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DANKZIJ HET PROJECT SAMEN

TIJDENS...

…... 7 gemeenschapsdialoog
evenementen in Nederland, Italië,
België, Hongarije, Portugal, Duitsland en
Spanje. Het doel was om een debat op
gang te brengen over de toekomst van
Europa en om een sterker gevoel van
betrokkenheid bij de EU te ontwikkelen,
evenals manieren om de EU
democratischer en jeugdgerichter te
maken. Tijdens deze evenementen werd
de U4EU-documentaire "What Does
Europe Mean to Me?" geprojecteerd,
terwijl informatieve lezingen en
workshops werden georganiseerd. 

... de Infodag in Athene op 30 mei.
Maatschappelijke organisaties uit
Griekenland werden uitgenodigd om te
discussiëren over het belang van
vrijwilligerswerk op internationaal,
Europees en lokaal niveau en om hun
werk te presenteren. Jongeren uit alle
negen partnerlanden namen deel aan
dit evenement en zij deelden hun
ervaringen en werden ook geïnformeerd
over het Europees Solidariteitskorps.
Het was een geweldige kans om de
dialoog en solidariteit binnen de
Europese jeugd te bevorderen.
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(Gemeenschapsdialoog evenement
in Italië)  

(Gemeenschapsdialoog evenement in
Hongarije)



.... de vertoning van de U4EU-slotdocumentaire in het Europees
Parlement om de Europese jeugdburgers een stem te geven en hun
deelname aan de EU te versterken. Het doel is dat Europese
besluitvormers luisteren naar de mening van jongeren over de EU en hun
keuzes en uitspraken dienovereenkomstig aanpassen. 

... de publicatie van een samenvatting van de resultaten van de
communautaire dialogen in de vorm van een e-publicatie, getiteld
"What does Europe Mean for the European Youth: Views from the Field".
Deze e-publicatie zal op grote schaal in heel Europa worden verspreid om
een voorbeeld te stellen voor toekomstige discussies tussen jonge
Europese actoren.

... het slotevenement zal in juli in Athene (Griekenland) worden
georganiseerd, met de deelname van jongeren, relevante
belanghebbenden en onze partners uit alle deelnemende landen om het
project af te sluiten en samen te vieren.

DE LAATSTE STAPPEN…

... de workshop voor jongeren die op 13 juni in Sofia (Bulgarije) werd
gehouden. 32 jongeren uit alle partnerlanden en ook uit de VS, Armenië,
Oekraïne en Bulgarije namen deel aan deze workshop, met als doel jonge
Europeanen de kans te geven aanbevelingen op te stellen over de
toekomst van de EU. Ze hadden de gelegenheid om verschillende
onderwerpen te bespreken met betrekking tot de EU en
klimaatverandering, de integratie van migranten / vluchtelingen,
participatie van jongeren en het tegengaan van haatzaaiende uitlatingen

(Infodag in Athene/ Workshop voor jongeren in Sofia)


