
WAT IS ONS DOEL

In de21ste eeuw heeft Europa een

crisispunt bereikt in de opbouw van de

Europese identiteit. De afgelopen jaren

hebben een aantal gebeurtenissen de

hoofdgedachte en de fundamentele

waarden van de Europese Unie in

twijfel getrokken: de crisis in de

eurozone, de migratiecrisis en de

Brexit hebben geleid tot een toename

van het euroscepticisme. Deze

gebeurtenissen hebben de

opvattingen van de burgers over de EU

veranderd, en een groot deel van de

Europese bevolking twijfelt over de

waarden van deze instelling.

 

Dit kan de toekomst van Europa en de

zekerheid van het welzijn van de

Europese samenlevingen in gevaar

brengen, aangezien deze sterk

verbonden zijn met de ontwikkeling

van gemeenschappelijke

doelstellingen en een sterke deelname

van burgers in de openbare ruimte van

de EU.

 

Als gevolg daarvan is het tijd voor de

Europese burgers en vooral voor de

jongeren die binnenkort de gevolgen

van de huidige situatie zullen moeten

dragen, om actief betrokken te worden

bij het proces van versterking van het

Europese bewustzijn over de Europese

Unie en haar toekomst, en om gehoord

door de EU, die op haar beurt de

verwachtingen van de burgers moet

beantwoorden.

EUROPA

IN MOEILIJKE TIJDEN

N EWS L E T T E R # 1
May  2020

Het U4EU-project, dat wordt

gefinancierd door het Europe for

Citizens Programme van de

Europese Unie, heeft tot doel de

democratische- en

burgerparticipatie van Griekse,

Bulgaarse, Spaanse, Italiaanse,

Duitse, Belgische, Hongaarse,

Portugese en Nederlandse jongeren

te stimuleren en hen een kans te

bieden hun bezorgdheid en visie te

uiten over gemeenschappelijke

uitdagingen in verband met de

Europese identiteit, diversiteit en de

toekomst van Europa.

 

Het project, dat wordt uitgevoerd

van maart 2020 tot september 2022,

geeft jongeren uit negen

verschillende Europese landen een

stem om hen de kans te geven hun

bezorgdheid kenbaar te maken aan

de publieke sfeer, hun ideeën uit te

wisselen en hun eigen suggesties te

doen en om een multiculturele

gemeenschapsdialoog op gang te

brengen over de toekomst van

Europa.



WIE: DE PARTNERS

Het U4EU-project is het resultaat van

de inspanningen van een Europees

partnerschap van 9 non-

profitorganisaties en ngo's:

 

ANCE (GR) heeft een zeer ruime

ervaring in de coördinatie en het

beheer van de EU gefinancierde

projecten. De belangrijkste

activiteiten zijn steun voor kwetsbare

sociale groepen en jongeren, en

bevordering van duurzame

ontwikkeling.

 

KMGNE (DE) heeft meer dan 100

onderzoek- en overlegprojecten op

het gebied van duurzaamheid

uitgevoerd en heeft tal van educatieve

projecten voor jongeren

wetenschappelijk begeleid en

praktisch uitgevoerd.

 

Het Multi Kulti Collective (BG) werkt

aan burgerparticipatie, integratie van

migranten/vluchtelingen

en mensenrechten, en met de jeugd,

en heeft ervaring met campagne

voeren, bewustmaking, en kunst en

cultuur gebruiken voor sociale

verandering.

 

Nous (IT) werkt op cultureel gebied

om Europese kansen te promoten. Het

organiseert evenementenfestivals,

culturele uitwisselingen en artistieke

evenementen om de kansen die

Europa biedt te communiceren.

CLUBE (PT) heeft tot doel

persoonlijke, sociale, professionele,

burgerlijke en relatievaardigheden te

ontwikkelen en de participatie,

empowerment en sociale inclusie van

jongeren en kwetsbare groepen te

bevorderen.

 

TELEDUCA (SP) heeft als doel om

tieners, jongeren, vrouwen, migranten

en andere sociale collectieven betere

kansen bieden voor zelfexpressie en

zelfrepresentatie om de kracht van

media en culturele industrieën het

hoofd te bieden.

 

UNITED (HU) is het Europese netwerk

tegen nationalisme, racisme,

fascisme. Het coördineert campagnes,

organiseert conferenties, neemt deel

aan projecten, produceert publicaties

en zet zich in voor

belangenbehartiging om te

protesteren tegen discriminatie.

 

CCB (NL) bevordert cross-cultureel

leren, goed leven (buen vivir) en

conflict transformatie, en  stimuleert

mensen van verschillende

gemeenschappen om positief

omgaan met diversiteit.

 

YEL (BE) wil jongeren de

vaardigheden, kennis en het netwerk

geven om een   actieve rol te spelen bij

het aanpakken van Europese en

mondiale uitdagingen. YEL

organiseert ook de Europese

Jongerenraad, die

beleidsaanbevelingen opstelt en ze

presenteert aan de EU.



LATEN WE PRATEN OVER
EUROPA

In Spanje, Italië, Nederland, Duitsland, Hongarije,
België en Portugal worden zeven evenementen
met de gemeenschapsdialoog tussen burgers en
andere belanghebbenden georganiseerd.

MAAK EEN IMPACT: LESSEN
VAN CSOS

Maatschappelijke organisaties uit alle
deelnemende landen komen samen in

Athene (Griekenland) om de burgers
te informeren over het belang van

vrijwilligerswerk.

GEEF STEM, GEEF
KRACHT!

In het Europees Parlement
wordt een geïntegreerde video
geprojecteerd die bestaat uit
nationale video's.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

"WAT BETEKENT
EUROPA VOOR ME ...?"

Productie van 7 video's waarin
jongeren hun mening en
zorgen over de toekomst van
Europa zullen delen.

REFLECTIE OVER DE
TOEKOMST VAN EUROPA

Er zal een workshop worden georganiseerd
in Sofia (Bulgarije) om de jongeren in staat

te stellen te debatteren en om
aanbevelingen voor de toekomst van de EU

op te stellen.

DOE MEE OP SOCIAL MEDIA!

WANNEER: DE

UITVOERING

ENGAGEMENT VAN
SOCIALE MEDIA BURGERS

Alle video's en activiteiten van het
project worden verspreid op sociale
media

WAT EUROPA BETEKENT VOOR
DE EUROPESE JEUGD

Een samenvatting van de resultaten
van de community dialogen wordt
gepresenteerd in een e-publicatie.

(March 2020 - September 2022)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/
https://www.instagram.com/u4euproject/

