
W dniach 12 i 13 października 2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży, w którym wzięło udział około  
100 osób, w tym między innymi przedstawiciele organizacji młodzieżowych i instytucji oświatowych z całej 
Unii Europejskiej. Celem spotkania było podsumowanie dyskusji prowadzonych w ramach projektu pod nazwą 
„Nowa narracja dla Europy”, dotyczących kwestii postrzegania Europy przez młodych ludzi i ich propozycji co do 
kształtu nowej europejskiej narracji. Zebraliśmy się w przyjaznym studenckim mieście Leuven, gdzie podczas 
dyskusji nad narracją koncentrowaliśmy się na czterech głównych obszarach: swoboda przemieszczania się  
i bezpieczeństwo, obywatelskie zaangażowanie, zatrudnienie i zielona planeta Europa. 

1. Swoboda przemieszczania się i bezpieczeństwo
Unia Europejska — wspólnota wartości — została utworzona w odpowiedzi na tragiczne skutki dwóch wojen 
światowych. Jej celem było, jest i będzie wspieranie pokoju i dobrobytu w Europie i na całym świecie. 

Wierzymy, że w obliczu regionalnych i międzynarodowych konfliktów UE powinna pełnić rolę mediatora, 
który aktywnie wspiera komunikację między stronami sporu. Tak samo aktywnie UE powinna działać na rzecz 
rozwiązania problemu ekstremizmu politycznego, i promować prawa człowieka oraz różnorodność jako swoje 
wartości przewodnie.

Wierzymy w taką UE, która zaszczepia idee włączenia społecznego oraz integracji nie tylko wśród krajów 
członkowskich, ale i na szerszą skalę. Chcielibyśmy, aby grupy migrantów i uchodźców otrzymywały 
pomoc dzięki podjęciu szeregu odpowiednich środków. Powinniśmy realizować programy wsparcia integracji 
społecznej, takie jak kursy językowe dla wszystkich imigrantów decydujących się na legalny pobyt w kraju 
UE, a także projekty dotyczące wymiany kulturowej mające na celu zbliżenie do siebie lokalnej społeczności  
i nowo przybyłych mieszkańców. Ponadto należy stworzyć więcej możliwości prowadzenia dialogu opartego 
na wzajemnym szacunku, w którym codzienną praktyką byłoby spotykanie się rożnych kultur i wyznań. 

2. Zaangażowanie obywatelskie
Chcielibyśmy, aby większa liczba młodych ludzi brała udział w podejmowaniu decyzji, tak aby Europa była 
lepiej przygotowana by stawiać czoła wyzwaniom. Należy też zwiększyć zakres działań w celu uaktywnienia 
tych osób, które niechętnie angażują się w życie polityczne. Uważamy, że można tego dokonać, wdrażając w 
ramach krajowych/lokalnych systemów oświaty program szkolny rozszerzony o wychowanie obywatelskie. 

W takim samym stopniu potrzebne jest zaangażowanie większej liczby przedstawicieli młodzieży. Należy 
opracować strategię zmierzającą do zmniejszenia średniej wieku posłów do PE i parlamentarzystów, która 
aktualnie wynosi 40. Można to osiągnąć na przykład poprzez przyjęcie rozporządzenia stwierdzającego, że 
młodzi kandydaci muszą stanowić co najmniej 25%. Ponadto, biorąc pod uwagę pozytywny efekt uczestnictwa 
młodzieży w wyborach i jej zaangażowania politycznego, wszystkie państwa członkowskie mogłyby 
wprowadzić system głosowania, w którym prawo głosu przyznawane jest osobom od 16 roku życia. Wreszcie, 
co równie istotne, wdrożenie elektronicznego systemu głosowania może zwiększyć atrakcyjność wyborów,  
a tym samym frekwencję ludzi młodych.

Europa dla młodych



Chcielibyśmy też, aby wszelkie informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji były łatwo 
dostępne. Jednym z narzędzi, które można by wykorzystać, jest symulacja wyborów do Parlamentu 
Europejskiego prezentowana w szkołach w ramach programu edukacji obywatelskiej. Proponujemy, by młode 
osoby, które aktywnie się angażują, miały możliwość skorzystania z płatnych stażów oferowanych przez 
instytucje rządowe i prywatne, pozwalające im na większe zaangażowanie w proces podejmowania decyzji.

3. Zatrudnienie 
Nasza wizja zakłada system zatrudnienia, który dałby nam nie tylko wiele różnych możliwości znalezienia 
pracy, ale także pomagałby nam budować potencjał do tego, by skuteczniej zabezpieczyć sobie miejsce na 
rynku pracy. Wspieramy wysiłki UE w jej aspiracjach do bycia centrum innowacji i technologii, dzięki czemu 
młodzi ludzie będą mieć dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i technologii, a także do specjalistycznych 
szkoleń, które pomogą im znaleźć pracę.

Bez względu na swoją sytuację, wszyscy młodzi ludzie powinni móc czerpać korzyści płynące z mobilności 
i nauki za granicą, czego nie mogą ograniczać żadne administracyjne, społeczne czy ekonomiczne bariery. 

Poza tym chcielibyśmy mieć dostęp do szerokiej oferty stażów, praktyk i programów przyuczenia do 
zawodu na całym terytorium Europy, aby rozwijać swoje kompetencje, umiejętności i zwiększać swoje szanse 
na zatrudnienie. Wszystkie staże powinny być płatne, a uzyskane w ich trakcie umiejętności powinny być 
formalnie uznawane.

4. Zielona Planeta Europa 
Świadomi wyzwań, przed jakimi stoimy, chcąc chronić naszą planetę, chcielibyśmy, by wszystkie strategie 
polityczne były dostosowane do unijnych norm zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to poszczególnych 
polityk w zakresie ekologicznego recyklingu, budownictwa, agronomii i norm dotyczących warunków pracy. 
Ponadto chcemy, aby UE zaostrzyła przepisy podatkowe w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla i gazów 
cieplarnianych.

Chcielibyśmy również, aby UE zadbała o równy dostęp do zdrowej i niedrogiej żywności dla wszystkich 
obywateli. Gwarancją niskiej ceny organicznej żywności produkowanej w sposób zrównoważony mają być 
dotacje wypłacane rolnikom. Chcielibyśmy poprzez takie inicjatywy znacząco zmniejszyć ilość wyrzucanej 
żywności.

Wreszcie, co równie istotne, uważamy, że obowiązkiem UE jest edukowanie obywateli w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju. Można to osiągnąć poprzez wspieranie kreatywnych projektów, takich jak 
wzajemne uczenie się w ramach peer coachingu czy obozy szkoleniowe dotyczące zrównoważonego rozwoju 
oraz organizacja wymian młodzieżowych.



Mając na uwadze powyższe zasady, my — młodzi Europejczycy — jesteśmy zdecydowani je realizować jako 
aktywni obywatele, apelując o budowanie Europy bliskiej mieszkańcom. Wierzymy, że idąc ramię w ramię 
i wspólnie wykonując zadania, które do nas należą, możemy zaprowadzić Europę znacznie dalej. Przecież 
Europa opisana powyżej jest nie tylko naszym marzeniem — to nasz wspólny cel. Jest też naszym domem, 
który będzie się rozwijał, zapewniając nam równe szanse, bezpieczeństwo i prawa dla wszystkich.

Przedstawiciele Młodych Europejczyków, którzy brali 
udział w dyskusjach „Nowa narracja dla Europy”.

Bruksela, 31 stycznia 2018 r.




