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Wstęp

W ciągu ostatnich lat Europa i Unia Europejska musiały 
stawić czoła wielu wyzwaniom: kryzysowi strefy euro, którego 
konsekwencje wciąż odczuwamy, kryzysom w bezpośrednim 
sąsiedztwie UE, napięciom w polityce migracyjnej i azylowej, 
zmianom w porządku liberalnego świata czy widocznym pow-
rotem do idei państw narodowych, którego kulminacją była 
decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Wspólnoty. W takich 
czasach najważniejsze są dwie rzeczy: spojrzenie w przyszłość 
i oddanie głosu młodemu pokoleniu Europejczyków.

Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce – zaledwie na 
kilka tygodni przed wyborami do europarlamentu w maju 2019 
r. – broszurę Przyszłość Europy według młodych obywateli. 
Ten przyszłościowy manifest jest wynikiem długoterminowego 
projektu partycypacyjnego skierowanego do młodzieży #En-
gagEU, opracowanego i przeprowadzonego przez berliński 
Institut für Europäische Politik e.V. wspólnie z instytucjami 
partnerskimi: Centre international de formation européenne w 
Nicei, WiseEuropa w Warszawie i Trans European Policy Studies 
Association w Brukseli. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europej-
skiej z Programu „Europa dla obywateli” ponad 500 młodych 
obywateli i obywatelek z ponad 23 państw członkowskich UE 
i Bałkanów Zachodnich mogło omawiać, rozwijać i zapisać 
swoje pomysły i postulaty dotyczące przyszłości Europy pod-
czas czterech edycji #YoungCitizens’FutureLabs.

Zakres wyzwań i obszarów polityki, które dostrzegli 
i którymi zajęli się młodzi uczestnicy projektu podczas 
paneuropejskich konsultacji, jest imponujący. Wspólnie z 
ekspertami, w wyniku szalenie zaangażowanych debat, opra-
cowano blisko 60 niezwykle skonkretyzowanych pomysłów 
odzwierciedlających rzeczywistość życia młodych ludzi. 
Obszary polityki, w których uczestnicy upatrywali pilnej 
konieczności podjęcia działań przez decydentów, to polityka 
ekologiczna i zagraniczna, integracja migrantów i wzmocnie-
nie europejskiej tożsamości. W dalszej części Manifestu znajdą 
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Państwo informacje dotyczące konkretnych postulatów. Wiele 
pomysłów i obszarów nie zmieściło się ostatecznie w tekście 
Manifestu, na przykład te z zakresu polityki zdrowotnej czy 
usprawnienia wewnątrzeuropejskiej mobilności. Młodzi inno-
watorzy chcą ograniczać marnotrawstwo żywności w szkołach 
przez budowanie karmników dla ptaków, w których znalazłby 
zastosowanie stary chleb, oraz przez kampanie informacyjne 
w stołówkach. Program Interrail powinien ich zdaniem zostać 
rozszerzony o darmowe bilety dla wszystkich młodych Euro-
pejczyków i Europejek oraz aplikację, za pomocą której młodzi 
podróżnicy mogliby wyszukiwać – i oferować – noclegi w 
państwach członkowskich UE.

Jednym z głównych postulatów, obejmujących różne 
obszary polityki, jest wczesne ukształtowanie pozytywnego 
wizerunku UE w świadomości obywateli i uświadomienie im 
korzyści płynących z członkostwa w UE w ich życiu prywatnym. 
Dlatego wiele pomysłów dotyczy działań realizowanych w 
szkołach. 

Oprócz tak różnorodnych pomysłów na przyszłość uczest-
nicy programu byli zgodni w postulatach lepszej komunikacji 
i informowania o roli Unii w codziennym życiu młodych oby-
wateli, rozszerzenia możliwości edukacyjnych i zwiększenia 
finansowania mobilności w Europie, która jest domem nas 
wszystkich.

Podczas lektury kolejnych karty Przyszłości Europy według 
młodych obywateli jasno widać, jak intensywnie młodzi uczest-
nicy pracowali nad fundamentalnymi sprawami dotyczącymi 
przyszłości Unii Europejskiej i nadchodzących wyborów 
europejskich. Młode pokolenie Europejek i Europejczyków 
nie ma wątpliwości, że UE jest instytucją nie do zastąpienia, 
jeśli chodzi o jej zdolności rozwiązywania problemów. Pogląd 
ten jasno widać w oświadczeniach #DlaczegoGłosuję, które 
zacytowaliśmy w manifeście. Te osobiste zachęty do pójścia 
na wybory, publikowane w mediach społecznościowych, będą 
zachęcać młodych Europejczyków do zagłosowania w maju 
2019 r.
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Nadszedł czas, aby usłyszeć głos, pomysły i postulaty 
młodych obywateli i obywatelek.

Podczas #1stYoungCitizens’Convention w kwietniu 2019 
r. młodzi sprawozdawcy projektu #EngagEU przekazali swój 
manifest Prezydentowi Niemiec Frankowi-Walterowi Steinmei-
erowi, zachęcając jednocześnie młode pokolenie obywateli i 
obywatelek do skorzystania ze swoich praw wyborczych. We 
wrześniu 2019 r. Przyszłość Europy według młodych obywateli 
będzie omawiana z nowo wybranymi eurodeputowanymi na 
#2ndYoungCitizens’Convention w Brukseli. Z niecierpliwością 
czekamy na to, które pomysły i postulaty znajdą się w progra-
mie następnej kadencji Parlamentu Europejskiego w nowym 
okresie legislacyjnym!

Na koniec chciałabym podziękować naszym europej-
skim partnerom z Francji, Polski i Belgii za wspólną pracę 
nad tym wyjątkowym projektem. Dziękuję również moim 
współpracownikom, Janie Schubert i Fabianowi Weberowi, 
za przeprowadzenie procesu konsultacji, napisanie projektu 
manifestu i informowanie o aktywnościach projektowych 
na wszystkich kanałach komunikacyjnych. Jestem także 
wdzięczna Johannesowi Hofmannowi, Nicoli Rebmann i 
Gustavowi Spätowi za ich różnorodny wkład w powstanie 
manifestu.

Chciałabym wreszcie podziękować sprawozdawcom oraz 
wszystkim uczestnikom i uczestniczkom #EngagEU za wnie-
siony entuzjazm i udział w naszym projekcie, a także za opra-
cowanie wizjonerskich pomysłów zebranych w manifeście na 
przyszłość.

Życzę Państwu i wszystkim czytelnikom ciekawej lektury 
pomysłów i postulatów oraz zachęcam do podzielenia się 
swoimi przemyśleniami z autorami!

Dr Funda Tekin
Dyrektor Institut für Europäische Politik e.V., Berlin
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Przyszłość Europy według młodych obywateli

Manifest

1. Preambuła

Chcąc zwiększyć udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych 
przed wyborami europejskimi w 2019 roku, młodzi obywatele 
i obywatelki z całej Europy wspólnie sformułowali poniższy 
manifest.

Promujemy koncepcję aktywnego Obywatelstwa Europej-
skiego, aby umożliwić wszystkim uczestnictwo w paneuropej-
skiej przestrzeni publicznej i działanie na rzecz naszej wspólnej 
przyszłości.

Promujemy życie w sposób przyjazny dla środowiska i 
zrównoważoną przyszłość.

Promujemy dialog międzykulturowy w całej Europie, aby 
nasza przyszłość była oparta na integracji.

Promujemy Unię Europejską jako potęgę normatywną, zdolną 
w drodze współpracy zbudować bezpieczniejszą przyszłość.

Mamy jedną przyszłość.
Zbudujmy ją razem.



 2. TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA

Integracja europejska to projekt, którego powodzenie 
zależy od szerokiej akceptacji społecznej. Społeczeństwa 
muszą zacząć się z nim utożsamiać, dlatego niezbędne 
jest, aby zacząć wspierać wspólną europejską tożsamość 
już w szkołach. Szanując wyłączne kompetencje państw 
członkowskich w dziedzinie polityki edukacyjnej, wzywamy 
Unię Europejską do wspierania ich w działaniach promujących 
projekt europejski wśród uczniów. Opracowaliśmy także 
szereg projektów mogących ożywić integrację europejską 
przez promocję codziennej wymiany doświadczeń dla ogółu 
obywateli UE. Prosimy krajowych i europejskich decydentów 
o aktywne wsparcie tych inicjatyw.

2.1 Zwiększenie widoczności UE

Unia Europejska jest za mało widoczna w życiu zwykłych 
obywateli. Dla większości z nich Unia to abstrakcyjny podmiot 
postrzegany wyłącznie jako źródło problemów albo wygodny 
kozioł ofiarny. Chcemy, aby byli w pełni świadomi przywilejów 
i praw przysługujących wszystkim obywatelom Zjednoczonej 
Europy oraz zaczęli angażować się w paneuropejską przestrzeń 
publiczną, tworząc fundamenty dialogu i debaty.

Aby to osiągnąć, proponujemy wspólny europejski projekt 
graficzny dla krajowych dowodów osobistych. Postulujemy 
też sfinansowanie wspólnej Europejskiej Stacji Telewizyjnej, 
która funkcjonowałaby na podobnych zasadach co istniejące 
kanały takie jak ARTE: nadając programy informacyjne, kultur-
alne i rozrywkowe tworzone z europejskiej perspektywy i 
dostępne w całej Europie we wszystkich oficjalnych językach 
UE.
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Jeśli chcemy, żeby ludzie czuli się obywatelami Europy, mu-
simy sprawić, aby była ona widoczna w ich codziennym życiu i 
zbudować podstawy dialogu.

2.2 Wspieranie mobilności i wymiany

Chcemy, aby młodzi ludzie wyrośli na odpowiedzialnych, 
otwartych i pełnych szacunku obywateli Europy. Mobilność 
i wymiana są kluczowym elementem dla realizacji tego celu. 
Dlatego krytykujemy zbyt wąski naszym zdaniem dostęp 
do programów mobilności i wymiany międzynarodowej, 
ograniczonych do niewystarczającej liczby uczestników. W 
rezultacie programy te stały się elitarne, a wiele osób zostało 
pozbawionych korzyści z uczestnictwa.

Uczestnictwo w programach mobilności i wymiany 
edukacyjnej powinno być możliwe dla wszystkich 
zainteresowanych. Dlatego żądamy pełnego stypendium dla 
wszystkich uczestników Erasmus+ (w tym pokrycia kosztów 
transportu). Aby zwiększyć mobilność młodzieży, postulujemy 
rozszerzenie programu Erasmus+ na edukację szkolną. 
Domagamy się unijnego wsparcia dla państw członkowskich 
w umożliwieniu uczniom szkół średnich udziału w średnio- 
i długoterminowych programach wymiany uczniów (od 
3 miesięcy do roku szkolnego). Unia powinna wesprzeć 
państwa członkowskie przez ustanowienie wspólnej platformy 
porozumień o programie zajęć, co zapewniłoby skuteczność i 
przydatność wymiany.

Aby młodzi ludzie w większym stopniu angażowali się 
w społeczeństwo europejskie, postulujemy wprowadzenie 
obowiązkowej służby w Europejskim Korpusie Solidarności 
– nowej inicjatywie Unii Europejskiej, która umożliwia młodym 
ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju 
zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej 
Europie. Obowiązkowa służba powinna trwać co najmniej 
6, ale nie więcej niż 12 miesięcy. Za udział w projektach 
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odbywających się poza krajem macierzystym przysługiwałoby 
wyższe wynagrodzenie, co stanowiłoby zachętę do poznania 
innego kraju UE przez pracę.

2.3 Ustanowienie Europejskich Tygodni Projektowych

Aktualnie w szkołach funkcjonuje bardzo mało modeli 
dydaktycznych służących do objaśniania istoty Unii Europej-
skiej i jej procesów decyzyjnych, przez co uczniowie nie widzą 
wpływu UE na swoje codzienne życie. Dla wielu z nich Unia jest 
praktycznie nieistotna. Chcemy, aby uczniowie szkół średnich 
zdali sobie sprawę z możliwości i szans, jakie młodym ludziom 
oferuje Unia Europejska.

Dlatego prosimy państwa członkowskie o rozpoczęcie 
wspólnych prac nad wprowadzeniem Europejskich Tygodni 
Projektowych (ETP). W długim horyzoncie czasowym ETP 
mają umożliwić uczniom wykształcenie emocjonalnej więzi 
z UE, informować ich o Unii i zachęcać do aktywnego uczest-
nictwa w projekcie europejskim. Projekty mogą obejmować 
warsztaty tematyczne, np. dotyczące innych języków, kultur i 
mobilności. Na ETP można też zapraszać inspirujące postaci, 
takie jak europarlamentarzyści czy pisarze.

Europejskie Tygodnie Projektowe powinny odbywać się 
we wszystkich szkołach i być organizowane przez uczących w 
danej placówce koordynatorów programu Erasmus+, innych 
zainteresowanych nauczycieli lub wolontariuszy w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby odpowiednio 
przygotować osoby odpowiedzialne za ETP, proponujemy 
zorganizować weekendowe szkolenia w europejskich stolicach 
służące do wymiany najlepszych praktyk oraz wspierania 
procesu uczenia się od siebie i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie ETP odbywałoby się w oparciu o nieskompli-
kowany i pozbawiony zbędnej biurokracji system wniosków 
o niewielkie granty w ramach następnego programu 
Erasmus+.
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Nasze postulaty w skrócie:

• Utworzenie europejskiego projektu graficznego dla 
krajowych dowodów osobistych;

• Sfinansowanie wspólnej Europejskiej Stacji Telewizyjnej, 
nadającej programy informacyjne, kulturalne i rozrywkowe 
tworzone z perspektywy europejskiej;

• Wprowadzenie obowiązkowej służby w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności;

• Pełne sfinansowanie wszystkich możliwości 
oferowanych przez ERASMUS+;

• Ustanowienie programu unijnej wymiany uczniów szkół 
średnich;

• Wdrożenie Europejskich Tygodni Projektowych (ETP), 
aby zwiększyć poziom utożsamiania się z UE i wspierać 
uczestnictwo w projekcie europejskim.

W ten sposób chcemy wzmocnić europejską tożsamość, 
aby razem budować naszą wspólną przyszłość.



3.POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zrównoważone środowisko to podstawowy warunek 
życia na Ziemi przyszłych pokoleń. Z uwagi na poczynione 
zobowiązania i ogromne możliwości Unia Europejska musi 
spełnić pokładane w niej nadzieje i stanąć na czele trans-
formacji zapewniającej zrównoważoną przyszłość swoim 
obywatelom i całej społeczności międzynarodowej. Żądamy 
natychmiastowych działań ze strony organów decyzyjnych. 
Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe obszary i opracowaliśmy 
pomysły, które mogą pomóc w walce z konsekwencjami zmian 
klimatu.

3.1 Edukacja Ekologiczna (EE) dla zrównoważonej 
przyszłości

Jesteśmy krytyczni wobec frustrującego braku faktycznej 
wiedzy na temat aktualnych, palących problemów w zakresie 
ochrony środowiska. Młodym obywatelom Unii trzeba 
przekazać kluczową wiedzę na takie tematy jak zmiany 
klimatu, zrównoważone sposoby organizacji życia, recykling 
czy gospodarka obiegu zamkniętego. Problemy środowiskowe, 
z jakimi zmaga się Wspólnota Europejska, muszą znaleźć się w 
szkolnym programie nauczania.

Dlatego też Komisja Europejska powinna zachęcać państwa 
członkowskie do wprowadzenia lekcji „Edukacji Ekolo-
gicznej” w szkołach podstawowych i średnich, na których 
przekazywano by uczniom i uczennicom podstawową wiedzę 
na tematy związane z ochroną środowiska.

UE powinna wspierać działania państw członkowskich przez 
ustanowienie wspólnego europejskiego zasobu materiałów 
dydaktycznych dla wszystkich przedziałów wiekowych (karty 
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zadań, dane i schematy dydaktyczne, filmy dokumentalne, 
przykładowe projekty, symulacje, itp.). Państwa członkowskie 
powinny być aktywnie zachęcane do włączania tych materiałów 
w krajowe programy nauczania.

3.2 Technologiczna odpowiedź na zmiany klimatu

W przyjętych ramach klimatyczno-energetycznych do 
roku 2030 Unia Europejska zakłada poprawę efektywności 
energetycznej o co najmniej 32,5% i obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 40% względem poziomu z 
1990 r. W świetle tych ambitnych celów niezwykle ważne jest 
zapewnienie odpowiedniego finansowania badań i rozwoju 
rozwiązań technologicznych w dziale badań i innowacji 
następnych wieloletnich ram finansowych. Aby zmniejszyć 
rozdźwięk między celami a rzeczywistością, należy umożliwić 
i wspierać współpracę na styku nauki i przemysłu. Apelujemy 
więc do Unii Europejskiej o aktywną promocję koordynowania 
tego rodzaju wspólnych projektów na szczeblu europejskim. 
Można to osiągnąć przez rozszerzenie uprawnień wspólno-
towego serwisu informacyjnego badań i rozwoju (CORDIS), aby 
mógł pełnić aktywną rolę w nawiązywaniu kontaktów między 
naukowcami a przedstawicielami sektora przemysłowe.



17

3.3 Opracowanie wspólnego europejskiego systemu 
kaucji (CEReS)

W 2016 r. każdy obywatel Europy wytworzył ok. 480 kg 
odpadów komunalnych. Musimy znacznie zmniejszyć tę ilość, 
aby zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczne i zdrowe 
środowisko.

W tym celu Unia Europejska powinna korzystać z istniejących, 
sprawdzonych wzorców gospodarki obiegu zamkniętego, 
takich jak niemiecki system kaucji za butelki. Adaptacja tego 
rodzaju pomysłów może być o wiele tańsza, prostsza i szybsza 
niż opracowywanie zupełnie nowych rozwiązań. Wzywamy 
więc instytucje europejskie do zidentyfikowania przykładów 
najlepszych praktyk w zakresie systemów kaucji za butelki 
plastikowe, baterie, torby plastikowe, odpady spożywcze, itp. 
oraz wdrożenie współpracy z przedsiębiorstwami, podmiotami 
komunalnymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się ochroną środowiska w celu opracowania wspólnego 
europejskiego systemu kaucji (CEReS).

Nasze postulaty w skrócie: 

• Wprowadzenie lekcji „Edukacji Ekologicznej” w szkołach 
podstawowych i średnich w oparciu o wspólny europejski 
zasób materiałów dydaktycznych;

• Zapewnienie w nadchodzących wieloletnich ramach 
finansowych odpowiedniego finansowania badań i 
rozwoju rozwiązań technologicznych w celu walki ze 
zmianami klimatu;

• Wzmocnienie CORDIS, aby ułatwić współpracę między 
światem nauki i przemysłu;

• Wprowadzenie wspólnego europejskiego systemu kaucji 
(CEReS) w oparciu o zaadaptowanie istniejących wzorców 
gospodarki obiegu zamkniętego.

W ten sposób chcemy podjąć konkretne kroki dla 
zrównoważonej przyszłości.
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4. POLITYKA INTEGRACYJNA

Mobilność ludzi pozostanie nieodłącznym elementem 
naszego stulecia. Dlatego też nie powinniśmy skupiać się 
tylko na zarządzaniu przepływami migracyjnymi, ale też na 
integracji migrantów i osób ubiegających się o azyl w ramach 
naszych społeczeństw. Mając na względzie w długim okresie 
poprawę spójności społecznej, a także walkę z rasizmem i 
dyskryminacją, wzywamy UE do dalszej pracy nad lepszą 
integracją migrantów. Obejmuje to zarówno nacisk na 
poszanowanie wartości i kultury Unii Europejskiej, jak też 
wzmocnienie międzykulturowej świadomości Europejczyków 
oraz ich zrozumienia dla kultury migrantów i osób ubiegających 
się o azyl. W tym celu proponujemy trzy pomysły promujące 
pozytywne podejście do różnorodności, które pozwalają 
uniknąć izolacji, jednocześnie wspierając integrację społeczną.

4.1 Unia Europejska jako broker wiedzy o najlepszych 
praktykach integracyjnych

Jako związek państw powstały w oparciu o wspólne wartości 
Unia Europejska musi zagwarantować godność i podstawowe 
prawa wszystkich obywateli państw trzecich przebywających 
na jej terytorium, szczególnie w momencie, gdy obserwujemy 
powszechny wzrost uprzedzeń i ksenofobii.

Od 2016 r. podjęto szereg działań mających ułatwić 
integrację migrantów i osób ubiegających się o azyl w ramach 
Unii Europejskiej. Państwom członkowskim nie udało się 
jednak dojść do porozumienia w sprawie integrującego 
podejścia do migracji i polityki azylowej. Jako że często 
mierzą się one z podobnymi problemami dotyczącymi 
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integracji, naszym zdaniem Unia Europejska powinna 
stać się brokerem wiedzy, który ułatwiałby dzielenie się 
najlepszymi lokalnymi i krajowymi praktykami o zweryfiko-
wanej skuteczności.

4.2 Poprawa spójności społecznej przez dialog 
międzykulturowy i kształcenie nieformalne

Aby wzmocnić międzykulturowy i międzyreligijny dialog 
pomiędzy migrantami, osobami ubiegającymi się o azyl i 
lokalnymi mieszkańcami, proponujemy utworzenie regio-
nalnych centrów międzykulturowych, które stanowiłyby 
platformę wymiany i solidarności. Takie ośrodki mogłyby 
prowadzić programy mentorskie, kursy językowe i angażować 
się w inne formy kształcenia nieformalnego.

Programy mentorskie pozwoliłyby migrantom i osobom 
ubiegającym się o azyl nawiązanie kontaktów z lokalnymi 
mentorami. Obie strony poznawałyby się za pośrednictwem 
internetowej platformy. Migranci, którzy od kilku lat mieszkają 
w państwie przyjmującym, także byliby zachęcani do wejścia w 
rolę mentora i dzielenia się swoim doświadczeniem integracji 
z nowoprzybyłymi.
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Centra międzykulturowe powinny dawać możliwość 
nauczenia się różnych języków europejskich (co najmniej 
angielskiego i języka państwa przyjmującego), a także 
prowadzić lekcje języków kraju pochodzenia migrantów dla 
lokalnych mieszkańców.

Centra międzykulturowe mogą wreszcie angażować się w 
kształcenie nieformalne, zachęcać do wymiany kulturowej 
i wzmacniać świadomość międzykulturową. Działalność ta 
mogłaby przyjąć formę lekcji tańca tradycyjnego albo debat 
nt. podstawowych praw (takich jak wolność słowa i religii czy 
prawo do równości i braku dyskryminacji w Unii Europejskiej) 
– lub w inny sposób jednoczyć ludzi poprzez sztukę.

Za punkt wyjścia do organizacji dialogu międzykulturowego 
mogą posłużyć działające programy lokalne (np. „Przyjaciel 
na start” w Berlinie) albo przykłady najlepszych praktyk 
finansowanych w ramach programu Kreatywna Europa 
(„Szlaki dźwiękowe. Nuty zbliżenia”). Centra międzykulturowe 
działające w różnych regionach powinny być połączone w 
jedną sieć i dostępne dla wszystkich. Wzywamy więc podmioty 
lokalne i regionalne do współpracy w ramach Komitetu 
Regionów i wykorzystanie istniejących europejskich sieci miast 
i regionów.

4.3 Poprawa integracji w systemie szkolnictwa wyższego

Edukacja jest ważnym narzędziem integracji. Dlatego pro-
ponujemy utworzenie na uczelniach „semestru testowego” 
dla migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy i które chcą 
rozpocząć lub kontynuować studia w państwie przyjmującym. 
Takie semestry mogłyby być finansowane z programu Krea-
tywna Europa lub Erasmus+ w formie „semestru próbnego”, 
podczas którego studenci musieliby uzyskać ok. 15-20 punk-
tów ECTS (europejskiego systemu międzyuczelnianego trans-
feru i akumulacji punktów).
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Pozwoliłoby to migrantom i osobom ubiegającym się o 
azyl, których kwalifikacje umożliwiające studia na wyższej 
uczelni nie są formalnie uznawane, udowodnić, że są w stanie 
podjąć studia. Dzięki semestrowi testowemu mogliby oni też 
porównać poziom akademicki różnych uczelni i zapoznać się z 
metodami akademickimi i językami wykładowymi w państwie 
przyjmującym. W rezultacie rozwiązanie to ułatwiłoby ich 
późniejszą integrację na rynku pracy państwa przyjmującego.

Nasze postulaty w skrócie:

• Ustanowienie regionalnych centrów międzykulturowych 
wspierających spójność społeczną przez:

 – Program mentorski, w ramach którego nowoprzybyli 
migranci nawiązywaliby kontakt z lokalnymi 
mieszkańcami i zintegrowanymi migrantami;

 – Kursy językowe, na których migranci uczyliby się 
angielskiego i języka państwa przyjmującego;

 – Kształcenie nieformalne sprzyjające wymianie 
międzykulturowej.

• Proponujemy też zorganizowanie na uczelniach „semestru 
testowego” dla migrantów.

W ten sposób chcemy walczyć z izolacją, uprzedzeniami 
i ksenofobią, aby stworzyć przyszłość, w której będzie 
miejsce dla wszystkich.
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5. POLITYKA ZAGRANICZNA 

Unia Europejska to globalne mocarstwo i największy blok 
handlowy na świecie – ma ona więc możliwość kształtowania 
sfery międzynarodowej i globalnych praktyk handlowych. W 
tym kontekście oczekujemy, że Unia i jej organy decyzyjne będą 
każdorazowo kierować się podstawowymi wspólnotowymi 
wartościami – demokracją, rządami prawa i poszanowaniem 
praw człowieka – oraz monitorować przestrzeganie tych zasad 
zarówno w państwach członkowskich, jak i w relacjach z ich 
partnerami. Jest to tym ważniejsze, że część wyzwań, z jakimi 
aktualnie się mierzymy, zagraża liberalnemu porządkowi w 
naszej części świata.



5.1 Wzmocnienie wspólnotowych norm i wartości – 
instytucja monitorująca stosunki handlowe

Unia Europejska już od lat 90. stosuje klauzule dot. 
praw człowieka w umowach handlowych i porozumieniach 
o współpracy z państwami trzecimi. Umożliwiają one 
Wspólnocie prawidłowe stosowanie „odpowiednich środków”, 
jeśli druga strona dopuszcza się łamania praw człowieka 
lub zasad demokracji. Nie ma jednak żadnej instytucji, która 
odpowiadałaby za stosowanie i egzekwowanie tych klauzul.

Proponujemy więc ustanowienie instancji monitorującej 
– niezależnej instytucji, która gwarantowałaby, że łamanie 
ww. klauzul będzie traktowane poważnie. Taka instytucja 
powinna mieć uprawnienia do nadzorowania, czy warunki 
umowne w zakresie unijnych norm, standardów i wartości 
są wprowadzane w życie. W rezultacie, w przypadku 
poważnych lub ustawicznych naruszeń tych kompleksowych 
klauzul, Komisja Europejska mogłaby zasięgnąć u instytucji 
monitorującej porady dot. postępowania względem tych 
naruszeń.

5.2 Bezpieczeństwo informacyjne – wzmocnienie grupy 
zadaniowej ds. wschodnich (East Stratcom Task Force)

W XXI wieku kwestia bezpieczeństwa informacyjnego jest 
tak ważna jak bezpieczeństwo wojskowe, gospodarcze czy en-
ergetyczne. W ciągu ostatnich lat Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie wielokrotnie stawały się celem zorganizowa-
nych kampanii dezinformacyjnych, rozpowszechniających 
fałszywą narrację w celu zniszczenia reputacji UE i osłabienia 
zaufania do jej instytucji, a także podkopania krajowej 
stabilności społeczno-politycznej. Podmioty prowadzące 
tego rodzaju działania kierują się ekstremizmem, autorytaryz-
mem, przemocą i korupcją – ideami, które stoją w całkowitej 
sprzeczności z europejskimi wartościami.



24

Według dostępnych danych w tego rodzaju szkodliwą 
działalność angażuje się przede wszystkim Federacja Rosyjska, 
a konkretnie jej państwowe media, a także podejrzane strony 
internetowe i konta społecznościowe. Było to szczególnie wi-
doczne podczas krytycznych momentów, takich jak nielegalna 
aneksja Krymu w 2014 r., referendum ws. brexitu w 2016 r. albo 
wybory we Francji w 2017 r. Ten rozwój wydarzeń, w połączeniu 
z ogólnym brakiem zaufania do mediów, umożliwia podmio-
tom zewnętrznym (nie tylko Rosji, ale też innym państwom i 
grupom zorganizowanym) wywieranie wpływu na demokra-
tyczne mechanizmy UE, stanowiąc poważne zagrożenie dla jej 
fundamentalnych wartości.

W 2015 r. Wysoka Przedstawiciel/Wiceprzewodnicząca Fe-
derica Mogherini powołała grupę zadaniową ds. wschodnich 
(East StratCom Task Force) – instytucję, której celem jest prze-
ciwstawianie się fałszywemu przedstawianiu Unii Europejskiej 
przez wrogie państwa i inne podmioty. Chociaż budżet grupy 
wzrósł z 1,1 mln EUR w 2018 roku do 3 mln EUR w roku 2019, 
ograniczone finansowanie w dalszym ciągu uniemożliwia jej 
skuteczne przeciwstawianie się kampaniom dezinformacyj-
nym i trafianie ze swoją narracją do opinii publicznej.

Naszym zdaniem East StratCom Task Force powinna 
być przekształcona w instytucję o adekwatnym rozmiarze 
i budżecie (np. w następnych wieloletnich ramach finanso-
wych), aby mogła efektywnie walczyć z dezinformacją. Powinna 
być w stanie demaskować kłamstwa i skutecznie przedstawiać 
opinii publicznej prawdziwy obraz sytuacji. Z tego względu 
powinna zatrudniać nie tylko socjologów i politologów, ale też 
dziennikarzy, tłumaczy, ekspertów technologii informacyjnej 
i specjalistów od mediów społecznościowych. Zakres działań 
grupy roboczej także powinien zostać rozszerzony – powinna 
ona być w stanie zapobiegać dezinformacji szerzonej nie tylko 
przez Rosję, ale też przez inne państwa i podmioty (jak np. 
skrajne ruchy polityczne czy religijne). Proponujemy zmienić 
nazwę grupy zadaniowej na „StratCom Task Force”. Grupa 
zadaniowa powinna też być odpowiedzialna za promocję we-
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ryfikowania faktów i świadomego korzystania z internetu, np. 
dostarczając autoryzowane materiały dydaktyczne europej-
skim edukatorom, którzy omawialiby tę tematykę ze swoimi 
uczniami i studentami.

5.3 Harmonizacja zamówień publicznych w dziedzinie 
obronności

Aktualne i przyszłe wyzwania dla naszego bezpieczeństwa 
nie kończą się na granicach państw. Takie zjawiska jak 
terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo energetyczne 
czy klimatyczne wymagają wspólnej strategii dla wszystkich 
państw członkowskich UE. W świetle braku pewności co 
do zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO lub wojny 
na wschodzie Ukrainy, zdolność Europy do obrony przez 
potencjalnymi zagrożeniami staje się kwestią największej wagi.

Głęboko wierzymy, że pierwszym krokiem do 
bezpieczniejszej Unii Europejskiej jest harmonizacja zamówień 
publicznych w dziedzinie obronności. Ujednolicone 
podejście do zaspokojenia wymogów sił zbrojnych państw 
członkowskich będzie kluczowe dla stworzenia skutecznych 
łańcuchów dostaw, a także wojskowych sieci logistycznych, 
dostarczających produkty końcowe wysokiej jakości tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne, na czas.

Unia Europejska poczyniła już wielki wysiłek, promując 
harmonizację standardów uzbrojenia i procedur zamówień 
publicznych w ramach szeregu instytucji, takich jak Europejska 
Agencja Obrony (EAO) czy stała zorganizowana współpraca 
(PESCO). Proponujemy ułatwienie współpracy i wymiany 
informacji w ramach zaangażowanych instytucji, a zwłaszcza 
wzmocnienie współpracy z Komisją Europejską. Uważamy 
przy tym integrację interesariuszy przemysłowych i firm 
zbrojeniowych za kluczowy czynnik – największy wpływ można 
osiągnąć po stronie dostaw.
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Państwa członkowskie powinny też mieć obowiązek 
włączenia kwestii harmonizacji w praktyki zarządzania 
projektów krajowych, aby otrzymać dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Proponujemy 
włączenie tego warunku do PESCO.

Nasze postulaty w skrócie:

• Instytucja monitorująca, która nadzorowałaby 
egzekwowanie klauzul dotyczących unijnych norm i wartości 
w umowach handlowych;
• Zwiększenie finansowania unijnej grupy zadaniowej ds. 
wschodnich (East StratCom Task Force) i rozszerzenie jej 
mandatu także na inne regiony;
• Ułatwienie harmonizacji zamówień publicznych państw 
członkowskich UE w dziedzinie obronności;
• Uwzględnienie dążenia do harmonizacji w ramach PESCO 
jako warunek dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Obronnego.

W ten sposób chcemy sprawić, aby Unia Europejska 
każdorazowo działała w oparciu o swoje fundamentalne 
wartości, dążąc do bezpiecznej przyszłości opartej na 
współpracy.
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6. Podsumowanie

Zachęcamy wszystkich młodych obywateli Europy, a także 
każdego Europejczyka i Europejkę, do aktywnego wyrażania 
swoich pomysłów i wizji na temat przyszłości Europy.

Nadchodzące wybory mają kluczowe znaczenie dla 
powodzenia całego europejskiego projektu. Partiom 
politycznym i kandydatom chcemy powiedzieć, że nasze głosy 
– głosy młodego pokolenia – są ważne. Dlatego wzywamy was 
do wzięcia pod uwagę naszych propozycji zapisanych w tym 
Manifeście.

Przyszłość jest tylko jedna. Zajmijmy się nią razem.
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O projekcie #EngagEU 

Nadchodzące wybory europejskie w maju 2019 r. odbędą 
się w kontekście rosnącego w siłę populizmu, protekcjoniz-
mu i nacjonalistycznych tendencji w Europie. Co więcej, od 
pierwszych bezpośrednich wyborów do europarlamentu 40 lat 
temu frekwencja stale spada, co zdaje się potwierdzać postrze-
gany rozdźwięk między obywatelami Europy a europejskim 
procesem decyzyjnym. Euroentuzjaści coraz częściej muszą 
konfrontować się z eurosceptykami krytycznymi wobec idei 
europejskiego projektu.

Wielka Brytania to pierwsze państwo członkowskie UE, 
które postanowiło opuścić Unię głosami swoich obywateli 
wyrażonymi w ogólnokrajowym referendum. Wyniki były 
bardzo wyrównane, a niedługo po ich ogłoszeniu okazało 
się, że większość młodych Brytyjczyków, także należących do 
pokolenia Erasmus, pozytywnie ocenia Unię Europejską – ale 
nie otrzymała dostatecznej zachęty do głosowania. To tylko 
jeden przykład podkreślający, jak ważne jest motywowanie i 
zachęcanie młodych obywateli i obywatelek oraz umożliwienie 
im aktywnego udziału w procesach politycznych.

Przed wyborami w 2019 r. Jean-Claude Juncker, 
Przewodniczący Komisji Europejskiej, także zaprosił obywa-
teli UE do aktywnego uczestnictwa w paneuropejskim dialogu 
dotyczącym przyszłości Unii Europejskiej. Ale co właściwie 
myślą młodzi ludzie i jakie są ich pomysły, postulaty i wizje? 
Jakie tematy należy omówić w związku z młodym pokoleniem 
i jego zainteresowaniem kolejną kadencją w europarlamencie? 
Co mogłoby pozytywnie wpłynąć na stopień utożsamiania się 
obywateli z Unią Europejską i zacieśnić więzy między młodymi 
ludźmi z różnych państw członkowskich UE?

Projekt #EngagEU, opracowany przez Institut für Euro-
päische Politik i partnerów: Centre international de forma-
tion européenne we Francji, WiseEuropa w Polsce i Trans 
European Policy Studies Association w Brukseli, obejmował 
wielomiesięczny proces gromadzenia i konsultowania 
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pomysłów na przyszłość Unii Europejskiej. Aby zwiększyć 
poziom uczestnictwa w procesie opracowywania pomysłów 
i po jego zakończeniu wykorzystano innowacyjne narzędzia 
cyfrowe.

Młodzi obywatele i obywatelki z całej Europy zostali zapros-
zeni do omówienia ważnych dla nich tematów i pomysłów w 
czterech edycjach #YoungCitizens’FutureLabs, które miały dać 
im silny i wyraźny głos w kampanii wyborczej przed wyborami w 
2019 r. Po procesie konsultacyjnym zgromadzone w ten sposób 
pomysły i postulaty będą dyskutowane z szerszą publicznością 
i decydentami na konwencjach #YoungCitizens’Conventions. 
W Manifeście zawarto skrót opracowanych pomysłów, które 
zostaną przekazane nowo wybranym europarlamentarzystom 
po majowych wyborach.

Biuro ds. Koordynacji w Institut für Europäische Politik:
Lider projektu:  Dr Funda Tekin
Kierownik projektu: Jana Schubert
E-mail:   jana.schubert@iep-berlin.de

Webseite: engag.eu
          fb.com/EngagEU.Project
          twitter.com/engageu_project
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