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VIESTI TOIMITUSTIIMILTÄ
Vuonna 2021 kaikkien huulilla on sama kysymys: Mitä nyt? Mitä tapahtuu seu-
raavaksi?

Eurooppa on kohdannut valtavia haasteita kolmen viime vuoden aikana. Eri 
puolilla Eurooppaa on esiintynyt tulvia ja metsäpaloja. Talous on taantunut, 
ihmisoikeuksia on loukattu ja kansalaisten toimeentulo ja elämä ovat olleet 
uhattuina. Jokainen meistä on elänyt maailmanlaajuisen pandemian keskellä. 
Olemme nähneet, miten hauraita taloutemme ja terveydenhuoltomme voivat 
olla. Olemme myös tajunneet, kuinka tärkeää meidän on suojella ja tukea toi-
nen toisiamme. Arvostamme nyt yhtenäisyyttä enemmän kuin koskaan ennen.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi voi muuttaa viimeaikaisen kehityskulun 
suuntaa. Siksi nyt on entistäkin tärkeämpää kerätä, työstää ja tuoda esiin juuri 
nuorten visioita, sillä he ovat ja tulevat olemaan Euroopan tulevaisuuden kan-
nalta keskeisessä asemassa.

Minkälaisia ovat politiikat ja lait, joiden avulla nuoremmat sukupolvet varmis-
taisivat turvallisen ja elinvoimaisen tulevaisuuden? Asia selviää tästä nuorisoi-
dearaportista.
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Raporttiin on koottu Euroopan parlamentin järjestämien nuorisokuulemisten 
tulokset. Kuulemiset ovat osa tulevaisuuskonferenssia, jonka yhteydessä kan-
salaisia kuullaan paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla sekä verkossa sivustol-
la futureu.europa.eu. Nuorten ideoiden kerääminen huipentui EYE2021-tapah-
tumaan. EYE eli Euroopan nuorisotapahtuma järjestettiin nyt neljättä kertaa. 
Euroopan parlamentin Strasbourgin tiloihin kokoontui tuhansia nuoria kaik-
kialta EU:sta ja sen ulkopuolelta. Nuorten tavoitteena oli hahmotella ja jakaa 
ideoita Euroopan tulevaisuudesta.

Edellinen EYE-raportti julkaistiin EYE2018-tapahtuman jälkeen. Nuoret ovat 
saaneet äänensä kuuluviin. He vaativat ilmastopolitiikkaa, joka turvaa tulevai-
suutemme, koulutuspolitiikkaa, joka tarjoaa kaikille tasapuoliset mahdollisuu-
det, sosiaalipolitiikkaa, jonka avulla tuki suunnataan sinne, missä sitä eniten 
tarvitaan, ja paljon muuta. On selvää, että eurooppalaiset nuoret haluavat 
muokata tulevaisuutta aktiivisesti. Tämä näkyy myös siinä, että he äänestivät 
viime eurovaaleissa paljon aiempaa vilkkaammin.

Euroopan parlamentti on kerännyt kuuden viime kuukauden aikana nuoril-
ta eri puolilla EU:ta yli 1 500 ideaa ja ehdotusta sivustolle youthideas.eu. Me 
EYE-toimitustiimissä valitsimme nuorisokuulemisten suosituimmat ideat, joita 
työstettiin edelleen nuorisotapahtuman ideointityöpajoissa. Näistä valittiin 20 
ideaa. Sen jälkeen kaikki EYE-tapahtumaan paikan päällä tai verkossa osallis-
tuneet nuoret äänestivät niistä viisi parasta ideaa, jotka esitettiin tapahtuman 
päätteeksi. Raporttiin on koottu EYE-tapahtumassa työstetyt 20 lopullista ide-
aa. Siinä tuodaan esiin eniten kannatusta saaneet ehdotukset, joista keskus-
teltiin EYE2021tapahtuman päätösistunnossa. Kuulemistilaisuuksissa esitettiin 
paljon muitakin nuorisoideoita. Ne löytyvät sivustolta search.youthideas.eu.

Uskomme, että eniten ääniä saaneet ideat antavat todenmukaisen kuvan siitä, 
mitä nuoret odottavat poliittiselta päätöksenteolta. 

Tätä raporttia ei olisi ilman näitä nuoria, jotka osallistuivat nuorisokuulemisiin 
ja jakoivat muutostoiveitaan muun maailman kanssa. Suosituimpia ideoita ei 
olisi myöskään voitu kehittää edelleen ilman EYE2021-tapahtumaan osallistu-
neita nuoria – kiitos teille!

Tämä raportti ei ole vain kokoelma ideoita vaan myös äänitorvi monille. Sii-
nä esitetään konkreettinen visio yhteisestä tulevaisuudestamme. Raportti la-
dataan Euroopan tulevaisuuskonferenssin pääfoorumille futureu.europa.eu 
osana EYE2021-tapahtumaa. Se myös esitellään Euroopan tulevaisuuskonfe-
renssille ja Euroopan parlamentin jäsenille. Tarkoituksena on antaa virikkeitä 
poliittiseen keskusteluun ja tulevien politiikkojen laadintaan.

EYE2021-toimitustiimi
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ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖ

HELPOTETAAN KIERRÄTYSTÄ KAIKKIALLA EU:SSA
Rajat eivät saisi estää pyrkimyk-
siämme vähentää jätteitä ja siirtyä 
vihreään kiertotalouteen. Jäsen-
mailla on tällä hetkellä hyvin mo-
nenlaisia kierrätyspolitiikkoja. Kier-
rätystottumukset ovat siksi erilaisia, 
ja seurauksena on valtava määrä 
jätettä. Siksi on tärkeää perustaa 
yhtenäinen kierrätysjärjestelmä, 
jota sovelletaan koko EU:ssa. Pul-
lonpalautusautomaatit ovat tästä 
hyvä esimerkki. Kuluttajat maksavat 
pienen panttimaksun ostaessaan 
pakattuja tuotteita. Maksu palaute-
taan heille, kun he tuovat pakkauk-
sen palautusautomaatteihin.

Jotta tämä toimisi koko EU:ssa, on 
ratkaisevan tärkeää, että valmistus 
ja materiaalien käyttö ovat yhte-
näisiä. Pakkausten koostumusta 
yksinkertaistamalla voidaan varmis-
taa, että aivan kaikki jäte voidaan 
kierrättää tehokkaasti kaikkialla. 
Järjestelmän käyttöönotolle olisi 
varattava riittävä siirtymäaika, jotta 
ehditään mukauttaa tuotantoa ja 
tiedottaa ihmisille uusista käytän-
nöistä ja odotuksista. Pakollisilla 
merkinnöillä voitaisiin myös lisätä 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuk-
sia ja antaa heille tietoa tästä uudes-
ta järjestelmästä ja siitä, missä he 
voivat kierrättää jätteensä.
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VIHREÄ TASA-ARVO LIIKE-ELÄMÄSSÄ
Ympäristöystävällisten pienyritysten 
toiminnan helpottaminen on tärkeä 
keino toteuttaa vihreää siirtymää. 
Suuret, vähemmän kestävät yritykset 
hallitsevat edelleen markkinoita, mikä 
kaventaa vihreämpien yritysten kilpai-
lumahdollisuuksia. Jotta talouskasvu 
olisi ekologista, EU:n toimielimien 
pitäisi poistaa kaikki fossiilisten poltto-
aineiden tuet välittömästi. Nämä varat 
voidaan ohjata ympäristöystävällisten 
aloitteiden kehittämiseen pienissä 
liikeyrityksissä. Voimme esimerkiksi 
tehdä luotonsaannista joustavampaa 

pienille yrityksille, jotka noudattavat 
vihreitä periaatteita ja käytäntöjä.

Lisäksi on tärkeää, että Euroopan unio-
ni kannustaa ja tukee sellaisten pai-
kallisten markkinoiden luomista, joilla 
pienviljelijät voivat myydä paikallisia 
tuotteita lähialueen kuluttajille. Näin 
siirretään painopistettä suurten super-
markettien kulutuksesta ja tehdään 
paikallisesta kulutuksesta houkut-
televampaa perheille ja muille asiak-
kaille.
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TERVEYS

KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA TERVEYTEEN 
Meidän täytyy omaksua kokonaisval-
taisempi lähestymistapa terveyteen 
institutionaalisella tasolla. Uuden EU:n 
terveyssopimuksen avulla voitaisiin 
antaa ihmisille tietoa tasapainoisen 
ruokavalion ja liikunnan merkityksestä 
sekä palkata kouluihin mielenterveys-
asiantuntijoita. Koronakriisi on osoit-
tanut, että meidän täytyy valistaa 
ihmisiä ja auttaa heitä huolehtimaan 
paremmin henkisestä ja fyysisestä ter-
veydestään.

Uuteen lainsäädäntöön pitäisi sisältyä

• tuki mielenterveysalan asiantuntijoi-
den kouluttamiseen ja voimaannut-
tamiseen kouluissa

• terveellistä ruokavaliota ja liikunnan 
hyötyjä käsitteleviä oppitunteja kou-
luihin

• kaupunkeihin mielenterveystur-
vallisia tiloja, joihin ihmiset voivat 
hakeutua vilkkailla alueilla, jos he 
saavat paniikkikohtauksen tai muita 
mielenterveysoireita

• tiedotuskampanja, jolla kerrotaan, 
mistä saa luotettavaa tietoa terveel-
lisestä ravinnosta ja henkisen hyvin-
voinnin ylläpitämisestä.
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SAATETAAN YRITYKSET VASTUUSEEN
Ilmastonmuutos tuhoaa meidän 
terveyttämme ja maapallomme ter-
veyttä, ja ongelma on vain pahene-
massa. Tulvat, kuivuus, myrkylliset 
jätteet ja kaupunkien ilmansaasteet 
vahingoittavat Euroopan väestön 
terveyttä.

Meidän täytyy oman hyvinvointim-
me vuoksi saattaa yritykset vastuu-
seen vahingoista, joita ne aiheut-
tavat järville, valtamerille, ilmalle ja 
maa-alueille. Yrityksille pitäisi mää-
rätä seuraamuksia ympäristövahin-
goista ja niiden kansanterveydelle 
aiheuttamista seurauksista. Yleiset 
terveydenhuolto- ja hyvinvointipal-
velut maksetaan usein kansalaisten 

ja julkisista varoista. Meidän on vii-
pymättä laadittava strategia, jolla 
mitataan yritysten tuottamien jät-
teiden ja saasteiden määrät kau-
pungeissa. Kroonisten sairauksien 
ja allergioiden lisääntymistä voi-
daan pitää merkkinä paikallisesta 
saastumisesta ja väestön terveyden 
heikentymisestä.

Työnantajien pitäisi myös helpottaa 
kestävän liikenteen, kuten julkisen 
rautatieliikenteen ja polkupyörien, 
käyttöä tarjoamalla tukia tai asian-
mukaisia säilytystiloja. Nämä va-
linnat ovat hyväksi maapallolle ja 
myös fyysiselle terveydellemme.
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VAHVEMPI TALOUS, SOSIAALINEN 

OIKEUDENMUKAISUUS JA TYÖLLISYYS

LAADUKAS ALKU TYÖURALLE
Nuorisotyöttömyyden vähentämisen 
pitäisi olla EU:n ensisijainen tavoi-
te erityisesti pandemian jälkeisessä 
taloudessa. Unionin pitäisi osoittaa 
enemmän varoja aloitteille, joilla hel-
potetaan uusien työpaikkojen luo-
mista nuorille ja autetaan nuoria pää-
semään työmarkkinoille.

Meidän täytyy

• ottaa käyttöön määrärahoja palkat-
toman harjoittelun lopettamiseksi, 
koulutuksesta tai sosiaalisesta ase-
masta riippumatta

• luoda yhteistyössä nuorisojärjestö-
jen ja työnantajien (yritykset, laitok-
set ja kansalaisjärjestöt) kanssa foo-
rumi, joka auttaa nuoria löytämään 
sopivia palkallisia työharjoittelu-
mahdollisuuksia eri aloilla 

• perustaa välittäjien verkosto jäsen-
maiden kouluihin, jotta voidaan ta-
voittaa mahdolliset koulupudokkaat 
ja kertoa heille eri vaihtoehdoista. 
Tämä on erityisen tärkeää vähem-
män kehittyneille maille.



11

Nuorisoidearaportti

VEROTUKSELLINEN JA POLIITTINEN 
YHDENTYMINEN EU:SSA  
Nyt on aika ottaa käyttöön yhtenäi-
nen verojärjestelmä kaikkialla EU:s-
sa, jotta voidaan edistää unionin yh-
dentymistä ja saavuttaa jäsenmaiden 
tasa-arvo.

Tällä veropoliittisella yhdentymisellä 
olisi monia etuja: 

• varat jakautuisivat oikeudenmukai-
semmin vauraiden ja vähemmän 
kehittyneiden jäsenmaiden kesken 

• se johtaisi suurempaan budjettiin ja 
yhteiseen veropoliittiseen lainsää-
däntöön 

• se vähentäisi byrokratiaa

• voisimme investoida muihin hank-
keisiin, kuten yhteiseen palkkapoli-
tiikkaan, yhteisiin toimiin työttömyy-
den torjumiseksi ja yhdenmukaiseen 
eläkeikään.
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DIGITALISAATIO

KOULUTUS SOSIAALISEN MEDIAN  
TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ
Sosiaalisen median turvallista käyttöä 
koskevan koulutuksen pitäisi olla en-
sisijainen tavoite vuonna 2021, sillä 
alustat hallitsevat yhä enemmän yksi-
tyis- ja työelämäämme. Digilukutaitoi-
silla ihmisillä on paremmat valmiudet 
vastata kyberuhkiin. He myös käyttä-
vät sosiaalisen median alustoja muita 
kunnioittaen ja suvaiten.

Ketään ei saisi jättää jälkeen digitaa-
lisessa maailmassa. Meidän täytyy 
opettaa kaikkia sukupolvia varovai-
suuteen digitaalisessa maailmassa. 
Erityisesti lapsia ajatellen voimme

• sisällyttää digilukutaidon koulun 
opetussuunnitelmaan

• viettää kansainvälisiä digitaalipäi-
viä, joiden aikana lapsille annetaan 
käytännön opetusta ja teoriatun-
teja

• käyttää interaktiivisia pelejä oppi-
misvälineinä

• luoda simuloidun sosiaalisen me-
dian alustan, jotta lapset voivat 
saada tietoa kyberhyökkäysten 
vaaroista ja välttää niiden seurauk-
set tosielämässä.
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VAHVISTETAAN EU:N KYBERTURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNTÖÄ 
Yhä digitaalisemmassa maailmassa 
tarvitaan parempaa kyberturvalli-
suutta. Se saavutetaan vahvistamalla 
kansainvälisiä lainsäädäntökehyksiä. 
Tarvitaan EU:n laajuista lainsäädäntöä, 
jolla suojellaan tehokkaammin kansa-
laisten yksityisyyttä ja digitaalisia oi-
keuksia.

EU:n pitäisi perustaa kaikkia jäsenmai-
ta edustava asiantuntijakomitea, joka 
määrittelee, mitä kyberrikollisuus on 

ja mitä lainsäädäntöä meidän tulisi hy-
väksyä. Tällaista elintä täytyy suojella 
mahdolliselta lobbaukselta ja suuryri-
tyksiltä.

Lainsäädännöllä pitäisi myös taata, 
että verkkoalustat varmentavat käyt-
täjän henkilöllisyyden. Verkossa voi-
daan näin torjua anonymiteettiä, joka 
voi johtaa hyväksikäyttöön, väärään 
tietoon ja kyberhyökkäyksiin.
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OIKEUSVALTIOPERIAATE 
EU on arvojen unioni. Haluamme 
sitovia mekanismeja, joilla ylläpide-
tään perussopimuksen 2 artiklassa 
ilmaistuja unionin arvoja, kuten oi-
keusvaltioperiaatetta ja vähemmis-
töjen oikeuksien kunnioittamista. 
Perussopimuksia pitäisi muuttaa 
siten, että 7 artiklan yksimielisyys-
sääntö korvataan määräenemmis-
töpäätöksellä. Lisäksi Euroopan ko-
missiolla ja parlamentilla olisi oltava 
menettelyssä äänioikeus, myös kun 
lasketaan määräenemmistö. Kun 
7 artiklan mukaiset menettelyt on 
käynnistetty, niillä täytyy olla selkeä 
aikataulu. Unionin tuomioistuimen 
on säilyttävä ainoana toimivaltaisena 

tuomioistuimena, joka voi ratkaista 
unionin oikeuteen, myös oikeusval-
tioon, liittyvät kysymykset.

Meidän täytyy panna täysimääräi-
sesti täytäntöön oikeusvaltioperi-
aatetta koskeva ehdollisuuslause-
ke, joka on liitetty EU:n talousarvioon 
ja Next Generation EU -välineeseen. 
Komission täytyy hyväksyä asiaa kos-
keva ohjeistus nyt. 

Lisäksi EU:n täytyy arvioida, noudat-
tavatko jäsenmaat EU:n perusarvoja, 
joiden pohjalta ehdokasmaitakin ar-
vioidaan liittymistä edeltävissä ker-
tomuksissa.

ARVOT JA OIKEUDET, 

OIKEUSVALTIO, TURVALLISUUS
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YHTÄLÄISET OIKEUDET HLBTIQ+-HENKILÖILLE
EU:n pitäisi vaalia ihmisarvoa, oi-
keudenmukaisuutta ja kunnioitusta 
tunnustettuina ja yhteisinä arvoina. 
Meidän täytyy varmistaa, että hlbti-
q+-yhteisöillä on yhtäläiset oikeudet 
kaikkialla EU:ssa. EU voi ja sen pitäisi 
määritellä hlbtiq+-yhteisöön kohdis-
tuvat hyökkäykset viharikoksiksi.

Todellinen muutos alkaa kollektiivisis-
ta asenteista, ja pelkät ylhäältä alas-
päin suuntautuvat aloitteet ilman ruo-
honjuuritason tukea voivat kääntyä 
tarkoitustaan vastaan. EU:n täytyy tu-
kea alhaalta ylöspäin suuntautuvia 

aloitteita lisäämällä tietoisuutta hl-
btiq+-kysymyksistä sekä lisäämällä 
alueellisten ja kansallisten aktivistiryh-
mien vaikutusmahdollisuuksia. Tuki 
olisi toteutettava toimintasuunnitel-
man, tapahtumatuotannon, uusien 
hlbtiq+-julkaisujen ja rahoitettujen 
ryhmäaloitteiden muodossa. Kansa-
laisten pitää saada enemmän tietoa hl-
btiq+-henkilöiltä nykyisin puuttuvista 
oikeuksista ja hlbtiq+-yhteisöjen koh-
taamista vaikeuksista. Empatia ja ym-
märrys ovat ensimmäinen askel mui-
den voimaannuttamisessa.
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MUUTTOLIIKE

TUKEA NUORILLE PAKOLAISOPISKELIJOILLE 
EU:n olisi rahoitettava ohjelmaa, joka 
tarjoaa pakolaisopiskelijoille ja -tut-
kijoille pääsyn EU:n yliopistoihin. 
Siinä olisi yksilöitävä eurooppalaiset yli-
opistot, jotka ovat kiinnostuneita vas-
taanottamaan jatko-opiskelijoikseen 
pakolaisia, ja luotava yhteyksiä YK:n pa-
kolaisjärjestöön, jotta sopivat henkilöt 
voidaan tunnistaa ja tavoittaa. Yliopis-
tot voisivat asettaa tutkijoille esimerkik-
si osaamista koskevia erityisvaatimuk-
sia, mutta ne eivät saisi syrjiä ketään 
alkuperän perusteella. Kiinnostuneiden 
hakijoiden pitäisi saada tukea EU:lta, 
joka tarjoaisi rahoitusta kansalaisjär-
jestöille, ja nämä puolestaan tukisivat 
hakijoita koko hakuprosessin ajan. Kun 
jatko-opiskelijat on hyväksytty, heillä pi-
täisi olla mahdollisuus saada tarvittaes-
sa valmentavaa koulutusta.

Eurooppalainen keskusrahasto olisi 
paras tapa tukea pakolaisopiskelijoita 
vastaanottavia yliopistoja. Näin voitai-
siin tarjota tukea perustarpeisiin, kuten 
majoitukseen, ruokaan ja kielikurssei-
hin. Tällainen ohjelma auttaisi EU:ta vas-
taamaan väestön ikääntymisen haas-
teeseen. Se vahvistaisi yhteisvastuuta ja 
ihmisarvoa, jotka ovat EU:n perusarvoja. 
Se antaisi pakolaisille mahdollisuuden 
hankkia taitoja ja tarjota oma panok-
sensa vastineeksi saamastaan avusta. 
Se antaisi myös heidät vastaanottavil-
le maille mahdollisuuden saada uutta 
ammattitaitoista työvoimaa. Ennen 
kaikkea se vähentäisi maahanmuutta-
jiin kohdistuvaa epäluottamusta ja po-
pulistista retoriikkaa.
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PAREMPAA TUKEA TURVAPAIKANHAKIJOILLE 
Turvapaikanhakijoiden pitkäaikainen 
majoitus leireille jäsenmaissa on epäin-
himillistä ja kestämätöntä. Tilanteen pa-
rantaminen täytyy asettaa ensisijaiseksi 
tavoitteeksi. EU:n pitäisi vahvistaa 
keskitettyä rahoitusta, jolla kannus-
tetaan jäsenmaita vastaanottamaan 
maahanmuuttajia. Rahoituksen avulla 
täytyy edistää maahantulijoiden vas-
taanottoa eri maissa ja myös sujuvoit-
taa byrokratiaa ja kotouttamisprosesse-
ja. Varoilla pitäisi

• palkata välittömästi kääntäjiä ja 
maahanmuuttoon erikoistuneita 
asianajajia Välimeren maihin, jotta 
turvapaikkahakemusten käsittelyai-
koja voidaan lyhentää

• vastata muuttajien välittömiin tar-
peisiin maissa, joihin he saapuvat 
ensimmäiseksi, sekä kattaa kustan-
nukset, jotka liittyvät ruokaan, majoi-
tukseen, lääkkeisiin ja pienten lasten 
tarpeisiin 

• tukea kotouttamista kohdemaissa, 
mikä vähentää haluttomuutta ottaa 
vastaan maahanmuuttajia

• antaa teknistä tukea ja neuvontaa 
kaikkialla EU:ssa.

Maita pitäisi myös auttaa järjestämään 
oppisopimuskoulutusta turvapaikan-
hakijoille ja nopeuttamaan kotoutta-
mista, jotta nämä voivat antaa panok-
sensa kohdemailleen ja jotta voidaan 
vähentää vastaanottavien yhteisöjen 
epäluottamusta maahanmuuttajia 
kohtaan. Tätä voidaan täydentää hel-
pottamalla maahanmuuttajien aiem-
pien pätevyyksien tunnustamista. Tur-
vapaikanhakijoita, joiden hakemus on 
käsitelty, voidaan osoittaa jäsenmaihin 
heidän taitojensa ja maiden tarpeiden 
mukaisesti.
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EPÄVIRALLISTA KOULUTUSTA KOULUIHIN
EU:n täytyy lisätä rahoitusta, jonka 
avulla kaikki eurooppalaiset nuoret 
voivat osallistua epäviralliseen koulu-
tukseen. Mekanismit ovat jo olemas-
sa: koulutuksen ja opiskelun yhdistä-
minen (BEST) sopisi hyvin Erasmus+ 
-ohjelmaan eTwinningin ja henkilös-
tövaihdon kaltaisten toimien ohella. 
Nyt tarvitaan poliittista tahtoa.

Epävirallisella koulutuksella voi olla 
monia erilaisia muotoja, kuten vapaa-
ehtoispalvelut, nuorisovaihto ja urhei-
luohjelmat. Eurooppalaisten nuorten 
täytyy oppia käytännön taitoja, jotta 

heistä tulisi tasapainoisia, vastuullisia 
ja tunnollisia kansalaisia, ja juuri epä-
virallinen koulutus mahdollistaa koko-
naisvaltaisemman opetuksen.

Eurooppalaisessa epävirallisen kou-
lutuksen ohjelmassa voitaisiin lisäksi 
luoda foorumi, jolla kurotaan umpeen 
opettajien ja palveluntarjoajien välistä 
kuilua ja joka voi tarjota asiantunte-
musta nykyelämän kannalta tärkeistä 
aiheista. Foorumi voisi sisältää myös 
tietoa innovatiivisista, interaktiivisista 
ja osallistavista oppimismenetelmistä 
sekä verkostoitumismahdollisuuksista.

KOULUTUS-, NUORISO-, 

KULTTUURI- JA URHEILUASIAT



19

Nuorisoidearaportti

PAREMPIA OPETUSSUUNNITELMIA KOULUIHIN  
Uudistetaan koulujen opetussuun-
nitelmat! Eurooppalaisten koulujen 
pitäisi tarjota hyödyllisempää ja käy-
tännönläheisempää opetusta nyky-
päivän elämässä merkityksellisistä 
aiheista, kuten tietoisuus mielenter-
veysasioista, seksuaalikasvatus, digi- ja 
finanssilukutaito, ympäristökasvatus 
ja kulttuurienväliset taidot. Koulujen 
on jatkuvasti arvioitava uudelleen 
oppilaidensa tarpeita, jotta uutta su-
kupolvea voidaan auttaa valmistautu-
maan työmarkkinoille.

Yhä globalisoituneemmassa maail-
massa myös kulttuurienvälisillä tai-
doilla ja tietämyksellä Euroopan tar-
joamista mahdollisuuksista ja eduista 
on entistä suurempi merkitys. Jos kou-
lut auttavat vahvistamaan molempia, 

voisimme luoda elinvoimaisemman, 
monimuotoisemman ja sitoutuneem-
man yhteiskunnan, jossa olemme 
yhtenäinen Eurooppa ja pyrimme 
yhteisiin tavoitteisiin toimimalla aktii-
visesti yhdessä muun maailman kans-
sa. Voimme vastata haasteisiin tehok-
kaasti poliittisella ja henkilökohtaisella 
tasolla.

Näiden uusien oppiaineiden luomi-
nen hyödyttäisi nuoria ja koko Eu-
rooppaa monin tavoin. Kun eurooppa-
laiset nuoret tutustuvat ajankohtaisiin 
ja käytännönläheisiin aiheisiin, heistä 
tulee avarakatseisia, osallistavia ja su-
vaitsevaisia kansalaisia. Näin kehite-
tään empatiaa ja tuodaan eurooppa-
laisia lähemmäs toisiaan.
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EU:N ROOLI MAAILMASSA 

EUROOPAN LIITTOVALTIO
Ilmastonmuutos, koronavirustauti 
ja kansainväliset turvallisuusuhat 
ovat merkittäviä haasteita Euroopan 
unionille, sen jäsenmaille ja kansalai-
sille. Näiden ongelmien ratkaisemi-
seksi meidän täytyy sitoutua liitto-
valtioon. 

Siten meistä voi tulla entistä suurem-
pi maailmanlaajuinen voima, jolla 
on merkitystä – taloudellisesti, poliit-
tisesti, sotilaallisesti ja kulttuurisesti. 
Euroopan liittovaltio ei suinkaan 
ole helppo tehtävä, vaan pitkän ai-
kavälin hanke, johon liittyy suu-
ria mahdollisuuksia: leikkaamalla 
jäsenmaiden hallituksille aiheutuvia 

kustannuksia voidaan investoida ter-
veyspolitiikkaan ja ilmastonmuutok-
sen torjuntaan. 

Lisäksi Euroopan liittovaltio voi yh-
distää ihmisiä taustaan ja ideolo-
giaan katsomatta sekä vahvistaa 
eurooppalaista identiteettiä kuro-
malla umpeen sisäisiä kuiluja. Tämä 
puolestaan tekee Euroopan valtiosta 
vahvan ja selviytymiskykyisen toimi-
jan. Tämä antaa meille mahdollisuu-
den puhua yhdellä äänellä ja auttaa 
meitä edistämään eurooppalaisia ar-
voja ja rauhaa kansainvälisellä aree-
nalla.



21

Nuorisoidearaportti

VAHVEMPI YHTEINEN ULKOPOLITIIKKA  
Tehokkaampi yhteinen ulkopolitiikka 
voisi lisätä Euroopan unionin vaikutus-
valtaa maailmanlaajuisissa neuvotte-
luissa. Silloin ei myöskään olisi tarvetta 
tehdä monia kahdenvälisiä sopimuksia 
jäsenmaiden ja kolmansien maiden 
välillä. Vahvana ja monenvälisenä 
muttei hegemonisena voimatekijä-
nä EU voi vastata maailmanlaajuisiin 
haasteisiin sekä reagoida nopeammin 
ja tehokkaammin kansainvälisiin tur-
vallisuusuhkiin Euroopassa ja muualla 
maailmassa.

Harjoittamalla yhteistä ulkopolitiikkaa 
voimme

• edistää arvoja esimerkiksi kieltämäl-
lä kaikkien pakkotyöllä valmistettu-
jen tuotteiden kaupan 

• vahvistaa eurooppalaista identiteet-
tiä ja rakentaa kansalaisten luotta-
musta tähän uuteen voimatekijään

• vastustaa tehokkaammin epädemo-
kraattisia voimia ja turvallisuusuhkia 
sekä reagoida niihin asianmukaisesti

• varmistaa, että meitä kuullaan kan-
sainvälisissä neuvotteluissa ja maail-
manpolitiikassa.
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EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA

YHTEINEN VAKIOMUOTOINEN EU:N PASSI 
Tartutaan EU:n kansalaisuuden tarjoa-
miin mahdollisuuksiin! Ensimmäisen 
askel voisi olla kaikille EU:n kansalaisille 
yhtenäinen, vakiomuotoinen EU:n 
passi ja henkilökortti, jotka olisivat 
voimassa kaikissa jäsenmaissa maahan-
tuloa ja oleskelua varten.

Toiseksi meidän on koettava Euroop-
pa, jotta voimme tuntea itsemme 
eurooppalaisiksi. Siksi on tärkeää hel-
pottaa asumista eri jäsenmaissa ja liik-
kumista niiden välillä. Tämän vuoksi 
tarvitaan standardoituja siirtymis- ja 

rekisteröintimenettelyjä kaikissa 
EU-maissa. Liikkumisen pitäisi olla yhtä 
helppoa EU:n sisällä kuin jäsenmaan si-
sällä.

Näitä politiikkoja ja prosesseja suunni-
teltaessa on varmistettava, että kaikkia 
kohdellaan yhdenvertaisesti. Sen vuok-
si meidän pitäisi laatia EU:n laajuiset 
säännöt, jotka koskevat siirtymistä eri 
jäsenmaihin ja rekisteröintiä niissä. EU:n 
kansalaisten olisi esimerkiksi voitava 
kotimaastaan riippumatta äänestää 
kaikissa asuinmaansa vaaleissa.
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YLIKANSALLISET EHDOKASLISTAT EUROVAALEISSA 
EU:lla on ongelma: sen kansalaiset ei-
vät edelleenkään ole asianmukaisesti 
edustettuina. Tämä vaikuttaa heidän 
luottamukseensa politiikkaan ja kans-
sakäyntiin poliittisten päättäjien kans-
sa. 

Jotta tilanne muuttuisi, Euroopan par-
lamentin vaalien pitäisi olla eurooppa-
laisempia, eikä 27 eri vaalia, jotka pide-
tään samaan aikaan. Olisi käytettävä 
ylikansallisia ehdokaslistoja, jolloin 
äänestäjille annettaisiin lista kansalli-
sista ehdokkaista, sekä toinen lista, jos-
sa on ehdokkaita kaikista jäsenmaista. 
Näin äänestäjä voisi äänestää oman 
maansa ehdokasta sekä toisen maan 
ehdokasta, jolloin poliitikot voidaan 
valita kahdella eri tavalla. Näin voimme 
varmistaa, että ehdokkaat edustavat 
edelleen kaikkia alueita. Samalla vaalit 

ovat aidosti valtioiden rajat ylittäviä, 
mikä pakottaa poliitikot ottamaan 
huomioon kaikkien eurooppalaisten 
mielipiteet.

Sama koskee komission puheenjohta-
jaehdokkaita. Puheenjohtajaa ei pitäi-
si valita kulissien takana pidettävissä, 
vaalit voittaneiden puolueiden neu-
votteluissa. Meidän pitäisi lujittaa niin 
kutsuttua kärkiehdokasjärjestelmää, 
jossa kukin puolue ilmoittaa ennen 
vaalikampanjaa oman ehdokkaansa, 
josta tulee komission puheenjohtaja 
siinä tapauksessa, että puolue voit-
taa vaalit. Tuleva puheenjohtaja voisi 
osallistua aktiivisesti vaalikampanjaan 
ja olla suoraan vuorovaikutuksessa 
kansalaisten kanssa. Näin hänellä olisi 
läheisempi yhteys eurooppalaisiin.
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MUUT ASIAT

MONIKIELISYYS YHDISTÄÄ
Yhdessä monikielisyyden puolesta!

Monikielisyyden tukemiseen pitäisi 
käyttää enemmän EU:n rahoitusta. 
Aluksi täytyy uudistaa kieltenop-
pimista kouluissa: monet opiskeli-
jat opiskelevat kieliä, joita puhutaan 
suuremmissa EU-maissa, mutta vain 
harvat saavat opiskella harvinaisem-
pia EU-kieliä, vaikka näitä saatetaan 
puhua paljon lähempänä heitä. Mo-
net kaksikieliset oppilaat eivät myös-
kään pysty opiskelemaan äidinkiel-
tään koulussa. Heille ei myöskään 
ole tarjolla monia kansallisten, et-
nisten ja kielellisten vähemmistöjen 
puhumia kieliä, mikä uhkaa heidän 
oikeuttaan käyttää äidinkieltään. 

Tarvitaan lisärahoitusta, jolla lisätään 
kielikursseja ja koulutetaan opetta-
jia, jotka voivat edistää monikieli-
syyttä koulutusjärjestelmässä.

Seuraavassa vaiheessa voimme 
edistää nuorisovaihtoa, kuten vie-
raiden kielten oppimiseen tähtääviä 
opintomatkoja, sekä muuttaa EU:n 
virallista viestintää. Joitakin euroop-
palaisille nuorille suunnattuja ta-
pahtumia ja ohjelmia toteutetaan 
jo useilla kielillä. EU:n lisärahoituk-
sen avulla voitaisiin järjestää entistä 
enemmän tapahtumia ja ohjelmia, 
jotka tarjoavat kieltenopiskelumah-
dollisuuksia eurooppalaisille nuorille.
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AVOIMUUS ETUSIJALLE EU:N POLITIIKASSA
Kaikkia EU:n politiikkoja täytyy ar-
vioida avoimesti. Jotkut niistä eivät 
välttämättä saavuta tavoitteitaan tai 
kohdeyhteisöjään: niissä saatetaan 
esimerkiksi unohtaa maaseudulla tai 
taloudellisesti heikommissa maissa 
asuvien kansalaisten erityistilanne. 
Jotta voidaan oppia aiemmista vir-
heistä ja tehdä parempaa politiikkaa 
tulevaisuudessa, kansalaisten on ky-
ettävä ymmärtämään, miksi yksittäisiä 
politiikkoja luodaan ja uudistetaan. 
Avoimet ja ymmärrettävät arvioinnit 
antavat heille mahdollisuuden tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä vaaleissa.

Myös lobbaajien työ EU:ssa on tehtävä 
avoimemmaksi. Lobbaajia on sään-
neltävä tiukemmin, jotta poliitikot 
varmasti kuuntelevat äänestäjiään. 
Muutaman viime vuoden aikana on 
toteutettu alustavia toimia säänte-
lyn vahvistamiseksi. Nämä ovat askel 
oikeaan suuntaan. Yksi tapa lisätä 
avoimuutta olisi esimerkiksi laajentaa 
avoimuusrekisterien soveltamisalaa 
ja käyttöä. Tällaiset toimenpiteet li-
säävät myös kansalaisten luottamusta 
unioniin ja sen politiikkoihin.
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EYE2021.EU 

SEARCH.YOUTHIDEAS.EU
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