KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE
Razgovor između EU i građana o budućnosti Europe

Usprkos svom nazivu, ‘Konferencija o budućnosti Europe’ zapravo nije jedan događaj
ili sastanak. Umjesto toga, to je razdoblje od godinu dana, u kojem institucije koje čine
Europsku uniju (EU) se obraćaju ljudima koji žive u EU -u kako bi čuli njihovo mišljenje o
tome kako bi trebala izgledati budućnost EU. Konferencija je službeno započela 9.
svibnja 2021. i završit će u svibnju 2022.

“Ljudi moraju biti u središtu svih naših politika. Moja je želja da svi Europljani mogu
aktivno doprinijeti Konferenciji o budućnosti Europe i igrati vodeću ulogu u određivanju
prioriteta Europske unije. Samo zajedno možemo graditi našu sutrašnju uniju. " Ursula
von der Leyen, predsjednica Europske komisije, 22. siječnja 2020.

Što će se dogoditi?
Konferenciju o budućnosti Europe uglavnom će organizirati sami građani.
Pozivaju se ljudi koji žive u Europi, organizacije, gradovi i vlade da organiziraju događaje
i sastanke na kojima se raspravlja o budućnosti Europe. EU je stvorila internetsku
platformu na kojoj je moguće podijeliti svoja mišljenja i iskustva, pronaći događaj kojem
želite prisustvovati ili pozvati druge da se pridruže vašem događaju.
Važno je napomenuti da je konferencijska platforma stvorena za odrasle. Djeca i mladi
ljudi mlađi od 18 godina potiču se na sudjelovanje putem odrasle osobe od povjerenja.
Uz internetsku platformu, Konferencija je domaćin niza konferencijskih sjednica,
takozvanih "Građanskih panela". Tijekom svakog od ovih panela, građani EU -a sastaju se
ili u Europskom parlamentu u Strasbourgu ili putem interneta, kako bi raspravljali o
svojim idejama, željama i nadama o budućnosti Europe, uključujući sve ono što je
objavljeno na platformi.
Ovi paneli uključuju veliki broj djece i mladih. Kako bi se osigurala raznolikost, sudionici
Građanskih panela su unaprijed odabrani.
Ako želite vidjeti kako izgleda Parlament u Strasbourgu ili kako je Panel organiziran,
možete kliknuti na vezu i ponovno pogledati posljednju sesiju u videu dostupne na
stranicama organizacije Eurochild.
O pitanjima postavljenim na panelu građana potom će raspravljati nacionalni i europski
kreatori politike i organizacije civilnog društva u okviru drugog foruma pod nazivom
„Plenarna Konferencija”.
U svibnju 2022., kada Konferencija završi, institucije EU će prikupiti sve doprinose i
napisati izvješće koje će biti predstavljeno najvažnijim osobama u EU. Na temelju toga
oni će se okupiti kako bi odlučili kako poboljšati EU.

Kako djeca i mladi mogu sudjelovati?
Važno je da se djeca i mladi čuju kad razgovaramo o budućnosti EU i kako će izgledati.
Bez obzira jeste li već iskusili dijeljenje svog mišljenja na sastancima Vaše je
sudjelovanje vrlo dobrodošlo.
Mrežna platforma glavni je alat konferencije. Kao što je online platforma strogo
stvorena za osobe starije od 18 godina, trebali biste koristiti platformu preko odrasle
osobe od povjerenja. Također se možete obratiti organizaciji koja radi na pravima
djeteta u vašem gradu ili zemlji. Uz njihovu pomoć imate razne mogućnosti sudjelovanja
na Konferenciji:


Podijelite svoja mišljenja, ideje, iskustva itd. izravno na platformi (vidi primjer o
inkluzivnom obrazovanju ovdje);



Napišite duži tekst, napravite sliku, pjesmu ili video (sami ili s prijateljima) i



prenesite ga na platformu;
Potražite događaje na kojima možete razgovarati o onome što mislite da je važno.
Također možete organizirati vlastite događaje s organizacijama s kojima radite;



Slobodni ste razgovarati o bilo kojoj temi koju smatrate važnom za stvaranje
bolje Europe.

Međutim, već postoje neke općenite teme koje možete koristiti za nadahnuće.
Razdvojeni su u grupe na online platformi i mogu vam pomoći da pronađete mjesto na
kojem se ideje i mišljenja najbolje odgovaraju. Te teme su:

Budite sigurni i zabavite se!
Na koji god način odabrali sudjelovanje, snažno vas potičemo da to učinite uz podršku
odrasle osobe kojoj vjerujete. Vaša sigurnost je uvijek najvažnija. Kao i sa svime inače,
prvo vas potičemo da o svom sudjelovanju razgovarate sa svojim roditeljem/zakonskim
skrbnikom kako biste dobili njihov pristanak za Vaše sudjelovanje.
Važno je da ne dijelite ništa zbog čega biste kasnije mogli požaliti i da privatne
informacije ostaju sigurne i zaštićene. Stoga vas potičemo da nikada ne dijelite
informacije koje bi mogle pomoći ljudima da vas identificiraju, uključujući Vaše prezime,
Vašu društvenu zajednicu, račune društvenih mreža, svoju školu, grad, prijatelje itd.
Vrlo je važno da razgovarate sa svojim roditeljom/skrbnikom prije postavljanja
videozapisa ili slike sebe ili bilo koga koga poznajete.

Za više informacija kontaktirajte:

