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ÜZENET A SZERKESZTŐKTŐL
2021-ben mindenkiben ugyanaz a kérdés fogalmazódik meg: hogyan tovább? 
Merre forog ezután a történelem kereke?

Európát rengeteg viszontagság érte az elmúlt három évben. Sokszínű konti-
nensünk lakóinak életét árvizek, erdőtüzek, gazdasági visszaesés, emberi jogi 
visszaélések, megélhetési gondok keserítették. Mindnyájan egy pusztító világ-
járvány kijózanító tapasztalataival lettünk gazdagabbak: tudjuk már, milyen 
sérülékeny a gazdaság, az egészségügy. Mennyire fontos, hogy védjük és tá-
mogassuk egymást. Soha nagyobb szükség nem volt az egységre, mint most.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia, ha kell, megváltoztathatja a dolgok irá-
nyát. A napnál is világosabbá vált, hogy mennyire fontos azoknak hangot adni, 
azoknak a véleményét összegyűjteni, illetve világképét formába önteni, akiké 
Európa jövője: a fiatalokét.

Milyen rendelkezések és jogi szabályok mögé tudnak beállni a fiatalok, ame-
lyek garantálják számukra a biztos és ragyogó jövőt? Ennek a kérdésnek a 
megválaszolásában segít ez az ifjúsági ötletjelentés.
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A jelentés azoknak az ifjúsági konzultációknak a következtetéseit tartalmazza, 
amelyeket az Európai Parlament az Európa jövőjéről szóló konferencia kereté-
ben szervezett. A helyi, nemzeti, európai szinten és online folytatott polgári 
konzultációs folyamat (futureu.europa.eu) fontos része. A fiatalok ötletbörzé-
je az idén negyedik alkalommal megtartott Európai Ifjúsági Rendezvényben 
(EYE2021) teljesedett ki. Európa határain innenről és túlról fiatalok ezrei láto-
gattak el az Európai Parlament strasbourgi üléstermébe, hogy egymással meg-
beszéljék és közösen megfogalmazzák, hogyan képzelik el Európa jövőjét.

A 2018-as rendezvényt követő jelentés kiadása óta a fiatalok többször is han-
got adtak véleményüknek, többek között jövőbiztos klímapolitikát, egyenlő 
esélyeket biztosító oktatáspolitikát és a rászorulókat valóban támogató szoci-
álpolitikát követelve. Kétség sem fér hozzá, hogy Európa fiataljai készek saját 
kezükbe venni a sorsukat, amit a legutóbbi európai választásokon való részvé-
telük ugrásszerű növekedése is jelez.

Csak az elmúlt hat hónapban több mint 1500 ötlet és javaslat futott be az Eu-
rópai Parlamenthez a youthideas.eu platformon keresztül. Az ifjúsági konzul-
tációkon felmerült javaslatok közül mi, az EYE szerkesztősége kiválasztottuk a 
20 legnépszerűbbet, hogy további ötletelésre az EYE2021 elé vigyük őket. A 
résztvevők ezután a helyszínen és online szavaztak arról az ötről, amely végül 
bemutatásra került a záró plenáris rendezvényen. Ebben a jelentésben mind a 
20 kiérlelt javaslatot ismertetjük, külön kiemelve a fiatalok legnagyobb támo-
gatását élvező ötöt. Ha a konzultációs folyamat során felmerült más ötletekre 
is kíváncsi, itt megtalálja őket: search.youthideas.eu.

Meggyőződésünk, hogy a legtöbb szavazatot kapott témák megbízható és 
valós képet adnak arról, hogy legfőképpen mit várnak el a fiatalok a jövőben 
a politikától. 

Ez a jelentés annak az áldozatos erőfeszítésnek az eredménye, amelyet az ifjú-
sági konzultációkban részt vevő fiatalok tettek, hogy elmondják a világnak, 
milyen változásokat szeretnének látni. Ugyanígy kellett hozzá azoknak az aktív 
részvétele is, akik az EYE2021 során a legtöbbek által támogatott ötletek rész-
leteit kidolgozták. Köszönjük mindenkinek!

Ez a jelentés több az ötletek egyszerű felsorolásánál. Rengeteg fiatal véle-
ményét tükrözi, akiknek konkrét elképzeléseik vannak közös jövőnkről. Az 
EYE2021 részeként felkerül majd a konferencia fő platformjára (futureu.euro-
pa.eu), következtetéseit pedig az Európa jövőjéről szóló konferencia résztve-
vői és az európai parlamenti képviselők is megismerik majd, illetve azok fontos 
adalékul fognak szolgálni a jövőbeli politikai vitákhoz és jogszabály-javaslatok 
kidolgozásához.

Az EYE2021 szerkesztőbizottsága
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

EGYSÉGES UNIÓS SZEMLÉLET A HULLADÉKOK  
ÚJRAFELDOLGOZÁSÁBAN
Nem lenne szabad, hogy a hulla-
dékmennyiség csökkentésének és 
a zöld és körforgásos gazdaság-
ra való átállásnak országhatárok 
állják útját. Az egyes  tagállamo-
keltérően állnak hozzá az újrafel-
dolgozáshoz, ami miatt az nem 
mindenütt válik szokássá, egyúttal 
óriási mennyiségű hulladék kelet-
kezik. Ezért lenne nagyon fontos 
előállni egy egységes újrafeldol-
gozási rendszerrel, amelyet az 
egész kontinens alkalmaz. Köve-
tendő példaként említhetnénk a 
visszaváltó automaták rendsze-
rét. A vásárlók fizetnek némi díjat 
a termékek csomagolásáért, ame-
lyet azután visszakapnak, ha visz-
szaviszik a kiürült csomagolóanya-
got ezekhez az automatákhoz.

Minden tagországban persze csak 
úgy lehetne ezt bevezetni, ha az 
egész EU-ban ugyanolyan anya-
gokat használnának, és egységes 
lenne a gyártás is. Továbbá a cso-
magolóanyagok összetételének 
egyszerűsítése lehetővé tenné, 
hogy még a legutolsó összetevő is 
bárhol hatékonyan újrahasznosí-
tásra kerüljön. Időt kellene hagyni 
az átállásra, hogy a gyártók végre 
tudják hajtani a szükséges fejlesz-
téseket, az emberek pedig megis-
merjék az új rendszert és az elvá-
rásokat. A vásárlók tájékozódását 
a termékek kötelező felcímkézése 
nagymértékben segítené. Pon-
tosan tudnák, mit kell tenniük, és 
hova kell vinniük újrafeldolgozásra 
a náluk keletkezett hulladékot.
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ZÖLD EGYENLŐSÉG AZ ÜZLETI ÉLETBEN
Felhatalmazott helyzetbe kell hozni 
a környezetbarát kisvállalkozásokat, 
enélkül nincs zöld átállás. A piacot 
ma a kevésbé fenntartható óriásvál-
lalatok uralják, amelyek alig engedik 
labdába rúgni a zöldebb vállalkozáso-
kat. Hogy a növekedés ne csak öko-
nómiai, hanem ökológiai is legyen, 
az uniós intézményeknek azonnal fel 
kell hagyniuk a fosszilis tüzelőanya-
gok használatának mindennemű ösz-
tönzésével. Az így felszabaduló pén-
zeket ezután át lehet csoportosítani a 
kisvállalkozások környezetbarát kez-
deményezéseinek megvalósítására. 

Rugalmasabban lehetne például 
kezelni azoknak a kisebb cégeknek 
a hitelfelvételét, amelyek betartják a 
környezetvédelmi normákat, és iga-
zodnak a zöld trendekhez.

Végezetül az is fontos, hogy az Euró-
pai Unió ösztönözze és támogassa 
azoknak a helyi piacoknak a létreho-
zását, ahol a kistermelők közvetle-
nül a helyi lakosoknak értékesíthetik 
terményeiket, vonzóbbá téve így a 
helyi fogyasztást a családok és az 
ügyfelek számára, a nagy szupermar-
ketek helyett
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EGÉSZSÉGÜGY

HOLISZTIKUS EGÉSZSÉGSZEMLÉLET 
Intézményi szinten holisztikusabban 
kellene megközelítenünk az egészsé-
get. Új uniós egészségügyi paktum-
ra lenne szükség, amely tudatosítaná 
az emberekben a kiegyensúlyozott 
étrend és a testmozgás fontossá-
gát, valamint lehetővé tenné, hogy 
mentálhigiénés szakembereket fog-
lalkoztassunk az iskolákban. A koro-
najárvány egyik nagy tanulságaként 
szembesültünk azzal, hogy szükséges 
tanítani és ösztönözni az embereket 
arra, hogy jobban törődjenek tes-
ti-lelki egészségükkel. 

A jövőben a szabályozás:

•  támogassa az iskolai mentálhigiénés 
szakemberek képzését és munkáját;

• ismertesse meg az egészséges táp-
lálkozás és a testmozgás fontosságát 
már az iskolában;

• a lelki egészség megőrzéséhez a 
városokban teremtsen biztonságos 
tereket, ahol az emberek menedék-
re lelnek az utca forgatagában, ha 
pánikroham törne rájuk vagy vala-
milyen mentális betegség lenne raj-
tuk úrrá;

• tájékoztató kampányokkal juttassa 
hiteles információhoz a polgáro-
kat, támpontot adva az egészséges 
táplálkozáshoz és lelki egészségük 
megőrzéséhez.
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VÁLLALATI ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
A klímaváltozást saját és bolygónk 
egészsége is megsínyli. A problé-
ma megoldása mára már nem tűr 
halasztást. Európa lakóit megbe-
tegítik az árvizek, aszályok, mér-
gező hulladékok és a városok lég-
szennyezése. 

Saját jóllétünk érdekében el kell 
számoltatnunk a tavainkat, tenge-
reinket, levegőnket és termőföld-
jeinket szennyező vállalkozásokat.  
A környezetkárosító vállalkozá-
sokat szankcionálni kell, ame-
lyek végső soron a közegészséget 
rombolják. Az általános egészség-
ügyi ellátás és jóllét árát gyakran 
az állam fizeti meg, közpénzek-
ből. Sürgősen lépnünk kell ahhoz, 

hogy fel tudjuk mérni, mennyi hul-
ladékot termel egy vállalkozás, és 
mennyire szennyezett egy város; 
a krónikus és allergiás betegségek 
előfordulása jó fokmérője lehet a 
helyi környezetszennyezésnek és 
a népesség egészségkárosodásá-
nak.

A munkáltatókkal szemben legyen 
elvárás a közlekedés fenntartha-
tó módjainak, például a vasúti és 
kerékpáros közlekedésnek a meg-
könnyítése akár pénzbeli támoga-
tással, akár megfelelő tárolóhelyek 
kialakításával. Ez nemcsak boly-
gónknak, hanem testi egészsé-
günknek is jót tesz.
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ERŐSEBB GAZDASÁG, TÁRSADALMI 

IGAZSÁGOSSÁG ÉS MUNKAHELYEK 

PÁLYAKEZDÉS, NEM A NULLÁRÓL
Az ifjúsági munkanélküliség csökken-
tésének kellene lennie az egyik leg-
fontosabb uniós célnak, különösen a 
koronaválság tükrében. Több uniós 
forrást kellene áldozni a munkahe-
lyteremtő és a fiatalok első munkába 
állását segítő kezdeményezésekre.

Teendők ezen a téren:

• külön alapok létrehozása a fizetetlen 
szakmai gyakorlat intézményének 
felszámolásához, amelyekből iskolai 
végzettségtől és társadalmi helyzet-
től függetlenül lehetne részesülni;

• közös platform létrehozása az ifjú-
sági szervezetekkel és a munkálta-
tókkal (pl. vállalkozásokkal, intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel), ahol a 
fiatalok igényeik szerint több terület 
fizetett szakmai gyakorlatainak kíná-
latából válogathatnának; 

• mediátorhálózat kiépítése a tagál-
lami iskolákban, amely meg tudná 
szólítani a tanulmányok abbahagyá-
sát fontolgató fiatalokat, felvilágo-
sítva őket az összes lehetőségről. A 
kevésbé fejlett országok esetében 
ez különösen fontos lenne. 
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FISKÁLIS ÉS POLITIKAI EGYSÉG 
Az EU egységét és a tagállamok 
egyenlőségét az szolgálná a legin-
kább, ha az Unión belül közös lenne 
az államháztartás. 

Ennek számos előnye lenne:

• igazságosabb lenne a pénzek elosz-
tása a tehetősebb és a kevésbé fej-
lett tagországok között, 

• nagyobb lenne a költségvetési keret, 

és egységesek lennének az adóügyi 
szabályok, 

• minimálisra csökkenne a bürokrácia,

• ezzel más területeken is lehetőség 
nyílna a fejlesztésre, így pl. közös 
bérpolitika, együttes fellépés a 
munkanélküliség visszaszorítására, 
a nyugdíjkorhatár egységes megál-
lapítása.
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DIGITALIZÁCIÓ

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA 
MINT TANANYAG
Mivel napjainkban egyre inkább on-
line platformokon bonyolódik szak-
mai és magánéletünk, 2021-ben a 
közösségi média biztonságos hasz-
nálatának kiemelt helyen kellene 
szerepelnie az oktatási tervekben. 
A digitális jártassággal rendelkezők 
jobban fel vannak vértezve a kiberfe-
nyegetésekkel szemben, és a közös-
ségimédia-platformok használatakor 
is tiszteletteljesek és toleránsok tud-
nak maradni másokkal.

Senkit nem szabad hátrahagyni a di-
gitális világban: minden generációt 
meg kell arra tanítanunk, hogyan 
mozoghat kellő gondossággal a 
digitális térben. Ami a gyerekeket 
illeti:

• építsük be a digitális ismereteket 
az iskolai tantervbe;

• tartsunk nemzetközi digitális na-
pokat, amikor a gyerekek gyakor-
lati és elméleti oktatásban része-
sülhetnek;

• használjunk interaktív játékokat ta-
nítási segédanyagként;

• modellezzünk le egy közösségi-
média-platformot, ahol a gyerekek 
védett környezetben ismerhetik 
meg a kibertámadások veszélyeit, 
hogy a való életben azután el tud-
ják őket kerülni.
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HATHATÓSABB UNIÓS SZINTŰ KIBERBIZTONSÁGI  
SZABÁLYOZÁS  
Egyre inkább digitalizálódó világunk-
ban fokozottabb kiberbiztonságra 
van szükség, amit a nemzetközi jogi 
szabályozás megerősítésével érhe-
tünk el. A polgárok magánéletét és 
digitális jogait csak uniós szintű jog-
szabályokkal lehet hatékonyan meg-
védeni. 

Olyan szakértői bizottságot kellene 
felállítani, amely az összes tagállamot 
képviseli, és amely pontosan meg-
határozza, a kibertérben mi számít 

bűncselekménynek, és az ellen mi-
lyen jogi eszközökkel lehet fellépni. 
Egy ilyen testületet jól le kellene hatá-
rolni, hogy működését ne befolyásol-
hassák lobbisták vagy nagyvállalatok.

Jogszabályokkal kellene garantálni 
azt is, hogy az online platformok az 
online zaklatásra, a megtévesztésre 
és a kibertámadásokra alkalmat adó 
anonimitás ellen a felhasználók azo-
nosításával küzdjenek.
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ÉRTÉKEK ÉS JOGOK, JOGÁLLAMISÁG, BIZTONSÁG

JOGÁLLAMISÁG
Az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikke kimondja, hogy az EU „az ér-
tékek uniója”. Jogilag kötelező erejű 
mechanizmusokkal kellene arról 
gondoskodni, hogy ez érvényre is 
jusson, ne sérüljön például a jogál-
lamiság és a kisebbségi jogok tiszte-
lete. A 7. cikk szerinti eljárás kapcsán 
az egyhangúsági szabály helyett 
indokolt lenne minősített többsé-
get előírni, ehhez pedig módosítani 
kellene a Szerződést. Az Európai Bi-
zottságnak és a Parlamentnek is le-
gyen egy-egy szavazata, amely még 
a minősített többség kiszámításába 
is beleszámít. Ha az EU elindít egy 7. 
cikk szerinti eljárást, akkor annak le-
gyen világos ütemezése. Továbbra is 

kizárólag a Bíróságnak legyen hatás-
köre ítélkezni az uniós jogot, köztük 
a jogállamiságot érintő ügyekben.

Maradéktalanul alkalmaznunk kell 
a jogállamiságra vonatkozó fel-
tételrendszert, amely az uniós 
költségvetés és a helyreállítási alap 
szerves része. A Bizottság haladék-
talanul adja meg az alkalmazáshoz 
szükséges útmutatást. 

A tagjelölt országok csatlakozás 
előtti jelentéstételi eljárásait ala-
pul véve az EU kísérje figyelemmel, 
hogy az egyes tagállamok mindvé-
gig tiszteletben tartják-e az uniós 
alapértékeket.
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EGYENLŐ JOGOK AZ LGBTIQ+ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Az emberi méltóság, a méltányosság 
és a kölcsönös tisztelet olyan közös 
értékek, amelyek mögé az EU-nak be 
kellene állnia. Az nem lehet, hogy az 
LGBTIQ+ közösségek ne élvezzenek 
egyenlő jogokat az EU egészében. Az 
EU az ellenük irányuló támadásokat 
minősíthetné gyűlölet-bűncselek-
ménynek, sőt ez lenne a kötelessége.

Az igazi változás a társadalmi men-
talitás átalakulásával indul. A felülről 
irányított kezdeményezések önma-
gukban – lentről jövő támogatás 
nélkül – kontraproduktívak lehet-
nek. Az LGBTIQ+ kérdések tudatosí-
tását, valamint a helyi és a nemzeti 

aktivisták munkáját segítve az EU-nak 
fel kellene karolnia az alulról felfelé 
építkező kezdeményezéseket. Ez 
történhetne akár cselekvési terv, ren-
dezvények, új LGBTIQ+ kiadványok 
vagy uniós finanszírozású csoport-
kezdeményezések formájában is. A 
szélesebb társadalom figyelmét job-
ban rá kellene irányítani az LGBTIQ+ 
személyek jogainak csorbulására és 
azokra a nehézségekre, amelyekkel 
e közösség tagjai szembesülni kény-
telenek. Az empátia és a megértés 
jelenti az első lépést ahhoz, hogy má-
sokat felemeljünk.
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MIGRÁCIÓ

A MENEKÜLT STÁTUSZÚ FIATAL DIÁKOK ÉS 
KUTATÓK MEGSEGÍTÉSE 
Legyen egy olyan uniós finanszírozá-
sú program, amely megnyitja az EU 
egyetemeinek kapuit a menekült 
hallgatók és kutatók előtt. Fel lehet-
ne mérni, hogy melyek azok az uniós 
egyetemek, amelyek készek menekült 
kutatókat fogadni. Az UNHCR közremű-
ködésével lehetne az ilyen kutatókkal 
felvenni a kapcsolatot. Az egyetemek 
felvételi követelményeket határozhat-
nának meg (például a kívánt tudásszint 
tekintetében), de származásuk alapján 
nem tehetnének különbséget a jelent-
kezők között. Azzal lehetne támogatni 
az érintetteket, hogy uniós forrásokban 
részesítjük a felvételi eljárás során a je-
lentkezőket segítő civil szervezeteket. 
A felvételt nyert menekült kutatókat 
igény szerint előkészítő képzésben kel-
lene részesíteni.

A menekült hallgatókat befogadó 
egyetemek szponzorálásának egy köz-
ponti európai alap létrehozása lenne 
a legjobb módja. Ez adna fedezetet az 
alapvető szükségletek kielégítéséhez: a 
szállás, az étkezés, a nyelvtanfolyamok 
költségeinek megfizetéséhez. Miben 
lenne még egy ilyen program az Unió 
szolgálatára? Segítene kezelni a népes-
ség elöregedésének problémáját; meg-
erősítené a szolidaritást és az emberi 
méltóság tiszteletét mint uniós alapér-
tékeket; lehetővé tenné, hogy a mene-
kültek új készségekre és ismeretekre 
tegyenek szert, s ezáltal hasznos tagja-
ivá váljanak a fogadó ország társadal-
mának, a fogadó országban növelve a 
képzett munkaerőt; és ami ugyanilyen 
fontos, csökkentené a migránsokkal 
szembeni bizalmatlanságot és a popu-
lista szólamok erejét.
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JOBB TÁMOGATÁS A MENEDÉKKÉRŐKNEK 
Embertelen és fenntarthatatlan az a 
gyakorlat, hogy egyes tagállamok tar-
tósan menekülttáborokban szállásolják 
el a menedékkérőket. Ezen a helyzeten 
mielőbb javítani kell. Az EU-nak erő-
teljesebb központi finanszírozással 
kellene rendelkeznie, ami ösztönözné 
a tagállamokat a bevándorlók befo-
gadására. A források hozzájárulnának 
a menedékkérelmek nagyobb arányú 
elfogadásához, a felesleges bürokrácia 
csökkentéséhez és az integrációhoz. 
Mire kellene a pénz?

• Azonnali jelleggel tolmácsokat és a 
bevándorlási ügyekben jártas ügy-
védeket lehetne foglalkoztatni a 
földközi-tengeri országokban, hogy 
lerövidüljön a menedékkérelmek 
feldolgozásának ideje;

• A belépési országokban fedezné a 
migránsok alapvető szükségleteit, 
valamint az élelmiszerek, a mene-
dékhelyi szállás, a gyógyszerek és a 
gyermekgondozás költségeit;

• Támogatná a beilleszkedést a célor-
szágokban, növelné a befogadási 
hajlandóságot;

• Fedezné a technikai segítség és a 
tanácsadás költségeit az egész EU-
ban.

Abban is a fogadó országok segítsé-
gére kellene lenni, hogy a menedék-
kérőket gyakorlati szakképzésben 
tudják részesíteni, és ezzel felgyorsít-
sák az integrációt, a menedékkérők 
pedig gazdaságilag a fogadó orszá-
gok hasznára lehessenek, egyúttal 
csökkenjen a velük szemben érzett 
bizalmatlanság. A folyamatot szin-
tén segítené, ha megkönnyítenénk 
a migránsok előképzettségének elis-
merését, és ha a kedvezően elbírált 
menedékkérelmek alapján oda kül-
denénk az adott menekülteket, ahol 
készségeikre a leginkább szükség van.
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OKTATÁS, IFJÚSÁGÜGY, KULTÚRA ÉS SPORT

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI TANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Több uniós forrást kellene arra áldoz-
ni, hogy minden fiatal európai számá-
ra elérhető legyen a normál iskola-
rendszeren kívüli tanulás lehetősége. 
Ennek már megvannak a keretei: az 
Erasmus+ programba a testvériskolák 
rendszere (eTwinning) és az oktatói 
csereprogramok mellé könnyen be 
lehetne illeszteni például a BEST kon-
cepciót (Bridging Education, Study 
and Training = híd az oktatás, a tanu-
lás és a képzés között). Mindössze a 
politikai akarat hiányzik ehhez.

Az iskolarendszeren kívüli oktatást 
több különböző oldalról is meg lehet 
közelíteni: jelenthet önkéntes szol-
gálatot, ifjúsági csereprogramokat, 

sportrendezvényeket stb. Európa fia-
taljainak gyakorlati készségekre van 
szükségük ahhoz, hogy kiteljesedje-
nek, felelős és lelkiismeretes polgá-
rokká váljanak. Az oktatás kiteljesíté-
séhez pedig jó szolgálatot tenne az 
iskolarendszeren kívüli oktatás.

Egy ilyen európai szintű program 
emellett áthidalná azt a szakadékot, 
amely jelenleg az iskolai tanárok el-
méleti tudása és az élet praktikus 
dolgairól ismereteket közvetítő szol-
gáltatók között tátong. A programmal 
létrejönne egy platform, ahol innova-
tív, interaktív és lebilincselő tanítási 
módszereket lehetne megosztani, és 
lehetőség nyílna a hálózatépítésre.
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AZ ISKOLAI TANTERVEK JAVÍTÁSA 
Írjuk át a tanterveket! A való életben 
jobban hasznosítható, gyakorlati is-
meretek átadására lenne szükség az 
európai iskolákban. Olyan tárgyakra, 
amelyek a modern élet szempont-
jából relevánsak: a lelki egészség tu-
datosítására, szexuális felvilágosításra, 
digitális, pénzügyi és interkulturális 
készségfejlesztésre, környezetvédelmi 
oktatásra. Az lenne a kívánatos, hogy 
az iskolák folyamatosan kövessék a vi-
lág változásait, és ennek megfelelően 
értékeljék át, mire lenne szüksége a 
következő generációnak ahhoz, hogy 
tagjai jobban megállják a helyüket a 
munkaerőpiacon.

Arról nem is beszélve, hogy a globali-
záció miatt egyre nagyobb jelentősé-
ge van az interkulturális készségeknek 
és azon előnyök és lehetőségek isme-
retének, amelyeket az európai egység 

tartogat. Ha az iskola mindezekkel 
felvértezi diákjait, akkor társadalmunk 
megtelik élettel, sokszínűséggel és 
olyan elkötelezett polgárokkal, akik 
egyazon Európa részének érzik magu-
kat, közös célokért küzdenek, és aktív 
szerepet vállalnak a világ sorsának 
alakításában. Olyan polgárokkal, akik 
mind politikai, mind személyes szin-
ten hatékonyan meg tudnak birkózni 
a kihívásokkal.

Több szempontból is előnyös lenne 
a fiatalok és Európa egésze számára 
ilyen új tárgyakat bevezetni az isko-
lákban. A modern szemléletű, prakti-
kus ismeretek táptalajt adhatnak egy 
széles látókörű, befogadó és toleráns 
európai polgárság kialakításához. Nö-
velik az empátiát, és közelebb hozzák 
az európaiakat egymáshoz.
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AZ EU A VILÁGBAN

EURÓPAI FÖDERÁCIÓ
Az Európai Unió, tagországai és 
polgárai számára jelentős kihívást 
hordoz az éghajlatváltozás, a koro-
navírus-járvány és a nemzetközi biz-
tonsági helyzet. Ezek megoldásához 
szövetségi államba kellene rende-
ződnünk. 

Így válhatnánk nagyobb súlyú glo-
bális tényezővé, amellyel gazda-
ságilag, politikailag, katonailag és 
kulturálisan is számolni kell. Egyál-
talán nem kis feladat kiépíteni egy 
szövetségi Európát, de nagyobb 
távlatokban jelentős előnyöket 

tartogat: ha kevesebbet kell költeni 
nemzeti kormányokra, több marad 
egészségpolitikára és a klímaválto-
zás elleni küzdelemre. 

Közös nevezőre hozhatja az eltérő 
hátterű és gondolkodású embe-
reket, a belső szakadékok áthida-
lásával megerősítheti az európai 
identitástudatot, ami azután erőssé, 
válságállóvá teheti az Egyesült Eu-
rópai Államokat. Egy hangon szó-
lalhatnánk meg, egyként tudnánk 
közvetíteni az európai értékeket és a 
békét a nemzetközi színtéren.
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ERŐSEBB KÖZÖS KÜLPOLITIKA 
Az Európai Uniónak nagyobb súlya 
lenne a világ vezető hatalmainak tár-
gyalóasztalánál, ha javítana közös kül-
politikája hatékonyságán. Nem lenne 
szükség kétoldalú megállapodásokra 
sem a tagállamok és harmadik orszá-
gok között. Erős, multilaterális, hege-
mónia nélküli hatalomként az Unió 
érdemben tudna foglalkozni a világmé-
retű kihívásokkal, valamint gyorsabban 
és hatékonyabban tudna reagálni a 
nemzetközi biztonsági fenyegetésekre 
Európában és világszerte.

Mit nyernénk a közös külpolitikával?

• Promote values, for example by 
effectively banning any trade of 
goods which supports forced labour. 

• Érvényre tudnánk juttatni értékein-
ket: ténylegesen betilthatnánk pél-
dául a kényszermunkával előállított 
áruk kereskedelmét. 

• Megerősítenénk az európai iden-
titást és a polgároknak ebbe az új 
nagyhatalomba vetett bizalmát.

• Nagyobb ellenállást tanúsíthatnánk 
és megfelelően felléphetnénk az 
antidemokratikus hatalmakkal és a 
biztonsági fenyegetésekkel szem-
ben.

• Erőteljesebb hangot adna nekünk a 
nemzetközi tárgyalásokon és a világ-
politikában.
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AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA

EGYSÉGES UNIÓS ÚTLEVÉL 
Aknázzuk ki teljesen az uniós polgár-
ságban rejlő lehetőségeket! Az lehet az 
első lépés ebbe az irányba, hogy egy-
ségesítjük az EU-n belül az útlevelet 
és a személyi igazolványt, ami min-
den európait feljogosítana arra, hogy a 
tagállamok bármelyikében lakjon.

Másodsorban meg is kell tapasztalnunk 
Európát ahhoz, hogy európainak érez-
hessük magunkat. Ehhez az kell, hogy 
megkönnyítsük az egyik tagállamból a 
másikba költözést, az Unión belüli sza-
bad lakóhelyválasztást. Ennek pedig 
az áttelepülési és lakcímbejelentési el-
járások egységesítése lenne a feltétele 

minden uniós tagországban: legyen 
pont olyan egyszerű országok között 
máshová költözni, mint országon belül.

Az egyenlő bánásmód biztosítása elen-
gedhetetlen az ilyen eljárások és poli-
tikák kidolgozásakor. Egységes uniós 
szabályok kellenének tehát a más tag-
államba való áttelepüléshez és az ön-
kormányzatoknál való bejelentkezés-
hez. Az uniós polgárok számára például 
jogot kellene biztosítani ahhoz, hogy 
az összes szavazáson leadhassák vok-
saikat abban az országban, ahol élnek, 
még ha nem is onnan származnak.
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PÁNEURÓPAI VÁLASZTÁSI LISTA
Az EU-val van egy probléma: polgárai 
még mindig nincsenek megfelelően 
képviselve, ami befolyásolja a politi-
kába vetett bizalmukat és kihat poli-
tikai szerepvállalásukra. 

Az hozna ebben változást, ha az eu-
rópai parlamenti választások valóban 
„európaiak” lennének, nem pedig 27 
tagország egyidejű választásai. Pá-
neurópai listákra lenne szükség, 
amelyeken a nemzeti jelölteken kívül 
lenne egy külön felsorolás az összes 
tagállam jelöltjeivel. A szavazók így 
nemcsak saját országuk jelöltjére sza-
vazhatnának, hanem másokéra is. A 
képviselők tehát kétféleképpen jut-
hatnának be a Parlamentbe. Ez garan-
tálná, hogy a jelöltek minden régiót 
képviselnek, ugyanakkor a választá-
sok valóban transznacionálisak. A po-
litikusoknak pedig ezzel valamennyi 

európai választópolgár akaratát szá-
mításba kellene venniük.

Ugyanez vonatkozna a Bizottság 
elnökének megválasztására is. Ne 
a színfalak mögött egyezkedjenek 
személyéről a győztes pártok. Sze-
rezzünk érvényt a Spitzenkandidat, 
azaz a csúcsjelöltek rendszerének, 
melyben az egyes pártoknak még a 
választási kampány előtt jelöltet kell 
állítaniuk a Bizottság élére arra az 
esetre, ha ők kerülnének többségbe. 
A leendő elnök közelebbi kapcsolat-
ba kerülhetne Európa polgáraival, 
ha közvetlenül érintkezne velük, és 
maga is tevékenyen részt venne a vá-
lasztási kampányban.
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EGYÉB

EGYESÜLVE A TÖBBNYELVŰSÉGBEN 
Fogjunk össze a többnyelvűségért!

A többnyelvűségre többet kellene 
áldoznia az Uniónak. Első lépésként 
meg kellene reformálnia az iskolai 
nyelvtanítást: az EU nagyobb tag-
országainak nyelveit sokkal többen 
tanulhatják, mint a kisebb tagorszá-
gokét, holott sokszor ez utóbbiakét 
a nyelvtanulókéval szomszédos or-
szágokban beszélik. Sok kétnyelvű 
diáknak nincs meg a lehetősége, 
hogy saját anyanyelvén tanuljon az 
iskolában, ahol a nemzeti, etnikai 
és nyelvi kisebbségek nyelvein nem 
mindig biztosítják az oktatást, így 
sérülhet az anyanyelv használatához 

fűződő joguk. Több finanszírozásra 
lenne szükség a nyelvtanulás meg-
könnyítéséhez és a többnyelvűséget 
előmozdító tanárok képzéséhez.

Következő lépésként bővíthetnénk 
a diákcsereprogramokat, például 
a nyelvtanulási célú tanulmányi uta-
kat, és több nyelven is intézhetnénk 
a hivatalos kommunikációt. Az eu-
rópai fiataloknak szervezett progra-
mok közül sokat már több nyelven is 
kínálnak: több uniós forrásból még 
több ilyen rendezvényt lehetne tar-
tani, ami a fiataloknak alkalmat adna 
nyelvtudásuk fejlesztésére.
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NAGYOBB ÁTLÁTHATÓSÁG AZ UNIÓS POLITIKÁBAN
Minden európai politikát átlátható 
módon kell értékelni. Néhányuk el 
sem éri a kitűzött célokat vagy a cél-
közösséget: előfordulhat például, 
hogy nem veszik számításba a vidé-
ken élők vagy a gazdaságilag fejlet-
lenebb országok sajátos helyzetét. 
Ahhoz, hogy okuljanak a múltbeli 
hibákból és a jövőre nézve javítani 
tudjanak a politikákon, a polgá-
roknak képben kellene lenniük arról, 
hogy miért is van szükség bizonyos 
intézkedésekre vagy reformokra: át-
látható és jól érthető értékelések bir-
tokában lehetnek csak kellőképpen 
tájékozottak ahhoz, hogy megalapo-
zott döntéseket hozzanak a választás-
kor.

Másodsorban a lobbitevékenységet 
is átláthatóbbá kellene tenni az EU-
ban. Szigorúbban kellene szabályozni 
annak érdekében, hogy a politikusok 
biztosan odafigyeljenek szavazóikra. 
Az elmúlt pár évben megkezdődött 
a szabályozás szigorítása. Ez lenne 
a helyes irány: azzal lehetne tovább 
növelni például az átláthatóságot, 
ha kiterjesztenénk az átláthatósági 
nyilvántartások alkalmazási körét és 
használatát. Az ilyen intézkedések to-
vább növelnék a polgárok bizalmát az 
Európai Unióban és politikáiban.
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