošteval 
njihove pravice.

Trajnostnost na evropski prireditvi za 
mlade

Prireditev EYE je mladim dala prostor za 
razpravo in izmenjavo pogledov o trajnostnem 
razvoju. Na razpravah so analizirali kompleksna 

vprašanja, kot so proizvodnja in raba energije, 
izogibanje davkom in nestabilnost finančnih 
trgov, ter preučili alternativne pristope, kot so 
zadruge. Ugotovili so, da je trajnostnost eno od 
najpomembnejših vprašanj, ki zadeva mlade 
po vsem svetu, in pozvali nosilce odločanja, 
naj sprejmejo proaktivne in nujne ukrepe za 
ublažitev podnebne in človeške katastrofe.

Evropski mladinski forum in nova 
globalna agenda

Evropski mladinski forum meni, da so naslednje 
točke bistveni elementi učinkovitega programa 
za trajnostni razvoj po letu 2015:

• Ambiciozna nova svetovna zaveza za 
trajnostni razvoj

Evropska unija mora imeti vodilno vlogo 
pri sklenitvi daljnosežnega svetovnega 
sporazuma, ki bo poudaril odgovornost 
vlad in predvidel učinkovite mehanizme 
izvrševanja. Da bi uspešno reševali zapletene 
in medsebojno povezane gospodarske, 
družbene in okoljske izzive, s katerimi se danes 
sooča svet, ter odpravili revščino s trajnostnim 
razvojem, je treba spremeniti ustaljeno prakso. 
Svetovni voditelji morajo temeljito spremeniti 
pristop do svetovnih izzivov, da bodo lahko 
za mlade pripravili program preobrazbe, s 
katerim bo mogoče zgraditi Evropo in svet, kot 
si ju želijo. Novi program mora imeti jasne in 
merljive cilje, ki bodo opredelili napredek pri 
izkoreninjenju revščine in doseganju trajno-
stnega razvoja do leta 2030. Razvoj takšnega 
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programa mora temeljiti na pravicah, biti mora 
neregresiven, splošno sprejet, uporabljati pa se 
mora povsod.

• Obsežno vlaganje v mlade kot ključne 
akterje za zagotavljanje trajnostnega 
razvoja

Mladi v starosti od 15 do 24 let predstavljajo 
približno 18 % svetovnega prebivalstva. 
Resnično vlaganje v mlade je nujno, da bodo 
lahko prevzeli odločilno vlogo v programu 
za obdobje po letu 2015. Ključno je vlaganje 
v kakovostno izobraževanje. Do leta 2030 
je treba zagotoviti splošen in brezplačen 
dostop do kakovostnega formalnega in nefor-
malnega izobraževanje na vseh stopnjah. 
Kakovostno izobraževanje je usmerjeno v 
učenca, je vključujoče in kritično do norm ter 
usposablja mlade, da lahko postanejo dejavni 
svetovni državljani. Osnovni pogoj za trajnostni 
razvoj je tudi vlaganje v kakovostna delovna 
mesta. Do leta 2030 je treba vsem mladim 
zagotoviti dostojno delo, vključno z dostojnim 
in poštenim plačilom, varne pogoje dela, 
zastopanje in socialno zaščito.

• Vključevanje mladih in mladinskih 
organizacij.

Potrebna je kakovostna udeležba mladih, 
da bi spodbudili kulturo odgovornega, pro-
aktivnega in demokratičnega državljanstva. 
Mladim je treba omogočiti, da se bodo 
vključili v družbeno, politično in gospodarsko 
odločanje ter da bodo dejavno sodelovali pri 
oblikovanju in izvajanju politik in ukrepov, ki so 

povezani z razvojem. Mladinske organizacije 
so pomemben partner pri razvoju trajnostnih 
procesov vključevanja mladih. Njihovo vlogo 
pri krepitvi sposobnosti mladih prek nefor-
malnega izobraževanja je treba priznati in jih 
obravnavati kot stalne partnerje v postopkih 
odločanja.

• Znatne spremembe pri naložbah in 
svetovnih trgovinskih modelih

Za resničen napredek pri trajnostnem razvoju 
je potrebna korenita sprememba načina 
upravljanja svetovnih naložb in trgovine. 
Odgovornost in pristojnost morata biti 
v ospredju vsakega sprejetega modela, 
mednarodno skupnost pa mora voditi načelo 
mednarodne solidarnosti. Da bi odpravili 

Šotori prizorišča YO!Village pred Parlamentom
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izkrivljajoče in nepoštene subvencije in 
spodbudili prosto trgovino, je potrebno 
usklajeno prizadevanje z udeležbo ključnih 
akterjev, kot sta Mednarodna organizacija dela 
in Svetovna trgovinska organizacija. Prednostni 
nalogi morata biti boljše upravljanje in nadzor 
finančnega sektorja in vzpostaviti je treba 
poštene sisteme obdavčitve.

• Sprememba vzorcev potrošnje in 
proizvodnje

Nujno je treba obravnavati netrajnostne vzorce 
potrošnje in proizvodnje. EU je še posebej 
dolžna ukrepati, ker je odgovorna za neso-
razmeren delež svetovne potrošnje. Nujno 
je izobraževanje potrošnikov. Državljane je 
treba bolje ozaveščati o njihovih dolžnostih 
in posledicah čezmerne porabe energije in 
virov. Hkrati se je treba zavzemati za alterna-
tivne možnosti, ki prinašajo večjo učinkovitost 
in pravičnejšo razdelitev potrošnje. Pri tem so 
pomemben vir mladinske organizacije, ker 
uporabljajo neformalno izobraževanje kot 
učinkovito sredstvo za družbene spremembe.

Prostor Magic Mirror v YO!Village,  
kjer so potekale živahne razprave
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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 Pro-

perty 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 
Erasmus, mobility and interns 

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

are! #yftt #eyestream

European Youth Press  
@youthpress

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

of age

@pack_doris #EYE2014 #eymd

Line Kuppens @linekuppens

EU anthem @pack_doris 
singing wholeheartedly! 

Proud of Europe!

Victor Sole @sule25

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

values and goals
#EYEstream #EYE2014

Raffaele De Marco  
@mr_amsterdam92

Great experience, 
great days, great 

nights! Merci  
Strasbourg! 

Giada Emer @emergiada 
@EP_YouthEvent

This should be the  
beginning! Thank you 

EYE2014 for your  
motivation

Elise Drouet @lilite5

Aleksandra Kluczka 
#EYE2014 participants 
share common values 

#genderequality,  
innovation, #mobility

Natalia Raczynska @raczynskan

@EP_YouthEvent simply 
amazing!

Ali Rıza Babaoğlan @alibabaoglan

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

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

Excellent weekend at @EP_Yo-
uthEvent / YO!Fest thanks to 
everyone who organised it

@Youth_Forum #EYE2014  
from @bycLIVE
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Evropske vrednote

Evropske vrednote

Globalen igralec – pošten igralec?

Enakost med spoloma in 
medgeneracijska solidarnost

V razpravi, ki jo je vodila poslanka Doris Pack, 
je bilo izpostavljeno sociološko vprašanje 
spola, in sicer kako bi lahko mlajša generacija v 
prihodnosti premostila razkorak med spoloma. 
Naslov okrogle mize je bil "Udeležba 50 – 50 v 
naši generaciji". Nič presenetljivega ni bilo, da 
so na okrogli mizi sodelovale tri ženske in da je 
bil delež žensk in moških v občinstvu okoli 4 : 1.

"V svoj boj moramo vključiti moške," je zatrdila 
razpravljavka Paula Nehrer iz Svetovne zveze 
tabornic in skavtk.

Če si pobliže ogledamo sestavo 500 govornikov 
na prireditvi – kjer je sodelovalo dvakrat toliko 
moških kot žensk – bi lahko trdili, da so bili 
moški ustrezno zastopani in da bi si morali 
na uradnih evropskih prireditvah, kakršna je 
bila ta, bolj prizadevati, da bi bile tudi ženske 
obravnavane kot strokovnjakinje.

Če upoštevamo, da se evropsko prebivalstvo 
stara in je sedanja povprečna starost evropskih 
poslancev 55 let, so organizatorji soglašali, da 
je pomembno spodbujati medgeneracijski 
dialog – predvsem med tistimi, ki odločajo.

"Ne želim se omejevati s starostjo. To je zgolj 
stvar osebnega mnenja in kulturnih stališč," 
je menila Sofia Valenti iz Italije med delavnico 
o premagovanju predsodkov proti drugim 
generacijam.

Hu Hao, ki je bil rojen na Kitajskem, a živi in 
študira v Franciji, je povedal, da se kitajski starši 
odpovedo vsemu, da vzgojijo svoje otroke.

"Mladi pa tega ne cenijo," je dejal.

Francoski študent Benjamin Ahamada, rojen v 
Kamerunu, ima povsem drugačne izkušnje:

"Pri nas nimamo takega odnosa do starejših kot 
mladi v Franciji. Nimamo tovrstnih stereotipov 
in starejše vedno spoštujemo."

Politična komedija

"To je kaj nenavadna predstava – če lahko 
tako rečem. Navadno si ljudje ne zapisujejo, 
kar povem. Pa tudi pol dvanajstih dopoldne ni 
ravno ura za šale," je Andy Zaltzman komentiral 
svoj govor z naslovom "Se lahko vsemu 
smejemo?".

Čeprav bi bila med govorniki na prireditvi EYE2014 zaželena večja raznolikost, so 
bile načrtovane dejavnosti več kot zadovoljive. Udeleženci so razpravljali o številnih 
pomembnih temah – na okroglih mizah o položaju Evrope kot dobre sosede in 
dragocene svetovne partnerice, s posebnim poudarkom na Ukrajini, do laboratorijev 
idej, osredinjenih na evropske vrednote v 21. stoletju.
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Dogodek gotovo ni bil povsem običajen: 
zares zanimiva izkušnja za stoglavo evropsko 
občinstvo, ki je med 90-minutno razpravo o 
namenu in mejah komedije poslušalo in se 
smejalo.

"Komedija nima smotra; njen namen ni žaliti, 
pač pa zabavati. Ali je žaljiva ali ne, je odvisno 
od opazovalca," je pojasnil britanski komik, ki se 
ima za pesimista.

Govor, ki so ga simultano tolmačili v več jezikov, 
je prevzel občinstvo in zabaval tolmače, 
načel pa tudi resna vprašanja o humorju. Ima 
komedija meje? Ali lahko škodi, ko se loteva 
družbenih problemov? Skupina se je strinjala, 
da se na račun tragedij in človeškega trpljenja 
v sedanjih in preteklih vojnah ne šalimo. Druge 
pojave, na primer politične dogodke, pa komiki 
smejo ali in tudi morajo obravnavati, saj po 
Zaltzmanovem mnenju pri delu nosijo tudi 
nekaj odgovornosti. Dejal je, da si sam določa, 
kaj je sprejemljivo, in se vsakič vpraša, ali bi 
lahko s svojo točko nastopil pred mamo.

Vsekakor se je zdelo, da publika zna ceniti 
politično komedijo:

"Bilo je krasno; mešanica šal in nekaj dobrih 
domislic o komediji. Dobro je bilo, da je bilo 
toliko smeha. V dobro voljo me je spravilo. 
Veselim se že pogovorov z drugimi o komediji 
in o tem, koliko si lahko dovoliš," je rekel Daryl 
Chou iz Avstrije.

Kako je v resnici:  
postavimo se v tujo kožo

Drugi dan prireditve EYE se je na prizorišču 
YO!Village odvila igra "Evropske vrednote: 
kako je v resnici?". Okoli 30 udeležencev je 

bilo povabljenih k ogledu in sodelovanju kot 
gledalci in igralci, ki lahko spreminjajo pripoved.

Začelo se je tako, da so igralci predstavili 
orkester med vajo in težave pri sporazumeva-
nju med glasbeniki, ki niso zadovoljni z enim 
izmed njih. Vasjo, zadržanega in plašnega 
beloruskega mladeniča, drugi ustrahujejo in 
dražijo zaradi narodnosti, prikazano je bilo 
tudi, kako so prezrli njegovo željo, da bi se 
izkazal. Kasneje so občinstvo spodbudili, 
naj spremenijo usodo glavnega junaka in si 
zamislijo, kako bi se zaščitili pred ustrahova-
njem, če bi bili v Vasjevi koži. Predstavo so 
ponovili, a tokrat so jo gledalci lahko ustavili, 
stopili na Vasjevo mesto in vskočili v njegovo 
vlogo. Junaka je igralo vsaj pet udeležencev, 
in uporabili so različne strategije, od šaljenja 
do dajanja poklonov ustrahovalcem. Nekateri 
udeleženci so pripomnili, da so v preteklosti 
doživeli diskriminacijo in da jim je igra pokazala, 
kako se odzvati drugače, ne z besedno agresijo.

Evropske vrednote

Politični komik Andy Zaltzmann
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Človekove pravice, svoboda govora in 
kazniva dejanja iz sovraštva

Čeprav se je koncept evropskih vrednot do 
neke mere prekrival z drugimi temami, je odprl 
vprašanja, kot so sovražni govor in ustrahova-
nje na spletu, in udeleženci so dobili priložnost 
za razpravo o predpisih in pravilih o internetu, 
ki jih je uvedla EU. Obenem so razpravljali tudi o 
ozaveščanju s pobudami, kakršna je kampanja 
Sveta Evrope "Ustavimo sovražni govor".

Cilj Evropskega parlamenta je spodbujanje 
človekovih pravic po vsem svetu, varstvo 
manjšin in uveljavljanje demokratičnih vrednot 
(tudi pravice do obveščenosti in medijske 
svobode). Zaradi digitalne medijske revolucije 
so razmere čedalje bolj nestanovitne: nastajajo 
nove metode za omejevanje svobode misli, 
porajajo pa se tudi novi načini, kako jih zaobiti.

V EU je veliko predpisov, ki urejajo svobodo 
izražanja; v nekaterih državah je medijska 
svoboda silno omejena in novinarji morajo 
cenzurirati svoje delo, zunaj EU pa je še dosti 
slabše.

Olivier Basille iz organizacije Novinarji brez 
meja je govoril o tem, kako pomembni so novi 

in družabni mediji za poročanje o konfliktih. 
Oprl se je na statistične podatke iz indeksa 
svoje organizacije o svobodi medijev za leto 
2014, ki kažejo, da je bilo od začetka leta ubitih 
17 novinarjev in 10 uporabnikov interneta, 174 
novinarjev in 166 uporabnikov interneta pa 
zaprtih. Indeks se objavlja vsako leto in meri 
svobodo informiranja v 180 državah. Kaže 
stopnjo svobode, ki jo v posameznih državah 
uživajo novinarji, poročevalske agencije in 
uporabniki interneta, ter prizadevanja oblasti, 
da bi zagotovile spoštovanje te svobode.

Čeprav navedeni podatki ne prihajajo iz 
Evropske unije, je Basille poudaril, da ni treba 
vedno iskati zunaj Evrope, da bi našli kršitve 
človekovih pravic na področju novinarske 
svobode – več kot polovica držav EU je namreč 
nekje na sredi lestvice.

Rusija in Evropska unija

V razpravah o svobodi govora in varnosti na 
spletu se je ponavljalo vprašanje varstva prija-
viteljev kršitev (žvižgačev). Oliver Basille je dejal:

"V Evropi in evropski politiki nedvomno manjka 
državljanskega poguma. V tem primeru je bila 
najbolj hrabra Rusija – mi nismo zmogli dati 
zatočišča človeku, ki je razkril, da so za vsemi 
nami vohunili."

Večstoglavo mlado občinstvo je odobravajoče 
zaploskalo.

V Rusiji so razmere za medije še posebej 
slabe. Kirill Korotejev, član ruske organiza-
cije Memorial, ki ji je bila leta 2009 podeljena 
nagrada Saharova, je dejal, da ruska vlada zaradi 
hitrega razvoja interneta čedalje težje blokira 
vsebino – zato preprosto menja strukturo 
medijskih institucij. Mladenka iz občinstva je 
poudarila, da so razmere za homoseksualce v 

Izmenjava izkušenj, povezanih z diskriminacijo  
− aktivnost Living Library v organizaciji Sveta Evrope
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Rusiji kritične. Pred preganjanjem jih ne ščiti niti 
policija.

"Nekaznovanost policije je bržkone eden 
največjih problemov, s katerimi se dandanes 
spopada Rusija," je dejal Kiril Korotejev.

Večkulturnost in veter populizma

V razpravi so poleg priseljevanja obravnavali 
tudi "temne strani globalizacije", predvsem 
trgovino z ljudmi. V enem od laboratorijev 
idej so 40 udeležencev povabili, naj zberejo 
inovativne ideje in rešitve za boljšo Evropo. Ena 
od zamisli so bile evropske točke srečevanja, ne 
samo za mlade in mobilne državljane, ki lahko 
potujejo po Evropi, temveč tudi za starejše 
in socialno izključene skupine v evropskem 
javnem prostoru. Najbolje je bil sprejet 
predlog o minimalni plači v vseh državah EU in 
brezplačnem izobraževanju za vse. Ob koncu 
razprave so bila mnenja deljena:

Osemindvajsetletni Robin van Leijen z 
Nizozemske je dejal, da bi se morali po 
njegovem osrediniti na večkulturnost:

"To je priložnost, ne grožnja."

Ob večkulturnosti in vetru populizma, ki veje 
po Evropi, so nekateri udeleženci prireditve 
EYE razpravljali o razmerah priseljencev v EU, 
tako o trgovini z ljudmi kot o beguncih, ki v 
Evropi iščejo boljše življenje.

"Razprava je bila zanimiva; ker sem iz Italije in 
živim blizu Lampeduse, se teh razmer še kako 
zavedam in se z njimi srečujem vsak dan," je 
povedala Sofia Valenti, in nadaljevala:

"Države članice tega ne bodo mogle rešiti same. 
Evropa mora ukrepati skupaj, EU pa mora več 
vlagati v človekoljubno pomoč."

Evropske vrednote
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Nabiralnik idej "Evropske vrednote"
Nekaj idej, ki so jih mladi predstavili med prireditvijo EYE in o njih razpravljali:

Evropa za ljudi:Želimo si Evrope, v kateri bodo ljudje pomembnejši od bank in poslov.

Boj proti sovraštvu:
Če želimo zares odpraviti sovraštvo do manjšin, se je treba lotiti korenine kaznivih dejanj iz sovraštva do lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transeksualcev.

Lestvica demokratičnosti:Evropski parlament bi moral vsako leto objaviti lestvico evropskih držav po demokratičnosti, države, ki bi padle pod določeno mesto, pa bi morale svoje politike pred njim zagovarjati. Če ga ne bi prepričale, bi se finančni prilivi ustavili. Evropski parlament bi moral pridobiti pravico zamrzniti članstvo v EU, če bi država kršila temeljne evropske vrednote.

Izmenjave in izkušnje:

Nekaj idej: 1) skupne obmejne 

večerje, ki bi jih financirala EU; 

državljani dveh držav bi se odpeljali 

do skupne meje, kjer bi se srečali 

in si delili domačo hrano in lokalne 

pijače ter se bolje spoznali; 2) 

obvezne evropske mladinske 

izmenjave, v katerih bi lahko izkusili 

drug del Evrope in na dolgi rok 

tkali prijateljstva po vsej Evropi; 

3) oblikovanje evropskih točk 

srečevanja, ne samo za mlade in 

mobilne državljane, ki lahko potujejo 

po Evropi, temveč tudi za starejše 

in socialno izključene skupine v 

evropskem javnem prostoru.

Enakost:
Spodbujati je treba enakost na vseh ravneh družbe, enak dostop do izobraževanja in zaposlitve, ne glede na spol, spolno identiteto, vero ali 

narodnost.

Izobraževanje:

Brezplačno izobraževanje za 

vse, tudi na univerzah. Uvesti 

bi morali šolski predmet 

"Evropa danes" o evropski 

zgodovini, vrednotah, 

človekovih pravicah in jezikih. 

Tako bi ozaveščali o skupnih 

vrednotah in ustvarjali 

evropsko identiteto. EU bi 

morala tudi sponzorirati 

spletno izobraževanje o 

političnih in državljanskih 

vidikih, ki bi moralo biti 

dostopno vsem šolam in 

univerzam.

Odgovorna 

obdavčitev:

Tiste, ki ne spoštujejo 

delavskih pravic ali 

okoljskih pravil, je treba 

močno obdavčiti.

Varstvo vrednot:

Pri poslovanju s tretjimi 

državami potrebuje Evropa 

strog kodeks ravnanja, 

predvsem v odnosih z 

državami, ki se jih na področju 

dobrega upravljanja in 

človekovih pravic drži slab 

sloves. To bi moralo še posebej 

veljati za izvoz orožja. Poleg 

tega bi morale institucije EU 

onemogočiti sodelovanje 

z diktatorskimi režimi (npr. 

trgovinske sporazume), četudi 

bi šlo za strateške gospodarske 

partnerice.

Evropa ni trdnjava!Pri mejnih kontrolah moramo spoštovati človekove pravice. Okrepiti moramo načela solidarnosti, etiko in skupno odgovornost za sprejemanje beguncev.

Sodelovanje:
Spodbujati je treba medgeneracijski dialog in vanj vključiti tudi mlade – predvsem s tistimi, ki odločajo, na primer z rednimi prireditvami, kot je evropska prireditev za mlade (European Youth Event – EYE) 2014, tudi na regionalni ravni.



54 Ideje za boljšo Evropo – Poročilo EYE2014

Evropske vrednote

Soudeležba, vključenost in pravice mladih  
− Komentar Evropskega mladinskega foruma

Prav med krizo se o vrednotah EU najpogosteje 
sprašujemo – kaj bi EU morala storiti in kako in 
česa ne? Bi se morala posvetiti tistemu, kar že 
tradicionalno dobro dela, ali bi se morala lotiti 
tistega, kar bi čim bolj koristilo čim večjemu 
številu ljudi? Kako lahko zagotovi, da njeno 
ravnanje ne bo imelo neželenih učinkov na 
državljane, zlasti na prihodnjo generacijo 
¬– mlade?

Mladinski forum je mnenja, da je EU v neuča-
kanosti, da bi čim prej izšla iz krize, pozabila 
na svoje mlade državljane in pri tem poteptala 
njihove pravice. Mladi danes slišijo, da se morajo 
sami rešiti iz krize – na primer z neplačanim 
pripravništvom ali dragim usposabljanjem in 
izobraževanjem. Zato ne tvegamo samo, da 
bomo izgubili generacijo mladih, marveč da 
bo povsem izgubila upanje v prihodnost in se 
bo napajala predvsem iz družbeno-gospodar-
ske prikrajšanosti – s tem pa bo že obstoječi 
razkorak še bolj zazeval.

Vsekakor je jasno, da so za vseevropske 
probleme, na primer varna delovna mesta in 
brezposelnost, potrebne vseevropske rešitve. 
V tem trenutku bodo mlade najbolje varovali 
ukrepi na evropski ravni.

Evropske vrednote na prireditvi EYE
Da za prihodnost ne bi izgubili nobene 
generacije in da bi Evropa ostala zvesta 
svojim vrednotam, bi morala EU po mnenju 
mladinskega foruma pozitivno ukrepati in 
zagotoviti pravice svojim mladim državljanom. 
To se je odražalo tudi v razpravah na prireditvi 

EYE – na primer ko je Češki mladinski svet 
razpravljal o različnih vidikih udeležbe ali ko je 
potekala razprava o izvajanju mladinskih kvot 
po EU. Mladinski forum se je osredotočil tudi na 
večplastno diskriminacijo, s katero se soočajo 
mladi – bodisi homoseksualno usmerjeni, 
invalidi, socialno in ekonomsko prikrajšani itd.

Evropski mladinski forum in evropske 
vrednote
Ne bo lahko zagotoviti, da bo EU ostala zvesta 
svojim vrednotam in da bo poskrbela za uve-
ljavljanje pravic naslednje generacije. Potreben 
bo drugačen pogled na to, kako EU ukrepa, 
in razmislek o posledicah njenega ukrepanja 
na vse generacije. EU bo morala na primer pri 
oblikovanju politike in zakonodaje, ki zadeva 
mlade državljane, te dejansko poslušati. To 
pomeni manj odločanja od zgoraj navzdol in 
več neposredne demokracije. Pomenilo bo 
tudi več vlaganja v sedanjost mladih ljudi, da 
bi jim zagotovili prihodnost, v kateri bo vsakdo 
imel možnost izkoristiti svoj potencial.

• Naložbe v mlade

Evropski mladinski forum je prepričan, da bi 
EU morala usmeriti svoje vire v podpiranje 
okoljsko trajnostne gospodarske rasti in 
socialne kohezije, pri čemer bodo ljudje in 
njihove potrebe v žarišču odločanja, mladim 
in njihovim organizacijam pa bo namenjena 
posebna pozornost. Nova EU bi se morala osre-
dotočiti na inovacije, kohezijo in mlade. Izrecno 
bi morala vlagati v kakovostno izobraževanje, 
boj proti brezposelnosti, usmerjati mlade 
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v zelena delovna mesta in podpirati mlade 
podjetnike.

• Uravnotežen proračun za rast

Države članice bi si morale prizadevati za 
pozitiven srednjeročni in dolgoročni proračun, 
s katerim ne bi krnile socialne države, tako da 
današnje generacije mladih ne bo bremenilo 
plačevanje današnjih dolgov.

• Udeležba mladih

EU bo najbolje uresničila pravice mladih, če 
jim bo omogočila poglobljeno udeležbo v 
odločanju o politikah, ki jih zadevajo – nič o nas 
brez nas. EU bi morala že zdavnaj konkretno 
ukrepati in uresničiti svojo obveznost iz 
Lizbonske pogodbe, namreč da bo spodbujala 
sodelovanje mladih v demokratičnem življenju 
v Evropi. Med drugim pozivamo države članice 
EU, naj za vse volitve, tudi evropske, znižajo 
starostno mejo za pridobitev volilne pravice na 
16 let. Politične stranke pa bi morali spodbujati, 
da bi na volitvah ponudile več mladih 
kandidatov.

• Priznanje Evropskega mladinskega foruma

Evropski mladinski forum je skupna platforma 
mladinskih organizacij v Evropi, zato bi ga 
morale vse institucije EU (tudi Parlament) 
brez pridržkov priznati kot enakovrednega 
sogovornika in z njim vzdrževati odprt, 
pregleden in reden dialog o vseh politikah in 
ukrepih, ki zadevajo mlade.

• Več neposredne demokracije

Da bi zagotovili več neposredne udeležbe 
evropskih državljanov, Evropski mladinski 
forum podpira oblikovanje nadnacional-
nega volilnega seznama za volitve v Evropski 
parlament.

Mladinski forum in njegove članice, mladinske 
organizacije iz vse Evrope, v tem prepričanju 
niso sami. Veliko teh zamisli je v kampanji 
LoveYouthFuture podprlo 240 kandidatov za 
evropske poslance in 85 izvoljenih evropskih 
poslancev iz vseh političnih skupin.

Večerni koncert na trgu Kleber
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Na prireditvi EYE je pomagalo 250 prostovoljcev iz Strasbourga 
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Danes ideje, jutri akcija:  
Mladi za boljšo Evropo

Ob izteku evropske prireditve za mlade so poročevalci na zaključnem zasedanju 
Evropskega parlamenta predstavili zbrane ideje za boljšo Evropo in jih izročili evropski 
poslanki Doris Pack, predsednici Odbora za kulturo in izobraževanje ter predstavnici 
Evropskega parlamenta. 

Kljub vtisov polnem koncu tedna, med katerim 
so se kar vrstile razprave, igre vlog, kulturne in 
športne prireditve, da koncertov in zabav niti 
ne omenjamo, so se v nedeljo v dvorano zgrnili 
udeleženci, željni prisluhniti in razpravljati o 
idejah, ki so bile predložene, in ugotovitvah 
zadnjih dveh dni. Uradni zaključek prireditve je 
bil priložnost za novo razpravo, ki je ponudila 
veliko tem v razmislek in bila izhodišče za 
nadaljnjo izmenjavo mnenj.

Deset poročevalcev je predstavilo glavne ideje 
o petih temah prireditve EYE, občinstvo pa je 
imelo priložnost za komentarje in predloge.

Johanna Nyman iz Evropskega mladinskega 
foruma je predstavila ideje za boljšo Evropo v 
zvezi z brezposelnostjo mladih, pri čemer se je 
osredotočila na odgovornost EU, da ukrepa na 
tem področju:

"Politika EU bi morala biti posvečena 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za 
mlade. Potrebujemo "new deal" za Evropo, 
vlagati moramo v mlade in oblikovati nov 
družbeni sporazum. Evropsko jamstvo za 
mlade bi lahko bila rešitev za brezposelnost 
mladih, vendar je treba vanj vložiti več denarja. 
Mladi morajo biti udeleženi pri načrtovanju, 
izvedbi in ocenjevanju. Naše najglasnejše 
sporočilo je, da za brezposelnost mladih niso 

krivi mladi, temveč družba ko celota. Ukrepati 
je treba zdaj."

Jean-Francois Gerard s televizije ARTE je 
predstavil zamisli o digitalni revoluciji in 
poudaril, da so udeleženci prireditve EYE 
izrazili precejšnje zanimanje za priložnosti na 
digitalnem področju. Prva ideja je bil piratski 
kazalnik: okence na računalniškem zaslonu, ki 
bi med prenašanjem datotek v strežnik ali iz 
njega uporabnika opozorilo, da utegne kršiti 
zakonodajo o avtorskih pravicah. Druga ideja 
je bil evropski protivirusni program: evropske 
države bi združile tehnologijo in znanje ter 
razvile skupen protivirusni program za ugodno 
ceno, ki bi evropske državljane ščitil pred virusi 
in vohunsko programsko opremo. Tretja ideja 
je bila digitalna demokracija, ki bi državljanom 
omogočila, da volijo preko spleta.

Ada Reichhart je predstavila nekaj idej o traj-
nostnosti v EU in se pri tem opirala na svoje 
izkušnje pri delu za mesto Strasbourg. Poudarila 
je, da je trenutna okoljska kriza družbeni 
problem in da ne sme postati tudi gospodarski.

"Če želimo boljšo Evropo, moramo spremeniti 
vsakdanje navade: zmanjšati porabo energije, 
znova razmisliti o sistemu proizvodnje in 
porabe, vlagati v raziskave obnovljivih virov 
energije in se tako zavezati prehodu na druge 
energetske vire."

Zaključek poročila
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Paul Girard, predstavnik Inštituta za politične 
študije v Strasbourgu in državne upravne šole 
(l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
(IEP) in l’École nationale d’administration (ENA)), 
je v zvezi s prihodnostjo Evrope poudaril, da 
moramo evropske državljane vseh starosti 
ozaveščati o tveganjih pošiljanja osebnih 
podatkov po internetu. Pozval je tudi k standar-
diziranemu evropskemu volilnemu sistemu in 
uvedbi skupnega energetskega trga, da ne bi 
bili odvisni od držav nečlanic EU, kot je Rusija, 
zaradi česar bi bile lahko države članice EU pod 
pritiskom.

László Földi iz Sveta Evrope je svoja mnenja 
in ideje za boljšo Evropo predstavil v sklopu 
evropskih vrednot in se pri tem posvetil 
naslednjim vprašanjem: evropska identiteta, 
Evropa v svetu, izzivi za Evropo, človekove 
pravice, svoboda govora, sovražni govor, 
udeležba mladih in priložnosti za mlade.

"Evropejci morajo pretehtati, kaj pomeni 
biti Evropejec v 21. stoletju. Unija je trdnjava 
človekovih pravic in demokratičnih vrednot in 
kot taka cilj priseljencev, beguncev in iskalcev 
azila. Je tudi kraj, kjer se trenutno obujajo naci-
onalizem, ekstremizem in nestrpnost."

Moderatorja Katarzyna Mortoń iz organiza-
cije European Youth Press in Peter Matjašič 
iz Evropskega mladinskega foruma sta 
udeležence povabila, naj svoje ideje za boljšo 
Evropo zapišejo in jih odvržejo v nabiralnik 
idej na prizorišču YO!Village. Te ideje bodo 
razstavljene na začasni razstavi v Hiši evropske 
zgodovine.

Zgodaj popoldne, ko so se udeleženci začeli 
odpravljati domov, je še veliko vprašanj ostalo 
brez odgovora: Zakaj je toliko evropskih 
poslancev odpovedalo udeležbo na okroglih 
mizah? Kje je bil predsednik Evropskega 
parlamenta Martin Schulz? Kaj se je zgodilo z 
raznolikostjo Evropske unije – konceptom, ki so 

ga obravnavale številne dejavnosti, govorniki 
pa so nanj pogosto pozabili? Po treh dnevih 
razgretih razprav je bilo jasno, da mladi želijo 
sooblikovati evropsko politiko – več kot 5.500 
udeležencev prireditve je prispevalo številne 
čudovite ideje za boljšo Evropo, uresničiti pa 
jih bodo morali izbrani evropski poslanci.

Zaključek poročila

Škatla idej se polni s predlogi za boljšo Evropo
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5.380 vseh udeležencev prireditve EYE (v starosti od 16 do 30 let)

5.135 udeležencev iz EU

92 udeležencev iz držav kandidatk

153 udeležencev iz držav, ki niso članice EU

600 udeležencev projekta Euroscola

10.000 udeležencev festivala YO!Fest (skupaj s koncerti in zabavo)

± 500 govornikov, moderatorjev in povezovalcev

250 prostovoljcev

Več kot 200 dejavnosti različnih oblik

14.000 tvitov z oznako #EYE2014, poslanih v treh dneh

Narodnost udeležencev Starost udeležencev

Prireditev v številkah

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Starost 
udeležencev

Udeleženci 16−17 let
Vodje skupin 18+ let
Udeleženci 18−30 let



Spletno mesto prireditve EYE:
http://www.eye2014.eu

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

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

Spletni prenos dejavnosti – video na zahtevo: 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Zahvaljujemo se vsem uradnim partnerjem prireditve EYE 2014!

Poročilo mreže European Youth Press  
s komentarji Evropskega mladinskega foruma, junij 2014

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


