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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για τη νεολαία, και κυρίως η απόφαση
πριν από τη δηµοσίευση αυτή να πραγµατοποιηθεί ευρεία ανταλλαγή απόψεων,
πηγάζουν κατά κύριο λόγο από τη θέληση να προωθήσουµε νέες µορφές ευρωπαϊκής
διακυβέρνησης.
Κατά συνέπεια το λευκό βιβλίο εντάσσεται τέλεια στη γραµµή που χάραξε η
Επιτροπή τον Ιούλιο του παρόντος έτους µε την έγκριση του λευκού βιβλίου για τη
διακυβέρνηση, γραµµή που επιδιώκει να ανοίξει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συµµετοχή των πολιτών, συνεπώς και των νέων πολιτών,
στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Οι νέοι στο προσκήνιο
Τα αποτελέσµατα της ευρείας ανταλλαγής απόψεων που πραγµατοποιήθηκε πριν
από την εκπόνηση του παρόντος λευκού βιβλίου είναι σαφή: παρά την
ποικιλοµορφία των καταστάσεων, οι νέοι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες αλλά και τις
ίδιες δυσκολίες. Οι νέοι αποτελούν µία οµάδα σε πλήρη εξέλιξη, η οποία
χαρακτηρίζεται από την πρόσβαση στην απασχόληση και τη δηµιουργία οικογένειας
σε µεγαλύτερη ηλικία, το συνεχές πέρασµα από την εργασία στις σπουδές και
αντίστροφα, αλλά κυρίως από ατοµικές πορείες πολύ διαφορετικές από αυτές του
παρελθόντος. Το σχολείο ή το πανεπιστήµιο, η απασχόληση και το κοινωνικό
περιβάλλον δεν διαδραµατίζουν τον ίδιο ρόλο ως παράγοντες κοινωνικής
ενσωµάτωσης. Η αυτονοµία κερδίζεται όλο και πιο αργά.
Αυτό µεταφράζεται συχνά σε µια συναίσθηση του ευάλωτου της κατάστασής τους,
σε µια απώλεια εµπιστοσύνης στα ισχύοντα συστήµατα λήψης αποφάσεων και
παράλληλα σε µια κάποια αδιαφορία για τις παραδοσιακές µορφές συµµετοχής στο
δηµόσιο βίο, αλλά και συµµετοχής στις οργανώσεις νεολαίας. Ορισµένοι λένε ότι
δεν τους εκφράζουν πάντα οι δηµόσιες πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί από και για
τους µεγαλύτερούς τους. Ένα µέρος των νέων οχυρώνεται µέσα στην αδιαφορία και
στον ατοµικισµό, ένα άλλο έλκεται από τρόπους έκφρασης ενίοτε υπερβολικούς, που
βρίσκονται ακόµα και στο περιθώριο των δηµοκρατικών διαύλων· ένας µεγάλος
αριθµός των νέων αυτών όµως επιθυµεί να συµµετάσχει, να επηρεάσει τις πολιτικές,
αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο για να το επιτύχει.
Οι νέοι της Ευρώπης έχουν παρ’ όλ’ αυτά πράγµατα να πουν, γιατί πρώτοι αυτοί
επηρεάζονται από τις οικονοµικές εξελίξεις, τις δηµογραφικές ανισορροπίες, την
παγκοσµιοποίηση ή την ποικιλοµορφία των πολιτισµών. Από αυτούς ζητάµε να
ανακαλύψουν άλλες µορφές κοινωνικών σχέσεων, άλλους τρόπους έκφρασης της
αλληλεγγύης, να βιώσουν τις διαφορές και να εµπλουτιστούν από αυτές, τη στιγµή
που νέες αβεβαιότητες κάνουν την εµφάνισή τους.
Παρά το πολύπλοκο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, οι νέοι αποδεικνύουν ότι
διαθέτουν µεγάλη ικανότητα προσαρµογής. Οι πολιτικοί ιθύνοντες, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν την αρµοδιότητα να διευκολύνουν την προσαρµογή αυτή
εξασφαλίζοντας στους νέους ένα πλήρως ενεργό ρόλο στις κοινωνίες µας.

Οι νέοι και οι Ευρώπη
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Η συζήτηση σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης έχει αρχίσει. Μια διεύρυνση χωρίς
προηγούµενο θα δηµιουργήσει επίσης νέες προοπτικές. Από τα τελευταία αυτά
χρόνια ευρωπαϊκού πολιτικού βίου αντλούµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα: η Ένωση πρέπει
να οικοδοµηθεί από τους Ευρωπαίους. Οι ανταλλαγές απόψεων που οργανώνονται
για την προετοιµασία της εξέλιξης της Ένωσης, οι προβληµατισµοί που
αναπτύσσονται γύρω από το θέµα της «διακυβέρνησής» της πρέπει επίσής να
συµπεριλαµβάνουν αυτούς που θα πάρουν αύριο τη σκυτάλη. Το ευρωπαϊκό όραµα
είναι το ίδιο νεαρό σε ηλικία, βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της διαµόρφωσης και
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης: για να προχωρήσει χρειάζεται
φιλοδοξία, ενθουσιασµό, αλλά και την προσήλωση της νεολαίας στις αξίες στις
οποίες βασίζεται.
Οι νέοι το δήλωσαν µε σαφήνεια: θέλουν να ακούγεται η φωνή τους και να
αντιµετωπίζονται ως ισότιµοι συνοµιλητές: θέλουν να συµβάλλουν στην οικοδόµηση
της Ευρώπης, θέλουν να επηρεάζουν τη συζήτηση σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξή
της. Έχει έρθει η στιγµή να αντιµετωπίσουµε τους νέους ως δύναµη στην πορεία της
ευρωπαϊκής οικοδόµηση, και όχι ως ένα πρόβληµα που πρέπει να διαχειριστούµε.
Πρέπει εποµένως να τους δώσουµε τα µέσα για να εκφράσουν τις ιδέες τους, να τις
αντιπαραβάλουν µε τις ιδέες των άλλων πρωταγωνιστών της κοινωνίας των πολιτών.

Από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο: µια νέα δυναµική
Τα περισσότερα από τα πεδία δράσης τα οποία µνηµονεύονται στο παρόν λευκό
βιβλίο απευθύνονται τα κράτη και τις περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες είναι κατά
κύριο λόγο αρµόδιες για την εφαρµογή των ενεργειών υπέρ της νεολαίας. Πράγµατι,
το τοπικό επίπεδο, εκεί όπου οι νέοι µπορούν να κρίνουν µε συγκεκριµένο τρόπο τα
αποτελέσµατα της προσωπικής τους δέσµευσης, είναι αυτό στο οποίο µαθαίνει
κανείς να λειτουργεί ενεργά ως πολίτης. Συµµετέχοντας στη ζωή του σχολείου, της
συνοικίας, του δήµου ή ενός συλλόγου οι νέοι αποκτούν την πείρα, αλλά και την
αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αφιερωθούν περισσότερο, τώρα ή αργότερα,
στη δηµόσια ζωή, ακόµα και σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Συµµετέχοντας σε κοινωνικές
δραστηριότητες ανοιχτές σε όλους οι νέοι συµβάλουν σε µια πιο αλληλέγγυα
κοινωνία και ασκούν πλήρως το ρόλο τους ως πολίτες.
Ωστόσο είναι σηµαντικό να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στις ενέργειες υπέρ της
νεολαίας, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και οι συνέργειες, αλλά
µε σεβασµό και αξιοποίηση των αρµοδιοτήτων που χαρακτηρίζουν κάθε επίπεδο
παρέµβασης. Αυτό ζητούν οι νέοι των οποίων ζητήθηκε η γνώµη, αυτό επιθυµεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό προτείνουν τα κράτη µέλη, που εξέφρασαν όλα
απόψεις που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της
ανταλλαγής που ξεκίνησε η Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί στα αιτήµατα αυτά, το
λευκό βιβλίο προτείνει ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας αποτελούµενο από
δύο γενικές πτυχές: την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον
ειδικότερο τοµέα της νεολαίας και την καλύτερη συνεκτίµηση της διάστασης της
νεολαίας στην εκπόνηση των άλλων πολιτικών.
Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση θα δηµιουργήσει µια τοπική δυναµική, θα τονώσει τη
δηµιουργικότητα καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή και τη σύγκριση των ορθών
πρακτικών, την αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο των προσπαθειών που
συντελούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από τα άτοµα και από τις
οργανώσεις που είναι αρµόδιες για τη νεολαία. Θα δώσει τη δυνατότητα να
δηµιουργηθεί µια κοινή προσέγγιση, να γίνουν περισσότερο γνωστά τα θέµατα που
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αφορούν τη νεολαία, να υπάρξει µεγαλύτερη συνεργασία και να καθοριστούν κοινοί
στόχοι.
Να µην πάψουµε να ακούµε τη φωνή των νέων, να προβάλλουµε τις τοπικές
πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνουµε τα κράτη µέλη να συνεργάζονται καλύτερα, να
θέσουµε εδώ και τώρα σε εφαρµογή συγκεκριµένες ενέργειες στο πλαίσιο των
υπαρχόντων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και να εκφράσουµε καλύτερα τη διάσταση
«νεολαία» στο σύνολο των πολιτικών, αυτή είναι η διαδικασία που προτείνει το
λευκό βιβλίο για τη δηµιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την πλήρη
συµµετοχή των νέων στη ζωή δηµοκρατικών, ανοιχτών και αλληλέγγυων κοινωνιών.
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1.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η διευρυµένη Ευρώπη θα αριθµεί 75 εκατοµµύρια νέους ηλικίας 15 - 25 ετών1.
Όποια και αν είναι η ετερογένειά τους (όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, την εκπαίδευση, την οικογενειακή ζωή, τα εισοδήµατα, κ.τ.λ.), οι νέοι
διεκδικούν την ιδιότητά τους ως πολίτες, από την οποία απορρέουν τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις τους. Η επένδυση στη νεολαία σηµαίνει επένδυση σε αυτό που
αποτελεί τον πλούτο των κοινωνιών µας, των σηµερινών και των αυριανών.
Πρόκειται συνεπώς για ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του πολιτικού στόχου που
καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, δηλαδή να καταστεί η
Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον
κόσµο».
Οι συνθήκες επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση σε πολυάριθµους τοµείς2 που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα τη νεολαία: καταπολέµηση των διακρίσεων, ευρωπαϊκή ιθαγένεια,
απασχόληση, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, εκπαίδευση,
επαγγελµατική κατάρτιση, πολιτισµός, υγεία, προστασία των καταναλωτών,
ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων, προστασία του περιβάλλοντος, κινητικότητα των
νέων ερευνητών, αναπτυξιακή συνεργασία και καταπολέµηση της φτώχειας.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες κοινοτικές ενέργειες που αφορούν πιο άµεσα τους
νέους: στον τοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και στον τοµέα της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης, ή πιο πρόσφατα στον τοµέα της πρόσβασης στις
τεχνολογίες της πληροφορίας, για να αναφέρουµε µόνον ορισµένα παραδείγµατα.
Πέρα από τις γενικές και τοµεακές πολιτικές που αφορούν τους νέους, αναπτύχθηκε
και ένα άλλο είδος δραστηριοτήτων που ευνοεί την κινητικότητα, τις διαπολιτιστικές
συναντήσεις, την ιδιότητα του πολίτη, τον εθελοντισµό. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει
του άρθρου 149 της συνθήκης3, η Ένωση έθεσε σε εφαρµογή σειρά ενεργειών,

1

2

3

Η νεότητα θεωρείται εδώ ότι καλύπτει την περίοδο της ζωής µεταξύ 15 και 25 ετών κατ΄αναλογία µε
την απόφαση που έλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Ο όρος
διευρυµένη Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 12 χώρες που βρίσκονται
σε προενταξιακή διαδικασία.
Βλ. παράρτηµα 2 «Επισκόπηση των ευρωπαϊκών ενεργειών υπέρ της νεολαίας ». Το συνθετικό
έγγραφο περιέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών κεκτηµένων στον τοµέα της νεολαίας, κεκτηµένων στα
οποία πρέπει να προστεθεί κάθε µελλοντική δράση.
Άρθρο 149 της συνθήκης:
1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία
µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράστη τους,
σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας
και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους
πολυµορφία.
2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:
-να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης
των γλωσσών των κρατών µελών·
-να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής
αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών·
-να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων·
-να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των
εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών·
-να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών
δραστηριοτήτών·
-να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
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µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Οι ενέργειες αυτές
επέτρεψαν να αρχίσει συνεργασία γύρω από θέµατα που αφορούν την κινητικότητα
και τις ανταλλαγές νέων. Σταδιακά, η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε σε άλλους
τοµείς, όπως η πληροφόρηση, οι ανταλλαγές µεταξύ των οργανισµών και η
εθελοντική υπηρεσία.
Γενικότερα, ορισµένα θέµατα - όπως η συµµετοχή ή η αυτονοµία των νέων -, που
δεν εµπίπτουν άµεσα στις κοινοτικές αρµοδιότητες, αξίζει λόγω της στενής σχέσης
τους µε τον τοµέα της νεολαίας και του αντικτύπου τους στο πολιτικό επίπεδο να
εξεταστούν σε βάθος, προκειµένου να παρασχεθεί στα κράτη µέλη ένα πρακτικό
εργαλείο για το συντονισµό των ενεργειών τους στους σχετικούς τοµείς.
Όλες αυτές οι ειδικές ενέργειες υπέρ της νεολαίας έχουν λάβει τη συνεχή
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε κατά την έγκριση των
προγραµµάτων είτε υπό τη µορφή ψηφισµάτων ή ακροάσεων νέων. Το Συµβούλιο
των Υπουργών Νεολαίας, από τη µεριά του, έχει εκδώσει σειρά ψηφισµάτων
σχετικά µε τη συµµετοχή, το εκπαιδευτικό δυναµικό του αθλητισµού, την κοινωνική
ένταξη, το πνεύµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητας των νέων. Η δε
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εκδίδουν
τακτικά θετικές και ενθαρρυντικές γνώµες σχετικά µε διάφορα θέµατα που αφορούν
τη νεολαία.
Το ερώτηµα που τίθεται πλέον είναι εάν οι δραστηριότητες αυτές ανταποκρίνονται
στο σύνολο των προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η νεολαία και εάν οι
πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρώπης αξιοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
δυναµικό που εκπροσωπεί η νεολαία. Πρέπει να διαπιστώσουµε ότι τα ψηφίσµατα
και οι δηλώσεις που αφορούσαν τη νεολαία παρέµειναν συχνά στο στάδιο των
καλών προθέσεων και ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη δεν
διαθέτουν µια σφαιρική άποψη σχετικά µε τις πολιτικές και συνεπώς σχετικά µε τα
διάφορα µέσα δράσης υπέρ των νέων. Το ισχύον σύστηµα συνεργασίας όσον αφορά
τη νεολαία έχει αγγίξει τα όριά του και ενδέχεται να µην µπορεί πλέον να
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις (βλ. σηµείο 2) που πρέπει να αντιµετωπίσει:
– η δηµογραφική και κοινωνική εξέλιξη που περιπλέκει τις σχέσεις µεταξύ των
γενεών·
– το σηµαντικό χάσµα που παρατηρείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
ανάµεσα στην νεολαία και τις δηµόσιες υποθέσεις, ενδέχεται να δηµιουργήσει
«έλλειµµα ως προς τα θέµατα που αφορούν τους πολίτες»·
– η επένδυση στην ποιότητα της συζήτησης για το µέλλον της Ένωσης, ως
δηµοκρατικής επιταγής και η προώθηση της καλύτερης συµµετοχής των πολιτών,

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους
διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.
4. Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο:
- αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να
εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών·
- αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις.

3.
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της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών συντελεστών, που προτείνει
το λευκό βιβλίο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση4.
Η προώθηση νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι µία από τις τέσσερις
στρατηγικές προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή. Με τον όρο «διακυβέρνηση»
πρέπει να εννοούµε το σύνολο των κανόνων, των µηχανισµών και των πρακτικών
που επηρεάζουν τη διάρθρωση των διαφόρων εξουσιών που ασκούνται, καθώς και
το άνοιγµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ στη συµµετοχή των πολιτών
στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.
Αυτός ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης υποστηρίζεται από πέντε
θεµελιώδεις αρχές: το άνοιγµα, τη συµµετοχή, την υπευθυνότητα, την
αποτελεσµατικότητα και τη συνεκτικότητα.
Ο τοµέας της νεολαίας είναι ένας τοµέας στον οποίο πρέπει κατ’εξοχήν να
εφαρµόζονται οι αρχές αυτές:
–

Άνοιγµα: εξασφάλιση πληροφόρησης και ενεργού επικοινωνίας µε τους νέους,

–

Συµµετοχή:

–

Υπευθυνότητα:

–

Αποτελεσµατικότητα:

–

Συνεκτικότητα:

στη γλώσσα τους, ώστε να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρώπης και τις
πολιτικές που τους αφορούν.

εξασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και
προώθηση της συµµετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν
και, γενικά, στη ζωή των κοινοτήτων τους.
ανάπτυξη νέας και διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ των
κρατών µελών και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, προκειµένου να
εφαρµοστούν στο κατάλληλο επίπεδο ευθύνης συγκεκριµένες λύσεις που
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των νέων.
αξιοποίηση του δυναµικού που αντιπροσωπεύει η
νεολαία, προκειµένου να µπορέσει η νεολαία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
της κοινωνίας, να µπορέσει να συνεισφέρει στην επιτυχία των διαφόρων
πολιτικών που την αφορούν και να µπορέσει να οικοδοµήσει την Ευρώπη του
αύριο.
ανάπτυξη ολοκληρωµένης προσέγγισης των διαφόρων
πολιτικών που άπτονται της νεολαίας και των διαφόρων κατάλληλων επιπέδων
παρέµβασης.

Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για την νεολαία και κυρίως η
διοργάνωση ευρείας ανταλλαγής απόψεων απορρέουν από αυτήν την προσέγγιση
της «διακυβέρνησης».

4

«Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - Λευκό Βιβλίο», COM (2001)428 της 25.07.2001.
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2.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

2.1.

Η δηµογραφική εξέλιξη
Εξαιτίας του συνδυασµένου αποτελέσµατος της χαµηλής γεννητικότητας και της
αύξησης της µακροβιότητας, οι κοινωνίες µας γερνούν. Ανάµεσα στο 2000 και το
2020, το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65-90 θα αυξηθεί από το 16 στο 21 % του
συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό των ατόµων
ηλικίας 15-24 ετών θα αντιστοιχεί κατά την ίδια περίοδο µόνον στο 11%5.

Η γήρανση του πληθυσµού της ΕΕ των 15 µεταξύ 2000 - 2020
% του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ των 15

20,6
16,2

Ηλικιακή οµάδα

65-90+
15-24

12,4
10,9

2000

2005

2010

2020

Έτος

Πηγή: Eurostat, ∆ηµογραφικές Στατιστικές 1999, εθνικές προβλέψεις

Η ποσοτική αυτή ανισορροπία µεταξύ νέων και λιγότερων νέων θα προκαλέσει µία
ποιοτική αλλαγή στις σχέσεων των γενεών. Η οικονοµική πίεση στα κοινωνικά
συστήµατα αποτελεί µόνον µία πτυχή της πρόκλησης αυτής. Πράγµατι, θα πρέπει
όχι µόνο να εφευρεθούν νέοι µηχανισµοί αλληλεγγύης µεταξύ των νέων και των
γονιών τους, ακόµα και των παππούδων τους, αλλά κυρίως να οργανωθούν, µε
τρόπο ικανοποιητικό για όλους, οι αλλαγές της σκυτάλης µεταξύ των γενεών σε
κοινωνίες που γνωρίζουν ριζικούς µετασχηµατισµούς.
Από τη γήρανση του πληθυσµού θα προέλθεί επίσης η ανάγκη να κάνουµε έκκληση
σε ανθρώπινο δυναµικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καλύψουµε
την έλλειψη εργατικού δυναµικού. Οι κοινωνίες µας καλούνται να διαφοροποιηθούν,
τόσο σε εθνοτικό και θρησκευτικό, όσο και σε κοινωνικό και γλωσσικό επίπεδο.
Αυτή η αυξηµένη ετερογένεια θα πρέπει να ελεγχθεί, κυρίως όσον αφορά τους
ενδιαφερόµενους νέους, προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες κοινωνικές τάσεις
ή επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα και στην αγορά εργασίας.
2.2.

Οι µετασχηµατισµοί της νεολαίας
Η νεολαία, στις κοινωνιολογικές, οικονοµικές και πολιτιστικές διαστάσεις της, έχει
εξελιχθεί σηµαντικά εξαιτίας των δηµογραφικών αλλαγών αλλά και των µεταβολών

5

Πηγή: Eurostat, ∆ηµογραφικές Στατιστικές, 1999.
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του κοινωνικού περιβάλλοντος, των ατοµικών και των συλλογικών µορφών
συµπεριφοράς, των οικογενειακών σχέσεων και των συνθηκών της αγοράς
εργασίας6.
Πρώτη διαπίστωση: η παράταση της νεότητας. Οι δηµογράφοι παρατηρούν ότι,
κάτω από την πίεση οικονοµικών (απασχολησιµότητα, ανεργία, κ.τ.λ) και
κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων, οι νέοι έχουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη
ηλικία όταν φθάνουν στα διάφορα στάδια της ζωής τους: τέλος των σπουδών,
έναρξη της σταδιοδροµίας, δηµιουργία οικογένειας κ.τ.λ.
∆εύτερη διαπίστωση: µη γραµµικές πορείες ζωής. Σήµερα παρατηρούµε «µια
επικάλυψη των διαφόρων σταδίων της ζωής»7 : µπορεί κάποιος να είναι παράλληλα
φοιτητής, οικογενειάρχης, εργαζόµενος ή άνεργος και να ζει µε τους γονείς τους,
καθώς γίνεται όλο και πιο συχνό το πέρασµα µεταξύ των διαφόρων αυτών
καταστάσεων. Οι ατοµικές πορείες είναι πολύ λιγότερο γραµµικές δεδοµένου ότι οι
κοινωνίες µας δεν παρέχουν πλέον τις ίδιες εγγυήσεις (ασφάλεια απασχόλησης,
κοινωνικές παροχές κ.τ.λ.).
Tρίτη διαπίστωση: τα παραδοσιακά συλλογικά µοντέλα χάνουν τη σηµασία τους ενώ
κερδίζουν έδαφος οι πιο εξατοµικευµένες προσωπικές πορείες. «Το χρονοδιάγραµµα
των γεγονότων που αφορούν την οικογενειακή ζωή, το γάµο, την επαγγελµατική
ζωή [κάθε ατόµου] δεν οργανώνεται πλέον µε τυποποιηµένο τρόπο »8. Αυτό
επηρεάζει κυρίως τις πολιτικές που ασκούν οι δηµόσιες αρχές.
2.3.

Η συµµετοχή των νέων στη δηµόσια ζωή
Γενικά, η ευρωπαϊκή νεολαία επιθυµεί να προωθήσει τη δηµοκρατία και κυρίως να
συµµετέχει σε αυτή δραστήρια. Άλλά έχει δηµιουργηθεί δυσπιστία απέναντι στους
θεσµούς. Οι νέοι αφιερώνονται λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν στις παραδοσιακές
δοµές πολιτικής και κοινωνικής δράσης (κόµµατα, συνδικάτα), η συµµετοχή τους
στις δηµοκρατικές διαβουλεύσεις είναι χαµηλή. Οι οργανώσεις νεολαίας πλήττονται
και αυτές από την κατάσταση αυτή και νιώθουν την ανάγκη να ανανεωθούν 9.
Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τη δηµόσια ζωή. Οι
περισσότεροι επιδεικνύουν σαφή θέληση να συµµετέχουν και να επηρεάζουν τις
επιλογές της κοινωνίας - άλλά µε πιο ατοµικές και πιο συγκεκριµένες µορφές
δέσµευσης πέρα από τις παλιές δοµές και τους παλιούς µηχανισµούς συµµετοχής.

6

7

8
9

Βλ.. έκθεση που παρουσιάστηκε από τους ερευνητές κατά το σεµινάριο στο Umeå το Μάρτιο 2001

(http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html)
«Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος», Commissariat General du Plan, Έκθεση της Επιτροπής µε
πρόεδρο το Dominique Charvet, Μάρτιος 2001, σελ.33.
« Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος », idem, σελ.. 35.
Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο «οι ευρωπαίοι νέοι το 2001» (ΕΒ 55.1 που διενεργήθηκε το 2001)
παρατηρούµε µια αδιαφορία των ευρωπαίων νέων για τις οργανώσεις, µε 1 νέο στους 2 να δηλώνει
αυθόρµητα ότι δεν ανήκει σε κανένα κίνηµα. Παρατηρούµε επίσης τη διατήρηση των εθνικών
διαφορών (στις Κάτω Χώρες το 80% περίπου των νέων ανήκουν σε κάποια οργάνωση, έναντι του 30%
στην Πορτογαλία). Αυτή η λιγότερο ή περισσότερο έντονη έλλειψη ενδιαφέροντος αφορά όλες τις
χώρες µε εξαίρεση το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. Μεταξύ των νέων που ανήκουν σε κάποια
οργάνωση, µεγαλύτερη επιτυχία έχουν οι αθλητικοί όµιλοι (28%), που προηγούνται κατά πολύ των
οργανώσεων νεολαίας (7%), των συνδικάτων και των πολιτικών κοµµάτων (4%).
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Εναπόκειται στις δηµόσιες αρχές να καλύψουν το χάσµα ανάµεσα στη θέληση των
νέων να εκφραστούν και των µεθόδων και των δοµών που προσφέρουν οι κοινωνίες
µας για το σκοπό αυτόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί το έλλειµµα της
συµµετοχής των πολιτών, ακόµα και να ενθαρρυνθεί η αµφισβήτηση.
2.4.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Το φαινόµενο αυτό επιβεβαιώνεται επίσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικά µε την οποία οι νέοι διακατέχονται γενικά από ανάµικτα συναισθήµατα. Για
αυτούς, η Ευρώπη είναι παράλληλα χώρος όπου προβάλλεται ο σεβασµός των
θεµελιωδών αξιών και χώρος στον οποίο ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται και
ταξιδεύουν. Ωστόσο, οι θεσµοί που διαχειρίζονται το χώρο αυτό τους φαίνονται
αποµακρυσµένοι και ότι λειτουργούν κεκλεισµένων των θυρών. Η διάσταση αυτή
ανάµεσα στους νέους και στην Ευρώπη αποτελεί ένα µόνον παράδειγµα της
απόστασης που διαπιστώνουµε ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς και στις
«Βρυξέλλες»10. Ωστόσο, κατά την επιδίωξη του κοινοτικού οράµατος, κυρίως µε την
προοπτική της διεύρυνσης, πολλά εξαρτώνται από την προσάρτηση των νέων
γενεών. Είναι σηµαντικό να τις κάνουµε να συµµετέχουν ως ενεργοί εταίροι στην
εκπόνηση συγκεκριµένων σχεδίων, που να ανταποκρίνονται στην κατάστασή τους,
στις προσδοκίες τους και στις ικανότητές τους.

2.5.

Η παγκοσµιοποίηση
Τηρουµένων των αναλογιών, την ίδια αυτή ασυµφωνία διαπιστώνουµε µεταξύ των
νέων και του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. Οι νέοι της Ευρώπης ζουν σε
κοινωνίες ανοιχτές στις εξωτερικές πολιτιστικές και οικονοµικές εξελίξεις. Οι νέοι
αυτοί έχουν τον κόσµο ως κλίµακα αναφοράς τους και υιοθετούν χωρίς τύψεις
ορισµένα προϊόντα σύµβολα της παγκοσµιοποίησης11. Παράλληλα, αµφισβητούν
ορισµένες από τις συνέπειές της στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, του
ανοίγµατος προς τους άλλους και της λεγόµενης «βιώσιµης» ανάπτυξης. Εκφράζουν
αµφιβολίες για τα διεθνή όργανα, η πρόσβαση στα οποία τους φαίνεται δύσκολη, η
λειτουργία τους περίπλοκη και η διάθεσή τους να συµµεριστούν τις δικές τους
ανησυχίες ανύπαρκτη. Η τουλάχιστον αντιφατική αυτή σχέση µεταξύ των νέων και
της παγκοσµιοποίησης αποτελεί σύµπτωµα δυσφορίας και δεν µπορεί να αγνοηθεί.
Με τον τρόπο αυτό οι νέοι επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη διαπίστωση ότι η
πρόκληση της παγκοσµιοποίησης έχει µπει στη ζωή µας: «είτε µας αρέσει είτε όχι, η
παγκοσµιοποίηση υπάρχει. Καθήκον µας είναι να κατορθώσουµε να την
διαχειριστούµε, να την θέσουµε στην υπηρεσία του ανθρώπου»12.
Το σύνολο των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω είναι ένα τεράστιο
στοίχηµα και απαιτεί τη δηµιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους νέους
ευρωπαίους να επιβεβαιωθούν περισσότερο ως αλληλέγγυοι, υπεύθυνοι, δραστήριοι

10
11

12

cf. «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση – Λευκό Βιβλίο», COM(2001)428 της 25.07.2001.
Στην περίπτωση αυτή, µεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, όπως το διαδίκτυο, το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η κινητή τηλεφωνία. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 55.1 «Οι νέοι
ευρωπαίοι το 2001 » (EB2001), η αναλογία των ατόµων ηλικίας 15-25 ετών που δηλώνουν ότι
χρησιµοποιούν τακτικά τον υπολογιστή, συνδέονται µε τα δίκτυα, παίζουν βιντεοπαιχνίδια, …
υπερδιπλασιάστηκε από το 1997, περνώντας από το 21 στο 43%. Άλλο σηµαντικό στοιχείο: το 80%
των νέων χρησιµοποιεί τακτικά το κινητό τηλέφωνο.
Βλ. οµιλία του κ.Romano Prodi της 20.07.2001
(http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_el.htm)
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και ανεκτικοί πολίτες στις πλουραλιστικές κοινωνίες. Η αυξηµένη συµµετοχή των
νέων στη ζωή της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής κοινότητας και η
διαµόρφωση ενεργού ταυτότητας ως πολιτών αποτελούν επίσης ένα από τα βασικά
διακυβεύµατα όχι µόνον για το παρόν αλλά επίσης για το µέλλον των κοινωνιών
µας.
3.

ΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με βάση τη διαπίστωση αυτή και αντιµέτωπη µε το εύρος των προκλήσεων και των
ορίων του σηµερινού συστήµατος συνεργασίας, η Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο
«Νεολαίας», στα τέλη του 1999 τη δηµοσίευση λευκού βιβλίου µε σκοπό την
καθιέρωση νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Κατά τη
διάρκεια της ευρείας ανταλλαγής απόψεων που συνόδευσε την προετοιµασία αυτού
του λευκού βιβλίου, η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε αµέριστα από τα κράτη
µέλη της Ένωσης, τις διάφορες προεδρίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς προηγούµενο
Αυτό το λευκό βιβλίο αποτελεί απόρροια της ανταλλαγής απόψεων που
πραγµατοποιήθηκε κατά διαστήµατα από το Μάιο του 2000 έως το Μάρτιο του 2001
και που αφορούσε νέους κάθε προέλευσης, τις οργανώσεις νεολαίας, την
επιστηµονική κοινότητα, τους πολιτικούς υπευθύνους και τις διοικήσεις τους. Αυτή
η ανταλλαγή απόψεων, λόγω του εύρους της, της διάρκειάς της, της ποικιλοµορφίας
των προσώπων που συµµετείχαν σε αυτή και του πλούτου των αποτελεσµάτων της,
δεν έχει προηγούµενο σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Για ορισµένα κράτη µέλη αυτή η
ανταλλαγή απόψεων ήταν καινοφανές γεγονός. Η κινητοποίηση ήταν σηµαντική:
–

17 εθνικές διασκέψεις οργανώθηκαν από τα κράτη µέλη. Σε αυτές συµµετείχαν
πολλές χιλιάδες νέων και συγκεντρώθηκαν 440 προτάσεις·

–

η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2000, υπό την γαλλική
προεδρία, επέτρεψε να τεθούν σε µια πιο ευρωπαϊκή προοπτική τα
αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων σε εθνικό επίπεδο· 450 νέοι
αντιπρόσωποι από 331 χώρες κατέληξαν σε συµφωνία σχετικά µε 80 περίπου
προτάσεις·

–

περισσότερες 60 οργανώσεις που αναπτύσσουν επί τόπου δράση συµµετείχαν
σε ακροάσεις το Φεβρουάριο του 2001 στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή στις Βρυξέλλες·

–

η επιστηµονική κοινότητα, εκπροσωπούµενη από δέκα περίπου ερευνητές
διαφόρων επιστηµονικών κλάδων, κινητοποιήθηκε για να ρίξει φως από τη
δική της προοπτική στην εξέλιξη της νεολαίας·

–

πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα µε τους
πολιτικούς και τους διοικητικούς υπευθύνους αλλά και µε τα εθνικά
συµβούλια νεότητας και οργανώθηκαν δύο συνεδριάσεις των γενικών
διευθυντών που είναι αρµόδιοι για τη νεολαία (η µία κατά την έναρξη των
διµερών συναντήσεων· η δεύτερη κατά το πέρας των αυτών ανταλλαγών
απόψεων)·

–

πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση στο Umeå στα µέσα Μαρτίου του 2001 υπό
τη σουηδική προεδρία. Νέοι, οργανώσεις νέων, ερευνητές και δηµόσιες αρχές
καθόρισαν τις προτεραιότητες που πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική δράση·

–

πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24
Απριλίου 2001. Συµµετείχαν περίπου 3000 άτοµα, κυρίως νέοι.

Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί. Η βελγική Προεδρία διοργανώνει ένα
συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στο Γάνδη το Νοέµβριο του 2001, το οποίο θα
δώσει την ευκαιρία στην Επιτροπή να παρουσιάσει το λευκό βιβλίο και να
προωθήσει το διάλογο γύρω από τα θέµατα και τις δράσης που προτείνει.
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της ανταλλαγής απόψεων, που αναπτύσσεται
λεπτοµερώς στο παράρτηµα 2, επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τη διάγνωση που
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παρατίθεται ανωτέρω και ενισχύει την ιδέα ότι µια νέα ώθηση είναι τώρα
απαραίτητη.
Όλοι οι νέοι επιθυµούν την εφαρµογή πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες τους. Έχουν την εντύπωση ότι οι δηµόσιες ενέργειες που
πραγµατοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι συχνά
ακατάλληλες, δεν ανταποκρίνονται στις καθηµερινές τους ανησυχίες. Και κυρίως
διεκδικούν ισότιµη θέση στις διαδικασίες χάραξης των πολιτικών.
3.1.

Τα µηνύµατα κλειδιά
Από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων στο σύνολό της προκύπτουν τέσσερα
µηνύµατα κλειδιά:

 Για τη δραστήρια συµµετοχή των νέων στην κοινωνία
Οι νέοι που ζητήθηκε η γνώµη τους ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι πολίτες. Για το
λόγο αυτό επιθυµούν να συµµετέχουν περισσότερο στην ζωή της κοινότητας.
Θέλουν να εκφέρουν γνώµη για πλήθος θεµάτων. Η θέληση αυτή για συµµετοχή
πρέπει να µπορεί να εκφραστεί σε διάφορα επίπεδα - από το τοπικό έως το διεθνές -,
να περιλαµβάνει πολλούς τρόπους έκφρασης - ενεργητικούς και
αντιπροσωπευτικούς-, και να µην αποκλείει καµία κατηγορία δέσµευσης - από τον
πιο προσωρινό έως τον πιο µόνιµο, από τον πιο αυθόρµητο έως τον πιο οργανωµένο.
Επιπλέον η συµµετοχή των νέων δεν µπορεί να περιορίζεται µόνον στην ανταλλαγή
απόψεων, πόσο µάλλον στις δηµοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να προβλέπει τη
συµµετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή χωρίς εξαιρέσεις, γεγονός που προϋποθέτει τη
διευκόλυνσή της για εκείνα τα άτοµα που αντιµετωπίζουν τις περισσότερες
δυσκολίες καθώς και το µεγαλύτερο άνοιγµα των σηµερινών δοµών στους µη
οργανωµένους νέους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ενεργού ρόλου τους ως πολιτών, η
ενηµέρωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν τοµέα από τον οποίο οι νέοι περιµένουν
πολλά: γνωρίζοντας ότι τα πεδία που πρέπει να καλυφθούν είναι εκτενή
(απασχόληση, συνθήκες εργασίας, στέγαση, σπουδές, υγεία…) και που υπερβαίνουν
την ενηµέρωση σχετικά µε τα κοινοτικά προγράµµατα, οι προσδοκίες τους έγκεινται
αρχικά στην αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να ικανοποιηθούν ορισµένες
ανάγκες. Οι νέοι επέµειναν πολύ στο σεβασµό των αρχών της ισότιµης πρόσβασης,
της εγγύτητας και των υψηλών εθνοτικών προτύπων. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στη
σηµασία της πληροφόρησης «µε ανθρώπινο πρόσωπο», που να επιτρέπει τη
συµµετοχή των νέων τόσο στην κατάρτιση των περιεχοµένων όσο και στη διάδοσή
τους.

 Να διευρυνθούν και να αναγνωριστούν καλύτερα τα πεδία πειραµατισµού
Οι νέοι επιθυµούν να αναγνωρίσουν οι δηµόσιες αρχές ότι η εκπαίδευση και η
κατάρτιση δεν περιορίζονται µόνον στην παραδοσιακή και τυπική µορφή τους. Κατά
την άποψή τους, αυτή η σηµαντική περίοδος στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων
και εµπειριών πρέπει να αντιµετωπίζεται µε πιο σφαιρικό τρόπο,
συµπεριλαµβανοµένων των µη τυπικών πτυχών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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Από αυτή την άποψη πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην κινητικότητα και
στον εθελοντισµό, που εξακολουθούν να αποτελούν πρακτικές εξαιρετικά
περιορισµένες και ελάχιστα αναγνωρισµένες: η ανάπτυξή τους µέσω της
συνάρθρωσής τους µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται στους τοµείς της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης αποτελεί για τους νέους προτεραιότητα. Οι νέοι επιθυµούν αυτές
οι διευρυµένες εµπειρίες να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οικονοµικά. Για
να είναι απόλυτα επιτυχηµένη, η συνάρθρωση αυτή µεταξύ της τυπικής και της µη
τυπικής διάστασης της µάθησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη την έννοια της ατοµικής
ανάπτυξης και να βασίζεται στα εργαλεία και τις µεθόδους που αφορούν
αποκλειστικά τη νεολαία, εργαλεία και µεθόδους που να ευνοούν την ανταλλαγή
µεταξύ συνοµηλίκων και τον πειραµατισµό, στο πλαίσιο των οποίων η δράση
προέχει του αποτελέσµατος.

 Να αναπτυχθεί η αυτονοµία των νέων
Η αυτονοµία αποτελεί βασική διεκδίκηση των νέων. Η αυτονοµία αυτή εξαρτάται
από τα µέσα που τους παρέχουµε και κυρίως στα υλικά µέσα. Για το λόγο αυτό, το
θέµα του εισοδήµατος είναι κεντρικής σηµασίας. Οι πολιτικές για την απασχόληση,
την κοινωνική προστασία, την παροχή βοήθειας για την έναρξη των επαγγελµατικής
δραστηριότητας, αλλά και οι πολιτικές στέγασης ή µεταφορών αφορούν τη νεολαία.
Οι πολιτικές αυτές είναι αναγκαίες για να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να γίνουν
αυτόνοµοι πιο γρήγορα και θα πρέπει να αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη τις
απόψεις και τα ενδιαφέροντα τους και αξιοποιώντας το κεκτηµένο και τα πειράµατα
που χαρακτηρίζουν ειδικά τις πολιτικές για τη νεολαία. Επειδή θέλουν να
διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνία και επειδή ενδιαφέρονται για
τις πολιτικές που σχετίζονται µε τις διάφορες πτυχές των συνθηκών ζωής τους, οι
νέοι δεν δέχονται οι πολιτικές για τη νεολαία να περιορίζονται σε ορισµένους
ειδικούς τοµείς.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρµαχος των αξιών
Οι περισσότεροι νέοι ταυτίζονται µε ορισµένες αξίες που είναι επίσης οι αξίες της
ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ωστόσο αυτό δεν τους εµποδίζει να πιστεύουν ότι τα
θεσµικά όργανα είναι δοµές στις οποίες η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη και η
οποίες ελάχιστα ενδιαφέρονται για τις ανησυχίες τους.
Πράγµατι, λόγω της πολυµορφίας του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται και των
δρόµων που ακολουθούν, ή παρά την πολυµορφία αυτή, όλοι οι νέοι κάνουν λόγο
για την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες που συναντούν στην προσωπική και
επαγγελµατική τους ζωή. Αυτή η συνειδητοποίηση του ευάλωτου της προσωπικής
τους πορείας εξηγεί χωρίς αµφιβολία, εν µέρει, το γενικότερο ενδιαφέρον τους για
τους αποκλεισµένους. Για το λόγο αυτό πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν
περισσότερες προσπάθειες για να διαφυλαχθούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε
ατόµου και κυρίως τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και να καταπολεµηθούν όλες οι
µορφές διακρίσεων και ρατσισµού, και αυτό σε όλα τα επίπεδα δηµόσιας επέµβασης.
Οι ευρωπαίοι νέοι προσυπογράφουν το σύνολο των βασικών αξιών στις οποίες
βασίζεται η Ένωση και αναµένουν από αυτή να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών
τους.
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4.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑ
Το λευκό βιβλίο εξετάζει το σύνολο των θεµάτων που προέκυψαν από αυτή την
ανταλλαγή απόψεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο αρµοδιότητας. Βέβαια οι
ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες στον τοµέα της νεολαίας ανήκουν στο
µεγαλύτερο µέρος τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ορισµένες
χώρες, έχουν σε µεγάλο βαθµό ανατεθεί στις περιφερειακές αρχές και συχνά
ασκούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο τοπικό επίπεδο
είναι εξάλλου αυτές που έχουν το µεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των
νέων. Συνεπώς η επικουρικότητα πρέπει να εφαρµόζεται στον τοµέα αυτό για
λόγους αρχής και για λόγους αποτελεσµατικότητας. Όµως η αρχή αυτό είναι
συµβατή µε µια µεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα η οποία θα
µπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους και τη συνεκτικότητά των εθνικών
πολιτικών.
Να λοιπόν η βασική φιλοδοξία του λευκού βιβλίου: να εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, ένα πλαίσιο που θα
είναι φιλόδοξο, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και παράλληλα θα
είναι ρεαλιστικό, θα ιεραρχεί τα εξαιρετικά πολυάριθµα θέµατα για τα οποία έγινε
λόγος κατά την ανταλλαγή απόψεων και θα σέβεται τα διάφορα εµπλεκόµενα
επίπεδα αρµοδιοτήτων. Η συνεργασία αυτό πρέπει να έχει αφετηρία τον υπάρχοντα
κορµό δραστηριοτήτων, να συµβαδίζει µε τις άλλες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες,
κυρίως στον τοµέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης
και να τις συµπληρώνει, όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο, και να προωθεί την
καλύτερη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας και των
συντελεστών του τοµέα της νεολαίας. Το νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας
περιλαµβάνει δύο µεγάλα σκέλη:
–

την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον πιο ειδικό τοµέα της
νεολαίας.

–

την καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας µέσα στις άλλες πολιτικές.

4.1.

Ο ειδικότερος τοµέας της νεολαίας

4.1.1.

Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού
Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 149 τη συµβολή στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού
επιπέδου και την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών.
Οι ανησυχίες της νεολαίας, όπως προκύπτουν µε σαφήνεια από την ανταλλαγή
απόψεων και που αφορούν την παιδεία, µε την ευρεία έννοια, δεν µπορούν να
καλυφθούν, στον µεγαλύτερο µέρος τους, από τη νοµοθετική οδό. Αντίθετα, η
προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να προκύψει από τη συνεργασία αναγνωρίζεται
σε µεγάλο βαθµό από όλους τους συντελεστές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
αυτόν. Υπάρχει εξάλλου σαφής θέληση των κρατών µελών για περισσότερη
συνεργασία.
Για το λόγο αυτό η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού είναι η πιο κατάλληλη και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να µπορέσει να διαδραµατίσει το ρόλο της. Η
µέθοδος αυτή συνίσταται στον «καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την
Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη,
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µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που θέτουν· τον
καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων
αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες
διαφόρων κρατών µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών·
τη µεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων,
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες· την περιοδική
παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµοτίµους, υπό µορφή
αλληλοδιδακτικών διαδικασιών »13.
Συνεπώς η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού παρέχει, όπως υπογραµµίζεται στο λευκό
βιβλίο για τη διακυβέρνηση, ένα «µέσο για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, για
την ανταλλαγή ορθής πρακτικής, για τη συνοµολόγηση στόχων και
προσανατολισµών κοινών για τα κράτη µέλη... Βασίζεται στην τακτική
καταµέτρηση της προόδου που συντελείται όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων
αυτών, προκειµένου τα κράτη µέλη να µπορούν να συγκρίνουν τις προσπάθειές τους
και να εµπλουτίζονται από την ανταλλαγή των εµπειριών τους».
Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού προσαρµοσµένη στον ειδικότερο τοµέα της
νεολαίας εµπνέεται από την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού όπως εφαρµόζεται στην
εκπαίδευση. Προωθεί τον καθορισµό θεµάτων προτεραιότητας, τον προσδιορισµό
στόχων και κοινών προσανατολισµών και την εφαρµογή µηχανισµών
παρακολούθησης. Περιλαµβάνει επίσης τρόπους διαβούλευσης µε τους νέους. Η
Επιτροπή προτείνει τον ακόλουθο µηχανισµό:

13

−

Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο των Υπουργών καθορίζει
τακτικά τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία δίνεται προτεραιότητα.

−

Κάθε κράτος µέλος καθορίζει έναν συντονιστή, ο οποίος θα είναι ο
συνοµιλητής της Επιτροπής, για τα θέµατα που αφορούν τη νεολαία και ο
οποίος διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τα
παραδείγµατα ορθής πρακτικής, καθώς και τα στοιχεία για προβληµατισµό
προοπτικής όσον αφορά τα επιλεχθέντα θέµατα.

−

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει µία συνθετική και µία αναλυτική
παρουσίαση των στοιχείων στο Συµβούλιο των Υπουργών, παρουσιάσεις οι
οποίες συνοδεύονται από προτάσεις κοινών προσανατολισµών.

−

Το Συµβούλιο των Υπουργών καθορίζει για κάθε θέµα τους κοινούς
προσανατολισµούς και τους στόχους και προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες
παρακολούθησης, και, ενδεχοµένως, των «µονάδων αναφοράς», οι οποίες
βασίζονται σε δείκτες.

−

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την εφαρµογή και υποβάλει αναφορά στο
Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας, και εξασφαλίζει την τακτική
παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

−

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συµµετέχει µε τον κατάλληλο τρόπο
στη διαδικασία αυτή και στην παρακολούθησή της. Η Οικονοµική και

Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, 23 και 24.03.2000, σηµείο 37.
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Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει επίσης να έχουν
το δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη τους.
−

Ζητείται οι γνώµη των νέων για θέµατα προτεραιότητας και για την
παρακολούθησή τους (βλ. 4.1.2. «συµµετοχή»).

−

Οι υποψήφιες χώρες συµµετέχουν όσον το δυνατό περισσότερο.

Η προτεινόµενη ανοιχτή µέθοδος συντονισµού συµπληρώνει τα κοινοτικά µέσα και
δεν θίγει, φυσικά, τις αποφάσεις που θα µπορούσαν να ληφθούν µέσα στο πλαίσιο
που προβλέπεται από τη συνθήκη και που θα µπορούσαν να οδηγήσουν την
Επιτροπή, π.χ., να προτείνει ορισµένες συστάσεις δυνάµει του άρθρου 149.
4.1.2.

Το πεδίο παρέµβασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της νεολαίας
Μεταξύ των θεµάτων που θεωρούνται ότι άπτονται καθαρά του τοµέα που αφορά τη
νεολαία, και τα οποία προσφέρονται για το µηχανισµό της ανοιχτής µεθόδου
συντονισµού που περιγράφεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη
συµµετοχή, τον εθελοντισµό, την ενηµέρωση, τη βελτίωση των γνώσεων των
δηµόσιων αρχών σχετικά µε τη νεολαία και γενικότερα ό,τι µπορεί να συµβάλει στην
ανάπτυξη και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται υπέρ των
νέων («youth work», εργασία σε λέσχες νέων, σε νεανικά κινήµατα, «εργασία του
δρόµου», σχέδια για την ανάπτυξη του ρόλου του πολίτη, ενσωµάτωση, αλληλεγγύη
µεταξύ των νέων...) εκτός από οτιδήποτε άλλο καλύπτεται από άλλες πολιτικές
διαδικασίες όπως η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η εκπαίδευση. Αυτά
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες και στα εργαλεία που συνδέονται κατά κανόνα µε
τις πολιτικές για τη νεολαία στο εθνικό επίπεδο.
Η εφαρµογή αυτής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσει να εµπνευστεί
από τις αναλύσεις και τις προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
και περιέχονται στο παράρτηµα 1, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα ποιοτικό
άλµα όσον αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και να αντιµετωπιστούν
οι εµφανιζόµενες προσκλήσεις.
Με σεβασµό της συµπληρωµατικότητας και της συνεκτικότητας, τα αποτελέσµατα
από την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσουν να
εµπλουτίσουν τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και διαδικασίες και να
προσδώσουν σε αυτές προστιθέµενη αξία, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως
προς τα µέσα.
Όσον αφορά το πεδίο παρέµβασης που καθορίζεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει θέσει τα ακόλουθα θέµατα προτεραιότητας για την εφαρµογή της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, και κατά πρώτο λόγο τη συµµετοχή.
•

Η συµµετοχή

Η συµµετοχή των νέων αποτελεί κατά κανόνα έναν τοµέα για τον οποίο αρµόδια
είναι τα κράτη µέλη. Ωστόσο η εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον
τοµέα αυτό θα προσδώσει προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία, διότι η ενίσχυση της
συµµετοχής συµβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της
ιδιότητας του νέου ως πολίτη.
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Η συµµετοχή πρέπει να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του τοπικού βίου,
συµπεριλαµβανοµένου του σχολείου που αποτελεί προνοµιακό χώρο συµµετοχής.
Εξάλλου είναι αναγκαίο να επεκταθεί η συµµετοχή στους νέους που δεν είναι
ανήκουν σε οργανώσεις.
Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία εκ
µέρους των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο ευέλικτων όσο και καινοτόµων
µηχανισµών συµµετοχής και στην επέκταση των περιφερειακών και εθνικών
συµβουλίων νεολαίας, τα οποία θα είναι ανοιχτά και στους νέους που δεν είναι µέλη
οργανώσεων.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης ως ισχυρό µήνυµα προς τη νεολαία την καθιέρωση
δοµής για την ανταλλαγή απόψεων µε τους νέους σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Χωρίς να
αποκλείει τους τρόπους άµεσης ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και τις
συγκεκριµένες και περιορισµένες χρονικά πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτείνει το Φόρουµ Νεολαίας, αφού µεταρρυθµιστεί για να εκπροσωπεί και τους
νέους που δεν ανήκουν σε οργανώσεις νεολαίας, να αποτελεί το χώρο για την
ανταλλαγή απόψεων µε τους νέους σχετικά µε θέµατα προτεραιότητας της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού και την παρακολούθησή τους. Πρέπει επίσης να επεκταθεί η
εκπροσώπηση των νέων στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες
ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή
προτίθεται να:

•

–

να οργανώσει µέσα στο 2002 άµεσο διάλογο µε τους νέους κυρίως µέσω
τακτικών συναντήσεων σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα·

–

να ζητήσει από το 2002 τη συµµετοχή των νέων στην πρωτοβουλία
σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης που δροµολογήθηκε ύστερα από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια.

–

προτείνει για το 2003 πειραµατικά σχέδια µε στόχο την υποστήριξη των
προσπαθειών που καταβάλλονται σε τοπική, περιφερειακή και εθνική
κλίµακα για την ενθάρρυνση της συµµετοχής14. Το αποτέλεσµα των
πειραµατικών αυτών σχεδίων θα ληφθεί υπόψη κατά την ενδιάµεση
αξιολόγηση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ και κατά την προετοιµασία
τυχόν µελλοντικού προγράµµατος.

Η πληροφόρηση

Η συµµετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πληροφόρηση των νέων. Η ευθύνη
για την ενηµέρωση των νέων επαφίεται κατά κύριο λόγο στα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης σχετικά µε ευρωπαϊκά θέµατα. Για το
λόγο αυτό, και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µέσα στο πλαίσιο της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. Πρέπει να αγγίξουν, ει δυνατό τους ίδιους τους
νέους, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε τους νέους στο
σχολεία, στις λέσχες, στους συλλόγους... Η µαζική πληροφόρηση αυτή θα απαιτήσει
14

Για παράδειγµα, τα σχέδια που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο τα οποία θα µπορούσαν να συµπληρώνουν
τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ηλεκτρονική δηµοκρατία»
(ΙST Βασική δράση 1).
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µία συντονισµένη προσέγγιση, σηµαντικά µέσα και τη συµµετοχή των νέων στο
σχεδιασµό και στην υλοποίηση αυτών των εργαλείων επικοινωνίας. Η προσέγγιση
αυτή θα συντονιστεί µε τη νέα πολιτική για την πληροφόρηση της Ένωσης που θα
απορρέει κυρίως από τις αρχές της διακυβέρνησης και βρίσκεται στο στάδιο της
επεξεργασίας από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες
ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση και έχει σκοπό:

•

–

να θέσει σε εφαρµογή στις αρχές του 2002 ηλεκτρονική ιστοθύρα
(portal) που να επιτρέπει σε έναν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό
νέων την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την Ευρώπη,
επιδιώκοντας την επίτευξη συνεργειών µεταξύ σηµερινών ιστοχώρων και
της µελλοντικής ιστοθύρας·

–

να θέσει σε λειτουργία στο πλαίσιο αυτό ένα ηλεκτρονικό φόρουµ.

Ο εθελοντισµός των νέων

Ο εθελοντισµός, µέσο κοινωνικής συµµετοχής και παράλληλα εκπαιδευτική
εµπειρία και παράγοντας απασχολησιµότητας και ένταξης, ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των νέων και της κοινωνίας.
Μέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, ο εθελοντισµός θα ήταν σκόπιµο να
αναπτυχθεί σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια, κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι σχετικά µε τη σκοπιµότητα εξέτασης
της νοµικής και κοινωνικής προστασίας του νέου εθελοντή.
Οι θετικές εµπειρίες της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας είναι χρήσιµες για την
επέκταση του εθελοντισµού των νέων (είδος πλαισίωσης, τρόποι χρηµατοδότησης
…). Η αναγνώριση του εθελοντισµού ως εµπειρίας µη τυπικής εκπαίδευσης και
µάθησης πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
νέων θα µπορούσε να επεκταθεί σε εταιρική σχέση µε παγκόσµιους οργανισµούς
που διοργανώνουν και υποστηρίζουν ενέργειες εθελοντισµού. Τα κράτη µέλη θα
πρέπει να άρουν χωρίς αναβολή τα εµπόδια στα οποία προσκρούει η κινητικότητα
των νέων εθελοντών.
•

Καλύτερη γνώση του τοµέα της νεολαίας

Απαιτείται καλύτερη γνώση σε ευρωπαϊκή κλίµατα της πραγµατικότητας που αφορά
τη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για το σκοπό αυτό µέσω της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού:
–

τη δικτύωση, ύστερα από την κατάρτιση ευρετηρίου, των υφιστάµενων δοµών,
των µελετών και των ερευνών σχετικά µε τη νεολαία που βρίσκονται σε
εξέλιξη στο πλαίσιο της Ένωσης· µε σκοπό την επίτευξη
συµπληρωµατικότητας θα ληφθούν υπόψη οι εργασίες και οι πρωτοβουλίες
άλλων διεθνών οργανισµών (Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, Ηνωµένα Έθνη,
κ.τ.λ.)·

–

έναν προβληµατισµό σχετικά µε τη µεθοδολογική προσέγγιση σε ευρωπαϊκή
κλίµακα·
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4.2.

–

την προετοιµασία, ενδεχοµένως, προγράµµατος σπουδών και έρευνας που θα
βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες που επιτελούνται σε εθνικό επίπεδο
και το οποίο θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχει το έκτο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα15

–

την εφαρµογή των εργαλείων που απαιτούνται όσον αφορά τον τοµέα των
στατιστικών χρησιµοποιώντας στο έπακρο τα ήδη εργαλεία που είναι ήδη
διαθέσιµα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος16

Η καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών
Τα πολυάριθµα άλλα θέµατα για τα οποία έγινε λόγος κατά την ανταλλαγή απόψεων
όπως η απασχόληση, οι τυπικές και µη τυπικές µορφές εκπαίδευσης και µάθησης, η
κοινωνική ένταξη, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, η µετανάστευση, η κατανάλωση, η
υγεία και η πρόληψη των κινδύνων, το περιβάλλον, η ισότητα των ανδρών και των
γυναικών...θα απαιτήσουν στενό συντονισµό µε τις αρµόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πολιτικές και οι ενέργειες αυτές αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάµει
της συνθήκης και χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα µέσα πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε οι προσανατολισµοί αυτοί που αφορούν
τη νεολαία να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη στις άλλες πολιτικές και ενέργειες
όποτε κρίνεται σκόπιµο και ανεξάρτητα από τα χρησιµοποιούµενα µέσα. Τα
αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι θα
ληφθούν υπόψη για τον σκοπό αυτόν.
Οι αρµόδιοι για τη νεολαία υπουργοί αναµένεται επίσης να µεριµνήσουν από τη
µεριά τους ώστε τα µελήµατα που αφορούν τον τοµέα της νεολαίας να λαµβάνονται
υπόψη στις άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην υλοποίηση των
ευρωπαϊκών πολιτικών.
Ύστερα από τις ανταλλαγές απόψεων που πραγµατοποιήθηκαν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, η κινητικότητα, η
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, καθώς και ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, είναι
θέµατα στα οποία, κατά προτεραιότητα, η νεολαία θα µπορούσε να ληφθεί καλύτερα
υπόψη. Ενδελεχή εξέταση απαιτεί και η αυτονοµία των νέων.
•

Η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο ή εκτός
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε άλλες µη τυπικές µεθόδους µάθησης
εξετάζονται σε ανακοινώσεις στο Συµβούλιο (στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης) και αποτελούν αντικείµενο κοινοτικής παρακολούθησης.
15

Προτεραιότητα 7 του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα 2002-2006: «Citizens in an evolving

16

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα (ΕΣΣ) είναι ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από όλους τους
κυβερνητικούς οργανισµούς οι οποίοι στα διάφορα επίπεδα - περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό - είναι
υπεύθυνα για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων
σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή της Κοινότητας. Το εστιακό σηµείο της Κοινότητας για
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα είναι η Eurostat.

knowledge society».
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Στο πλαίσιο αυτό, επιτελείται σηµαντικό έργο µε αποδέκτες τους νέους σε πολλές
χώρες από οργανώσεις νέων, κοινωνικούς λειτουργούς, δηµοτικές αρχές. Το έργο
αυτό διατηρώντας τον καινοτόµο και µη τυπικό χαρακτήρα του, θα µπορούσε να
επωφεληθεί, στο γενικό πλαίσιο των ενεργειών που αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση
και κατάρτιση, από:
–

τον καλύτερο ορισµό των εννοιών, των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί
και των ποιοτικών προτύπων·

–

τη διαφοροποίηση των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτές τις
δραστηριότητες,

–

την καλύτερη αναγνώριση των δραστηριοτήτων αυτών,

–

την ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας µε την τυπική εκπαίδευση.

Η κινητικότητα έχει επίσης αποτελέσει αντικείµενο ενός σχεδίου δράσης και µίας
σύστασης που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια το ∆εκέµβριο
του 2000 και, κατά τη διαδικασία της συναπόφασης, από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τον Ιούλιο του 2001, αντίστοιχα.
Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα των πρωτοβουλιών αυτών µε τις
πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να προέλθουν από την εφαρµογή της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού στη διάστασή της που αφορά τη νεολαία.
•

Απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στους
τοµείς αυτούς. Ανέπτυξε, δίνοντας συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο
Λουξεµβούργο το Νοέµβριο του 1997, µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στο νέο τίτλο «Απασχόληση» της
συνθήκης του Άµστερνταµ.
Όσον αφορά την απασχόληση τα κράτη µέλη καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές
ευνοϊκές για την ένταξη και την προαγωγή όλων στην αγορά εργασίας. Οι πολιτικές
αυτές βασίζονται σε τέσσερις άξονες: βελτίωση της ικανότητες επαγγελµατικής
ένταξης, ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας, ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των
µισθωτών τους, ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών των ανδρών
και των γυναικών.
Όσον αφορά ειδικότερα τους νέους, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα των πολιτικών για την πρόληψη της µακροχρόνιας
ανεργίας που βασίζονται στην παροχή εξατοµικευµένης υποστήριξης· τη βελτίωση
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· τη µείωση του αριθµού των νέων που
εγκατέλειψαν πρόωρα τα συστήµατα αυτά· τη γενίκευση της διδασκαλίας των νέων
τεχνολογιών.
•

Η κοινωνική ένταξη

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα το
Μάρτιο του 2000 αποφάσισε να θέσει σε εφαρµογή µία ανοιχτή µέθοδο συντονισµού
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Εµπνεόµενο από την ευρωπαϊκή
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στρατηγική για την απασχόληση, η εν λόγω ανοιχτή µέθοδος συντονισµού
συνδυάζει κοινά στοιχεία για την καταπολέµηση της κοινωνικού αποκλεισµού και
της φτώχειας (που εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια το ∆εκέµβριο
του 2000), καθώς και εθνικά σχέδια δράσης (που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά
τον Ιούνιο του 2001).
Στον τοµέα αυτό τα κράτη µέλη κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες
τους και τα βασικά πολιτικά µέτρα τους στα εθνικά σχέδια δράσης τους, µε βάση τις
τέσσερις σειρές κοινών στόχων που εγκρίθηκαν στη Νίκαια: προώθηση της
συµµετοχής στην απασχόληση και πρόσβαση όλων στους πόρους, στα δικαιώµατα
και στις υπηρεσίες· πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε τον αποκλεισµό·
ανάληψη δράσης για τους πιο ευπαθείς· κινητοποίηση του συνόλου των παραγόντων
και προώθηση της συµµετοχής.
Όσον αφορά ειδικότερα τους νέους, εξετάστηκαν διάφορες πτυχές τόσο στους
κοινούς στόχους όσο και στα σχέδια: ανάπτυξη αγοράς εργασίας που να ευνοεί την
ένταξη των νέων· εξασφάλιση επαρκών πόρων και εισοδηµάτων για τους νέους που
βρίσκονται σε κατάσταση περιπλάνησης ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα για
τις µειονότητες, τις νέες γυναίκες που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση, τους
νέους µε ειδικές ανάγκες· καταπολέµηση των ανισοτήτων στον τοµέα της
εκπαίδευσης· διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιότητας (στέγαση, υγεία,
πολιτισµός, δίκαιο και δικαιοσύνη)· αναζωογόνηση των περιοχών που πλήττονται
από πολλαπλά µειονεκτήµατα.
•

Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας µέσα στη νεολαία

Η καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων ενισχύεται σηµαντικά στη συνθήκη του
Άµστερνταµ (άρθρο 13) και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε νέα µέσα στον τοµέα
αυτό (δύο οδηγίες και ένα πρόγραµµα δράσης).17
Η καταπολέµηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, η
προσήλωση στον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα των κοινωνιών µας βρίσκουν στους
κόλπους της νεολαίας ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος, ικανό να την κινητοποιήσει.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε όλα τα κοινοτικά προγράµµατα και τις κοινοτικές
ενέργειες που αφορούν τους νέους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του
Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και
η δράση της κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί. Η
Επιτροπή θα βασιστεί στη δικτύωση των οργανώσεων νεολαίας που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της καταπολέµησης του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας και που αγωνίζονται για το σεβασµό όλων των ατόµων, ιδιαίτερα των
µειονοτήτων. Ο στόχος είναι η νεολαία να συνεισφέρει στις προσπάθειας της
Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.
17

Οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή
εθνοτικής τους καταγωγής.
Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση
και την εργασία.

Κοινοτικό

πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων 2001-2006: το πρόγραµµα
υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατά των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, λόγω
θρησκείας και πεποιθήσεων, λόγω ειδικών αναγκών, λόγω ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού.
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Σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να δώσουν προτεραιότητα σε
αυτό το θέµα στο πλαίσιο των ενεργειών τους µε αποδέκτες του νέους. Οι εργασίες
σε τοπικό επίπεδο, µέσω τοπικών σχεδίων που ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη και την
υπευθυνότητα, πρέπει να διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στον αγώνα αυτό.
•

Η αυτονοµία των νέων

Λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη σπουδαιότητα του προβλήµατος της αυτονοµίας των
νέων που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει τη σύσταση οµάδας εργασίας υψηλού επιπέδου που θα µπορεί
να παρέχει συµβουλές σχετικά µε το θέµα αυτό στην ίδια, καθώς και στο Συµβούλιο
των Υπουργών, στις διάφορες µορφές του. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέµα που
απαιτεί πολυεπιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη η αντιµετώπιση του οποίου απαιτεί τη
συµµετοχή πολυάριθµων άλλων πολιτικών πέρα από τις πολιτικές για τη νεολαία
(απασχόληση, οικογένεια, κοινωνική προστασία, υγεία, µεταφορές, δικαιοσύνη και
εσωτερικές υποθέσεις).
4.3

Η χρήση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ
Το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ έχει στόχο να προωθήσει την ενεργό συµβολή των νέων
στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση, να αναπτύξει την διαπολιτιστική κατανόηση, να
ενισχύσει τις θεµελιώδεις αξίες όπως το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, να αναπτύξει το αίσθηµα της
αλληλεγγύης, να ενθαρρύνει το πνεύµα επιχειρηµατικότητας, πρωτοβουλίας και
δηµιουργικότητας, να τονώσει την αναγνώριση της µη τυπικής εκπαίδευσης, να
ενισχύσει τη συνεργασία όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας.
Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Συνεπώς το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ πρέπει να είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία της
νέας συνεργασίας που συστήνει το λευκό βιβλίο. Σεβόµενη την απόφαση18 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθιέρωση του
προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει κάθε χρόνο, στο σχέδιο
εργασίας του προγράµµατος, προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται στους
προσανατολισµούς που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου
συντονισµού. Η ενδιάµεση αξιολόγηση και η προετοιµασία του νέου προγράµµατος
που θα τεθεί σε εφαρµογή από το 2007 θα αξιοποιηθούν για να δοθεί στο πρόγραµµα
τέτοιος ώστε να υποστηρίζει καλύτερα τις εργασίες της ανοιχτής µεθόδου
συντονισµού στον τοµέα της νεολαίας.
Πέρα από τα συγκεκριµένα µέτρα που προαναφέρθηκαν και τα οποία θα
αναπτυχθούν µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ, σαν αποτέλεσµα των
εργασιών του λευκού βιβλίου, µπορούµε να προσθέσουµε τη δηµιουργία µιας
πλατφόρµας στο διαδίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας που θα απευθύνεται στους νέους και θα συντονίζεται ει δυνατόν από
νέους.

18

Απόφαση 1031/2000/ΕΚ της 13.04.2000
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το λευκό βιβλίο προτείνει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο πλαίσιο
συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας.
Πρόκειται για την απάντηση στο πολύ ισχυρό αίτηµα όλων των παραγόντων της
πολιτικής για τη νεολαία, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών.
Η συνεργασία αυτή θα εµπνευστεί από εθνικές και κοινοτικές δραστηριότητες που
ήδη υπάρχουν, αλλά θα στηριχτεί και στην εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου
συντονισµού στον ειδικότερο τοµέα της νεολαίας και στη συνεκτίµηση της
διάστασης της νεολαίας στην επεξεργασία των πολιτικών.
Κατ’ αρχάς, το λευκό βιβλίο θα υποβληθεί στο συνέδριο που διοργανώνεται από τη
βελγική προεδρία στη Γάνδη, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλοι εκείνοι οι
παράγοντες των οποίων ζητήθηκε η γνώµη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.
Στο Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας στις 29 Νοεµβρίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει
το περιεχόµενό του στους υπουργούς. Το λευκό βιβλίο θα υποβληθεί επίσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή για γνωµοδότηση.
Η Επιτροπή θα θέσει σε εφαρµογή τους µηχανισµούς συνεργασίας και θα
εξασφαλίσει την αναγκαία παρακολούθηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ
Η ανταλλαγή απόψεων που προηγήθηκε της σύνταξης του παρόντος λευκού βιβλίου, πέραν
του ότι οδήγησε, λόγω του σηµαντικού της εύρους, σε µια πραγµατική δυναµική στους
τόπους όπου διενεργήθηκε, κατέληξε επίσης και σε µεγάλο αριθµό προτάσεων.
Οι προτάσεις αυτές είναι απόρροια του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων που έλαβε
χώρα ανάµεσα σε όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νεολαίας:
τους νέους, τους εκπροσώπους των οργανώσεων νεολαίας, τους ερευνητές, τους διοικητικούς
και πολιτικούς.
Είναι αυτονόητο ότι η ευρωπαϊκή νεολαία δεν αποτελεί ένα οµοιόµορφο σύνολο. Η
πολυµορφία από κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής και περιφερειακής άποψης
καθίσταται εµφανής τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο. Οι εθνικές και
ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους αυτό το γεγονός. Από την άλλη,
οι συγκεκριµένες προτάσεις αναφέρονται σε πολλούς τοµείς. Έρχονται σε µεγάλο βαθµό να
επιβεβαιώσουν την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά µε τις προκλήσεις που καλείται να
αντιµετωπίσει η Ευρώπη όσον αφορά τη νέα γενιά της και την αναγκαιότητα προώθησης µιας
νέας πολιτικής δράσης. Η ποιότητα των προτάσεων χαράζει πολλούς δρόµους για τη
δροµολόγηση αυτής της πολιτικής δράσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής
απόψεων, οι νέοι προσδιόρισαν 5 κεντρικά θέµατα προβληµατισµού:
–

τη συµµετοχή,

–

την εκπαίδευση,

–

την απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη,

–

την ευηµερία, την προσωπική αυτονοµία, τον πολιτισµό,

–

τις ευρωπαϊκές αξίες, την κινητικότητα, τις σχέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο.

Με βάση τα προαναφερόµενα θέµατα οµαδοποιούνται τα αποτελέσµατα που παρατίθενται
στη συνέχεια. Για το καθένα από τα θέµατα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε
ανάλυση των αποτελεσµάτων της ανταλλαγής απόψεων, φροντίζοντας διαρκώς να µεταφέρει
πρώτα και κυρίως τις απόψεις των νέων. Ορισµένα παραδείγµατα δείχνουν ότι ήδη υπάρχουν
επί τόπου πολυάριθµα ενδιαφέροντα επιτεύγµατα (βλ. κείµενα σε πλαίσιο). ∆εν πρόκειται
ωστόσο για µια επιλογή που θα θύµιζε κατάλογο επιβράβευσης των βέλτιστων επιτευγµάτων,
ούτε για µια εξαντλητική παρουσίαση του συνόλου των εµπειριών που υπάρχουν..
Τέλος, στο τµήµα αυτό παρατίθενται µε συστηµατικό τρόπο οι προτάσεις που απηύθυναν στις
δηµόσιες αρχές οι νέοι και όλοι όσοι παρενέβησαν σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής
απόψεων. Οι συγκεκριµένες προτάσεις ταξινοµούνται µε κριτήριο το επίπεδο παρέµβασης,
εφόσον πολλές από αυτές έχουν ως αποδέκτες, στην πραγµατικότητα, τα κράτη µέλη. Η
παρούσα παρουσίαση ανταποκρίνεται στην έγνοια της Επιτροπής να µεταφέρει στους
ευρωπαίους αρµοδίους για τη λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο πιστά τα µηνύµατα που
προέκυψαν από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δεν
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δεσµεύεται από το περιεχόµενο των προτάσεων που διατυπώθηκαν και όπως αυτές
παρατίθενται στη συνέχεια.
1.
1.1.

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ανάλυση των αποτελεσµάτων
Θέµα που επανέρχεται διαρκώς, η συµµετοχή των νέων υπήρξε ήδη αντικείµενο
πλήθους νοµοθετικών κειµένων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Οι ανταλλαγές
απόψεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προετοιµασία του λευκού βιβλίου
αντικατοπτρίζουν αυτή την πολιτική βούληση να αναδειχθεί ως κεντρικό ζήτηµα η
συµµετοχή των νέων µε πολυποίκιλους τρόπους. Προσέφεραν έτσι τη δυνατότητα
στους νέους να διατυπώσουν προτάσεις, αλλά υπήρξαν επίσης, αυτές καθαυτές, µια
έµπρακτη εφαρµογή της συµµετοχής έτσι όπως αυτή προβαλλόταν.
•

Μια σαφώς εκπεφρασµένη διεκδίκηση

Το σηµαντικότερο µήνυµα που µετέφεραν οι νέοι συνίσταται στην επιθυµία τους να
συµµετάσχουν δραστήρια στην κοινωνία όπου ζουν. Ο αποκλεισµός τους από αυτή
τη συµµετοχή θα ισοδυναµούσε µε µη ολοκληρωµένη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Οι νέοι θεωρούν άδικη και αβάσιµη την άποψη σύµφωνα µε την οποία η δέσµευσή
τους ή το ενδιαφέρον τους για τα κοινά είναι, δήθεν, µειωµένο. Εκτιµούν πως δεν
τους παρέχονται ούτε τα οικονοµικά µέσα ούτε η αναγκαία πληροφόρηση και
κατάρτιση που θα τους επέτρεπαν να διαδραµατίσουν έναν περισσότερο ενεργό
ρόλο. Επίσης κατά τη γνώµη των οργανώσεων νεολαίας, το δικαίωµα της
συµµετοχής είναι θεµελιώδες και πρέπει να απολαµβάνεται από όλους αδιακρίτως.
Πολλές από αυτές προσπαθούν να βοηθήσουν τους νέους να ασκήσουν εµπράκτως
αυτό το δικαίωµα.
Τα ποσοστά συµµετοχής των κάτω των 25 χρόνων στις τοπικές, εθνικές και
ευρωπαϊκές εκλογές είναι συνήθως χαµηλά. Εντούτοις, πολλά στοιχεία
αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον τους για τον δηµόσιο βίο. Η παρατηρούµενη
αναντιστοιχία ανάµεσα στις προσµονές και την πρακτική εξηγεί, ιδίως κατά την
άποψη των ερευνητών, την προσδοκία και την αναγκαιότητα για µεγαλύτερη
συµµετοχή. Το συγκεκριµένο αίτηµα δεν πρέπει να µας εκπλήσσει, ούτε
εµφανίστηκε προσφάτως. Απλώς εξελίχθηκε ο τρόπος της έκφρασής του. Τα επίπεδα
της δέσµευσης, άλλωστε, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από τον έναν στον άλλο νέο.
•

Μια σφαιρική αντίληψη, ένα οικουµενικό δικαίωµα, πολλαπλές πρακτικές

Οι νέοι επιθυµούν να αποκτήσουν δικαίωµα λόγου σε όλα τα ζητήµατα της
καθηµερινότητάς τους, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, η εργασία, οι οµαδικές
δραστηριότητες, η γειτονιά,…: µε τον τρόπο αυτόν, όµως, αποβλέπουν στην
ευρύτερη ενασχόληση µε τις οικονοµικές, τις κοινωνικές και τις πολιτικές υποθέσεις.

Πρόσβαση και διάλογος

« Young Voice – Llais Ifanc » : µια πρωτοβουλία του κοινοβουλίου της Ουαλίας που προσφέρει το λόγο
στους νέους, προτείνει διευθύνσεις για άντληση πληροφοριών και διοργανώνει συζητήσεις και
διασκέψεις http://www.wales.gov.uk/youngvoice

Το ενδιαφέρον των νέων δεν περιορίζεται στα τοπικά ζητήµατα αλλά επεκτείνεται
και στην περιφέρειά τους, στη χώρα τους, στην Ευρώπη και στον κόσµο. Με άλλα
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λόγια, δεν νοείται η επιβολή περιορισµών στο δικαίωµα συµµετοχής και αυτό θα
πρέπει να ασκείται απρόσκοπτα. Εποµένως, όταν οι νέοι κινητοποιούνται
διεκδικώντας µεγαλύτερη συµµετοχή ορισµένων µη προνοµιούχων ή περιθωριακών
νέων, των µελών εθνοτικών µειονοτήτων ή των λαθροµεταναστών, αυτό γίνεται στο
πλαίσιο ενός ευρύτερου αγώνα για την κατοχύρωση της συµµετοχής όλων
ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προσεγγίζουν το ζήτηµα µε παρόµοιο
τρόπο, αν και υποχρεώνονται, στην πράξη, να δίνουν περισσότερη έµφαση σε πιο
στοχοθετηµένους στόχους ή οµάδες ανθρώπων (σε νέους που ζουν στο άµεσο
περιβάλλον τους ή στις αγροτικές περιοχές, σε περισσότερο ευάλωτες οµάδες, σε
νεαρές γυναίκες…). Προβάλλουν µια περισσότερο ολοκληρωµένη µέθοδο που
αναζητά πιο µακρόπνοα αποτελέσµατα, κάτι που τις ωθεί στο να ενθαρρύνουν κάθε
µορφή συµµετοχής και όλες τις δραστηριότητες που βασίζονται στην προσωπική
στράτευση των νέων και στον εθελοντισµό.
•

,

Η συµµετοχή των νέων κάτι που µαθαίνεται

Η συµµετοχή επιβάλλει στους νέους να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω
κάποια προσόντα. Πρόκειται για µια σταδιακή διαδικασία εκµάθησης.
Το πρώτο στάδιο, που διαδραµατίζεται συνήθως στους χώρους όπου ζουν (σχολείο,
γειτονιά, δήµος, στέκια νεολαίας, σύλλογοι,…) αναδεικνύεται θεµελιώδους
σηµασίας. Πράγµατι, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της αναγκαίας
αυτοπεποίθησης και πείρας που θα τους δώσει τα εφόδια για να διαβούν στα
επόµενα στάδια. Επιπλέον, η συµµετοχή στα τοπικά δρώµενα είναι αυτή που
προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν απτές, ορατές και
ελεγχόµενες αλλαγές. Σε αυτό το επίπεδο επίσης, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα όχι
απλώς να εκφράζουν τη γνώµη τους αλλά και να συµµετέχουν δραστήρια στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Στήριξη της συµµετοχής στα τοπικά δρώµενα
Το Østerbro, µια συνοικία της Κοπεγχάγης, συµµετέχει µαζί µε άλλους 16 δήµους της ∆ανίας σε ένα
πειραµατικό πρόγραµµα που στοχεύει στη βελτίωση της δηµοκρατικής εµπειρίας και στην αύξηση της
υπευθυνότητας και της επιρροής των νέων µέσω της προώθησης µιας σειράς δραστηριοτήτων. Προς το
σκοπό αυτό, το διαµέρισµα του Østerbro δηµιούργησε ένα στέκι νεολαίας που διαθέτει εξατοµικευµένη
υπηρεσία προσανατολισµού και επικοινωνιακά εργαλεία και προωθεί θεατρικές δραστηριότητες. Το
κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του στεκιού είναι ότι διοικείται από τους ίδιους τους νέους. ∆εν έχει
διορισθεί κανένας διευθυντής και δεν υπάρχει κανένα διοικητικό συµβούλιο. Το στέκι είναι ανοικτό σε
όλους τους νέους µεταξύ 12 και 25 χρόνων. ∆εν είναι απαραίτητη καµία εγγραφή: οι νέοι προσέρχονται
για να συγκεκριµενοποιήσουν κάποιο σχέδιο αναφορικά µε το οποίο δεν γίνεται καµία υπόδειξη ή
αξιολόγηση. Μόνη και αποκλειστική αποστολή του στεκιού είναι να βοηθήσει τον νέο να
πραγµατοποιήσει το σχέδιό του.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι νέοι συνειδητοποιούν ότι µια σειρά αποφάσεων µε
επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο λαµβάνονται σε συνολικότερα επίπεδα λήψης
αποφάσεων, ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, πρέπει να επιτελείται ένα έργο
για τη µετάβαση από το ένα στο άλλο επίπεδο, µε τη δηµιουργία διασυνδέσεων και
δικτύων.
Πέραν τούτου, η συµµετοχή προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης κάποιων
προσόντων τα οποία οφείλει κανείς να φροντίσει να αξιοποιήσει σε διάφορους
τοµείς (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό,…) και σε διαφορετικά
θεσµικά πλαίσια. Από τη σκοπιά αυτή, υπογραµµίσθηκε ότι η τοµή ανάµεσα στην
τυπική και τη µη τυπική εκπαίδευση είναι αντιπαραγωγική. Από αυτή την άποψη,
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παρ’ όλο που το σχολείο εξακολουθεί να είναι ο κατεξοχήν χώρος µάθησης και
άσκησης συµµετοχικών πρακτικών, δεν παύει ωστόσο να εµφανίζει, στα µάτια των
νέων, το µειονέκτηµα ότι δεν τους αντιµετωπίζει σαν ενεργούς πολίτες.
•

; βεβαίως… αλλά µε τι τρόπο;

Συµµετοχή

Οι νέοι πιστεύουν πως οι υφιστάµενοι µηχανισµοί συµµετοχής είναι ανεπαρκείς.
Αντιµετωπίζουν µε καχυποψία ορισµένες µορφές αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας,
αλλά είναι λιγότερο επιφυλακτικοί όταν τους ζητείται µια πιο άµεση και απευθείας
δέσµευση, σε τοπικό επίπεδο. Οι γνώµες που εκφράζονται για τις οργανώσεις
νεολαίας είναι διιστάµενες. Ορισµένοι εκτιµούν πως αποτελούν τους πιο
κατάλληλους µηχανισµούς συµµετοχής, ενώ άλλοι τις θεωρούν ελάχιστα ελκυστικές,
προτιµώντας κάποιες λίγο πολύ ανεπίσηµες οµάδες που δραστηριοποιούνται σε
τοπικό επίπεδο, τους συλλόγους ή τα στέκια νεολαίας, τα κοινοβούλια των νέων…
Πολύ ελάχιστοι είναι όσοι πιστεύουν πως η χαµηλή συµµετοχή των νέων στα κοινά
οφείλεται σε µια άρνηση για λόγους αρχής ή λόγω συνειδητής απόρριψης της
κοινωνίας.
Ευνοώντας αυτή την άµεση συµµετοχή των νέων, οι οργανώσεις θεωρούν ότι
καθίστανται ένα χρήσιµο αντίβαρο στα θεσµικά όργανα. Ορισµένοι πιστεύουν,
στους κόλπους των οργανώσεων, ότι το να είναι κανείς οργανωµένος συνιστά µία
από τις προϋποθέσεις της συµµετοχής. Άλλοι εκτιµούν πως οι υπάρχουσες
οργανώσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις προσδοκίες ενός τµήµατος της νεολαίας
και συνηγορούν υπέρ της προώθησης καινοτόµων προσεγγίσεων που θα επιτρέπουν
µεγαλύτερα ανοίγµατα. Όπως και οι νέοι, έτσι και οι οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκφράζουν την επιθυµία να αυξηθούν οι κρατικές
ενισχύσεις υπέρ των ΜΚΟ ώστε να ανταποκρίνονται στον κοινωνικό ρόλο που
διαδραµατίζουν οι συγκεκριµένες οργανώσεις.
Η ανάγκη αναζωογόνησης των οργανώσεων υπερτονίστηκε επίσης και από πλευράς
των ερευνητών. Πράγµατι, ενδέχεται οι οργανώσεις αυτές να είναι όλο και πιο
αποστασιοποιηµένες σε σχέση µε τα οράµατα των νέων λόγω της κοινωνικής τους
βάσης και των πρακτικών που εφαρµόζουν. Θα έπρεπε, εκτός από τη στράτευση των
παραδοσιακών τους µελών, να βρουν τον τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν και τη
συµµετοχή των νέων οι οποίοι δεν επιθυµούν να είναι µέλη µιας οργάνωσης. Προς
την κατεύθυνση αυτή, εµφανίζονται σήµερα καινούριες ευκαιρίες χάρη στις νέες
τεχνολογίες των επικοινωνιών, ειδικότερα το διαδίκτυο, που διευκολύνουν την
πρόσβαση στις πληροφορίες και φαίνονται περισσότερο προσαρµοσµένες σε ένα
αίτηµα για συµµετοχή που τείνει να µετατοπιστεί από τη συλλογική δέσµευση προς
περισσότερο ατοµικές µορφές συµµετοχής.
•

Πραγµατική συµµετοχή έναντι συµβολικής συµµετοχής

Οι νέοι απορρίπτουν τις αµιγώς συµβολικές µορφές συµµετοχής. Αντιθέτως, η
διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που δροµολογήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος
λευκού βιβλίου συνιστά ένα ορθό διάβηµα, υπό τον όρο ότι θα καταλήξει στον
συνυπολογισµό των απόψεων και συστάσεων των νέων.
Ένα «παράγωγο προϊόν» του λευκού βιβλίου
« Gestalte Deine Zukunft selbst ! » : το σχέδιο αυτό συνίσταται στη δηµιουργία ενός βήµατος συζήτησης
και σε µια δικτύωση των νέων. Οι ίδιοι οι νέοι αναλαµβάνουν τη διαχείριση αυτού του φόρουµ. Το
σύνολο των θεµάτων τίθεται προς συζήτηση, είτε σε ηλεκτρονική µορφή είτε υπό µορφή έντυπης
δηµοσίευσης. Ουσιαστική σηµασία έχει να κυκλοφορούν οι πληροφορίες και να διεξάγονται συζητήσεις
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για ανταλλαγή ιδεών. Η παρούσα πρωτοβουλία είναι απόρροια της εθνικής διάσκεψης που
διοργανώθηκε στη Γερµανία στο πλαίσιο της προετοιµασίας του Λευκού Βιβλίου. Χρηµατοδοτείται από
το αρµόδιο υπουργείο για θέµατα Νεολαίας.
http://www.u26.de

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας συνιστούν επίσης τη συστηµατικότερη
προσφυγή σε αυτή τη µορφή ανταλλαγής απόψεων, που µπορεί να επεκταθεί και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισµένες µορφές συνδιαχείρισης19 - όπως αυτή που
δροµολογήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης - αναφέρθηκαν επίσης ως µορφές
συµµετοχής από τις οποίες θα µπορούσαν να αντληθούν ιδέες..
Οι ερευνητές, από την πλευρά τους, συνηγόρησαν σθεναρά υπέρ της αυξηµένης
συµµετοχής των νέων ακόµη και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Είναι γεγονός
ότι µια προσχηµατική και επιφανειακή συµµετοχή θα µπορούσε να µειώσει την
εµπιστοσύνη των νέων στα θεσµικά όργανα καθώς και στην ικανότητα ή ακόµη στη
βούληση των τελευταίων να τους εξασφαλίσουν µια πλήρη συµµετοχή
•

Οι όροι της συµµετοχής

Η θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου προβάλλεται από τους νέους ως µία εκ των
αναγκαίων προϋποθέσεων για την περαιτέρω προώθηση της πραγµατικής
συµµετοχής των νέων. Αυτό θα πρέπει να προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων στις
δοµές συµµετοχής καθώς και µια αναφορά στην αρχή της παιδείας στα δηµοκρατικά
ιδεώδη. Οι οργανώσεις νεολαίας ζητούν επίσης να ενθαρρυνθούν όλες οι µορφές
συµµετοχής, τόσο όσες ήδη εφαρµόζονται όσο και οι καινοφανείς. Κάτι τέτοιο
προϋποθέτει την αναγνώριση και τη στήριξη των υφιστάµενων ή των νέων δοµών.
Χρειάζονται περισσότερα µέσα, από άποψης χρόνου και χρηµατικών πόρων, όπως
επίσης και η συνεκτίµηση των ειδικών δυσκολιών πρόσβασης (είτε είναι
κοινωνικού, είτε πολιτιστικού, υλικού, διανοητικού ή άλλου χαρακτήρα), µε τη
διασφάλιση σε όλους µιας εκπαίδευσης στον ρόλο του πολίτη. Τέλος, οι οργανώσεις
νεολαίας εµµένουν στο ότι οι απόψεις και συνεισφορές των νέων πρέπει να
συγκεκριµενοποιούνται σε λήψη αποφάσεων και ότι οι νέοι πρέπει να
ενηµερώνονται σχετικά.
Το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο θα µπορούσε, κατά τη γνώµη τους, να
περιλαµβάνει τη διακήρυξη αρχών, κανόνων ή υποχρεώσεων αναφορικά µε την
ηλικία απόκτησης του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (εγείροντας
επίσης το ζήτηµα της µείωσής της), ή σχετικά µε την επέκταση αυτού του
δικαιώµατος (στους µετανάστες, λόγου χάρη) ή ακόµη αναφορικά µε την καθιέρωση
της εκπαίδευσης των νέων στον ενεργό ρόλο του πολίτη.
∆ηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου

19

Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο µοναδικός διεθνής οργανισµός
που εφαρµόζει ένα σύστηµα συνδιαχείρισης (co-management) για τον χειρισµό υποθέσεων της
νεολαίας. Πιο συγκεκριµένα, στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων του οργανισµού συµµετέχουν και
εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας οι οποίοι, µαζί µε τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, λαµβάνουν
από κοινού τις αποφάσεις που αφορούν τις πολιτικές και τα προγράµµατα του θεσµικού οργάνου. Οι
συγκεκριµένες πολιτικές και προγράµµατα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπουργική Επιτροπή, το
σηµαντικότερο όργανο λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αυτή η αρχή της
συνδιαχείρισης απορρέει από τη ∆ήλωση του Συµβουλίου Υπουργών της 12.01.1971 (έγγραφο

CM/Del/Concl (71) 196 XXII).
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Στο πλαίσιο του «Ταµείου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας», η πόλη της Αµβέρσας δροµολόγησε το 1997 το
έργο «Νεολαία και Πολιτεία» µε στόχο την καλύτερη συνεκτίµηση των απόψεων και των αναγκών των
νέων σε δηµοτικό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, θεσπίστηκε µια νέα νοµοθετική διάταξη (η
«παράγραφος περί Νεολαίας») δυνάµει της οποίας καθίσταται υποχρεωτική η ανάλυση των επιπτώσεων
στους νέους όλων των πολιτικών αποφάσεων που λαµβάνει η δηµοτική αρχή. Πραγµατοποιούνται
επίσης ποιοτικές έρευνες και µελέτες µε αντικείµενο τις συνθήκες διαβίωσης των νέων στην πόλη.
http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm ou JS@mail.dma.be

Ένας άλλος προκαταρκτικός όρος που τονίστηκε επανειληµµένα είναι η ανάγκη
ύπαρξης µιας προσαρµοσµένης πληροφόρησης. Εντούτοις, εδώ και χρόνια
καταβάλλονται προσπάθειες από διάφορους οργανισµούς µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της πληροφόρησης που απευθύνεται στους νέους. Αλλά οι νέοι δεν
φαίνεται να βρίσκουν άκρη. Στο σύνολό τους λυπούνται όχι τόσο για την έλλειψη
πληροφόρησης αλλά για την έλλειψη χρησιµότητας των παρεχόµενων πληροφοριών.
Οι νέοι επιζητούν συγκεκριµένες πληροφορίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της στιγµής, αλλά που επίσης θα είναι απαλλαγµένες από κάθε
προκατάληψη ή εξευτελιστική αναφορά στους νέους ή στις µειονότητες. Το
∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα από τα εργαλεία επικοινωνίας που πρέπει να αναπτυχθούν,
υπό τον όρο ότι η πρόσβαση σε αυτό θα είναι εύκολη και µη δαπανηρή. Οι
οργανώσεις νεολαίας υπογραµµίζουν επίσης την ανάγκη µιας καλύτερα
στοχοθετηµένης και λιγότερο συγκεντρωτικής πληροφόρησης η οποία θα παρέχεται
στο πλαίσιο µιας γνήσιας στρατηγικής..
Κατά τη γνώµη των ερευνητών, η θέσπιση ενός νοµικού πλαισίου, η εκπαίδευση
στον ρόλο του πολίτη και η αναζήτηση ενός διαλόγου µε υπόβαθρο την εµπειρία των
νέων αποτελούν επίσης προκαταρκτικούς όρους για τη συµµετοχή. Αλλά είναι
αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω βήµατα, να ανοίξουν καινούριοι χώροι µέσα στους
οποίους οι νέοι, οι διδάσκοντες, οι εργαζόµενοι στον κλάδο της νεολαίας και οι
διοικητικές αρχές θα είναι από κοινού οι πρωταγωνιστές ενός συλλογικού έργου το
οποίο θα εκπληρωθεί µόνον εφόσον καταλήξει σε λήψη αποφάσεων και σε επί τόπου
επιτεύγµατα..
1.2.

Οι προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
Η συµµετοχή των νέων στο δηµόσιο βίο
Η συµµετοχή αυτή αποκτά διπλό χαρακτήρα: από τη µια, έναν πιο επίσηµο
χαρακτήρα, στο πλαίσιο των µηχανισµών της συµµετοχικής δηµοκρατίας και, από
την άλλη, έναν πιο άτυπο χαρακτήρα, που προσβλέπει στην ανάπτυξη νέων µορφών
συµµετοχής. Μόνον διατηρώντας κατά νου τις δύο προαναφερόµενες διαστάσεις θα
είµαστε σε θέση να αξιοποιήσουµε το κοινωνικό κεφάλαιο που λέγεται νεολαία.
Οι προτεινόµενες κατευθύνσεις δράσης εµπνέονται από τις ακόλουθες αρχές:
–

Το τοπικό επίπεδο παραµένει σηµαντικό;

–

Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η συµµετοχή πέρα από τους νέους που είναι
µέλη οργανώσεων και πέρα από τα θέµατα που ενδιαφέρουν ειδικότερα τη
νεολαία·

–

Το σχολείο εξακολουθεί να είναι ένας χώρος συµµετοχής που πρέπει να
ευνοηθεί, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η σηµασία της άτυπης
εκπαίδευσης και µάθησης·
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–

Η προώθηση της συµµετοχής των νέων δεν περιορίζεται στη βολιδοσκόπηση
των απόψεών τους.

Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• ∆ηµιουργία, από τις τοπικές αρχές, σε γενικευµένη κλίµακα και σε κάθε γωνιά
της Ευρώπης, ευέλικτων και καινοτόµων µηχανισµών συµµετοχής σε διάφορα και
πολλά πλαίσια (σχολεία, αθλητικές αίθουσες, συλλόγους,…), οι οποίοι θα
λειτουργούν βάσει των µεθόδων που θα επινοούνται από τους ίδιους τους νέους
και θα στηρίζονται σε άτοµα που θα εξασφαλίζουν τη διασύνδεση. Θα µπορούσε
επιπλέον να προβλεφθεί, σε συνάρτηση µε τις ιδιοµορφίες της κάθε τοπικής
πραγµατικότητας, η καθιέρωση µηχανισµών διαλόγου ανάµεσα στα διαφορετικά
επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής
εµπειριών και χρηστών πρακτικών.
• Ενδυνάµωση της πρωταρχικής θέσης που κατέχουν οι παράγοντες που
δραστηριοποιούνται επί τόπου, όπως και του ρόλου τους ως φορέων προώθησης
και συνδέσµων στο πλαίσιο των συµµετοχικών διαδικασιών.
• Γενικευµένη λειτουργία των Συµβουλίων Νεολαίας σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο· τα συµβούλια αυτά πρέπει να είναι ανοικτά στη συµµετοχή νέων οι
οποίοι δεν είναι µέλη οργανώσεων και να είναι ανεξάρτητα από τα όργανα της
πολιτικής εξουσίας. Οι περιφερειακές και εθνικές αρχές πρέπει να ζητούν τη
γνώµη αυτών των Συµβουλίων Νεολαίας προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση
µε σηµαντικό αντίκτυπο στους νέους.
• Το εθνικό επίπεδο αποτελεί έναν απαραίτητο σύνδεσµο µεταξύ του τοπικού και
του ευρωπαϊκού επιπέδου:
–

οφείλει να διαβιβάζει στο ευρωπαϊκό επίπεδο όλες τις προτάσεις και
συστάσεις και να γνωστοποιεί τις περιπτώσεις όπου αναπτύσσονται
χρηστές πρακτικές,

–

ταυτόχρονα, επωµίζεται την ευθύνη να µεταφέρει τους στόχους που
χαράζονται από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φροντίζοντας να τους
προσαρµόζει ανάλογα µε τις πολιτικές, θεσµικές και οργανωτικές
ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους.

• Τα κράτη µέλη θα έπρεπε να κοινοποιούν τα µέτρα που σκοπεύουν να
εφαρµόσουν µε στόχο την προώθηση της συµµετοχής των νέων· οι συγκεκριµένες
προτεραιότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από ποσοτικώς προσδιορισµένους
στόχους (π.χ., σε σχέση µε τους πληθυσµούς στόχους, τις προθεσµίες,…) και να
συµπεριλαµβάνουν προβλέψεις σχετικά µε τις µεθόδους παρακολούθησης.
• Κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτό που συνέβη µε την προετοιµασία του Λευκού
Βιβλίου, η συµµετοχή των νέων στην παραπάνω διαδικασία πρέπει να αποτελεί
αυτοτελή στόχο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας θα έπρεπε να είναι ανοικτό στη συµµετοχή όχι
µόνον των εθνικών οργανώσεων νεολαίας και συµβουλίων Νεολαίας (και, µέσω
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αυτών, των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο) αλλά επίσης στους νέους οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τους
συγκεκριµένους οργανωµένους φορείς. Ένα διευρυµένο Φόρουµ όπως αυτό που
περιγράφεται θα µπορούσε να αποτελέσει τον φυσικό φορέα συνδιαλλαγής µε τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
• Προώθηση των διαδικασιών δικτύωσης και απευθείας διαλόγου, ιδίως µέσω της
διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων (λόγου χάρη, µε αντικείµενο τα θέµατα
προτεραιότητας που περιλαµβάνονται στο λευκό βιβλίο).
• Χρηµατοδότηση (από κοινού µε τα κράτη µέλη) των πειραµατικών σχεδίων που
αποβλέπουν στη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε τοπική,
περιφερειακή και εθνική κλίµακα µε στόχο την ενθάρρυνση της συµµετοχής των
νέων σε όλα τα επίπεδα και µε κάθε µορφή.
• Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, οργάνωση της συµµετοχής των νέων στον
διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης που δροµολογήθηκε µετά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Νίκαιας.
• Ενίσχυση της συνεργασίας µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.
• Επέκταση της εκπροσώπησης των νέων στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (απευθύνοντας έκκληση στα κράτη µέλη να διορίσουν περισσότερους
εκπροσώπους από τις γραµµές της νέας γενιάς).
• ∆ιορισµός ενός διαµεσολαβητή για υποθέσεις Νεολαίας (επίσης σε εθνικό
επίπεδο).

Η πληροφόρηση και η συµµετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεµένες
Στόχος της ευρωπαϊκής δράσης δεν είναι να πολλαπλασιάσει τον αριθµό των δοµών
και διαύλων επικοινωνίας ή τον όγκο των πληροφοριών που ήδη διατίθενται, αλλά
µάλλον να διανύσει ένα ποιοτικό βήµα όσον αφορά την πληροφόρηση που
απευθύνεται στους νέους.
Την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν πληροφορίες στους νέους,
συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης για τα ευρωπαϊκά θέµατα, την
επωµίζονται τα κράτη µέλη. Η ΕΕ ενεργεί κατά τρόπο συµπληρωµατικό. Εν πάση
περιπτώσει, η οποιαδήποτε δράση πληροφόρησης πρέπει να θεµελιώνεται στις
ακόλουθες αρχές:
–

τη σαφή παραδοχή της γνήσιας ανάγκης για πληροφόρηση, που συνεπάγεται
σε χάραξη µιας συντονισµένης στρατηγικής ενόψει της παροχής πληροφοριών
στους νέους·

–

την ισότητα ευκαιριών έναντι της πληροφόρησης·

–

την δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις πρακτικές πληροφορίες·

–

την εγγύτητα, την ευελιξία, την επικοινωνία µε ανθρώπινο πρόσωπο·

–

τη συµµόρφωση προς υψηλής στάθµης ηθικές προδιαγραφές·
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–

τη συµµετοχή των νέων στον σχεδιασµό, την υλοποίηση, ή ακόµη την
ανάπτυξη των εργαλείων επικοινωνίας που τους αφορούν.

Μια δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας που απευθύνεται στους νέους πρέπει να
θεµελιώνεται στους εξής 3 άξονες:
–

στο περιεχόµενο των πληροφοριών που διαδίδονται, που οφείλει να
εξελίσσεται ανάλογα µε τις προσµονές των νέων·

–

στα µέσα και τους διαύλους που χρησιµοποιούνται για τη διάδοση αυτών των
πληροφοριών, τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται από εύκολη πρόσβαση, να
είναι φιλικά και να αγγίζουν τους νέους στους χώρους όπου πραγµατικά ζουν
(τα σχολικά συγκροτήµατα για την πλειονότητα των νέων, αλλά επίσης τη
γειτονιά ή το δρόµο)·

–

και στη συνάρθρωση µεταξύ των προαναφερθέντων εργαλείων και διαύλων
επικοινωνίας (δικτύωση).

Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Στήριξη σε άτοµα (που ενίοτε αποκαλούνται «πρόσωπα-πηγές πόρων») τα οποία
δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις νεολαίας, σε αθλητικά σωµατεία, σε σχολεία
και σε πανεπιστήµια, προκειµένου να παράσχουν στους νέους αρµόζουσα
πληροφόρηση. Κινητοποίηση των νέων ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι τον ρόλο του
προσώπου-πηγής πόρων.
• Ενθάρρυνση της λειτουργίας των δικτύων πληροφόρησης των νέων. Κυρίως σε
τοπικό επίπεδο, συνδυασµός της διάδοσης πληροφοριών γενικού περιεχοµένου µε
την παροχή πραγµατικών εξατοµικευµένων συµβουλών. Σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, θα έπρεπε να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες κατάρτισης
µε θέµα «πώς πρέπει να ενηµερώνονται οι νέοι».
• Η πληροφόρηση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά θέµατα πρέπει να διαδίδεται µέσω
εθνικών ή περιφερειακών δικτύων λαµβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η προσφυγή στις υπηρεσίες οµάδων νέων για την
κατάρτιση ενηµερωτικού υλικού θα έπρεπε να αποτελεί πάγια πρακτική.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Μελέτη της σκοπιµότητας δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού φόρουµ όπου θα
συµµετέχουν υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και νέοι,
αναζητώντας τις συνέργιες µεταξύ των υφιστάµενων αλληλεπιδραστικών
υπηρεσιών και του µελλοντικού ηλεκτρονικού φόρουµ. Η συγκεκριµένη
αλληλεπιδραστική υπηρεσία θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την οργανωµένη
ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επεξεργασίας και δροµολόγησης κοινοτικών
πρωτοβουλιών που ενδιαφέρουν τους νέους20.

20

Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων eLearning et eEurope που προωθούνται από
την Επιτροπή και συµβαδίζει µε το περιεχόµενο του Λευκού Βιβλίου για τη ∆ιακυβέρνηση.
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• Με βάση το έργο που ήδη επιτελέστηκε από το δίκτυο EURODESK21, προώθηση
και/ή δηµιουργία µίας και µοναδικής ηλεκτρονικής ιστοθύρας που θα επιτρέπει
την πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά
θέµατα που ενδιαφέρουν τους νέους. Τα υπάρχοντα δίκτυα πληροφόρησης των
νέων, όπως και οι οργανώσεις νεολαίας που ασκούν δραστηριότητα σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, θα έπρεπε να κληθούν να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη του
νέου αυτού εργαλείου επικοινωνίας.
• ∆ηµιουργία / ενδυνάµωση του συστήµατος συγκέντρωσης, διάδοσης και
επικαιροποίησης των πληροφοριών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οι οποίες
απευθύνονται στους νέους και σε όσους εργάζονται στον κλάδο της νεολαίας. Η
συγκεκριµένη δράση θα έπρεπε να εµπνέεται από το έργο που επιτελέστηκε από
τα υπάρχοντα δίκτυα. Θα έπρεπε να αξιοποιηθεί περαιτέρω η συµβολή των
προσώπων-πηγών πόρων που εργάζονται σε στενή συνεργασία µε τους νέους.
• Πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδίδονται πληροφορίες µε µέσα εκτός των
ηλεκτρονικών, ιδίως µέσω των απευθείας επαφών µε τους νέους.
2.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

2.1.

Ανάλυση των αποτελεσµάτων
Οι νέοι δαπανούν ολοένα και περισσότερο από το χρόνο τους στην εκπαίδευση. Η
τυπική εκπαίδευση στα σχολεία, τα πανεπιστήµια και τα κέντρα επαγγελµατικής
κατάρτισης καθώς και η µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση εκτός των πλαισίων
αυτών, είναι εξίσου σηµαντικές στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται
σήµερα οι νέοι άνθρωποι.
Οι συνολικοί στόχοι των εκπαίδευσης είναι τρεις: προσωπική εκπλήρωση, κοινωνική
ένταξη και κατοχύρωση ρόλου ενεργού πολίτη. Η εκπαίδευση επίσης διαδραµατίζει
θεµελιώδη ρόλο στη αύξηση της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει δροµολογήσει πολλά προγράµµατα (όπως το ΣΩΚΡΑΤΗΣ και το
LEONARDO) και πολλές πρωτοβουλίες (όπως το πρόγραµµα δράσης ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης (eLearning)), µία ανακοίνωση µε θέµα «Για να καταστεί
πραγµατικότητα η δια βίου µάθηση και κατάρτιση», η έκθεση σχετικά µε τους
µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης) τα οποία
σχετίζονται µε την εκπαίδευση.22 Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν και δέον, θα
γίνεται αναφορά σε αυτά ως συµπλήρωµα των απόψεων που εκφράστηκαν κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων από τους διάφορους φορείς. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν οι τοµείς εκείνοι στους
οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση.
•

21

22

Η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων

Το ΕURODESK είναι µια υπηρεσία πληροφόρησης για την Ευρώπη που απευθύνεται στους νέους και
παρέχεται µέσω µιας ιστοθέσης του ∆ιαδικτύου και από θέσεις αναµετάδοσης στα κράτη µέλη. Η
διαχείριση της συγκεκριµένης υπηρεσίας τελεί υπό την ευθύνη ενός συλλόγου που αντιπροσωπεύει τα
συµφέροντα των νέων και των κρατών µελών.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ Παράρτηµα 2.
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Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπέστησαν δριµεία κριτική τόσο από
τους νέους όσο και από τους ειδικούς.23 Αρκετά κράτη µέλη έχουν προβεί σε
θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις των σχολικών συστηµάτων τους. Ωστόσο, η ποιότητα
και η αποτελεσµατικότητα της σχολικής εκπαίδευσης που προσφέρεται σήµερα
πρέπει να βελτιωθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι που θα αποκτούν τις
κατάλληλες δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ενηµερώνονται, να γίνονται
δηµοκρατικοί και υπεύθυνοι πολίτες και να εξασφαλίζουν την ένταξή τους στην
κοινωνία και στον κόσµο της εργασίας. Έχει συχνά αναφερθεί ότι οι σχολικές και
εκπαιδευτικές δοµές είναι ανεπαρκώς δηµοκρατικές και δεν ενθαρρύνουν τη
συµµετοχή ή δεν παρέχουν επαρκείς δυνατότητες µάθησης. Κατά γενική εκτίµηση,
κρίθηκε πως θα έπρεπε να είναι ανοικτές στις οικονοµικές και κοινωνικές
πραγµατικότητες και στις απαιτήσεις της κοινωνίας καθώς επίσης και στα
ευρωπαϊκά θέµατα.
Για να επιτύχει µία αειφόρο κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, η Ευρώπη
χρειάζεται περισσότερους πολίτες µε γνώσεις επιστηµονικές αλλά και τεχνικές. Για
παράδειγµα, για να αυξηθεί ο αριθµός των νέων ανθρώπων που επιλέγουν µια
επιστηµονική ή τεχνολογική σταδιοδροµία, τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να
προσαρµοστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι θα
ενδιαφερθούν για τις επιστήµες.
Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο ή την επαγγελµατική κατάρτιση προτού
αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα. Το ποσοστό αυτών των νέων εξακολουθεί να είναι
υψηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, η προσπάθεια να παρακινηθούν οι νέοι να
παραµείνουν στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι η µόνη διαβλεπόµενη
λύση. Ο συνδυασµός των σπουδών, της εργασίας και των δραστηριοτήτων του
ελεύθερου χρόνου που βασίζονται σε εµπειρίες άτυπης, µη τυπικής και τυπικής
εκπαίδευσης θα µπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης και τις κατάρτισης και να τις καταστήσουν πιο
ελκυστικές για τους νέους.
Οι ανεπάρκειες των σχολείων σήµερα δεν θεωρούνται κατ’ αρχήν ευθύνη των
διδασκόντων ή των ίδιων των σχολείων, αλλά του εκπαιδευτικού συστήµατος στο
σύνολό του, ένα σύστηµα το οποίο βασίζεται στη συνεργασία τριών παραγόντων:
της οικογένειας, της κοινωνίας και του σχολείου. Οι διδάσκοντες συνιστούν µόνο το
ένα σκέλος του σχολικού συστήµατος, και ο ρόλος τους πρέπει να αξιολογείται σε
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο. Εντούτοις, θα ήταν ευχής έργον
να απολαµβάνουν οι διδάσκοντες καλύτερης ποιότητας κατάρτισης και
ευνοϊκότερων συνθηκών εργασίας.
Συνολική αξιολόγηση των σχολείων (ΣΑΣ)
Στο Πρότυπο Πειραµατικό Πρόγραµµα συµµετείχαν 17 σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 18
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Έχοντας την υποστήριξη όλων των
εταίρων της εκπαίδευσης, εστιάστηκε στην αξιολόγηση της ποιότητας της οργάνωσης των σχολείων,
στην ποιότητα της σχολικής διαχείρισης και στην ποιότητα της µάθησης και διδασκαλίας στα πρότυπα
πειραµατικά σχολεία. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος επιβεβαίωσαν τις δυνατότητες για τον
επιτυχή συνδυασµό της αυτόνοµης αξιολόγησης των σχολείων µε την εξωτερική επιθεώρηση – αυτό
αποτελεί σταθµό στην πιστοποίηση ποιότητας του σχολείου και του συστήµατος.

23

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος µε αντικείµενο τη βελτίωση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών συστηµάτων. Βλέπε για παράδειγµα την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους
συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων, COM(2001)59-τελικό,

31.1.2001
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http://www.irlgov.ie/educ

• Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Οι νέοι επισηµαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά και
οικονοµικά εµπόδια στην εκπαίδευση. Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης συνεπάγεται, πρωτίστως την εξασφάλιση της ανοικτής και
συνεχούς πρόσβασης στη δια βίου µάθηση σε όλους τους τοµείς. Αποδοτικά
συστήµατα καθοδήγησης και παροχής συµβουλών θα πρέπει να παρέχουν στήριξη
σε όλους τους νέους, π.χ. υιοθετώντας µία εξατοµικευµένη προσέγγιση. Πρέπει να
ενταθούν οι προσπάθειες ενσωµάτωσης των µη προνοµιούχων νέων στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, διασφαλίζοντας λόγου χάρη τη δωρεάν εκπαίδευση από το
δηµοτικό µέχρι το πανεπιστήµιο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού χώρου δια βίου µάθησης και κατάρτισης»24, ένα καθήκον µείζονος
σηµασίας είναι να έλθει σε επαφή η εκπαίδευση - ή η κατάρτιση - και οι
µαθητευόµενοι. Η αµοιβαία αναγνώριση των γνώσεων που αποκτούνται αποτελεί
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, παράλληλα µε
την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφόρησης, π.χ. µε ευκολότερη πρόσβαση των
περισσοτέρων στο διαδίκτυο και τα συστήµατα πολυµέσων25. Επιπλέον, απαιτείται
µεγαλύτερη χρηµατοδοτική ενίσχυση για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων.

Προσανατολισµός στην Εκπαίδευση

Το "Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικού Προσανατολισµού" είναι ένας φορέας του Υπουργείου Παιδείας και
Επιστηµών της Ιρλανδίας. Ο βασικός του ρόλος είναι να υποστηρίζει την πρακτική και τις υπηρεσίες
προσανατολισµού σε όλους τους τοµείς τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης και να επηρεάζει την
πολιτική του Υπουργείου στον τοµέα του προσανατολισµού. Ο εξατοµικευµένος προσανατολισµός
προτείνεται στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων που δροµολογούνται στις διάφορες εκπαιδευτικές δοµές.
http://www.iol.ie/ncge/faqs.html

•

Ανανέωση των διαδικασιών µάθησης και διδασκαλίας

Από την ανταλλαγή απόψεων διαφάνηκε η ανάγκη αλλαγής στην προσέγγιση της
µάθησης και της διδασκαλίας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί µία προσέγγιση
περισσότερο εστιασµένη στο υποκείµενο της µάθησης, µία στενότερη σχέση µεταξύ
διδασκόντων και σπουδαστών, η συµµετοχή των νέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία, καθώς και δυναµικές και προσαρµόσιµες εκπαιδευτικές δοµές. Οι
διαδικασίες της µάθησης πρέπει να θεωρηθούν ως εφαλτήρια που ανανεώνουν τα
κίνητρα για µάθηση και οδηγούν σε µία σειρά νέων επιλογών. Τα σχολεία θα πρέπει
να ευνοούν την εµπλοκή των µαθητών στην ίδια τους την εκπαιδευτική διαδικασία
και να παρέχουν τη δυνατότητα ενθάρρυνσης της συµµετοχής και της δηµοκρατίας
(για παράδειγµα, προσφέροντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των διδασκόντων).
Πέραν τούτου, η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά και να
παρέχει ένα ευρύ φάσµα µεθόδων και µέσων για την απόκτηση των βασικών
24
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Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου µάθησης
και κατάρτισης" (η οποία εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 2001) συνιστά το αποτέλεσµα µίας ευρείας
διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων. Βασίζεται στο Μνηµόνιο για την ∆ια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση
που τέθηκε προς συζήτηση από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 2000.
Βλ. τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο Πρόγραµµα ∆ράσης eLearning: "Σχεδιάζοντας την
Εκπαίδευση του Αύριο", COM(2001)172, 28.3.2001
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προσφέρει ένα ευρύ φάσµα µεθόδων και µέσων που θα επιτρέπουν την απόκτηση
δεξιοτήτων και εργαλείων για την δια βίου κατάρτιση. Επίσης, απαραίτητη θα είναι
η χρήση του διαδικτύου και των πολυµέσων, καθώς και των κλασσικών µεθόδων
θεωρητικής διδασκαλίας και µελέτης κατ’ οίκον, καθώς επίσης και ο συνδυασµός
νεανικών δραστηριοτήτων, πρακτικών και επαγγελµατικών εµπειριών. Αυτός θα
µπορούσε να είναι επίσης ένας τρόπος αύξησης της ελκυστικότητας ορισµένων
κλάδων, όπως η επιστήµη και η έρευνα.
Κτίζοντας γέφυρες µεταξύ της τυπικής και της µη τυπικής εκπαίδευσης
Οι µαθητές της Peace Child International ανέπτυξαν οι ίδιοι τη δική τους, φιλική προς τους νέους
έκδοση του Προγράµµατος ∆ράσης 21 («Αποστολή ∆ιάσωσης: Πλανήτης Γη – µία παιδική έκδοση του
Προγράµµατος ∆ράσης 21»), αφού το «πρωτότυπο» τους φαινόταν ακατανόητο26. ∆ηµιούργησαν επίσης
τους ∆ικούς τους ∆είκτες ∆ράσης Νέων, µια σειρά 16 ερωτηµατολογίων που επιτρέπουν στους νέους να
διερευνούν τις δικές τους κοινότητες για να διαπιστώσουν εάν οι συµπεριφορές και τα στατιστικά
στοιχεία αποκαλύπτουν µία ανάπτυξη κατά το µάλλον ή ήττον βιώσιµη.
http://www.peacechild.org/

•

∆ιαφορετικά είδη γνώσεων και ικανοτήτων

Σε πολλές χώρες η λειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών έχει υποστεί δριµεία
κριτική από τους νέους που θεωρούν ότι αυτές δεν παρέχουν επαρκείς γνώσεις
συναφείς µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Η εκπαίδευση δεν θα πρέπει
να περιορίζεται στις δεξιότητες στις οποίες επικεντρώνεται η αγορά εργασίας. Η
εκπαίδευση συµβάλλει, από νεαρή ηλικία, στην κοινωνικοποίηση, την ενσωµάτωση
και την αυτονόµηση του ατόµου. Συνιστά επίσης ένα µέσο προσωπικής εκπλήρωσης
,η οποία µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση της απασχολησιµότητας των νέων. Οι
νέοι απαιτούν να διδαχθούν ξένες γλώσσες, να προετοιµαστούν για εκπαιδευτικές
ανταλλαγές και προγράµµατα κινητικότητας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση:
ενδιαφέρονται εξίσου για πολλούς τοµείς όπως οι σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδίως για την πρόσβαση στο διαδίκτυο - και ζητούν
να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε πρακτικά θέµατα. Η εκπαίδευση σχετικά µε θέµατα
υγείας ιδίως θέµατα που αφορούν τις σεξουαλικές σχέσεις και τη γονιµότητα, είναι
επίσης σηµαντική.
Εντούτοις, η επεξεργασία σχολικών προγραµµάτων τα οποία θα είναι ισορροπηµένα
και ολοκληρωµένα χωρίς να είναι υπερφορτωµένα συνιστά πραγµατική πρόκληση.
Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να παράσχουν τις
απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες αλλά και να αντανακλούν τον πολυπολιτισµικό
χαρακτήρα των κοινωνιών µας. Η υιοθέτηση κοινών στρατηγικών από τους
διάφορους φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, φορείς
αυτοδιοίκησης, βοήθεια στη νεολαία) φαίνεται να είναι το καταλληλότερο µέσο
προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα ποιες είναι οι νέες θεµελιώδεις ικανότητες
και πως µπορούν να διδαχθούν και να µαθευτούν 27.
Η ποικιλία δίνει φτερά

26
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Το Πρόγραµµα ∆ράσης 21 είναι ένα πρόγραµµα δράσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη για τον κόσµο του
21ου αιώνα. Καταρτίστηκε στην Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών στο Ρίο το 1992,
µία σύνοδο 179 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει κάλυψη των αναγκών
του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισαβώνα το Μάρτιο του 2000 έθεσε το θέµα χάραξης ενός ευρωπαϊκού
πλαισίου για νέες βασικές δεξιότητες που θα παρέχονται µέσω της δια βίου εκπαίδευσης.
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Το καρναβάλι των πολιτισµών, ένα τετραήµερο φεστιβάλ δρόµου, στο οποίο συµµετέχουν περίπου 5.000
άτοµα και τουλάχιστον 70.000 θεατές, λαµβάνει χώρα στο Βερολίνο κάθε χρόνο την Πεντηκοστή. Η
BVAA (Berliner Verbank fur Ausbildung und Arbeit: ένωση του Βερολίνου για την κατάρτιση και την
εργασία) εργάζεται µε ένα ευρύ φάσµα νέων ανθρώπων διαφορετικής εθνικής προέλευσης µε ειδικές
ανάγκες, τους οποίους εκπαιδεύει και βοηθά στη µετάβασή τους από το σχολείο ή από την ανεργία στην
εργασία. Πολλές οµάδες νέων ατόµων που αντιπροσωπεύουν την BVAA συµµετέχουν στο Καρναβάλι
των Πολιτισµών, στη διάρκεια του οποίου αποκτούν ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών, πολιτισµικών,
κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων. Το σύνθηµά τους είναι «η ποικιλία δίνει φτερά», και οι
υποοµάδες υιοθετούν ως εµβλήµατά τους διάφορα ιπτάµενα αντικείµενα.
http://www.bvaa-online.de

•

Αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων

Η αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνιστά στοιχείοκλειδί στην ανάπτυξη της κινητικότητας28. Πρέπει να βρεθούν αποτελεσµατικοί
τρόποι για την αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτούνται µέσω των µεθόδων τυπικής
και µη τυπικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος της µη τυπικής
εκπαίδευσης και η ανάγκη για καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων
που αποκτήθηκαν µέσω των δοµών που βοηθούν τους νέους. Επίσης, πρέπει να
βελτιωθεί η αµοιβαία αναγνώριση και η συµπληρωµατικότητα της εκπαίδευσης και
της επαγγελµατικής κατάρτισης στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Το Σηµειωµατάριο Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων
Το µικρό αυτό βιβλίο, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1994 από τη Φινλανδική Ακαδηµία Νέων, παρέχει
βοήθεια στους φοιτητές και τους νέους που εισέρχονται στην επαγγελµατική ζωή. Χρησιµοποιείται ως
ηµερολόγιο προγραµµάτων, κατεχόµενων υπεύθυνων θέσεων, των παρακολουθούµενων τµηµάτων και
άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το βιβλίο αυτό προορίζεται για νέους άνω των 13 ετών. Είναι
προσωπικό και κοστίζει 5 ευρώ. Οι νέοι τηρούν αρχείο επαίνων και διαφόρων δεξιοτήτων : µόλις
ολοκληρώσουν τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές, µπορούν να αποκτήσουν επιπλέον βαθµούς ή/και να
αντικαταστήσουν µέρος των απαιτούµενων σπουδών από τους καταγεγραµµένους επαίνους. Η εµπειρία
που καταγράφεται στο Ηµερολόγιο των Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων µπορεί επίσης να καταστήσει
ευκολότερη την αναζήτηση εργασίας. Οι καταχωρήσεις στο βιβλίο πρέπει να σχολιάζονται και να
επικυρώνονται µε υπογραφή εξουσιοδοτηµένου ατόµου. Επί του παρόντος, πσοσοστό περίπου 30% των
νέων Φινλανδών συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα.
http://www.nuortenakatemia.fi

•

Ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της τυπικής και της µη τυπικής µάθησης

Η ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τοµείς φανέρωσε
τα τελευταία χρόνια ότι οι απαραίτητες δεξιότητες µπορούν να αποκτηθούν µέσω
της εκπαίδευσης ταυτόχρονα σε τυπικά, άτυπα και µη τυπικά πλαίσια. 29 Η µη τυπική
εκπαίδευση παραµένει ιδιαίτερα υποτιµηµένη αφού θεωρείται µη «πραγµατική»
εκπαίδευση.

28

29

Όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, έχουν συντελεστεί σηµαντικά βήµατα προόδου στο τοµέα αυτό
χάρη στο ECTS, το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, και στα NARIC, τα εθνικά
κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.
Η τυπική εκπαίδευση παρέχεται κανονικά από ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ίδρυµα κατάρτισης και
οδηγεί σε στην απόκτηση διπλώµατος. Είναι δοµηµένη (όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους, τη
διάρκεια και την εκπαιδευτική υποστήριξη). Η µη τυπική εκπαίδευση δεν παρέχεται από ένα
εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ίδρυµα κατάρτισης και δεν οδηγεί κανονικά σε απόκτηση διπλώµατος. Είναι
όµως ταυτόχρονα δοµηµένη και σκόπιµη. Η άτυπη δεν παρέχεται από εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ίδρυµα
κατάρτισης, δεν οδηγεί απαραίτητα στην απόκτηση διπλώµτος και δεν είναι δοµηµένη. Παρεµβάλλεται
παράλληλα σε άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης και µπορεί να είναι τυχαία ή σκόπιµη .
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Ό,τι µαθαίνουµε στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης (σχολεία, κολέγια, ιδρύµατα
ανώτατης εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης κ.λπ.) συνιστά µόνο µία πλευρά της
απόκτησης προσόντων. Μαθαίνουµε επίσης σε πλαίσια µη τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης (π.χ. σε κλαµπ νέων, σε αθλητικές ενώσεις, µέσα στην οικογένεια, στην
πολιτική ζωή). Οι πληροφορίες που παρέχονται µέσα από δραστηριότητες της
κοινωνίας των πολιτών και στα κοινωνικά περιβάλλοντα συνιστούν µέρος της µη
επίσης και της άτυπης εκπαίδευσης, και δεν παρεµβάλλεται µόνο τυχαία, αλλά και
σκοπίµως και µε οργανωµένο τρόπο.
Οι νέοι συµµετέχουν, εκτός των πλαισίων των µεγάλων εκπαιδευτικών συστηµάτων,
σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων το οποίο επίσης λογίζεται ως µη τυπική
εκπαίδευση. Ο τοµέας της νεολαίας µε την πάροδο των ετών έχει αποκτήσει
εµπειρία στη µη τυπική συµµετοχή στη εκπαίδευση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το
πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ αποτελεί καλό παράδειγµα του έργου αυτού και των
εµπειριών που µπορεί να προσφέρει.
Οι συζητήσεις µε νέους έδειξαν ότι η µη τυπική εκπαίδευση συχνά θεωρείται το
θετικότερο, πλέον αποτελεσµατικό και ελκυστικό αντίβαρο σε ένα ενίοτε
αναποτελεσµατικό και µη ελκυστικό σύστηµα τυπικής εκπαίδευσης. Το
πλεονέκτηµα της µη τυπικής εκπαίδευσης εντοπίζεται κυρίως στον εθελοντικό και
συχνά αυτόνοµα οργανωµένο χαρακτήρα της, την ευελιξία της, τις δυνατότητες
συµµετοχής που παρέχει, το «δικαίωµα να κάνεις λάθος», το γεγονός ότι προσεγγίζει
περισσότερο τα ενδιαφέρονται και τα οράµατα των νέων. Η ενσωµάτωση των νέων
µε ειδικές ανάγκες θεωρήθηκε επίσης ως ένα πλεονέκτηµα της µη τυπικής
εκπαίδευσης.
Καθίσταται ολοένα και πιο σηµαντική η ανάπτυξη αποτελεσµατικών και ευέλικτων
τρόπων αναγνώρισης δεξιοτήτων εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και των
συστηµάτων κατάρτισης. Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας µεταξύ µιας σειράς
εργαλείων τα οποία εγγυώνται τις κατάλληλες και ικανοποιητικές λύσεις σε θέµατα
πιστοποίησης και αναγνώρισης, σύµφωνα µε την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας,
διαµορφώνοντας ταυτόχρονα κανόνες ποιότητας και διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης
και εκτίµησης της µη τυπικής εκπαίδευσης θα είναι ένα έργο που απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή. Η µη τυπική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να χάσει τον ανοικτό χαρακτήρα
της και να µεταβληθεί σε µία τυπική δοµή επιδιώκοντας να µιµηθεί το σύστηµα
τυπικής εκπαίδευσης.
Η διαδικασία διαβούλευσης υπογράµµισε την ανεπαρκή γνώση των οφελών που
απορρέουν από τη µη τυπική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να
αυξηθεί η ευαισθησία των βασικών προσώπων και οργανισµών της κοινωνίας, του
κόσµου των επιχειρήσεων και της πολιτικής, των βασικών πρωταγωνιστών
(κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, εµπειρογνώµονες εκπαίδευσης κ.λπ.) και των ίδιων των
νέων προκειµένου να προαχθεί η µη τυπική εκπαίδευση ως αναπόσπαστο µέρος της
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης.
Καθώς οι δοµές παροχής βοήθειας στους νέους µπορούν να συµβάλλουν στο να
αποκτήσουν οι νέοι τις απαραίτητες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές
δεξιότητες, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια συµµετοχής τους σε
δραστηριότητες µη τυπικής εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ
στόχο έχει να υποκινήσει την ανάπτυξη της µη τυπικής εκπαίδευσης για τους νέους.
Εντούτοις, αν και του προγράµµατος αυτού επωφελούνται 1.000.000 νέοι ετησίως,
αυτό δεν µπορεί να ικανοποιήσει τη σηµαντική ζήτηση που δηµιουργείται από 75
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εκατοµµύρια νέους στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό,
η λειτουργία του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ είναι πειραµατική και απαιτεί
συµπληρωµατικές δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
2.2.

Οι προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
∆ιατυπώθηκε ένας πολύ µεγάλος αριθµός προτάσεων τόσο γενικού όσο και ειδικού
χαρακτήρα µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και των αποτελεσµάτων του
εκπαιδευτικού τοµέα. Οι συστάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην τυπική και τη µη
τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στα σχολεία και τα πανεπιστήµια
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Η συµµετοχή των νέων, ο σεβασµός στην ατοµικότητά τους και µια εκπαίδευση
σε σχέση µε τη δηµοκρατική και ευρωπαϊκή υπηκοότητα αποτελούν
αδιαµφισβήτητες ανάγκες. Ο χαρακτήρας της σχέσης σπουδαστή-διδάσκοντος
πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µία προσέγγιση που θα έχει
επίκεντρο αυτόν που λαµβάνει τη εκπαίδευση και ένας ευέλικτος ρόλος για τους
δασκάλους που υποστηρίζουν τη διαδικασία εκπαίδευσης.
• Η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να είναι δεδοµένη για όλους τους νέους.
Μια εξατοµικευµένη διαδικασία εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε νέους
ανθρώπους χρειάζεται ευέλικτη καθοδήγηση και παροχή συµβουλών καθώς
επίσης και κατάλληλα συστήµατα πληροφορικής, σεβασµό στην διαφορετικότητα
των τρόπων ζωής, τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να παρέχουν τα περιθώρια
για συνδυασµό διαφόρων δραστηριοτήτων και διαφορετικών ρόλων.
• Η ποιότητα και η συνάφεια των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να
βελτιωθούν.
• Απαιτείται µεγαλύτερο «άνοιγµα» στην πραγµατικότητα του σήµερα και στην
κοινωνία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερη ευελιξία και λιγότερη ακαµψία
εκ µέρους όλους των ενδιαφεροµένων µερών.
• Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να παρέχεται σε όλα τα σχολεία και να
συνοδεύεται από τις καλύτερες µεθόδους διάδοσης πληροφοριών µε σκοπό τη
δηµιουργία αποτελεσµατικών εργαλείων εκπαίδευσης.
• Η εκπαίδευση που προσφέρουν οι δάσκαλοι θα πρέπει να προχωρήσει πέραν των
καθιερωµένων δεξιοτήτων στην τεχνολογία της πληροφορικής και να στοχεύει
στην απόκτηση «κριτικής γνώσης τεχνολογικών θεµάτων».
• Είναι σηµαντικό να δοθούν στα σχολεία τα µέσα για να παράσχουν καλύτερη
υποδοµή για τη διδασκαλία και την εκµάθηση ξένων γλωσσών και για να
συµµετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και
κινητικότητας.
• Πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη στα σχολεία
και τα πανεπιστήµια ώστε να καταστούν πιο αποτελεσµατικά και να επενδύουν
περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό.
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• Καλό θα είναι να µεταρρυθµιστούν οι πρακτικές και οι συνθήκες διδασκαλίας
(κατάρτιση εκπαιδευτών, τάξεις µε λιγότερους µαθητές, συνδυασµός θεωρίας και
πράξης, διαλογική προσέγγιση).
• Μεγαλύτερη έµφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για ανάληψη
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αυτο-απασχόληση, συγκεκριµένες
υπηρεσίες υποστήριξης και κατάρτιση νέων (µελλοντικών) επιχειρηµατιών. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να ενσωµατώνουν στοιχεία που
προετοιµάζουν τους νέους για τη σύσταση επιχείρησης και τη µη µισθωτή
εργασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που σχετίζονται µε την
εκπαίδευση και την κινητικότητα και ενίσχυση προγραµµάτων κοινοτικής δράσης
όπως το ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
• Θέσπιση µέτρων για τη διευκόλυνση της µετάβασης µεταξύ των εκπαιδευτικών
συστηµάτων και την προώθηση της ελεύθερης διακίνησης των νέων ανθρώπων
σε ολόκληρη την Ευρώπη..
• Εφαρµογή της «∆ιακήρυξης της Μπολόνια», η οποία στόχο έχει τη βελτίωση της
διαφάνειας των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη και την αµοιβαία
αναγνώριση των διπλωµάτων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση του συστήµατος
µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕCTS).
• Σαφέστερη επεξήγηση στους φοιτητές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού
συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS).
• Συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της σχολικής
εκπαίδευσης µέσω ανταλλαγών ορθών πρακτικών και µέσω της θέσπισης κοινών
στόχων.
• Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα θέµατα αγοράς
εργασίας (όπως οι τεχνολογίες της πληροφορικής και τα µαθηµατικά) αλλά θα
πρέπει να αφορά θέµατα όπως η κοινωνικοποίηση, η ενσωµάτωση και η
ανάπτυξη αυτονοµίας.

Σε άλλα (εξωσχολικά) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Σε όλα τα επίπεδα
• Οι ιδιαιτερότητες τη µη τυπικής εκπαίδευσης στον τοµέα της νεολαίας, οι στόχοι
της και το έργο της θα πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα, και η συνάφεια της
µη τυπικής εκπαίδευσης και ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της τυπικής και µη
τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει να καταστεί πιο ορατός. Θα απαιτηθεί διάλογος
µεταξύ των εµπλεκόµενων πρωταγωνιστών στον τοµέα αυτό, καθώς επίσης και
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητών και των υπεύθυνων χάραξης
πολιτικής προκειµένου να βελτιωθεί η αναγνώριση της µη τυπικής εκπαίδευσης.
• Θα πρέπει να βελτιωθούν τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης µε
σκοπό να εξασφαλιστούν επίπεδα ποιότητας
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• Θα πρέπει να παρασχεθεί διεπιστηµονική κατάρτιση, ως ένα βασικό εργαλείο που
εγγυάται µη τυπική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Θα ήταν ευκταίο τα
προγράµµατα εκπαίδευσης που απευθύνονται στους επαγγελµατίες θα πρέπει να
να περιλαµβάνουν µια ευρωπαϊκή διάσταση.

Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Θα πρέπει να αυξηθεί η σηµασία της µη τυπικής εκπαίδευσης µέσω της
υποστήριξης εκείνων που την παρέχουν και µέσω της βελτίωσης της θέσης τους
εντός του συστήµατος εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη προς τις πρωτοβουλίες των νέων, τους
οργανισµούς Νεολαίας και άλλες µορφής µη τυπικής εκπαίδευσης.
• Θα πρέπει να εφαρµοστούν περαιτέρω κοινά προγράµµατα σε συνεργασία µε τα
σχολεία, ιδρύµατα κατάρτισης, επιχειρήσεις και παροχείς µη τυπικής εκπαίδευσης
µέσω της δηµιουργίας γεφυρών µεταξύ των συστηµάτων τυπικής και µη τυπικής
εκπαίδευσης.
• Οι οργανισµοί νεολαίας θα πρέπει σε τακτική βάση να προσπαθούν να
δηµοσιοποιούν το ευρύ φάσµα ευκαιριών µη τυπικής εκπαίδευσης : η τεκµηρίωση
και η δηµόσια παρουσίαση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων µη τυπικής
εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων
τους..

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα πρότυπα ποιότητας στο πρόγραµµα
ΝΕΟΛΑΙΑ σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, θα πρέπει να
καταρτιστεί κατάλογος των ορθών πρακτικών και να κυκλοφορήσει. Επίσης θα
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση των µη προνοµιούχων νέων ατόµων
στη µη τυπική εκπαίδευση στο πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ και σε άλλα προγράµµατα.
• Η χρηµατοδότηση και η ανάπτυξη των κοινών πειραµατικών προγραµµάτων στο
πλαίσιο των προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONADRO DA VINCI και
ΝΕΟΛΑΙΑ θα συµβάλλει στη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ των συστηµάτων µη
τυπικής και τυπικής εκπαίδευσης .
• Θα πρέπει να επιδιωχθεί η επαλήθευση και πιστοποίηση της συµµετοχής σε όλα
τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί
ως πρώτο βήµα του οποίου θα πρέπει να έπονται άλλα σε διαφορετικές δοµές µη
τυπικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.
• Θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω κατάρτιση για τους «πολλαπλασιαστές» και
τους ασκούντες τη µη τυπική εκπαίδευση.
3.

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

3.1.

Aνάλυση των αποτελεσµάτων

Η εργασία αποτελεί ένα βασικό στοιχείο που επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να
βρίσκουν τη θέση τους στην κοινωνία, να επιτυγχάνουν την οικονοµική ανεξαρτησία
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και να πραγµατοποιούν τις ατοµικές τους φιλοδοξίες. Μία κοινωνία η οποία δεν
είναι σε θέση να παράσχει στους νέους συγκεκριµένες ευκαιρίες στην αγορά
εργασίας κινδυνεύει να δηµιουργήσει έναν φαύλο κύκλο ανεργίας,
περιθωριοποίησης και κοινωνικής αναταραχής. Η παροχή στους νέους πρόσβασης
στην αγορά εργασίας συµβάλλει στην κοινωνική σταθερότητα, η οποία θεωρείται η
βάση της οικονοµική ανάπτυξης και ευηµερίας. Ορισµένες φορές η ανεργία
θεωρείται ακόµη και παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των νέων.
Η πρόσβαση την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση αλλά και στην
πληροφόρηση και την καθοδήγηση αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση, όχι µόνο
για την εξεύρεση εργασίας και την αποφυγή της ανεργίας, αλλά επίσης για την
εξεύρεση µίας καλής και ικανοποιητικής θέσης εργασίας. Αλλά αυτό από µόνο του
δεν αρκεί: λύσεις σε άλλους τοµείς όπως η υγεία, η οικογένεια, τα κοινωνικά
δικαιώµατα, οι διακρίσεις κ.λπ. πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη.
∆ιαδραµατίζουν έναν εξίσου σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ενσωµάτωση των
νέων.
Με την εισαγωγή των νέων κεφαλαίων για την απασχόληση και τις κοινωνικές
υποθέσεις στις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε το δικαίωµα να
αναπτύσσει στρατηγικές και προγράµµατα στους τοµείς αυτούς (όπως η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση, η Στρατηγική της Λισαβώνας σχετικά µε τον
εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, η Κοινωνική Ατζέντα, το
πρόγραµµα καταπολέµησης όλων των µορφών διακρίσεων, και το πρόγραµµα για
την κοινωνική ενσωµάτωση) .30 Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν και δέον, θα
γίνεται αναφορά σε αυτά προκειµένου να συµπληρώνονται οι γνώµες που
εκφράστηκε από τα διάφορα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης.
Αυτό θα συµβάλλει στον προσδιορισµό των τοµέων εκείνων στους οποίους η ΕΕ και
τα κράτη µέλη καλούνται να αναπτύξουν περισσότερη και αποτελεσµατικότερη
δράση.
•

,

Η απασχόληση απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη

Οι νέοι προβληµατίζονται πολύ σχετικά µε τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην
αγορά εργασίας. Αισθάνονται ότι ο καλύτερος τρόπος κοινωνικής ενσωµάτωσης
είναι η εξεύρεση εργασίας. Οι νέοι θα ήθελαν να έχουν ένα γνήσιο αίσθηµα
προσανατολισµού, που θα τους καθοδηγεί να βρίσκουν τη θέση τους στον
επαγγελµατικό κόσµο µακροπρόθεσµα. Το να έχει κανείς εργασία σηµαίνει ότι είναι
ενήλικας, ότι έχει αυτοσεβασµό, χρήµατα, ανεξαρτησία και την ευκαιρία να
διευρύνει τις κοινωνικές του επαφές. Οι νέοι άνθρωποι που αποκλείονται από την
εργασία χάνουν µία ζωτικής σηµασίας ευκαιρία να αποκτήσουν νέες προοπτικές και
να ενταχθούν σε µια ευρύτερη κοινωνία. 31.
Οι νέοι είναι πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά η εξεύρεση µίας καλής θέσης εργασίας
καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη. Οι νέοι γνωρίζουν ότι η απασχολησιµότητά

30

31

Ένα πανόραµα των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων παρουσιάζεται στο παράρτηµα 2.
Στο πλαίσιο της περιόδου χρηµατοδότησης 2000-2006, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο συµβάλλει
στην ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών που σχετίζονται µε την αγορά εργασίας µε στόχο την
καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας.
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τους32, και κατά συνέπεια οι ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας, αυξάνουν όταν
διαθέτουν καλή εκπαίδευση και δεξιότητες και όταν έχουν επενδύσει ορισµένο
χρόνο σε ένα σχολείο ή πανεπιστήµιο σε άλλη χώρα. Το γεγονός αυτό τους ασκεί
επιπλέον πιέσεις, και το επίπεδο των προσδοκιών είναι υψηλότερο από πότε όσον
αφορά την κινητικότητά τους, την ευελιξία τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητές
τους. Οι νέοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
παραµένουν περισσότερο εξαρτηµένοι από τις οικογένειές τους και τους κρατικούς
θεσµούς.
Όσον αφορά τη µετάβαση από την εκπαίδευση, στην κατάρτιση και την αγορά
εργασίας, η κατάσταση έχει αντικειµενικά επιδεινωθεί την τελευταία 20ετία. 33 Τα
ποσοστά ανεργίας των νέων παραµένουν υψηλά σε σύγκριση µε τα γενικά ποσοστά
ανεργίας. Για το έτος 2000, το γενικό ποσοστό ανεργίας στα 15 κράτη µέλη ήταν
8,4% ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας κάτω των 25 ήταν σχεδόν
διπλάσιος, δηλαδή 16,1%.34 Οι επισφαλείς µορφές εργασίας διαδίδονται ολοένα και
περισσότερο. Οι µισθοί έχουν µειωθεί συγκριτικά µε τους µισθούς των ενηλίκων
εργαζοµένων. Σήµερα οι νέοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο να επιτύχουν
σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Ακόµη και ένα καλό δίπλωµα δεν τους εγγυάται
αυτοµάτως µία θέση εργασίας, καθώς ο ανταγωνισµός για την απασχόληση έχει γίνει
εντονότερος. Η επιτυχία στην αγορά εργασίας εξαρτάται εν πολλοίς από τις
προσωπικές συνθήκες και την εµπειρία των νέων.
Οι επαναλαµβανόµενες απογοητεύσεις και τα επανεµφανιζόµενα οικονοµικά
προβλήµατα, µπορούν να οδηγήσουν σε ψυχολογικές εµπλοκές και µια διολίσθηση
στο περιθώριο της κοινωνίας. Κάθε πολιτική που στοχεύει στην εξάλειψη της
πτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να υιοθετεί µια προληπτική
προσέγγιση µε επίκεντρο τους νέους ανθρώπους
Η κατηγοριοποίηση των νέων ανθρώπων ως µια ειδική κοινωνική οµάδα καθίσταται
ολοένα και πιο δυσχερής. Οι αποκλίνουσες κοινωνικές εµπειρίες και οι ανισότητες
στην πραγµατικότητα αυξάνονται35. Το αίσθηµα της αδικίας µεταξύ των γενεών
εντείνεται µεταξύ των νέων οι οποίοι καθίστανται ολοένα και περισσότερο γνώστες
των επιπτώσεων της δηµογραφικών µεταβολών στο κοινωνικό, το υγειονοµικό και
το συνταξιοδοτικό σύστηµα. 36 Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, ιδίως, εξαρτώνται
από την προθυµία και την ικανότητα των νέων να συµβάλλουν στη χρηµατοδότησή
τους. Έτσι, η µεταξύ των γενεών αλληλεγγύη – και κατά συνέπεια η προθυµία των
νέων να συµβάλλουν στην κοινωνική ενσωµάτωση και στην ευηµερία των γονέων
και των παππούδων τους – δοκιµάζεται ολοένα και περισσότερο.

32
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Η βελτίωση της απασχολησιµότητας συνιστά έναν από τους τέσσερις πυλώνες των κατευθυντήριων
γραµµών για την απασχόληση οι οποίες απευθύνθηκαν στα κράτη µέλη. (JO L 22 στις 24.1.2001).
Βλ. τη συµβολή του καθηγητού Lynne Chrisholm, Πανεπιστήµιο του Newcastle, υπουργείο
Εκπαίδευσης, στη δηµόσια ακρόαση µε θέµα τη νεολαία, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 24.04.2001
(http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes fr.pdf)
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Υπάρχουν ωστόσο µεγάλες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών: το ποσοστό ανεργίας των νέως κάτω
των 25 ετών στην ΕΕ κυµαινόταν το έτος 2000 από 5,1% στις Κάτω Χώρες σε 31,5% στην Ιταλία. Βλ.
ανακοίνωση τύπου Eurostat αριθ 77/2001, 19 Ιουλίου 2001
πρβλ. έκθεση που παρουσιάστηκε από τους ερευνητές κατά τη σύνοδο της Umeå
(http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umea.html)
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Η ευαισθητοποίηση στα θέµατα αυτά αυξάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλ. για παράδειγµα την
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις επικείµενες εξελίξεις στην κοινωνική προστασία σε
µακροπρόθεσµη προοπτική: συντάξεις σίγουρες και βιώσιµες, COM(2000)622 της 11ης Οκτωβρίου
2000
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Οι νέοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία θα
πρέπει να είναι ευκολότερη. Το δηµόσιο σύστηµα της αγοράς εργασίας
διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο από την άποψη αυτή και χρήζει βελτίωσης.
Επίσης, οι νέοι λυπούνται για την έλλειψη στρατηγικών δηµόσιων ή ιδιωτικών
εταιρικών σχέσεων που στόχο θα έχουν τη βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης,
ειδικά για εκείνους που έχουν δυσκολίες ή υφίστανται διακρίσεις στην αγορά
εργασίας.
Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθούν νέες µορφές κοινωνικού
αποκλεισµού µετά τις καινοτοµίες και τις τεχνολογικές µεταβολές. Υπάρχει ένα
υψηλό επίπεδο µαθητών που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, δηλ. εκείνους που
εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστηµα διαθέτοντας, στην καλύτερη περίπτωση,
µόνο χαµηλότερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε έναν
µεταξύ των γενεών φαύλο κύκλο µεταξύ της πτώχειας παιδικής ηλικίας, των
χαµηλών εκπαιδευτικών επιδόσεων και της φτώχιας στην ενήλικη ζωή. Υπάρχει
επίσης µία σύνδεση µεταξύ της φτώχιας και τους κινδύνου τεχνολογικής διαίρεσης:
άτοµα από τις υψηλόµισθες οµάδες χρησιµοποιούν για παράδειγµα το ∆ιαδίκτυο
τρεις φορές συχνότερα από τις οµάδες µε χαµηλότερο εισόδηµα. Έτσι, οι κατηγορίες
µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα έχουν πιο περιορισµένη πρόσβαση στην τεχνολογία
και, κατά συνέπεια, αντιµετωπίζουν έναν υψηλότερο κίνδυνο αποκλεισµού τους από
την αγορά εργασίας και από τη γενική, κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη.
« Η κοινωνική κινητικότητα», αναγκαία προϋπόθεση για την τυπική κατάρτιση και την
απασχόληση
Το « ∆ιεθνές Κέντρο Κίνησης των Νέων », το οποίο βρίσκεται στο Champeaux, στη Γαλλία, παρέχει σε
ορισµένους από τους πιο περιθωριοποιηµένους και µη προνοµιούχους νέους στην Ευρώπη µία εµπειρία
«κοινωνικής κινητικότητας». Αυτή αποτελεί για τους νέους µία ευκαιρία να ξανακερδίσουν την
αυτοπεποίθησή τους και την να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά τους και µπορεί να αποτελέσει µίας ζωτικής
σηµασίας προϋπόθεση για πιο τυπική εκπαίδευση και απασχόληση.
http://ww2.jqm.cie.fr/FWYM.htm

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους σε τοπικό επίπεδο
Μέσω ενός προγράµµατος που διαχειρίζεται το MJRC (ισπανικό µέλος του ∆ιεθνούς Κινήµατος της
Καθολικής Γεωργικής και Αγροτικής Νεολαίας), προσφέρονται στην τοπική κοινότητα διάφορες
υπηρεσίες όπως υπηρεσίες πλυντηρίου για ένα γεροκοµείο, µία φάρµα οργανικής εκτροφής πουλερικών,
παραγωγή βιολογικών τροφίµων (µαρµελάδα, κ.λπ.) και δραστηριότητες αγροτικού τουρισµού. Οι
υπηρεσίες παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες, τους µετανάστες και τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
http://www.mijarc.org/europe/index.htm

•

Το επιχειρηµατικό πνεύµα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας

Η διάδοση του επιχειρηµατικού πνεύµατος µεταξύ των νέων στην καθηµερινή ζωή
(σχολείο, εργασία, σπίτι κ.λπ.) µπορεί να βοηθήσει τα νεαρά άτοµα να υπερβούν τα
εµπόδια και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση. Αυτό θα συµβάλλει µε τη σειρά του στη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Σε πολλά κράτη µέλη
της ΕΕ, παρατηρείται µία τάση των νέων ανθρώπων να επιλέγουν την αυτόαπασχόληση και τη σύσταση µικρής κλίµακας επιχειρήσεων. Οι νέοι αναλαµβάνουν
τις επιχειρήσεις των γονέων ή των συγγενών τους ή ξεκινούν τις δικές τους. Η
σύσταση µίας επιχείρησης είναι ένας τρόπο για να αποκτήσουν οι νέοι αυτονοµία
και ευελιξία, να αρχίσουν τη δική τους σταδιοδροµία, να αµφισβητήσουν την
παραδοσιακή επιχειρηµατική συµπεριφορά (π.χ. µέσω νέων µορφών διαχείρισης,
λιγότερο προσανατολισµένων προς το κέρδος επιχειρήσεων, κ.λπ.), να εφαρµόσουν
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καινοτόµους τρόπους σκέψης και δράσης, και έτσι να συµβάλλουν στην οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας στο σύνολό της. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει
να προάγεται υποστηρίζοντας τους νέους επιχειρηµατίες και δυνητικών
επιχειρηµατιών και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος
µεταξύ των νέων, ιδίως µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πως µαθαίνουν οι νέοι να ξεκινούν µία επιχείρηση

Ο σουηδικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός «Communicare” ενθαρρύνει το επιχειρηµατικό πνεύµα
µεταξύ των νέων προκειµένου να τους καταστήσει δηµιουργούς θέσεων εργασίας αντί αναζητητές
θέσεων εργασίας. Νέοι ηλικίας µεταξύ 18 και 25 ετών µαθαίνουν να ξεκινούν, να διαχειρίζονται και να
εκκαθαρίζουν µία εταιρεία µέσω ενός συνδυασµού θεωρίας και πρακτικής.
http://www.communicare.nu/

•

,

Η πληροφόρηση η εκπαίδευση και η κατάρτιση χρήζουν βελτίωσης

Οι νέοι ασκούν κριτική ιδιαίτερα στην έλλειψη ενηµέρωσης, ιδίως σε θέµατα αγοράς
εργασίας. Επίσης αισθάνονται ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι κατά
κανόνα – όχι απόλυτα όµως – καθορίζεται αποφασιστικά από το επίπεδο της
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. Μόλις βρουν δουλειά, οι νέοι
πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους προκειµένου να
προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες µορφές της επαγγελµατικής ζωής.
Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι τα συστήµατα τυπικής εκπαίδευσης τους προετοιµάζουν
για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Αντιλαµβάνονται ότι
υπάρχει ένα κενό µεταξύ του (ιδιωτικού) επαγγελµατικού κόσµου και του τοµέα
(δηµόσιας) εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δηµιουργία γεφυρών µεταξύ των τοµέων
αυτών θα µπορούσε να συµβάλλει στις επίλυση των δυσκολιών που σχετίζονται µε
τη διάρκεια και το κόστος της εκπαίδευσής τους. Οι νέοι ενδιαφέρονται για
πληροφόρηση από τους κοινωνικούς και τους οικονοµικούς οργανισµούς
(συνδικαλιστικές ενώσεις, οργανισµοί εργοδοτών κ.λπ.), αλλά νοµίζουν ότι αυτό που
έχουν να προσφέρουν είναι συχνά ανεπαρκές και υπολείπεται των αναγκών και των
προσδοκιών τους. Θα ήθελαν να δουν τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τους
εργοδοτικές οργανώσεις να γίνονται πιο ελκυστικές για τους νέους.
Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν οι εκστρατείες
ενηµέρωσης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους νέους στους τοµείς της
κατάρτισης, του επαγγελµατικού προσανατολισµού και των κοινωνικών
δικαιωµάτων προκειµένου να τους προετοιµάσουν καλύτερα για την αγορά
εργασίας. Επίσης, η πληροφόρηση σχετικά µε πτυχές που δεν συνδέονται άµεσα µε
την κατάσταση στην αγορά εργασίας των νέων – για παράδειγµα, η πληροφόρηση
σχετικά µε τα δικαιώµατα των ασθενών ή των εγκύων νεαρών εργαζοµένων - πρέπει
να καταστούν πιο προσβάσιµες.
Συνεχής κατάρτιση χωρίς οικονοµικές απώλειες
Στο Λουξεµβούργο, το σύστηµα εκπαιδευτικών αδειών επιτρέπει στους εργαζοµένους ηλικίας κάτω των
30 να αφήνουν τις θέσεις εργασίας τους για µια ορισµένη περίοδο προκειµένου συµπληρώσουν την
κατάρτισή τους. Αυτό δεν οδηγεί σε καµία οικονοµική απώλεια ούτε για τον εργαζόµενο ούτε για τον
εργοδότη, αφού το Κράτος πληρώνει την αµοιβή του εργοδότη που ισοδυναµεί µε το µισθό του
εργαζόµενου.
http://www.snj.lu/s_conge_education.asp

•

Οι νέοι χρειάζονται ειδική κοινωνική προστασία
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Οι νέοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα ως προς την κοινωνική
νοµοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο37. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχει καταστεί
πιο δύσκολη και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις γνώσεις, την επαγγελµατική εµπειρία,
τη γεωγραφική και την προσωπική ευελιξία έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Εντούτοις, τα
κοινωνικά δικαιώµατα – ειδικά η νοµοθεσία που απευθύνεται στις ειδικές ανάγκες
των νέων ανθρώπων – δεν συµβαδίζουν µε την αυξανόµενη πίεση που ασκείται από
την αγορά εργασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τις εθνικές
µειονότητες, τις γυναίκες, τα νεαρά άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.38 Συνεπώς, οι
νέοι τάσσονται υπέρ µίας πιο «κοινωνικής Ευρώπης».
Σύµφωνα µε τους νέους, ο κύριος στόχος των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής πρέπει να είναι η επίτευξη πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ 39. Προτείνουν
τρόπους και µέσα επίτευξης του στόχου αυτού: η µείωση του ωραρίου, ή η χρήση
µείωσης του ωραρίου ως ένα µέσο παροχής βοήθειας στους ανθρώπους για την
ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας, ένα ελάχιστο εισόδηµα και οικονοµική
υποστήριξη για την περάτωση των σπουδών τους, βελτιωµένα και διευρυµένα
προγράµµατα απασχόλησης κ.λπ. Υπάρχει επίσης αισθητή ανάγκη για ένα
ευρωπαϊκό καθεστώς για τους εκπαιδευόµενους.
Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί προβληµατίζονται για την τάση των νέων να
απασχολούνται σε ιδιαίτερα επισφαλείς και µη προστατευµένες θέσεις εργασίας,
όπως η φοιτητική εργασία, οι εποχικές θέσεις εργασίας, η κατάρτιση, οι
βραχυπρόθεσµες συµβάσεις και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Οι νέοι συχνά
πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης, εισπράττουν χαµηλή αµοιβή και υφίστανται
εργατικά ατυχήµατα. Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι υπέρ-αντιπροσωπεύονται σε
συγκεκριµένους κλάδους (όπως στα εστιατόρια φαστ-φουντ, στις ταχυδροµικές
υπηρεσίες, στην παροχή υπηρεσιών κ.λπ). ή σε νέες µορφές εργασίας (τηλεργασία,
κατ’ οίκον εργασία). Σε αυτούς ακριβώς τους τοµείς ο παραδοσιακός κοινωνικός
διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν είναι ανεπαρκώς ανεπτυγµένος και
συνεπώς οι συνθήκες εργασίας είναι λιγότερο ρυθµισµένες από συµβάσεις.
Γνωρίστε τα δικαιώµατά σας
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Στο πρόγραµµα εργασιών της για την κοινωνική πολιτική (COM (2000) 379 της 28ης Ιουνίου 2000), η
Επιτροπή παρουσίασε ένα ευρύ φάσµα µέτρων, όπως η εκπλήρωση του δυναµικού πλήρους
απασχόλησης της Ευρώπης δηµιουργώντας καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, η ανάληψη
δράσης µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, η προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης, η ενίσχυση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, η παγίωση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ο αγώνας κατά τον διακρίσεων, η ενίσχυση της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών, καθώς επίσης και η ανάληψη µέτρων µε σκοπό την προπαρασκευή της
διεύρυνσης και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και µε στόχο να καταστεί ο κοινωνικός
διάλογος ένα στοιχείο που θα συµβάλλει στην αντιµετώπισης των διαφόρων προκλήσεων.
Τον Ιούνιο 2000,το Συµβούλιο εξέδωσε, δυνάµει του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΕ, µία οδηγία σχετικά
µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλής ή
εθνικής προέλευσης. Το Νοέµβριο του 2000,το Συµβούλιο έθεσε σε εφαρµογή, βάσει του ίδιου άρθρου
ένα γενικό πλαίσιο υπέρ της ίσης µεταχείρισης όσον αφορά το επάγγελµα και την εργασία (JO L 303
της 2ας ∆εκεµβρίου 2000) και θέσπισε ένα πρόγραµµα κοινοτικής δράσης αγώνα κατά των διακρίσεων
(2001-2006) (JO L 303 της 2ας ∆εκεµβρίου 2000). Το πρόγραµµα δράσης υποστηρίζει τις
δραστηριότες του αγώνα κατά των διακρίσεων εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής προέλευσης, της
θρησκευτικότητας, ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Στη στρατηγική που υιοθέτησε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισαβώνα, καταδεικνύεται ρητώς ότι αυτή
πρέπει να επιτρέψει «στην Ένωση αποκταστήσει ευοίωνες συνθήκες πλήρους απασχόλησης ». Ο
στόχος της πλήρους απασχόλησης επαναλαµβάνεται στις οδηγίες για την απασχόληση 2001, στις
οποίες η Επιτροπή πρότεινε µέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού.
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Η «γραµµή Γνώρισε τα δικαιώµατά σου» είναι µια τηλεφωνική γραµµή της Βρετανικής Συνδικαλιστικής
Οµοσπονδίας (TUC), το οποίο δηµιουργήθηκε ειδικά για τους νέους εργαζόµενους ώστε να µπορούν να
έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά µε την απασχόλησή τους. Η TUC σχεδιάζει µια εκστρατεία
για την προώθηση των δικαιωµάτων των νέων εργαζοµένων στην απασχόληση.
http://www.tuc.org.uk/tuc/rights_main.cfm

Πολύ συχνά οι νέοι δεν κερδίζουν αρκετά ώστε να είναι οικονοµικά ανεξάρτητοι:
πρέπει να ζουν µε τους γονείς τους µέχρι και µετά το 20ο έτος της ηλικίας τους ή και
µέχρι τα τριάντα και να εξαρτώνται από τη δική τους υποστήριξη40. Επιπλέον, οι
νέοι πολύ συχνά βιώνουν άγχος και πίεση στο χώρο εργασίας τους. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια µε παιδιά και τις µονογονικές οικογένειες. Στην πράξη,
οι νέοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και δεν συµµετέχουν πραγµατικά στις
συλλογικές συµβάσεις. Κατά συνέπεια το ρυθµιστικό πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των νέων ανθρώπων
Ιδιαίτερη προστασία χρειάζονται εκείνοι που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς
εργασίας. Χωρίς την προστασία αυτή, ειδικά για τους µη προνοµιούχους, οι νέοι
άνθρωποι δεν µπορούν να βιώσουν τα νεανικά χρόνια ως µία µεταβατική περίοδο
µεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης και ως µία φάση κοινωνικού
πειραµατισµού, ανάπτυξης δηµιουργικότητας, προσωπικότητας, προσωπικών
απόψεων, αισθήµατος ευθύνης κ.λπ.
3.2.

Οι προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
Απασχόληση
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Βελτίωση και ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών µέτρων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση
• Βελτίωση της παροχής πληροφοριών και συµβουλών στους νέους σχετικά µε την
αγορά εργασίας:

40

–

Ανάπτυξη φιλικών προς τον χρήστη υπηρεσιών πληροφόρησης και
παροχής συµβουλών που στόχο θα έχουν την κάλυψη των αναγκών των
νέων ανθρώπων.

–

Συµπερίληψη των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και των εργοδοτών σε
τοπικό επίπεδο στις υπηρεσίες παροχής συµβουλών στους νέους.

–

Ανάπτυξη συγκεκριµένων πόρων πληροφόρησης για τους νέους
ανθρώπους σε θέµατα κενών θέσεων εργασίας, συνθηκών εργασίας,
κοινωνική προστασία κ.λπ. σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σηµαντική ένδειξη: το 20% των νέων που έχουν µια θέση εργασίας λαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος
των οικονοµικών τους πόρων από τους γονείς τους. Όταν ρωτάµε τους νέους γιατί παραµένουµε για
µεγαλύτερο διάστηµα µε τους γονείς τους, ποσοστό πλησίου του 70% προβάλλουν υλικό λόγο : δεν θα
είχαν τα µέσα να ζήσουν µόνοι τους. Το χρονικό διάστηµα 1997-2001, η σηµασία των γονέων ως πηγή
εισοδήµατος αυξήθηκε, ενίοτε µε αισθητό τρόπο, σε όλες τις χώρες της Ένωσης (εκτός της Ιρλανδίας
και της Φινλανδίας). Έτσι, περισσότεροι από ένας στους δύο νέους δηλώνουν ότι λαµβάνουν το
µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών τους πόρων από την οικογένειά τους (+ 7 βαθµοί σε σχέση µε το
1997). Πηγή EB2001, ως άνω.
50

–

∆ιάδοση πληροφοριών σε µέρη όπου οι νέοι δαπανούν τον περισσότερο
χρόνο τους, όπως στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, στους οργανισµούς
απασχόλησης, στα κλαµπ, στα κέντρα Νεολαίας, κ.λπ.

–

Ανάπτυξη ειδικών µονάδων πληροφόρησης των νέων εντός των
υφιστάµενων
υπηρεσιών
πληροφόρησης
και
συστηµάτων
προσανατολισµού, που στόχο έχουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα
προσωπικά σχέδια δράσης.

–

Παρότρυνση στις συνδικαλιστικές ενώσεις να γίνουν πιο ελκυστικές για
τους νέους..

–

Ενθάρρυνση των εργοδοτών να συµβάλλουν στην επεξεργασία σχεδίων
σταδιοδροµίας..

• ∆ιεύρυνση της επαγγελµατικής κατάρτισης και βελτίωση της ποιότητάς της:
–

∆ιεύρυνση των προγραµµάτων µαθητείας και της άσκησης των
εκπαιδευόµενων.

–

∆ιδασκαλία ενός ευρέος φάσµατος δεξιοτήτων στην επαγγελµατική
κατάρτιση.

–

Βελτίωση κατάρτισης στη γλωσσοµάθεια και στις τεχνολογίες της
πληροφορικής.

–

Εποπτεία ιδρυµάτων κατάρτισης και αξιολόγηση προγραµµάτων
κατάρτισης που προτείνονται στους νέους.

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην επαγγελµατική κατάρτιση, ειδικά για
τους νέους µε ειδικές ανάγκες ή τους κοινωνικά αποκλεισµένους ή εκείνους που
αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποίησης:
–

Παροχή δωρεάν κατάρτισης.

–

Βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των επαγγελµατιών που
εργάζονται για αυτούς.

• ∆ιευκόλυνση της µετάβασης από την κατάρτιση στην απασχόληση:
–

Παροχή ευκαιριών για σπουδές ή κατάρτιση στην εργασία, θέσεις
εργασίας για τους φοιτητές, βραδινά τµήµατα ή εναλλαγή µεταξύ
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

–

Παροχή στήριξης για ίδρυση ενώσεων που δηµιουργούν απασχόληση.

–

Σύσταση στρατηγικών δηµόσιων / ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων µε
σκοπό τη βελτίωση της ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας.

–

Περιορισµός της ανισότητας στις επαγγελµατικές επιλογές που
βασίζονται στο φύλο και τις µεγάλες διαφορές εισοδήµατος µεταξύ των
διαφόρων ειδών εργασίας.
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–

Παροχή δυνατότητας στους νέους κατά τη διάρκεια της περιόδου
µετάβασης από το σχολείο στην εργασία να αντιµετωπίσουν το «διπλό
καθεστώς» του εκπαιδευόµενου / φοιτητή / µαθητή και εργαζόµενου /
µισθωτού.

–

Θέσπιση προγράµµατος χορήγησης υποτροφιών µετά το πέρας των
σπουδών.

–

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας για τους νέους.

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα:
–

Μείωση / εξάλειψη τυχόν προσκοµµάτων στον τοµέα του διοικητικού
και
φορολογικού
βάρους,
στους
δηµοσιονοµικούς
και
χρηµατοοικονοµικούς κανόνες, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
κανονισµούς κ.λπ. τα οποία ενδέχεται να παρακωλύουν την αυτόαπασχόληση και τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων από νεαρά άτοµα.
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε χρηµατοδοτικούς πόρους και
σε υπηρεσίες παροχής συµβουλών.

–

Παροχή οικονοµικής και επιµελητειακής υποστήριξης στους νέους
επιχειρηµατίες.

–

Ελάφρυνση του βάρους κοινωνικής ασφάλισης για τους νέους
ελεύθερους επαγγελµατίες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης των νέων πρέπει να παραµείνει κύριος στόχος
των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
–

Ενίσχυση της ιδιαίτερης πτυχής της Νεολαίας στις κοινοτικές πολιτικές
µέσω του βελτιωµένου συντονισµού µεταξύ των διαφόρων επιπέδων
λήψης αποφάσεων και µεταξύ των διαφόρων τοµέων δράσης

–

Εµπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και των οµάδων στόχων σε
τακτικές διαβουλεύσεις που έχουν θέµα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Απασχόλησης.

–

Υποστήριξη καινοτόµων προγραµµάτων για την εκ νέου ενσωµάτωση
των νεαρών ανέργων.

–

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε ευκαιρίες απασχόλησης / κατάρτισης
και για επαγγέλµατα που αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

–

Βελτίωση του ευρωπαϊκού καθεστώτος των νέων εκπαιδευόµενων.

–

Ανάπτυξη µίας διεύθυνσης πληροφόρησης στο διαδίκτυο που θα
απευθύνεται στους νέους και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους..

• Βελτίωση των συστηµάτων µεταφοράς και της αναγνώρισης επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων µεταξύ των κρατών µελών:
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–

Βελτίωση και ολοκλήρωση των συστηµάτων αναγνώρισης (π.χ. ECTS,
NARIC, Europass)41.

–

Aναγνώριση και υποστήριξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
αποκτήθηκε σε άλλο κοινοτικό κράτος µέλος ή υπό καθεστώς
εθελοντικής υπηρεσίας ή σε προγράµµατα µη τυπική εκπαίδευσης.

Κοινωνική ένταξη
Βελτίωση και ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών µέτρων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ενσωµάτωση
• Παροχή στους νέους ανθρώπους πρόσβασης σε πόρους, δικαιώµατα και
υπηρεσίες:
–

αξιοπρεπής και υγιής στέγαση;

–

κατάλληλη υγειονοµική περίθαλψη

–

άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, π.χ. στον τοµέα της
δικαιοσύνης, του πολιτισµού, του αθλητισµού και του ελεύθερου χρόνου

–

πρόσβαση στους νέους αυτούς πόρους, τα δικαιώµατα και τις υπηρεσίες
που προορίζονται για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των νέων µε
κοινωνικές και οικονοµικές δυσκολίες

–

παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» για τους νέους που δεν συµπεριλήφθηκαν
σε ειδικά προσαρµοσµένα προγράµµατα (όπως στην αποκατάσταση, την
επαγγελµατική κατάρτιση, κ.λπ.).

• Ανάπτυξη προληπτικών προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση των αιτιών του
κοινωνικού αποκλεισµού των νέων ανθρώπων σε ένα πολύ πρώιµο στάδιο:

41

–

Επικέντρωση στις ατοµικές ανάγκες µέσω µία προσέγγισης που έχει
επίκεντρο τον άνθρωπο.

–

Απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις ανάγκες των νέων ανθρώπων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε όρους υγειονοµικών κέντρων,
προσανατολισµού / παροχής συµβουλών, πολιτισµικών δραστηριοτήτων,
αθλοπαιδιών, βρεφοκοµικών σταθµών, στέγασης, µεταφορών, κλπ.,
ειδικά για εκείνους που είναι κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι ή
αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού (όπως οι νέοι
ανύπαντροι γονείς).

–

Βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των εθνοτικών µειονοτήτων.

–

Ενίσχυση της επίλυσης διαφορών µε τη βοήθεια των κοινωνικών
λειτουργών.

ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, ΝΑRIC: εθνικά κέντρα πληροφόρησης
σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών, Εuropass: διαβατήριο που δείχνει τις γνώσεις και την εµπειρία
που αποκτήθηκαν στα πλαίσια τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης.

ECTS:
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–

Εξασφάλιση ότι οι πολιτικές που επικεντρώνονται στις συνθήκες
εργασίας, στα κοινωνικά δικαιώµατα και την κοινωνική ευηµερία
εφαρµόζονται συστηµατικά.

• Αναµόρφωση
νοµοθεσίας:

των

συστηµάτων

κοινωνικής

ασφάλισης

και

κοινωνικής

–

Εξασφάλιση της µεταξύ των γενεών αλληλεγγύης στα συνταξιοδοτικά
προγράµµατα.

–

Εξάλειψη των διακρίσεων στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ.
κατά των γυναικών, των νέων µε ειδικές ανάγκες, των εθνικών
µειονοτήτων).

–

Συµπερίληψη των αναγκών των νέων ανθρώπων, ειδικά εκείνων που
είναι άτοµα µη προνοµιούχα, στην κοινωνική νοµοθεσία σε τοµείς όπως
οι συµβάσεις επισφαλών θέσεων εργασίας, τα ευέλικτα ωράρια, οι
ισότιµες πληρωµές, τα εργατικά ατυχήµατα, η πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις µέριµνας για τις νέες οικογένειες.

–

Παροχή πληροφοριών στους νέους σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και
την κοινωνική προστασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Προτεραιότητα, όσον αφορά τα µέτρα κοινωνικής ενσωµάτωσης, στις ανάγκες
των πλέον ευάλωτων νεαρών ατόµων42;
• Εντατικοποίηση της εργασίας στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης των νέων
ατόµων, µε τη βοήθεια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων43;
• Συµβολή στην κοινωνική ενσωµάτωση των νέων ανθρώπων µέσω της υιοθέτησης
µίας προσέγγισης που βασίζεται σε διόδους και σκαλοπάτια σε ευρωπαϊκά
προγράµµατα απασχόλησης και πολιτικές.

42

43

Τον Ιούνιο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο µία πρόταση πολυετούς
προγράµµατος για την ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών µελών στον τοµέα της κοινωνικής
ενσωµάτωσης (COM (2000) 368 της 16 Ιουνίου 2000). Το πρόγραµµα αυτό στόχο έχει την ανάπτυξη
µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, η οποία θα συνδέει
διαφοετικές πολιτικές για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, την υγεία και τη στέγαση. Καµία συγκεκριµένη οµάδα-στόχος δεν αναφέρεται στο
πρόγραµµα. Η τελική απόφαση που αφορά το πρόγραµµα θα εξαρτηθεί από την έκβαση της
διαδικασίας της συναπόφασης µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ένας µεγάλος αριθµός ευρωπαϊκών προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών κονδυλίων, όπως τα
ΝΕΟΛΑΙΑ, LEONARDO, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ο αγώνας κατά των διακρίσεων, κ.λπ., επικεντρώνονται στους
νέους που προέρχονται από µη προνοµιούχα περιβάλλοντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
υποστηρίζει σε εθνική κλίµακα τις πρωτοβουλίες που προορίζονται να "στηρίζουν την επαγγελµατική
ενσωµάτωση των νέων."
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4.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

4.1.

Ανάλυση των αποτελεσµάτων
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων κατέστη σαφές ότι υπάρχει ένα ευρύ
φάσµα πολύπλοκων θεµάτων που επηρεάζουν την ευηµερία και την αυτονοµία των
νέων ανθρώπων. Το περιβάλλον, η µετανάστευση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα
νοµικά συστήµατα, η υγεία, η τοξικοµανία, η σεξουαλικότητα, ο αθλητισµός, η
προσωπική ασφάλεια κ.λπ. όλα παραπέµπουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε
πλευρές που επηρεάζουν τις ζωές των νέων ανθρώπων και επιδρούν στη συµµετοχή
του στα κοινά, στην εκπαίδευση ή στην εξεύρεση εργασίας. Για παράδειγµα, η υγεία
των νέων – ή τα θέµατα που σχετίζονται µε αυτή, όπως τα ναρκωτικά, οι
σεξουαλικές σχέσεις, η προσωπική ασφάλεια, η διατροφή κ.λπ. – καθορίζει το
βαθµό στον οποίο οι νέοι άνθρωποι είναι πρόθυµοι και ικανοί να πηγαίνουν σχολείο
ή να παρακολουθούν ένα τµήµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Επιπλέον, ο τρόπος
που «ο κόσµος των ενηλίκων» αντιµετωπίζει τα θέµατα αυτά έχει επίπτωση στην
αντίληψη που έχουν οι νέοι άνθρωποι για την κοινωνία και στις ευκαιρίες που οι
ίδιοι πιστεύουν ότι η κοινωνία του παρέχει. Μία κοινωνία η οποία, στα µάτια των
νέων ανθρώπων, δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει, ας πούµε, τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα ή στην οποία οι περιβαλλοντικές λύσεις παραµένουν αµιγώς ρητορικές,
δεν ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των πολιτών.
•

Η ευηµερία θεµελιώνεται στη δικαιοσύνη και την απουσία διακρίσεων

Οι νέοι άνθρωποι έχουν µια πολύ ευρεία αντίληψη του τι είναι ευηµερία. Πιστεύουν
ότι η προσωπική τους ανάπτυξη και η αυτονοµία εξαρτάται από ένα ευνοϊκό
κοινωνικό περιβάλλον το οποίο είναι απαλλαγµένο από διακρίσεις, παρέχει σε όλους
ίσες ευκαιρίες και προασπίζει τη διαφορετικότητα. Μία ευθεία γραµµή διαγράφεται
µεταξύ, από τη µία πλευρά, της ευηµερίας των νέων ατόµων, και από την άλλη του
αγώνα της κοινωνίας κατά της οποιασδήποτε µορφής αδικίας µεταξύ των γενεών και
του αδικαιολόγητου αποκλεισµού και των διακρίσεων της όποιας κοινωνικής οµάδας
και του αγώνα για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότιµη κατανοµή µέσων και
ευκαιριών σε παγκόσµιο επίπεδο.
Τα συστήµατα πρόνοιας και οι υγειονοµικές υπηρεσίες θα πρέπει ως θέµα αρχής να
είναι προσβάσιµα σε όλους µε ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι
η ειδική κατάσταση των µη προνοµιούχων ατόµων πρέπει να λαµβάνεται πλήρως
υπόψη. Οι νέοι µε σωµατικές και διανοητικές δυσκολίες εξακολουθούν να
υποφέρουν από κακές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Οι χρήστες
αναπηρικών καροτσιών αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση πρόσβασης σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άλλοι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο. Πάσχουν από ανεπαρκή υποδοµή για φυσική άσκηση και άθληση,
και συχνά υπάρχει πολύ περιορισµένη κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη για τις
οµάδες αυτό-υποστήριξης.
“Απλώς το ευρώ”
Οι σκοποί του προγράµµατος αυτού είναι να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση και την κατάρτιση
στη χρήση του ευρώ για τους ανθρώπους µε διανοητική αναπηρία στα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να προαγάγει την ενηµέρωση για το ευρώ για τους ανθρώπους µε διανοητική αναπηρία, τις
οικογένειές τους και τους επαγγελµατίες. Το πρόγραµµα παρήγαγε έναν οδηγό, µία ευανάγνωστη
διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (µε εσωµατωµένη χρήση γλωσσών µε σύµβολα), και ένα εκπαιδευτικό βίντεο
για το ευρώ.
http://www.fvo.nl/html/euro/irish/project.htm
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Σήµερα παρατηρείται στην Ευρώπη – γεγονός το οποίο υποστηρίζεται από τις
διαβουλεύσεις γενικά και από τους ερευνητές ειδικά – η εµφάνιση νέων κοινωνικών
ανισοτήτων και νέα πολιτισµικά χάσµατα µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών
νέων. Η σηµερινή πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται , αφενός, από µια αυξανόµενη
οµοιογένεια των τρόπων ζωής των νέων ανθρώπων (µουσική, ένδυση κ.λπ.) και,
αφετέρου, από µια αυξανόµενη πόλωση των ευκαιριών, γεγονός που αυξάνει τις
εντάσεις που ήδη υπάρχουν µεταξύ των γενεών, των φύλων, των διαφορετικών
εθνικών οµάδων και των περιφερειών διαφορετικού οικονοµικού πλούτου. Στις
πτωχότερες κοινωνίες της Ευρώπης ιδιαίτερα, οι διαδικασίες εκσυγχρονισµού είναι
επιλεκτικές και συχνά λειτουργούν µόνο προς όφελος ενός µικρού στρώµατος του
νεανικού πληθυσµού.
•

,

Η αυτονοµία απαιτεί εισόδηµα κοινωνική προστασία και στέγη

Οι νέοι θεωρούν ότι η έλλειψη οικονοµικών πόρων είναι το πιο σηµαντικό εµπόδιο
στην κοινωνική ενσωµάτωση, την ευηµερία και την αυτονοµία, και υποστηρίζουν
µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του συστήµατος κρατικής πρόνοιας και του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι
άνθρωποι, άσχετα από την κοινωνική τους θέση και τη θέση τους στην αγορά
εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που δεν πηγαίνουν σχολείο ή είναι
άνεργοι), λαµβάνουν επαρκή κάλυψη σε ίσους όρους. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιµες, ακόµη και στις αραιοκατοικηµένες περιοχές. Οι νέοι θα πρέπει
να λαµβάνουν περισσότερη και πιο έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε την
κατάσταση της κοινωνικής τους προστασίας.
Υπάρχει έντονη έλλειψη προσιτής στέγασης η οποία θα µπορούσε να επιτρέψει
στους νέους να εγκαταλείψουν το σπίτι και να ζήσουν ανεξάρτητα ή να αρχίσουν τη
δική τους οικογένεια. Η ανάγκη αυτή τονίστηκε µε στόχο το γεφύρωση των
υφιστάµενων χασµάτων στην κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης για τους νέους, π.χ. για
εκείνους που βρίσκονται σε «κατάσταση µηδέν». Οι µεταβιβαστικές πληρωµές ή/και
ένα ελάχιστο εισόδηµα άσχετα από την κοινωνική θέση και την απασχόληση
θεωρούνται από τους νέους ως σηµαντικά βήµατα που θα τους επιτρέψουν να
γίνονται ολοένα και πιο ανεξάρτητοι.
“L’Étage” – βοήθεια για τους νέους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες
Ο πρωταρχικός στόχος του “L’Étage” είναι να βοηθήσει τους νέους να αντιµετωπίσουν εξαιρετικές
δυσκολίες, να τους επιτρέψει να αναπτυχθούν και να σέβονται την αξιοπρέπειά τους. Οι νέοι µπορούν
να έρχονται και να παίρνουν ένα γεύµα δύο φορές την ηµέρα έναντι ενός ονοµαστικού ποσού. Το κέντρο
προσπαθεί να βρίσκει στέγαση ή κατάλυµα, αλλά µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται ως ταχυδροµική
διεύθυνση για την παράδοση επίσηµων εγγράφων (όπως βιογραφικά σηµειώµατα) και για την
απόκτησης επιδοµάτων υγειονοµικής ασφάλισης.
Association Espérance, 19, quai des Bateliers, F - 67000 STRASBOURG, tél. ++33 388 3570768

•

Η βελτίωση της πνευµατικής και της σωµατικής υγείας και η πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών

Το κυριότερο συµπέρασµα της διαδικασία ανταλλαγής απόψεων είναι ότι υπάρχει
διαδεδοµένη ζήτηση για ενηµέρωση και εκπαίδευση στην προληπτική υγεία για
όλους, στο πλαίσιο των σχολικών προγραµµάτων και εντός του πλαισίου της
παροχής βοήθειας στους νέους. Οι δοµές παροχής βοήθειας έχουν ένα σηµαντικό
ρόλο να διαδραµατίσουν ως στοιχείο υποστήριξης της προσωπικής ανάπτυξης των
νέων. Τα οµότιµα εκπαιδευτικά προγράµµατα και η ενεργός συνεργασία των νέων
σε άλλα προγράµµατα είναι επίσης πολύτιµα εργαλεία. Το προληπτικό έργο θα
56

πρέπει να προαγάγει την καλύτερη συνειδητοποίηση εκ µέρους των νέων της
ευθύνης που έχουν για το σώµα τους, π.χ. όσον αφορά τις διατροφικές τους
συνήθειες.
“MAHIS –Η ευκαιρία είναι µέσα σου”
Το Mahis είναι ένα φινλανδικό πρόγραµµα που βοηθά τους νέους να διαχειρίζονται τη ζωή τους και
παρέχει υποστήριξη από τους ενήλικές και θετική κοινωνικοποίηση σε οµότιµες οµάδες. Ο σκοπός είναι
η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της εµπιστοσύνης στο µέλλον. Το Mahis παρέχει εναλλακτικές
λύσεις στα ναρκωτικά και τα κοινωνικά πρότυπα για να βοηθήσει τους νέους να αντιµετωπίσουν τις
κοινωνικές πιέσεις που υφίστανται.
http://www.nuortenakatemia.fi/

Οι νέοι επιθυµούν να ενηµερώνονται καλύτερα για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται
µε την υγεία, την ατοµική εξέλιξη, τα καταναλωτικά και περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από τα σχολεία44, τις
µονάδες παροχής βοήθειας στους νέους, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες και τα µέσα
ενηµέρωσης. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να είναι ελεύθερη και να
παρέχεται χωρίς διακρίσεις. Η δηµιουργία µονάδων υγειονοµικής περίθαλψης
ειδικών για τους νέους θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.
Οι πολιτικές δηµόσιας υγείας θα πρέπει εξάλλου να επικεντρώνονται στα
προβλήµατα υγείας που πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους. Προκειµένου να επιτευχθούν
πραγµατικές πρόοδοι, απαιτούνται περισσότερες επιστηµονικές και στατιστικές
µελέτες και µεγαλύτερη κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την
κατάσταση των νέων σε ό,τι αφορά την υγεία..
Η κατανάλωση καπνού και οινοπνεύµατος, καθώς η κατάχρηση νόµιµων
φαρµακευτικών ουσιών θεωρούνται ουσιώδη προβλήµατα. Οι ποσότητες νικοτίνης,
οινοπνεύµατος και τροφίµων πλούσιων σε ζάχαρη και λίπη που καταναλώνονται από
τους νέους αυξάνονται διαρκώς. Τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών στους Ευρωπαίους
νέους αποκαλύπτουν µια µόνιµη έλλειψη ευζωίας.
Σύµφωνα µε τους νέους, η τοξικοµανία θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως ασθένεια, όχι
ως έγκληµα, και να αντιµετωπίζεται ως τέτοια. Υπογραµµίζεται η ανάγκη ύπαρξης
πιο εκτεταµένων και αποτελεσµατικών προγραµµάτων πρόληψης, κυρίως µέσω
συµβουλευτικών υπηρεσιών πρόληψης οµαδικής θεραπεία και µε τη βοήθεια
κατάλληλων µονάδων θεραπείας και επανεκπαίδευσης. Η παροχή πληροφοριών από
τους γονείς θεωρείται αναπόσπαστο µέρος των προσπαθειών αυτών. Ωστόσο, οι
απόψεις διίστανται σχετικά τον ακριβή προσανατολισµό που πρέπει να υιοθετηθεί
ως προς την πολιτική καταπολέµησης της τοξικοµανίας. Σε ορισµένες χώρες, η
πλειοψηφία των νέων τάσσεται υπέρ µιας πιο αυστηρής αντιµετώπισης των
ναρκωτικών, συµπεριλαµβανοµένου του καπνού και του οινοπνεύµατος. Αντίθετα,
σε άλλες χώρες, οι νέοι υποστηρίζουν την αποποινικοποίηση της κατανάλωσης, της
παραγωγής και της πώλησης κάνναβης και των παραγώγων αυτής για ιατρικούς
σκοπούς και πρακτικές, ζητώντας παράλληλα σε γενικές γραµµές διατήρηση ή και
ενίσχυση της απαγόρευσης των σκληρών ναρκωτικών..
44

Στον τοµέα της προώθησης της υγείας για τους νέους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας και το Συµβούλιο της Ευρώπης συνεργάζονται στο πλαίσιο του «European Network
of Health Promoting Schools» (ENHPS). Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα συγκεκριµένο παράδειγµα
δραστηριότητας για την προώθηση της υγείας, που υλοποιήθηκε επιτυχώς χάρη στις προσπάθειες που
κατέβαλαν από κοινού οι τρεις φορείς για την επίτευξη των στόχων που είχαν θέσει σε σχέση την
προώθηση της υγείας σε παιδιά σχολικής ηλικίας.
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Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, επιζητείται η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών
στον τοµέα της πρόληψης (ιδίως η ανάπτυξη συµβουλευτικών υπηρεσιών), καθώς
και η δηµιουργία υποδοµών περίθαλψης εξειδικευµένων στους νέους. Θα ήταν
επίσης επιθυµητή η κατάρτιση πιο ολοκληρωµένων στατιστικών αναφορικά µε τους
νέους που πάσχουν από ψυχασθένειες.
“Penumbra” – βοήθεια για τους νέους που πάσχουν από ψυχική αναπηρία
Η Penumbra είναι µια σκοτσέζικη εθελοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται εδώ και 15 έτη στον
τοµέα της ψυχικής υγείας. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους νέους µε ειδικές ανάγκες να
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους, να εξετάζει τα δύσκολα ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν στη ζωή τους και να τους οδηγεί στη συνειδητοποίηση της δύναµης που κρύβουν µέσα
τους. Με τα χρόνια, έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες υποδοχής ασθενών χωρίς ραντεβού καθώς και ένα
µεγάλο φάσµα οµάδων στήριξης (διατροφικά προβλήµατα, τοξικοµανία και κατάχρηση οινοπνεύµατος)..
http://www.penumbra.org.uk/youngpeople/youngpeoplecontent.html

•

Μεγαλύτερο άνοιγµα στα θέµατα της σεξουαλικότητας

Οι νέοι θεωρούν τη σεξουαλικότητα σηµαντική πτυχή της ευζωίας και της
προσωπικής αυτονοµίας τους. Εντοπίζουν µια ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης για
τη σεξουαλικότητα, κυρίως τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την αντισύλληψη, τα
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, κλπ. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
παρέχονται εντός και εκτός του σχολείου, στις άτυπες εκπαιδευτικές δοµές, όπως
είναι οι οργανώσεις νέων, τα κέντρα άθλησης και ψυχαγωγίας, κλπ.
Το σκανδιναβικό ψήφισµα για την υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώµατα των εφήβων
Το «σκανδιναβικό ψήφισµα» καταρτίστηκε από τις ενώσεις οικογενειακού προγραµµατισµού πέντε
σκανδιναβικών χωρών, επί τη βάσει του προγράµµατος δράσης της διεθνούς συνδιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών για τον πληθυσµό και την ανάπτυξη, το οποίο εγκρίθηκε στο Κάιρο το 1994.
Πρόκειται για ένα σηµαντικό εργαλείο για την υπεράσπιση της ιδέας ότι η παροχή ειδικών πληροφοριών
στους νέους δεν τους ενθαρρύνει να αναπτύσσουν σεξουαλικές σχέσεις, αλλά να προστατεύονται σε
περίπτωση που έχουν σεξουαλικές σχέσεις.
http://mirror.ippf.org/cairo/issues/9906/nordic.htm

Οι νέοι τάσσονται υπέρ της ίσης πρόσβασης όλων, ανεξάρτητα από τις πολιτισµικές
τους καταβολές, στην πληροφόρηση και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και
στην αντισύλληψη και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ζητούν επίσης τη
νοµιµοποίηση της άµβλωσης. Μάλιστα, η εγκυµοσύνη στους εφήβους
χαρακτηρίζεται ως συγκεκριµένο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί..
Όλες οι µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, όπως ο σεξουαλικός τουρισµός ή η
παιδεραστία, καταδικάζονται σαφώς και κατηγορηµατικώς. Η έλλειψη ανοχής ως
προς ορισµένους σεξουαλικούς προσανατολισµούς απορρίπτεται και καταδικάζεται
ευρύτατα. Οι νέοι τάσσονται υπέρ της λήψης περισσότερων θετικών µέτρων που θα
αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική διαφορετικότητα.
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από άλλους νέους («εκπαίδευση από
συνοµηλίκους») µπορεί να συµβάλει στην υπέρβαση δύσκολων οικογενειακών
καταστάσεων ή στην προσέγγιση ατόµων που δυσκολεύονται να εκφράζονται για
θέµατα σεξουαλικότητας. Ειδικές εκπαιδευτικές µέθοδοι πρέπει να προβλεφθούν για
τις νέες που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες ή/και µη προνοµιούχα περιβάλλοντα,
καθώς για κάποιες εξ αυτών η µητρότητα παραµένει ακόµη ο µοναδικός τρόπος
ένταξής τους στην κοινωνία.
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•

Μεγαλύτερη προσοχή στα θέµατα που αφορούν την οικογένεια και την ισότητα
των δύο φύλων

Σύµφωνα µε τους νέους, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί πολύ µικρή
πρόοδος σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Παρατηρούν πως υπάρχει
ανάγκη για ενίσχυση της ισότιµης σχέσης µεταξύ ανδρών και γυναικών στην
κοινωνία, καθώς και για αυξηµένη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τα στερεότυπα
που υπάρχουν σε σχέση µε τα δύο φύλα και τον καθορισµό των ρόλων. Οι νέοι
πιστεύουν ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο παραδοσιακός καταµερισµός των
εργασιών, κυρίως στις περιοχές όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά και δεν
υπάρχουν αρκετά δηµόσια κέντρα φύλαξης παιδιών.
Κινητοποίηση των νέων γυναικών για την ισότητα στην Ευρώπη
Το Σεπτέµβριο του 1999, το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών (LEF) έθεσε σε εφαρµογή ένα σχέδιο µε τον
τίτλο «Mobilising Young Women for Equality in Europe» (Κινητοποίηση των Νέων Γυναικών για την
Ισότητα στην Ευρώπη). Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της ενσωµάτωσης των
προβληµάτων των νέων γυναικών στην κατάρτιση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, ωθώντας
περισσότερες γυναίκες να συµµετάσχουν σε οργανωµένες δράσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων..
http://www.womenlobby.org

Ο συνδυασµός οικογένειας και εργασίας θεωρείται µια από τις βασικές προκλήσεις
του µέλλοντος – παραδείγµατος χάρη η θέσπιση γονικής άδειας και η βελτίωση των
κέντρων φύλαξης παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί προσοχή στις ειδικές
ανάγκες των κοριτσιών και των νέων γυναικών, κυρίως σε ό,τι αφορά την υγεία και
την ασφάλειά τους. Η βία κατά των γυναικών παραµένει συχνή και για το λόγο αυτό
πρέπει να δραστηριοποιηθούµε. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι νεαρές γυναίκες είναι
πιο ευάλωτες σε ορισµένες ασθένειες, όπως η βουλιµία ή η ανορεξία, από ό,τι τα
αγόρια ή οι νεαροί άνδρες. Πολλοί νέοι ζητούν ισχυρότερη υλική και ψυχική
υποστήριξη από τις οικογένειες, συµπεριλαµβανοµένων και των ανύπανδρων
ζευγαριών µε παιδιά.
•

Έκφραση της ατοµικής πολιτισµικής ταυτότητας

Οι νέοι τονίζουν το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν όλες οι µορφές
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ευζωία και την προσωπική ανάπτυξή τους.
Προτείνουν την πραγµατοποίηση αλλαγών στα σχολικά προγράµµατα, την άτυπη
εκπαίδευση και την πολιτιστική πολιτική των δηµόσιων αρχών. Θεωρούν την
πολιτιστική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της νεανικής ηλικίας ως ισχυρό µέσο για
την ανάπτυξη του είδους των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης.
Club 15-29 – καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τους µη προνοµιούχους νέους
Στην Ελλάδα, το «Club 15-29» απευθύνεται σε νέους, αγόρια και κορίτσια, που δεν ανήκουν σε κανενός
είδους οργάνωση. Το εν λόγω «Club» καλύπτει πολλά και ποικίλα προγράµµατα ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων. Ένας από τους στόχους του είναι να προσεγγίσει τους νέους σε αποµακρυσµένες
περιφέρειες ή τα άτοµα που πάσχουν από κάποια αναπηρία, αποσκοπώντας στην εξάλειψη των
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την υλοποίηση σχεδίων που προωθούν την συµµετοχή
νέων που πάσχουν από προβλήµατα όρασης ή ακοής σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως το θέατρο

Ωστόσο, οι νέοι θεωρούν ότι η υπερπληροφόρηση και η εµπορευµατοποίηση
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτισµική τους ταυτότητα. Θεωρούν πως
αποτελούν στόχο εµπορικών δυνάµεων που προσπαθούν να επηρεάσουν την
καταναλωτική τους συµπεριφορά. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις κατά τις
οποίες οι νέοι ωθούνται πρόωρα στην απασχόληση, προκειµένου να συµβαδίζουν µε
τα στερεότυπα µοντέλα της αγοράς.
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Και ενώ τα όρια µεταξύ της κουλτούρας των νέων και της κουλτούρας των ενηλίκων
γίνονται ασαφή, την ίδια στιγµή προκύπτουν νέες πολιτιστικές µορφές,
µεταβαλλόµενες και ενίοτε σύνθετες. Στα νέα αυτά πολιτιστικά µοντέλα, φαίνεται
πως το κριτήριο της ηλικίας τείνει να γίνεται λιγότερο ευκρινές. Ωστόσο,
εξακολουθεί να παραµένει σηµαντική αποστολή η παροχή της δυνατότητας στους
νέους να διαµορφώνουν και να εκφράζουν τις κουλτούρες τους.
•

Οι νέοι επιθυµούν µεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη ενηµέρωση για το
περιβάλλον

Οι νέοι θεωρούν σηµαντικά ζητήµατα την ασφάλεια στις αστικές περιοχές και την
πρόληψη των οδικών ατυχηµάτων, καθώς και το ιδιαίτερο πρόβληµα της ασφάλειας
στο χώρο εργασία. Απαιτούνται ως εκ τούτου αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και
καλύτεροι ρυθµιστικοί µηχανισµοί.
Οι νέοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά θέµατα, τα οποία έχουν
µεγάλη επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης και στην ευζωία τους. Πολλοί εξ αυτών
γνωρίζουν την σηµασία που έχει το υγιές περιβάλλον και επιθυµούν να µάθουν
περισσότερα για το θέµα αυτό, καθώς και για την πρακτική εφαρµογή της αειφόρου
ανάπτυξης. Αυτό συνάδει µε τους στόχους του έκτου προγράµµατος για το
περιβάλλον45, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και εξετάζει µέσα για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης για το
περιβάλλον. Τα µέσα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων στα σχολικά προγράµµατα και την κατάρτιση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων που παρέχουν συµβουλές στους πολίτες σχετικά µε
την υιοθέτηση πιο οικολογικών τρόπων ζωής.
4.2.

Προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Υλικές συνθήκες ευζωίας:
–

εντατικοποίηση των προσπαθειών βελτίωσης της κατάστασης σε ό,τι
αφορά τη στέγαση

–

κατάλληλη κοινωνικο-πολιτιστική υποδοµή για όλους τους νέους,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από περιβάλλοντα µε
µικρά εισοδήµατα και εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

• Στον τοµέα της υγείας και της καταπολέµησης της τοξικοµανίας:
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–

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις

–

γενική βελτίωση των µονάδων υγειονοµικής περίθαλψης·

–

προώθηση της εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας (συµπεριλαµβανόµενων
και θεµάτων κατανάλωσης)

–

ενίσχυση της στήριξης των προγραµµάτων πληροφόρησης και πρόληψης
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–

βελτίωση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης στα µέσα
ενηµέρωσης·

–

πληροφόρηση και παροχή συµβουλών σε οµάδες στήριξης·

–

γονική πληροφόρηση

–

βελτίωση της θεραπείας της τοξικοµανίας, κατά προτίµηση σε ειδικά
κέντρα·

–

ενίσχυση της στήριξης της έρευνας στον τοµέα της υγείας, καθώς των
στατιστικών εργασιών.

• Άλλα ζητήµατα (ψυχική υγεία, σεξουαλικότητα, οικογένεια, ισότητα των δύο
φύλων, ατοµική ασφάλεια)
–

βελτίωση της ιατρικής κάλυψης στον τοµέα των ψυχολογικών και
ψυχοσωµατικών παθήσεων·

–

βελτίωση των συµβουλευτικών υπηρεσιών και πιο έγκαιρη παροχή τους·
δηµιουργία µονάδων εξειδικευµένων στη θεραπεία των ψυχικών
παθήσεων·

–

δηµιουργία προγραµµάτων επανένταξης ειδικών για νέους που πάσχουν
από ψυχικές παθήσεις·

–

βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και τις συµβουλευτικές
υπηρεσίες στον τοµέα της σεξουαλικότητας·

–

ενίσχυση της στήριξης των προγραµµάτων
οικογενειακού προγραµµατισµού

–

βελτίωση και επέκταση των µονάδων θεραπείας για τα θύµατα
σεξουαλικής εκµετάλλευσης και βίας

–

βελτίωση της υλικής και οργανωτικής στήριξης για τις οικογένειες,
κυρίως ως προς τη σύσταση οικονοµικά προσιτών κέντρων φύλαξης
παιδιών·

–

ελεύθερη και ίση πρόσβαση για όλες τις γυναίκες σε γυναικολογικές
ιατρικές επισκέψεις και επισκέψεις για θέµατα οικογενειακού
προγραµµατισµού

–

κατάρτιση και εφαρµογή αυστηρότερων κριτηρίων σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια στην εργασία·

–

ειδικά κέντρα εκπαίδευσης για νέους οδηγούς

–

πιο ελκυστικές υπηρεσίες δηµόσιων συγκοινωνιών, ακόµα και σε
ασυνήθεις ώρες·
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αντισύλληψης

και

–

βελτίωση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέµατα και στήριξη
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και
κατάρτιση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να εστιάσει περισσότερο σε δύο κύριους πόλους
δράσης: τη θέσπιση ορισµένων προτύπων και την καλύτερη προσαρµογή των
πολιτικών και των προγραµµάτων στις ανάγκες των νέων.
• Υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θεσπίζει πρότυπα,
προτείνονται τέσσερις οµάδες προτύπων:
–

πρότυπα για την κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης για όλους
του νέους, χωρίς διακρίσεις και βάσει της αρχής της ισότιµης
µεταχείρισης των γενεών·

–

πρότυπα για την υγειονοµική περίθαλψη για όλους τους νέους χωρίς
διακρίσεις, η οποία θα δίνει έµφαση στην πρόληψη και θα είναι επαρκώς
ευέλικτη ώστε να λαµβάνει πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες
ορισµένων κατηγοριών νέων·

–

πρότυπα για µια ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε την κατάχρηση
ορισµένων ουσιών, η οποία θα λαµβάνει υπόψη τη σηµερινή
πραγµατικότητα, θα καλύπτει όλο το φάσµα των νόµιµων και
παράνοµων ουσιών και θα αντιµετωπίζει την τοξικοµανία ως ασθένεια
και όχι ως έγκληµα·

–

ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά µε τα κέντρα φύλαξης παιδιών και τη
γονική άδεια ως µέσα προώθησης µιας πολιτικής ισότητας των δύο
φύλων και στήριξης της οικογένειας

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λαµβάνει περισσότερο υπόψη τα συµφέροντα
των νέων κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
προγραµµάτων δράσης:
–

Απαιτούνται πρόσθετες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τοµέα της
πληροφόρησης για τη νεολαία, ιδιαίτερα στους τοµείς που συµβάλλουν
ώστε οι νέοι να γίνονται αυτόνοµοι πολίτες.

–

Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση του
πλουραλισµού των κουλτουρών και των τρόπων ζωής στην Ευρώπη.

–

Θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση στα προγράµµατα LEONARDO,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ΝΕΟΛΑΙΑ για τους νέους µε ειδικές ανάγκες και τους
µειονεκτούντες νέους και να υπάρξει µεγαλύτερη στήριξη για τα
πολιτιστικά προϊόντα που απευθύνονται στους νέους που πάσχουν από
προβλήµατα όρασης ή ακοής.

–

Θα ήταν χρήσιµα στοιχεία ειδικά για κάθε φύλο σχετικά µε τις ασθένειες
στην ΕΕ.
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5.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΕΣ

5.1.

Ανάλυση των αποτελεσµάτων
Στα µάτια των νέων από 15 έως 25 χρόνων η Ευρώπη παρουσιάζει πολλά
προσωπεία: είναι ένας πύργος της Βαβέλ, ένας γραφειοκρατικός οργανισµός και
ένας µεγάλος «κουλοχέρης», αλλά επίσης ένας χώρος ανταλλαγών και συναντήσεων
και υπέρµαχος των δηµοκρατικών αξιών.
•

Η Ευρώπη στον κόσµο

Τόσο ως άτοµα όσο και συλλογικά, οι νέοι απαξιώνουν την ιδέα µιας Ευρώπης η
οποία δεν θα ήταν τίποτα άλλο από µια µεγάλη οικονοµική ζώνη ελεύθερων
συναλλαγών που θα ανταγωνίζεται τη Βόρεια Αµερική ή τη Νοτιοανατολική Ασία.
Ο στόχος του κοινοτικού εγχειρήµατος δεν είναι η δηµιουργία µιας
«Ευρώπης-φρουρίου» που θα είναι γερά προσηλωµένη στις θέσεις και τα
αντανακλαστικά που κληρονόµησε από το παρελθόν: η επικυριαρχία στις άλλες
ηπείρους που είχε η Ευρώπη στη διάρκεια κάποιων ιστορικών περιόδων δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα για να συνεχίσουµε να βαδίζουµε σε αυτό
το δρόµο. Απεναντίας, η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει πνεύµα ανοίγµατος προς τον
υπόλοιπο κόσµο και να διατρανώσει τη θέση της ως σταυροδρόµι πολιτισµών και ως
χώρος ανεκτικότητας και ανταλλαγών.
Πέραν τούτου, είναι σαφές ότι κατά τη γνώµη των νέων η εµβέλεια της Ευρώπης
υπερβαίνει κατά πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης, παρ’
όλο που συνειδητοποιούν πλήρως το γεγονός ότι η προσχώρηση των υποψηφίων
χωρών, η µετάβαση των συγκεκριµένων χωρών από πρώην κοµµουνιστικά σε
δηµοκρατικά καθεστώτα και από το σύστηµα του κεντρικού οικονοµικού
σχεδιασµού στην οικονοµίας της αγοράς ενδέχεται να καταστήσει επισφαλή την
κατάσταση των νέων εκείνων των χωρών.
•

Μια Ευρώπη που συνηγορεί υπέρ των αξιών

Οι νέοι και οι σύλλογοι νεολαίας παραµένουν προσηλωµένοι στο ευρωπαϊκό ιδανικό
που θεµελιώνεται στις αξίες της ειρήνης, της ευηµερίας και της δηµοκρατίας. Όλοι
θεωρούν προφανές το ότι τη σήµερον ηµέρα η αποφασιστική διατράνωση ενός
χώρου ελευθεριών και δικαιωµάτων είναι πολύ περισσότερο αναγκαία από τη
δηµιουργία µιας οικονοµικής Ευρώπης. Όπως επίσης, η αντίληψη περί ενότητας
µέσα στην πολυµορφία δεν τους αφήνει αδιάφορους.
Το ζήτηµα της καταπολέµησης των διακρίσεων αναδείχθηκε πολύ ξεκάθαρα σε όλες
τις συζητήσεις. Οι νέοι ασπάστηκαν οµόφωνα τις αξίες της αλληλεγγύης, της
ισότητας και της πολιτισµικής πολυµορφίας. Οι συγκεκριµένες αξίες βρίσκονται στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και της συνεργασίας µε τον υπόλοιπο
κόσµο. Έτσι, όλοι ανεξαιρέτως οι συµµετέχοντες στη διαδικασία ανταλλαγής
απόψεων εξέφρασαν την επιθυµία να εφαρµοστεί µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική µε
στόχο την προάσπιση των οικουµενικών θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Οι νέοι ζητούν την αυστηρή εφαρµογή της ρήτρας περί αποφυγής των διακρίσεων
που συµπεριελήφθη στη συνθήκη του Άµστερνταµ (άρθρο 13), δυνάµει της οποίας
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα δικαιούνται να λάβουν µέτρα για την καταπολέµηση
οιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
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θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού. Το άρθρο αυτό γνώρισε µια πρώτη σχηµατοποίηση µε τη
δροµολόγηση του προγράµµατος δράσης κατά των διακρίσεων, το οποίο θέτει ως
βασικό στόχο την αλλαγή πρακτικών και στάσεων µέσω της κινητοποίησης των
ίδιων των ενδιαφερόµενων πρωταγωνιστών. Οι συγκεκριµένες προσπάθειες θα
πρέπει να συνεχιστούν.
Οι νέοι εκφράζουν επίσης φόβους για κάποιες συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, που
ενδέχεται να οδηγήσουν στην εµφάνιση ή την επιδείνωση ανισοτήτων ανάµεσα σε
πληθυσµιακές οµάδες και σε περιοχές του πλανήτη. Εξέφρασαν βαθύτατες
ανησυχίες για τα κρούσµατα εµπορίας ανθρωπίνων όντων που αποτελούν την
επίπτωση, σε παγκόσµια κλίµακα, των φαινοµένων επιδείνωσης της ένδειας.

Σύσταση, στην Πορτογαλία, ενός ταµείου αλληλεγγύης µε ονοµασία "Κάρτα Νέων για το Τιµόρ", ή

αλλιώς, πώς να προσδοθεί µια λειτουργία αλληλεγγύης σε ένα εργαλείο που προοριζόταν αρχικώς για
καταναλωτικούς σκοπούς. Υπάρχουν δύο είδη Κάρτας Νέων: η "κανονική" κάρτα, που πωλείται προς 6
€, και η "Μεγακάρτα" Νέων, η οποία διατίθεται προς 12 €. Από την 1η Ιουνίου 1999, από την κάθε
"κανονική" κάρτα που αγοράζεται, διατίθεται 0.50 € για έργα που πραγµατοποιούνται στο Ανατολικό
Τιµόρ, ενώ για την κάθε "Μεγακάρτα" το αντίστοιχο ποσό ισούται µε 1 €.
http://www.timorlorosac.fdti.pt/campanhas/cartaojovem.htm

•

Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας

Η πάλη αυτή περιλαµβάνει δύο πτυχές: την πρόληψη και την τήρηση µιας σθεναρής
στάσης ("µηδενική ανοχή") έναντι κάθε κρούσµατος εξτρεµιστικής συµπεριφοράς.
Σε γενικές γραµµές, οι νέοι είναι πρόθυµοι να αποδεχθούν τους άλλους, δείχνουν
ευαισθησία στο πρόβληµα του ρατσισµού και είναι έτοιµοι να ενταχθούν σε αυτό
τον αγώνα. Αλλά επίσης αισθάνονται εξαιρετικά ευάλωτοι µπροστά στις
προσπάθειες καπηλείας.
Οπότε, η πολιτική δράση θα έπρεπε να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες
αρχές:
–

Η παιδεία, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη αποτελούν προϋποθέσεις για
την πρόληψη του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.

–

Η συµµετοχή των νέων, ειδικότερα των µελών των µειονοτήτων και όσων
ανήκουν σε οργανώσεις βάσης («grassroots»), καθώς και οι διαδικασίες
άτυπης εκπαίδευσης και µάθησης, συνιστούν προνοµιακά µέσα για την
προώθηση αυτής της δράσης.

–

Η πληροφόρηση των νέων από τους ίδιους τους νέους αποτελεί, ιδίως σε αυτό
τον τοµέα, τον καλύτερο τρόπο ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς.

–

Η υποστήριξη των δικτύων σε όλα τα επίπεδα και η ανάπτυξη νέων διαύλων
επικοινωνίας ανάµεσα σε αυτά τα δίκτυα συνιστά ένα κατάλληλο µέσο για την
προώθηση µελλοντικών δράσεων.

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
Πρόκειται για µια εκστρατεία καταπολέµησης του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας που δροµολογήθηκε
από το Συµβούλιο της Ευρώπης το 1996. Προσέφερε εξαιρετικούς πόρους και κίνητρα για την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού έργου από µεριάς συνοµηλίκων στο πλαίσιο της πάλης κατά του αποκλεισµού. Παρά την
βραχεία της διάρκεια, η συγκεκριµένη εκστρατεία συνέβαλε στην παραγωγή αξιόλογου παιδαγωγικού
υλικού το οποίο εξακολουθεί να αξιοποιείται από τις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη.
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http://www.ecri.coe.int/

Ευρωπαϊκή Οργάνωση Κατάρτισης Συνοµηλίκων (EPTO)
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο νέων που αναλαµβάνουν δράσεις επιµόρφωσης σε θέµατα που
αφορούν την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους νέους,
και ειδικότερα στους ηγέτες κινηµάτων νεολαίας, τα εφόδια επιµόρφωσης που θα τους επιτρέπουν να
συντονίζουν εργαστήρια µε αντικείµενο τον σεβασµό της πολυπολιτισµικής πολυµορφίας. Το δίκτυο
αυτό δραστηριοποιείται σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.
http://www.ceji.org/new/epto/frameset2.html

•

Μια Ευρώπη στην οποία οι νέοι θέλουν να συµµετέχουν

Οι νέοι και οι εκπρόσωποί τους διεκδικούν µια Ευρώπη η οποία θα σκύβει πάνω στις
ανησυχίες τους χωρίς αποκλεισµούς και στιγµατισµούς. Αντιλαµβάνονται την
Ευρώπη σαν έναν εκτενή και διευρυµένο χώρο δίχως σύνορα που αναµένεται να
διευκολύνει τις σπουδές τους, τα ταξίδια τους, την εργασία τους και την καθηµερινή
τους ζωή. Τέλος, θα ήθελαν να αντιληφθούν την Ευρώπη σαν τον ιδανικό χώρο για
τη θέσπιση των νόµων για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη διαφύλαξη της
κληρονοµιάς, για την πάλη εναντίον κάθε µορφής εξτρεµισµού, για την περαιτέρω
ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωµάτων, της ισότητας των ευκαιριών κ.λπ.
Η Ευρώπη παραµένει χώρος που ακόµη οικοδοµείται, όπου συνυπάρχουν τα µεγάλα
πολιτικά άλµατα και τα µικρά βήµατα που είναι οι επί τόπου ενέργειες. Ορισµένοι
νέοι εξέφρασαν τη λύπη τους για τα κενά, µε ανάµικτα συναισθήµατα έλλειψης
κατανόησης και πολυπλοκότητας. Άλλοι εξέφρασαν ελπίδες. Όλοι ωστόσο
διεκδίκησαν τη συµµετοχή τους στην οικοδόµηση της Ευρώπης µέσω της δηµόσιας
τοποθέτησής τους επί θεµάτων που τους ενδιαφέρουν και/ή τους αφορούν, όχι απλώς
και µόνο επειδή είναι νέοι αλλά και ως πολίτες. Εντούτοις, η απλή καταγραφή των
ανησυχιών τους δεν θα µπορούσε να τους ικανοποιήσει.
Οι σύλλογοι, που από την ίδια τους τη φύση έχουν περισσότερες ευκαιρίες για
επαφές µε τα κοινοτικά θεσµικά όργανα (αιτήσεις για επιχορηγήσεις, εγγραφή
σχεδίων σε προγράµµατα κ.λπ.) εκφράζουν τη λύπη τους για την πολύπλοκη
λειτουργία των υφιστάµενων δοµών. Στο γενικότερο επίπεδο της παροχής τεχνικής
υποστήριξης στον ευρύτερο τοµέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νέα γενιά, το
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας ζητά τη δηµιουργία µιας σχετικής υπηρεσίας.
InfoMobil - Πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε τις ευρωπαϊκές χώρες
To InfoMobil είναι µια διαδικτυακή υπηρεσία του δικτύου πληροφόρησης της νεολαίας ERYICA. Οι
τοµείς που καλύπτονται είναι: σπουδές, εργασία, κατάρτιση, στέγαση, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, υγεία, υπηρεσίες πληροφόρησης της νεολαίας,
κοινωνικές υπηρεσίες, µεταφορικά µέσα,... σε περισσότερες από 20 χώρες.
http://www.eryica.org/infomobil/

Η παρατηρούµενη απόσταση ανάµεσα στις νέες γενιές και την Ευρώπη οδηγεί τους
ερευνητές να απευθύνουν προειδοποίηση κατά ορισµένων διαδεδοµένων
αντιλήψεων σύµφωνα µε τις οποίες οι σηµερινοί νέοι είναι οι «πρώτοι πραγµατικοί
Ευρωπαίοι». Μεγάλος είναι ο αριθµός των νέων που παραµένουν βαθιά ριζωµένοι
στο τοπικό τους περιβάλλον και στην εθνική προοπτική. Χρειάζεται ακόµη να
καταβληθεί µακρόχρονη και υποµονετική προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής
συνείδησης και ιθαγένειας.

Έµπρακτη προώθηση της Ευρώπης µε την "Ευρωπεριφέρεια

(Euregio) Μόζα-Ρήνου" και το
δίκτυο EFI (Ευρωπεριφερειακή Ένωση για την Αναψυχή και την Πληροφόρηση της Νεολαίας).
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Η Euregio είναι µια πολύγλωσση και πολυπολιτισµική περιφέρεια που αποτελείται από τµήµατα τριών
χωρών - του Βελγίου, της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών - και διαρθρώνεται γύρω από τις πόλεις
Λιέγη, Μάαστριχτ και Άαχεν. Το σύνθηµά της είναι: "η συµµετοχή όλων είναι προϋπόθεση για την
οικοδόµηση της Ευρώπης". Με αυτή την προοπτική, θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα στους
νέους να ανακαλύψουν τον περίγυρό τους, από κοινού και µαζί µε άλλους, και πέρα από τα σύνορα.
Έτσι, εκτός από σεµινάρια και άλλες δραστηριότητες προβληµατισµού που απευθύνονται σε παιδιά,
νέους και κάθε άτοµο που απασχολείται στον κοινωνικό τοµέα και στον κλάδο της εκπαίδευσης, το EFI
διοργανώνει επίσης εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης και άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες που
σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων.
http://www.efi-aachen.de/f/frames_f.htm

Συνειδητοποιώντας επιτέλους ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται ολοένα και
περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νέοι εκφράζουν τη θέληση να στρατευθούν
για την Ευρώπη. Επιθυµούν µια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ της νέας γενιάς,
έναν καλύτερο συντονισµό των εθνικών πολιτικών στον τοµέα της νεολαίας, καθώς
και τη συνεκτίµηση της διάστασης «νεολαία» στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών που
αφορούν τους νέους, αποφεύγοντας την τάση να αντιµετωπίζονται οι νέοι
συστηµατικά σαν ένα πρόβληµα αλλά µάλλον σαν ένα στοιχείο της λύσης των
προβληµάτων που οι συγκεκριµένες πολιτικές προσδοκούν να διευθετήσουν.
•

,

Η κινητικότητα ένα πρωταρχικό πλεονέκτηµα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης

Ανέκυψαν σαφέστατα δύο διαπιστώσεις:
–

η πρώτη, θετική και ενθαρρυντική, είναι ότι η κινητικότητα είναι ένα
φαινόµενο όλο και πιο διαδεδοµένο. Η προστιθέµενη αξία που προσφέρει έχει
πλέον αναγνωρισθεί ευρέως. Είτε αυτή εφαρµόζεται ανάµεσα σε διαφορετικές
χώρες, είτε µεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, είτε αφορά τα
εκατοµµύρια των ευρωπαίων σπουδαστών ή των νέων που παρακολουθούν
κύκλους µαθηµάτων κατάρτισης, είτε τους νέους που πάσχουν από αναπηρίες
ή που προέρχονται από µειονότητες ή µη προνοµιούχα στρώµατα του
πληθυσµού, η κινητικότητα συµβάλλει στα ανοίγµατα προς τον κόσµο και
στον εµπλουτισµό των εµπειριών.

–

η δεύτερη διαπίστωση µετριάζει την ικανοποίηση που προσφέρει η
προηγούµενη. Εξακολουθούν να υπάρχουν κωλύµατα που οφείλονται στην
απουσία πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα, σε φραγµούς νοοτροπίας
(στερεότυπα) ή σε συγκεκριµένες πρακτικές (ανάγκη θεώρησης), στην έλλειψη
ισοτιµίας των τίτλων σπουδών και της αποκτηθείσας πείρας, αλλά επίσης σε
πληµµελή γνώση των ξένων γλωσσών. Η κινητικότητα παραµένει, εποµένως,
µια εµπειρία την οποία βιώνει µια νέων.

Όµως το ζητούµενο είναι να γίνει η εξαίρεση γενικός κανόνας: η κινητικότητα θα
πρέπει να αποτελεί συστατικό µέρος της µάθησης των νέων ήδη από τις µικρότερες
ηλικίες. Τα αντίστοιχα προγράµµατα, συνεπώς, θα πρέπει να είναι προσβάσιµα σε
όλους ανεξαιρέτως τους νέους, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονοµική και
γεωγραφική τους καταγωγή.
Προς το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν νέες πηγές χρηµατοδότησης,
χρειαζόµαστε µια µεγαλύτερη συνεισφορά των εταίρων και τον καθορισµό
ποιοτικών κριτηρίων. Τα κοινοτικά προγράµµατα προσέφεραν µεν τη δυνατότητα
συσσώρευσης πείρας και κατέδειξαν το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουµε, όµως
δεν θα µπορούν πλέον, λόγω των λιγοστών πόρων που διαθέτουν, να διαδραµατίζουν
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από µόνα τους το ρόλο τους ως µοχλοί ενθάρρυνσης της κινητικότητας. Είναι
απαραίτητο να υπάρξει καλύτερος συντονισµός ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα
λήψης αποφάσεων.
•

,

Ο εθελοντισµός µια απάντηση στις προσδοκίες των νέων

Οι νέοι αντιλαµβάνονται τον εθελοντισµό, που ορίζεται σαν οποιουδήποτε είδους
εργασία η οποία προσφέρεται σε εθελοντική βάση, ως ένα µέσο απόκτησης
δεξιοτήτων και πείρας που θα µπορέσουν να αξιοποιηθούν κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Εντούτοις, εκτιµούν πως η εθελοντική
εργασία δεν υποκαθιστά µια αµειβόµενη θέση απασχόλησης.
Ο εθελοντισµός ανταποκρίνεται επίσης στην εξέλιξη της κοινωνίας η οποία, ενώ
προσφέρει µε τον τρόπο αυτό έναν χώρο κοινωνικής συναναστροφής στους νέους,
αντλεί ταυτόχρονα και όφελος από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες µη
εµπορευµατικού χαρακτήρα που γίνονται όλο και πιο αναγκαίες στη διάρκεια των
τελευταίων χρόνων. Επιπλέον, αναφέρθηκε συχνά ο στόχος του 30% που πρέπει να
αντιστοιχεί στο ποσοστό των νέων οι οποίοι συµµετέχουν σε εθελοντικές
δραστηριότητες. Σε ορισµένες χώρες, η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής
θητείας συνέβαλε στην ανάπτυξη των νέων αυτών µορφών στράτευσης.
Τέλος, ο εθελοντισµός συνιστά ταυτόχρονα ένα µέσο κοινωνικής συµµετοχής και
µια εκπαιδευτική εµπειρία. Αποτελεί παράγοντα κοινωνικής ένταξης και προσφέρει
τη δυνατότητα διεξαγωγής µιας συγκεκριµένης πάλης κατά των προκαταλήψεων.
Αποκτά δυνητικώς έναν οικουµενικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι ανοικτός στη
συµµετοχή όλων. Αποτελεί, συνεπώς, µια υποδειγµατική ανταπόκριση στις
επιθυµίες που εκφράστηκαν κατά την ανταλλαγή απόψεων ενόψει της
προετοιµασίας του παρόντος λευκού βιβλίου.
Οι εθελοντικές δραστηριότητες προωθούνται σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στην τελευταία περίπτωση, ο εθελοντισµός συνεισφέρει αναµφιβόλως στη
διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και θα έπρεπε να αναδειχθεί ως
αποτελεσµατικό εργαλείο για την προσέγγιση των λαών επ’ ευκαιρία της
προσχώρησης νέων κρατών µελών.
Το έργο που επιτελέστηκε σε αυτό τον τοµέα σε επίπεδο Συµβουλίου της Ευρώπης46,
σε εθνική κλίµακα µέσω της ανάπτυξης της πολιτικής θητείας, σε επίπεδο
Συµβουλίου των Υπουργών της Ένωσης µε τον υπό εξέλιξη προβληµατισµό γύρω
από το θέµα, στους κόλπους του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή σε επίπεδο Ηνωµένων Εθνών47, συνηγορεί στο σύνολό του υπέρ της
παραπέρα ανάπτυξης του εθελοντισµού.
Εθελοντική υπηρεσία µε κοινωνικό ή οικολογικό περιεχόµενο
Στη Γερµανία, ένας οµοσπονδιακός νόµος σχετικά µε την εθελοντική υπηρεσία µε κοινωνικό
περιεχόµενο (Freiwilliges Soziale Jahr-FSJ) παρέχει σε νέους ηλικίας 16 έως 27 χρόνων τη δυνατότητα
συµµετοχής σε δραστηριότητες πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο κάποιου έργου κοινωνικού, ιατρικού
ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα για χρονική περίοδο 6 έως 12 µηνών. Ο συγκεκριµένος νόµος
τροποποιήθηκε το 1993 προκειµένου να συµπεριλάβει και την εθελοντική υπηρεσία µε οικολογικό
περιεχόµενο (Freiwilliges Ökologisches Jahr -FOJ). Ο νόµος εγγυάται στους νέους εθελοντές τη

46

47

πρβλ. «Ευρωπαϊκό ψήφισµα σχετικά µε τους νέους εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
πολιτικής για τη νεολαία».
πρβλ. 2001 – Έτος Εθελοντισµού.
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συνέχιση της καταβολής των παροχών καθ' όλη την περίοδο της προσφερόµενης υπηρείας (όπως
οικογενειακά επιδόµατα και µόρια για την κατοχύρωση της εισαγωγής τους σε πανεπιστήµια) και την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από µεριάς του οργανισµού υποδοχής. Ο νόµος δίνει
ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαιδευτική αξία αυτής της υπηρεσίας, από τη στιγµή που καθορίζει ελάχιστες
προδιαγραφές υποστήριξης του εθελοντή.
http://www.ijgd.de

5.2.

Οι προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων
Σχέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Από την ανταλλαγή απόψεων, και συγκεκριµένα αυτήν που έλαβε χώρα µε τους
νέους, προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:
• Για να µπορέσουν όλες οι πληθυσµιακές οµάδες να απολαύσουν ίσες ευκαιρίες
ευηµερίας και ανάπτυξης θα πρέπει:
–

Να µειωθούν τα χρέη των χωρών του τρίτου κόσµου (µε προϋπόθεση το
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την προσήλωση στις
δηµοκρατικές αξίες).

–

Να προωθηθεί εµπράκτως το αίτηµα του ΟΗΕ σχετικά µε τη διάθεση του
0,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων υπέρ της ανάπτυξης των φτωχών χωρών.

–

Να ληφθούν µέτρα µε στόχο την παροχή αποτελεσµατικής βοήθειας
στους πληθυσµούς του Νότου.

• Στήριξη των πολιτικών υπέρ των νέων στις αναπτυσσόµενες χώρες και εισαγωγή
µιας διάστασης που θα αφορά τη νεολαία στα προγράµµατα συνεργασίας.
• ∆ηµιουργία ιδρύµατος µε αποστολή την πρόληψη των συρράξεων στην Ευρώπη ή
στην άµεση γειτνίαση της Ευρώπης.
• Καθιέρωση προγραµµάτων µε στόχο την πρόληψη των συρράξεων στην Ευρώπη
και στον υπόλοιπο κόσµο, λαµβάνοντας υπόψη τη συµβολή των επαφών και
ανταλλαγών µεταξύ νέων στην εδραίωση της ειρήνης. Η πολιτική στον τοµέα της
νεολαίας, και ειδικότερα τα προγράµµατα ανταλλαγών, έχουν συγκεκριµένο
αντίκτυπο στη διεθνή σκηνή.

Τα µεταναστευτικά ρεύµατα
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Εφαρµογή προγραµµάτων χορήγησης βοήθειας στις χώρες καταγωγής των
µεταναστών. Συγκεκριµένα, παροχή προκαταρκτικής οικονοµικής βοήθειας και
δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης επί τόπου.
• Ιδιαίτερη µέριµνα για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο εφόσον αυτοί
καταφθάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος και προώθηση πρωτοβουλιών που θα είναι
προσαρµοσµένες στην κατάστασή τους..
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• Επέκταση των κοινοτικών προγραµµάτων ώστε αυτά να είναι ανοικτά στη
συµµετοχή των νέων που κατάγονται από τρίτες χώρες (κυρίως µε την ανταλλαγή
πληροφοριών και την άρση των γλωσσικών και διοικητικών εµποδίων).

Προάσπιση των θεµελιωδών αξιών και σεβασµός των ανθρώπινων
δικαιωµάτων
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Εισαγωγή θετικών ρυθµίσεων στις εθνικές νοµοθεσίες υπέρ των οµοφυλοφίλων,
συµπεριλαµβανοµένης της καθιέρωσης δικαιώµατος για γάµο και υιοθεσία
παρόµοιου µε το δικαίωµα των µη οµοφυλόφιλων ζευγαριών.
• Εισαγωγή προβληµατισµού στα σχολεία αναφορικά µε αυτά τα ζητήµατα που
αφορούν την κοινωνία και την εξέλιξη των συµπεριφορών. Κατάρτιση κύκλων
µαθηµάτων σεξουαλικής αγωγής που θα περιλαµβάνουν το σύνολο των
πρακτικών.
• Προώθηση «παιδείας για υποθέσεις του κόσµου», µιας ολοκληρωµένης και
υποχρεωτικής διδασκαλίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
• Σχεδιασµός εξειδικευµένης επιµόρφωσης που θα απευθύνεται στους διδάσκοντες,
στους υπαλλήλους και στο προσωπικό της αστυνοµίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Συµπερίληψη των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ευρωπαίων πολιτών στις
συνθήκες, µέσω της ενσωµάτωσης του Χάρτη που υπογράφηκε στη Νίκαια το
∆εκέµβριο του 2000, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και συµπληρώνεται η
σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την οποία άλλωστε θα έπρεπε, σύµφωνα
µε την επιθυµία των νέων που ερωτήθηκαν, να συνυπογράψει η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα συγκεκριµένα θεµελιώδη δικαιώµατα θα πρέπει επίσης να ασκούνται
από τους µετανάστες και τους πρόσφυγες.
• ∆ηµιουργία ενός αξιώµατος ευρωπαίου διαµεσολαβητή µε αποστολή να µεριµνά
για την τήρηση της νοµοθεσίας περί απαγόρευσης των διακρίσεων.

Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Ανάδειξη αυτής της υπόθεσης ως προτεραιότητα στο πλαίσιο των ενεργειών υπέρ
των νέων που δροµολογούνται σε εθνικό επίπεδο.
• Ενθάρρυνση και υποστήριξη του έργου που επιτελείται σε τοπική κλίµακα µέσω
της εκπόνησης σχεδίων τοπικού ενδιαφέροντος τα οποία ευνοούν την αλληλεγγύη
και την υπευθυνότητα. Με αυτό το πνεύµα, θα πρέπει να αναγνωρισθεί και να
αξιοποιηθεί το έργο των οργανώσεων νεολαίας.
• Σε συνέχεια της δήλωσης που εξεδόθη από το Συµβούλιο Νεολαίας του Μαΐου
2001, προώθηση µιας διαδικασίας κοινής κατανόησης της νοµοθεσίας περί
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δηµοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών
περιεχοµένου, ιδίως µέσω του διαδικτύου.

ρατσιστικού

και

ξενοφοβικού

• Σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις, προώθηση ενεργειών οι οποίες θα καθιστούν
φανερά τα πλεονεκτήµατα της πολυµορφίας.

Προώθηση ενεργειών που θα εστιάζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην
απαξίωση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας: διδασκαλία ξένων γλωσσών σε µέλη
µειονοτήτων και σε µετανάστες, αλλά επίσης προσφορά διδασκαλίας στη µητρική
τους γλώσσα, επιµόρφωση των διδασκόντων στο πνεύµα της πολυµορφίας,
συµµετοχή ιδίως των µελών µειονοτήτων και των µεταναστών στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Ανάδειξη του θέµατος ως σηµείο που εγγράφεται τακτικά στην ηµερήσια διάταξη
των υπουργικών συνεδριάσεων.
• Συµπερίληψη των πρωτοβουλιών των νέων στο πρόγραµµα δράσης για την
καταπολέµηση των διακρίσεων, που εγκρίθηκε από την Ένωση το 2001.
• Ανάδειξη της καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας ως
προτεραιότητα σε όλα τα κοινοτικά προγράµµατα και τις κοινοτικές ενέργειες
που αφορούν τους νέους, συµπεριλαµβανοµένου του Κοινωνικού Ταµείου.
• Έναρξη λειτουργίας µέσω του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ πλατφόρµας στο
διαδίκτυο για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
• Ενίσχυση της συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του
Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας (που εδρεύει στη Βιέννη) και υποστήριξη της
δράσης της κοινωνίας των πολιτών σε αυτό τον τοµέα.
• Προσπάθεια για ιδιαίτερη µέριµνα, στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων,
στους νέους που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες και στους µετανάστες
δεύτερης ή τρίτης γενιάς.
• Επίτευξη καλύτερου συµβιβασµού ανάµεσα σε ορισµένα σκέλη της
µεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βούληση για
καταπολέµηση της ξενοφοβίας.
• Εντατικοποίηση των προσπαθειών µε στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
• Εναρµόνιση των δικαιωµάτων των προσφύγων και των µεταναστών και
αναβάθµιση του καθεστώτος τους σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης.

Σε όλα τα επίπεδα:
• Έκκληση προς τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα ώστε
να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα σχέδια τοπικού ενδιαφέροντος προκειµένου να
καθιερώσουν µια σχέση εγγύτητας µε τους νέους.
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• Προώθηση ενεργειών ώστε οι δηµόσιες διοικητικές υπηρεσίες και οργανισµοί να
αντικατοπτρίζουν την πολυµορφία της κοινωνίας και ώστε να επιτευχθεί η
αρµόζουσα εκπροσώπηση των µειονοτήτων σε αυτούς τους φορείς.
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία και
υποστήριξη πρωτοβουλιών και σχεδίων, ειδικότερα σε επίπεδα βάσης αλλά
επίσης και στους κόλπους επιχειρήσεων, στον κόσµο της εργασίας και στα
κυκλώµατα του πολιτισµού και των τεχνών.
• Υποστήριξη της δηµιουργίας δικτύων σε όλα τα επίπεδα και οργάνωση
διαδικασιών ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των πρωταγωνιστών τους.

Η Ευρώπη των θεσµών και η πολιτική στον τοµέα της νεολαίας
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων που ήδη προωθούνται σε
κοινοτικό επίπεδο, αλλά και ενθάρρυνση της εφαρµογής πολιτικών στον τοµέα
της Νεολαίας από τα κράτη µέλη.
• Ενίσχυση των µηχανισµών συνεργασίας των κρατών µελών και των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων και ευρεία γνωστοποίηση των εµπειριών που στέφθηκαν µε
επιτυχία µε πρωτεύον µέληµα το όφελος των νέων.
• Ανάπτυξη µιας σφαιρικής θεώρησης των διαφορετικών πολιτικών που αφορούν
τους νέους.
• Ανταλλαγή απόψεων µε τους νέους επ’ ευκαιρία της επεξεργασίας πρωτοβουλιών
οι οποίες τους αφορούν άµεσα ή έµµεσα, µεταξύ άλλων µε τη χρήση
ηλεκτρονικών ιστοθύρων του διαδικτύου που δηµιουργήθηκαν προς το σκοπό
αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Εκτός από τη δράση που προωθεί η Επιτροπή, το Συµβούλιο των Υπουργών
Νεολαίας πρέπει και αυτό, µε τη σειρά του, να αναπτύξει παραπέρα τις εργασίες
του και η Οµάδα «Νεολαία» του Συµβουλίου οφείλει να συνεχίζει να
διαδραµατίζει το ρόλο της ως φορέας προετοιµασίας των αποφάσεων. Όλα τα
θεσµικά όργανα θα πρέπει να διαµορφώσουν από κοινού µια θετική δυναµική
υπέρ της νέας γενιάς.
• Ανάπτυξη των συνοδευτικών µέτρων και των µέσων παρακολούθησης µέσω της
στενότερης συνεργασίας ανάµεσα στην ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης και
έναρξη διαλόγου µε το προαναφερθέν όργανο προκειµένου να προετοιµαστεί το
έδαφος για την προώθηση κοινών δράσεων.
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Η κινητικότητα
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• ∆ροµολόγηση του προγράµµατος δράσης48 και εφαρµογή της σύστασης σχετικά
µε την κινητικότητα49 και, εποµένως, µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση να µην
τίθενται κωλύµατα ή δυσκολίες στην κινητικότητα των νέων και προκειµένου τα
πρόσωπα που µετακινούνται να απολαµβάνουν τα ίδια πλεονεκτήµατα όπως και
οι υπήκοοι της χώρας όπου βρίσκονται, όσον αφορά τις εκπτώσεις στις δηµόσιες
συγκοινωνίες, τις επιδοτήσεις ενοικίου ή την πρόσβαση στην υγειονοµική
περίθαλψη, µεταξύ άλλων.
• Επέκταση των προγραµµάτων διµερών ανταλλαγών, τα οποία συνιστούν τον
πυρήνα µιας πολιτικής για τη συνεργασία σε αυτό τον τοµέα. Οι εν λόγω διµερείς
ανταλλαγές είναι συµπληρωµατικές προς τις πολυµερείς ανταλλαγές που
προωθούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ.
• Εφόσον αρκετά συχνά η κινητικότητα σε τοπική κλίµακα αποτελεί το καλύτερο
εφαλτήριο για τη διεθνή κινητικότητα, οι διαφορετικοί πρωταγωνιστές σε τοπικό
επίπεδο πρέπει να δικτυωθούν σύµφωνα µε δύο κατευθύνσεις δράσης:
–

Αύξηση της κινητικότητας ανάµεσα στην ύπαιθρο και τα αστικά κέντρα

–

Καθιέρωση "εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα" µε τη συµµετοχή
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων αλλά και
των επιχειρήσεων και ενός ευρέος φάσµατος ΜΚΟ.

• Στήριξη ενεργειών κατάρτισης (ιδίως στον γλωσσικό τοµέα) των προσώπων που
επωµίζονται την ευθύνη της διαχείρισης των ανταλλαγών στα πανεπιστήµια, τους
συλλόγους, τις διοικητικές υπηρεσίες κ.α. Το επίπεδο στήριξης αυτών των
προσώπων και η ανταλλαγή των αντίστοιχων εµπειριών τους θα καθορίσουν,
µεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη της κινητικότητας στη διάρκεια των επόµενων
χρόνων. Όπως επίσης, πρέπει να αυξηθεί και η κινητικότητα των διδασκόντων.
Έτσι, ο κάθε καθηγητής ξένων γλωσσών θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να
συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα κινητικότητας το αργότερο έως το 2006.
• Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων κινητικότητας και
καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε να διασφαλισθεί η αυτονοµία των
νέων καθ' όλη τη διάρκεια της µετακίνησής τους (ποιοτική αναβάθµιση της
πληροφόρησης, της πλαισίωσης και της γλωσσικής ή πολιτιστικής προετοιµασίας,
οικονοµική ενίσχυση).
• Εισαγωγή µιας ευρωπαϊκής διάστασης, µιας διαπολιτισµικής µάθησης, στην
εκπαίδευση και την επιµόρφωση που προσφέρονται σε κάθε νέο τόσο στα

48

49

Απόφαση του Συµβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνήλθαν
στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης για την
κινητικότητα - 2000/C371/03-, στην ΕΕ C 371/4 της 23.12.2000.
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την κινητικότητα, µέσα στο
έδαφος της Κοινότητας, των σπουδαστών, των προσώπων που παρακολουθούν µαθήµατα
επιµόρφωσης, των νέων εθελοντών, των διδασκόντων και των επιµορφωτών - COM (1999) 708 - C5 0052 / 2000 - 2000 / 0021 (COD), στην ΕΕ C 178 της 22.6.2001.
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σχολικά συγκροτήµατα όσο και στους κύκλους της άτυπης εκπαίδευσης. Με τον
τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η υλική κινητικότητα.
• Τέλος, συνεκτίµηση των πληθυσµιακών στρωµάτων των νέων κατά τη χάραξη
των πολιτικών στον τοµέα των µεταφορών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• ∆ροµολόγηση των προβλεπόµενων µηχανισµών παρακολούθησης στο πλαίσιο
του προγράµµατος δράσης και της σύστασης σχετικά µε την κινητικότητα.
• ∆ιεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων των προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα:
–

Να δοθεί προτεραιότητα στους νέους για τους οποίους, λόγω κοινωνικών
αιτίων, η κινητικότητα συνιστά µια πιο δύσκολη υπόθεση.

–

Να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των νέων που παρακολουθούν κύκλους
επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και των νέων εργαζοµένων.

–

Να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι όσο το δυνατόν πιο νωρίς στα
συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν την κινητικότητα.

–

Να αυξηθεί εποµένως η παρεχόµενη οικονοµική ενίσχυση.

• Έναρξη µιας πραγµατικής διαδικασίας προβληµατισµού αναφορικά µε την
κινητικότητα των νέων που πάσχουν από αναπηρίες.
• Εκ παραλλήλου, εφαρµογή µέτρων σαφώς πρακτικού χαρακτήρα πριν από την
αναχώρηση των νέων καθώς και κατά την επιστροφή τους:
–

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως ενόψει της απόκτησης
θεώρησης από νέους που προέρχονται από τρίτες χώρες. Η απουσία ενός
"διαβατηρίου κινητικότητας" σε ευρωπαϊκή κλίµακα θέτει σοβαρά
εµπόδια στις µετακινήσεις.

–

Γενίκευση της χρήσης της "Κάρτας Νέων" µε την εξασφάλιση της
γεωγραφικής κάλυψης κάθε σηµείου της Ευρώπης, τη διασφάλιση
περισσότερων δυνατοτήτων εκπτώσεων προς όφελος των νέων, την
αύξηση του αριθµού των προσβάσιµων υπηρεσιών µε τη χρήση της
συγκεκριµένης κάρτας και τη βελτίωση της ενηµέρωσης αναφορικά µε
αυτήν.

–

Ενίσχυση της γλωσσικής προετοιµασίας.

–

Σχεδιασµός µιας ενηµέρωσης που θα αφορά τις δυνατότητες για µια
κινητικότητα περισσότερο στοχοθετηµένη, πιο προσαρµοσµένη στις
ανάγκες και στη γλώσσα των νέων και µε εύκολη πρόσβαση,
αναζητώντας ταυτόχρονα τη συνέργια µε πρωτοβουλίες οι οποίες ήδη
προωθούνται σε αυτό τον τοµέα.

–

Επίσηµη αναγνώριση της τυπικής ή άτυπης πείρας που αποκτάται µε
αυτό τον τρόπο..
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Ο εθελοντισµός
Σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
• Στη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας, ουσιαστική ανάπτυξη του εθελοντισµού
στους κόλπους της νεολαίας και σε όλα τα επίπεδα παρέµβασης (σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).
• Ανάπτυξη, έστω και µε διαφορετικές µορφές, µιας εθελοντικής υπηρεσίας στο
κάθε κράτος µέλος, δηµιουργία των κατάλληλων δοµών προς το σκοπό αυτό,
αύξηση του αριθµού χώρων υποδοχής και εξασφάλιση της σχετικής
χρηµατοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικό ρόλο αναµένεται να
διαδραµατίσουν οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύλλογοι και οι οργανώσεις
νεολαίας. Οι ίδιοι οι νέοι θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις
εµπειρίες τους και να συµµετάσχουν στον προσδιορισµό και την έναρξη
λειτουργίας των εθελοντικών υπηρεσιών
• Θέσπιση ενός εθνικού καθεστώτος του εθελοντή νέου, που ενδεχοµένως θα
αποτελεί σκέλος ενός ευρύτερου καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος
θα καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι ευθύνες του εθελοντή, ευνοώντας την
ανάπτυξη του εθελοντισµού και διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία του
νέου.
• Έµπρακτη προώθηση, χωρίς καθυστέρηση, της σύστασης και του προγράµµατος
δράσης για την κινητικότητα (βλ. ανωτέρω).
• Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών στο θέµα των προσόντων που αποκτούνται
κατά τη συµµετοχή σε µια εθελοντική δράση (πνεύµα πρωτοβουλίας,
αυτοπεποίθηση, οµαδική εργασία,...)..
• Ενίσχυση της συµµετοχής των ίδιων των νέων στις προσπάθειες προώθησης και
ανάπτυξης του εθελοντισµού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• ∆ροµολόγηση µιας ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των υπηρεσιών
που αφορούν τον εθελοντισµό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Μια σειρά από δείκτες πρέπει να προσδιορισθεί ενόψει της συγκριτικής
µελέτης, των ανταλλαγών εµπειριών και της χάραξης των µελλοντικών τάσεων.
• Σε παγκόσµιο επίπεδο λειτουργεί µεγάλος αριθµός οργανώσεων, δηµόσιου ή
ιδιωτικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στον εθελοντισµό. Οι
συγκεκριµένες δραστηριότητες δεν είναι, κατά κανόνα, ανοικτές στη συµµετοχή
των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να αναλάβει να διαπραγµατευθεί
µε αυτές τις οργανώσεις ένα µεγαλύτερο άνοιγµα στη συµµετοχή των νέων.
• Επίτευξη περαιτέρω ανοιγµάτων της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας στη
συµµετοχή των νέων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και των νέων που πάσχουν
από αναπηρίες..
• Αναγνώριση και αξιοποίηση του εθελοντισµού ως µία µη τυπική εκπαιδευτική
εµπειρία.
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6.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(a) Τα ακόλουθα έγγραφα µπορούν να τηλεφορτωθούν από την ιστοθέση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση::
http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/index.html
• Λευκό Βιβλίο για την πολιτική νεολαίας στην Ευρώπη, Ανταλλαγές απόψεων µε
τους νέους σε εθνικό επίπεδο, Μάιος – Ιούλιος 2000
–

Συνοπτική έκθεση, δεύτερη έκδοση [FR, EN, DE]

–

επισκόπηση, 27.9.2000 [Σύνοψη, EN]

–

Εθνικές εκθέσεις και ιστοθέσεις των εθνικών διασκέψεων

• Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων στο Παρίσι, 5-7 Οκτωβρίου 2000. Οι προτάσεις των
450 νέων αντιπροσώπων [FR, EN, DE]
• Έκθεση της ακρόασης για την πολιτική νεολαίας που πραγµατοποιήθηκε στην
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2001 [EN].
• Συνάντηση για την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, σύνοψη της διάσκεψης της
16ης-17ης Μαρτίου 2001, στο Folkets Hus της Umeå, στη Σουηδία[EN]..
• ∆ιαδικασία ανταλλαγής απόψεων για το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τη
νεολαία: έκθεση του πυλώνα «ανταλλαγή απόψεων µε τον επιστηµονικό κόσµο», η
οποία παρουσιάστηκε στην Umeå στις 16-17 Μαρτίου2001 [FR, EN, DE].
• Θέση των γερµανικών οµοσπονδιακών αρχών [FR, EN, DE].
• Ευρωβαρόµετρο 55.1 «Οι Ευρωπαίοι νέοι το έτος 2001»
(b) Το ακόλουθο έγγραφο µπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf:
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, περίληψη της δηµόσιας
ακρόασης για τη νεολαία, 24 Απριλίου 2001, Βρυξέλλες, IV/WIP/2001/04/0094
[EN].
(c) Το ακόλουθο έγγραφο µπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ces.eu.int/pages/avis/11_00/fr/CES1418-2000_AC_fr.doc:
• Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Λευκό Βιβλίο:
Πολιτική νεολαίας» (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας), της 29 Νοεµβρίου 2000, ΟΚΕ
1418/2000 [ES, DA, DE, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV].
(d) Τα ακόλουθα έγγραφα µπορούν να τηλεφορτωθούν από την ιστοθέση του Ευρωπαϊκού
Φόρουµ Νεολαίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.youthforum.org/start/whitepaper/whitepaper.htm:
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• Εισηγήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της
ανταλλαγής απόψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το λευκό βιβλίο για τη
νεολαία, 3η έκδοση, Ακρόαση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2001.
• Στρατηγική και κύριοι στόχοι για µια πολιτική νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆εύτερη εισήγηση του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας για το λευκό βιβλίο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική νεολαίας, η οποία εγκρίθηκε από το
συµβούλιο των µελών, Βρυξέλλες 6-7 Απριλίου 2001[FR, EN].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
Το 1988, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ, το οποίο έχει στόχο την προώθηση των ανταλλαγών µεταξύ των νέων
από τις διάφορες χώρες50. Κατά την περίοδο 1989-1991, περίπου 80.000 νέοι ηλικίας
από 15 έως 25 ετών έκαναν χρήση αυτού του προγράµµατος. Το πρόγραµµα
ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 199151, επί τη βάσει
του άρθρου 149 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και η
τρίτη φάση του προγράµµατος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1995. Το πρόγραµµα
ολοκληρώθηκε το 199952.
Το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πέρα από τη φόρµουλα των
ανταλλαγών και πρότεινε ένα κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για µια ευρωπαϊκή
εθελοντική υπηρεσία για τους νέους53. Η πρόταση αυτή κατέστη ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα δράσης το 1998 και έχει δώσει την ευκαιρία στους νέους να
συµµετάσχουν ως εθελοντές σε δραστηριότητες κοινωνικού, πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού χαρακτήρα προς όφελος της τοπικής κοινότητας54.
Σε γενικές γραµµές, το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και η
ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών,
εθνικών και τοπικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν νέοι, κυρίως νέοι που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες.
Τον Απρίλιο του 2000, το Συµβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκριναν το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2000 έως
200655. Το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ προχωρά πέρα από το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, εστιάζοντας
περισσότερο στην απόκτηση γνώσεων από τους νέους και προωθώντας τη
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών κατά την κατάρτιση των πολιτικών νεολαίας
που αναπτύσσουν56. Εξάλλου, η εκπαίδευση και η κατάρτιση εκτός σχολείου
(«άτυπη εκπαίδευση») διαδραµατίζουν σηµαντικότερο ρόλο στο πρόγραµµα
ΝΕΟΛΑΙΑ. Τα σχέδια που ενθαρρύνει το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ πρέπει να
συνδέονται µε τις ακόλουθες δράσεις:

50
51
52
53
54
55
56

(1)

ανταλλαγές «Νεολαία για την Ευρώπη»

(2)

ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

(3)

οµαδικές πρωτοβουλίες και µελλοντικό κεφάλαιο

ΕΕ L 158 της 25.6.1988
ΕΕ L 217 της 6.8.1991.
ΕΕ L 87 της 20.4.1995.
COM(1996) 610 της 23.12.1996.
ΕΕ L 214 της 31.7.1998.
ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1-10
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html
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(4)

κοινές ενέργειες µε τα προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης
(ΣΩΚΡΑΤΗΣ) και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (LEONARDO DA
VINCI)

(5)

συνοδευτικά µέτρα.

Το πρόγραµµα είναι επίσης ανοιχτό στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν,
καθώς και στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο (δηλαδή, τις χώρες
της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την Κύπρο, τη Μάλτα και
την Τουρκία). Υπό ορισµένες συνθήκες, είναι επίσης δυνατό να πραγµατοποιηθούν
δραστηριότητες σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες της Μεσογείου, της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων κρατών και της
Λατινικής Αµερικής).
2.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Τα ζητήµατα που αφορούν τη νεολαία, αυτά καθαυτά, καλύπτονται κατά κύριο λόγο
από τις αρµοδιότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών
µελών. Ωστόσο, µια πιο προσεκτική εξέταση των συνθηκών57 αποκαλύπτει το
πλήρες εύρος της ευρωπαϊκής διάστασης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη
νεολαία σε ένα µεγάλο αριθµό τοµέων κοινοτικής παρέµβασης.
Το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) αναφέρει ότι «η Ένωση
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους
δικαίου». Επίσης κάνει µνεία στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε
στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950.
Το άρθρο 13 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ)
ασχολείται µε την καταπολέµηση των διαφόρων ειδών διακρίσεων στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση «[…]
µπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού».
Το άρθρο 17 της ΣΕΚ περιέχει µια διάταξη για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αναφέρει:
«Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους
µέλους. […] Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη».
Σύµφωνα µε το άρθρο 125 της ΣΕΚ– το οποίο πρέπει να ερµηνευτεί σε σχέση µε το
άρθρο 2 της ΣΕΚ – τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα «εργάζονται για την
ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν
τη δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού
δυναµικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας».
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε στο Λουξεµβούργο το 1997 την
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

57

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες, βλ. http://europa.eu.int/abc/treaties_el.htm.
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Στο άρθρο 136 της ΣΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζει τα κοινωνικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Στο πλαίσιο αυτό, «η Κοινότητα και τα κράτη µέλη
[…] έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας […], την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό
διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και
διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέµηση του αποκλεισµού».
Το άρθρο 137 της ΣΕΚ αναφέρει τις δραστηριότητες, σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες
πρέπει να στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως η βελτίωση του
περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων, τους όρους εργασίας, την ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε τους
εργαζοµένους, την αφοµοίωση των αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας
προσώπων, κλπ.
Το άρθρο 146 της ΣΕΚ αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το
οποίο συµβάλλει στη χρηµατοδότηση µέτρων στον τοµέα της ανάπτυξης των
ανθρωπίνων πόρων, τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση µέσα στην Κοινότητα
των δυνατοτήτων απασχόλησης και της γεωγραφικής και επαγγελµατικής
κινητικότητας των εργαζοµένων, καθώς και στη διευκόλυνση της προσαρµογής στις
µεταλλαγές της βιοµηχανίας και στις αλλαγές των συστηµάτων παραγωγής. Τα
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο αφορούν
άµεσα τους νέους.
Το άρθρο 149 της ΣΕΚ αποτελεί τη νοµική βάση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Υπογραµµίζει τον κεντρικό
ρόλο της εκπαίδευσης στην επέκταση των δυνατοτήτων για τους νέους να
κατοικούν, να σπουδάζουν και κινούνται ελεύθερα σε µια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Το
άρθρο 149 της ΣΕΚ απαριθµεί τους διάφορους τοµείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα µπορεί να αναπτύξει τη συνεργασία: εκµάθηση και διάδοση των
γλωσσών των κρατών µελών· κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών·
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων· ανταλλαγή πληροφοριών και
εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών
µελών· ανταλλαγές νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών
δραστηριοτήτων· εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Το άρθρο 149 αποτελεί τη νοµική
βάση των προγραµµάτων ΝΕΟΛΑΙΑ και ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 150 της ΣΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα «εφαρµόζει πολιτική
επαγγελµατικής εκπαίδευσης,», η οποία συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών
µελών. Ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και υπογραµµίζει ότι ιδίως οι
νέοι οφείλουν να έχουν πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την
κινητικότητα.
Το άρθρο 151 της ΣΕΚ αποτελεί τη βάση για την πολιτιστική συνεργασία σε
κοινωνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η Κοινότητα συµπληρώνει τις
δράσεις των κρατών µελών στους τοµείς του πολιτισµού και της ιστορίας των
ευρωπαϊκών λαών, της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας, των
πολιτιστικών ανταλλαγών, της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας,
συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού τοµέα. Παρά το ότι οι νέοι δεν
αναφέρονται ρητώς, οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτό τους αφορούν
άµεσα. Το άρθρο 151 της ΣΕΚ αποτελεί τη νοµική βάση για το πρόγραµµα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000, το οποίο, µεταξύ άλλων χορηγεί πόρους σε σχέδια που
εντάσσονται στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της καλλιτεχνικής και
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λογοτεχνικής δηµιουργίας, της κινητικότητας των επαγγελµατιών, της διάδοσης της
τέχνης και του πολιτισµού, καθώς και του διαπολιτισµικού διαλόγου και της γνώσης
της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 152 της ΣΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στοχεύει στην
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τον
καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και των δράσεων της Κοινότητας.
Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ρητώς την αρµοδιότητα της Κοινότητας ως προς την
εφαρµογή δράσεων «για τη µείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα
ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης και της ενηµέρωσης και της πρόληψης».
Το άρθρο 153 της ΣΕΚ αφορά την προστασία των καταναλωτών. Αναφέρει ότι η
Κοινότητα «συµβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των
οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του
δικαιώµατός τους για ενηµέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους».
Τα άρθρα 163 έως 173 της ΣΕΚ αναφέρονται στο στόχο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της
βιοµηχανίας της Κοινότητας και διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς της. Επί τη βάσει αυτή, η Επιτροπή πρότεινε το Φεβρουάριο
του 2001 ένα πρόγραµµα-πλαίσιο για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, το
οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό όργανο στήριξης της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού
χώρου έρευνας (ΕΧΕ). Σε αυτόν περιλαµβάνεται η στήριξη της κατάρτισης και της
κινητικότητας των νέων ερευνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. άρθρο 164, σηµείο δ,
ΣΕΚ).
Βάσει του άρθρου 177 της ΣΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµβάλλει στη διαρκή
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων χωρών, στην ένταξή τους
στην διεθνή οικονοµία και στην καταπολέµηση της ένδειας των χωρών αυτών. Το εν
λόγω άρθρο αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για την κοινοτική βοήθεια που
χορηγείται ως απάντηση στις ανάγκες των νέων στις αναπτυσσόµενες χώρες.
∆υνάµει των άρθρων αυτών, αναπτύχθηκαν ή πρόκειται να αναπτυχθούν πολιτικές
πρωτοβουλίες υπέρ των νέων. Τα κύρια θέµατα είναι τα εξής:
•

Οι νέοι

Εκτός από το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ, το οποίο αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εν λόγω
προτεραιότητες λαµβάνουν κυρίως τη µορφή ψηφισµάτων του Συµβουλίου των
Υπουργών, όπως αυτές που αφορούν στη συµµετοχή των νέων58, τον αθλητισµό ως
στοιχείο άτυπης εκπαίδευσης59, την κοινωνική ενσωµάτωση των νέων60 και την
προώθηση µεταξύ των νέων της έννοιας της πρωτοβουλίας, του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και της δηµιουργικότητας61.
•

58
59
60
61

Η απασχόληση

ΕΕ C 42 της 17.2.1999, σ. 1-2.
ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σ. 5.
ΕΕ C 374 της 28.12.2000, σ. 5-7.
ΕΕ C 196 της 12.7.2001, σ. 2-4.
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Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση τέθηκε σε εφαρµογή κατά τη
διάρκεια του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Λουξεµβούργο το 1997 και
συχνά αναφέρεται µε την ονοµασία «διαδικασία του Λουξεµβούργου». Το γεγονός
ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφώνησαν να θέσουν σε εφαρµογή αυτή τη νέα
διαδικασία πριν από την επικύρωση της συνθήκης του Άµστερνταµ και την
εισαγωγή του τίτλου «Απασχόληση», o οποίος της παρέχει τη νοµική βάση62,
καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίδεται, σήµερα και στο εξής, σε ζητήµατα που
αφορούν την απασχόληση και την αγορά εργασίας και όλο το φάσµα των τοµέων
δράσεις που σχετίζονται µε αυτή.
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα κράτη µέλη δίδουν σαφώς ιδιαίτερη σηµασία στους νέους ως
βασική οµάδα στόχο στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για τη µείωση και την
πρόληψη της ανεργίας. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση,
παραδείγµατος χάρη, αναφέρονται πάντα στο στόχο των κρατών µελών να
προσφέρουν σε όλους τους νέους ανέργους «ένα νέο ξεκίνηµα» πριν συµπληρώσουν
τους έξι µήνες ανεργίας. Μετά τη σύνοδο κορυφής στη Λισσαβώνα, εµπεδώθηκαν οι
συνιστώσες των κατευθυντήριων γραµµών που αφορούν την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, µε στόχο να δοθεί έµφαση στην ανάγκη τα κράτη µέλη – µαζί µε άλλους
παράγοντες όπως οι κοινωνικοί εταίροι – να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρµογή
πλήρεις και συνεκτικές στρατηγικές δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευση. Γίνεται
λόγος συγκεκριµένα για την ανάγκη να εφοδιαστούν οι νέοι µε τις βασικές
δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασία, να αντιµετωπιστεί ο
αναλφαβητισµός των νέων και των ενηλίκων και να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός
των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολικό σύστηµα63. Τα κράτη µέλη
καλούνται επίσης να φροντίζουν ώστε να δίδεται προσοχή «στους νέους µε
µαθησιακές δυσκολίες και µε εκπαιδευτικά προβλήµατα». Μεγάλη σηµασία στους
νέους δίδουν επίσης και άλλες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κοινωνική
ένταξη, την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της ισότητας των
ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων.
•

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000 ενέκρινε µια
µακροπρόθεσµη στρατηγική µε στόχο την ανάπτυξη µιας ανταγωνιστικής
οικονοµίας, βασισµένης στην γνώση, µε ταυτόχρονη αύξηση και βελτίωση της
απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η στρατηγική αυτή θέτει νέους
στόχους για διάφορες πολιτικές που συνδέονται άµεσα µε τη νεολαία, όπως η
εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η πληροφόρηση και η κοινωνία
των πολιτών. Καθορίζει νέες προτεραιότητες για την προσφορά ευκαιριών µάθησης
και κατάρτισης, προσαρµοσµένες σε συγκεκριµένες οµάδες στις διάφορες φάσεις
της ζωής τους. Περιλαµβάνει τρεις βασικούς άξονες: α) ανάπτυξη τοπικών κέντρων
µάθησης, β) προαγωγή νέων βασικών δεξιοτήτων, γ) µεγαλύτερη διαφάνεια των
προσόντων. Οι πιο σηµαντικοί στόχοι συνίστανται κυρίως στην αύξηση των
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, τον υποδιπλασιασµό µέχρι το 2010 του
αριθµού των ατόµων ηλικίας 18 έως 24 ετών που έχουν ολοκληρώσει µόνον τον
κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση
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Βλ. τίτλος VIII, Απασχόληση, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·σε ό,τι αφορά
τη διαδικασία, βλ. ειδικώς το άρθρο 128 της ΣΕΚ.
ΕΕ L 22 της 24.1.2001, σ. 18-26.
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και κατάρτισή τους, τη σταδιακή µετατροπή των σχολείων και των κέντρων
κατάρτισης, συνδεδεµένων όλων µε το διαδίκτυο, σε ανοιχτά τοπικά κέντρα
µάθησης, την παροχή ενίσχυσης σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού και τη χρήση
των καταλληλότερων µεθόδων για τον καθορισµό των νέων βασικών δεξιοτήτων.
Το Νοέµβριο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Για να γίνει
πραγµατικότητα η δια βίου µάθηση και κατάρτιση»64. Μία από τις προτεραιότητες
δράσης αφορά την αξιοποίηση της κατάρτισης και την ανάγκη βελτίωσης των
µεθόδων που επιτρέπουν την κατανόηση και την αξιολόγηση της συµµετοχής στην
κατάρτιση και των αποτελεσµάτων της κατάρτισης, κυρίως στον τοµέα της
κατάρτισης εκτός του σχολείου (δηλαδή της άτυπης εκπαίδευσης).
Το Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης eLearning, σχετικά
µε τη σύνδεση όλων των σχολείων µε το ιαδίκτυο. Το σχέδιο καλύπτει την υποδοµή,
την κατάρτιση, τις υπηρεσίες και το περιεχόµενο, καθώς και τη συνεργασία και το
διάλογο65.
Τον Ιούλιο του 2001, το Συµβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ενέκριναν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των ατόµων
που παρακολουθούν κύκλους επιµόρφωσης, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και
των επιµορφωτών. Αποσκοπεί στην άρση των εµποδίων στην κινητικότητα, στην
εισαγωγή της διεθνικής κινητικότητας στις εθνικές πολιτικές και στη συµβολή στην
διάδοση των ορθών πρακτικών66.
Τον Ιούλιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση σχετικά µε την
«Ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης»67 µε δύο στόχους: την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ανθρώπινου
δυναµικού στις χώρες εταίρους και στο εσωτερικό της ΕΕ, µέσω της αµοιβαίας
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, και την προώθηση της ΕΕ ως παγκόσµιου
κέντρου αριστείας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Αυτή τη στιγµή, η Επιτροπή προετοιµάζει µια πρόταση οδηγίας για την υποδοχή στο
έδαφος της Ένωσης των ατόµων που προέρχονται από τρίτες χώρες για σπουδές ή
για επαγγελµατική κατάρτιση. Αυτή η διάταξη αφορά εκατοντάδες χιλιάδες
σπουδαστών. Η πρόταση θα αποσκοπεί στην προαγωγή της υποδοχής των ξένων
φοιτητών και συνεπώς στην ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης ως χώρου κατάρτισης
και αριστεία σε παγκόσµιο επίπεδο.
•

Κοινωνία των πληροφοριών

Πρόκειται για ένα ουσιώδες τµήµα της στρατηγικής της Λισσαβώνας, το πρόγραµµα
δράσης eEurope 200268· εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στη
64
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Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα: "Για να γίνει πραγµατικότητα η δια βίου µάθηση και κατάρτιση".
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Σχέδιο δράσης
eLearning - Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο» COM(2001) 172, 28.3.2001.
ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30-37
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε θέµα: «Ενίσχυση
της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» - COM(2001) 385 τελικό
«eEurope 2002 – Κοινωνία των πληροφοριών για όλους. Πρόγραµµα δράσης»

(http://europa.eu.int/eeurope)
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Φέιρα τον Ιούνιο του 2000 και περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών για την
επιτάχυνση της εισόδου της Ευρώπης στην κοινωνία των πληροφοριών. Η δράση «Η
ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή» έχει στόχο την προώθηση της χρήσης των
ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου στα ευρωπαϊκά σχολεία καθώς και την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Ο ουσιαστικός ρόλος της ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning) κατά την εφαρµογή των στόχων του προγράµµατος δράσης eEurope 2002
οδήγησε στην έγκριση από την Επιτροπή του προαναφερθέντος προγράµµατος
δράσης eLearning.
Εξάλλου, ακόµη τρεις δράσεις του προγράµµατος δράσης eEurope θα διευκολύνουν
την ένταξη της νεολαίας στην κοινωνία των πληροφοριών: «ταχύτερη πρόσβαση για
τους ερευνητές και τους σπουδαστές», η οποία καλύπτει τη βελτίωση της έρευνας
και των πανεπιστηµιακών δικτύων στους κόλπους της ΕΕ· «εργασία σε µια
οικονοµία βασισµένη στη γνώση», η οποία δίνει έµφαση στην δια βίου µάθηση και
στις ικανότητες στον τοµέα της πληροφορικής· «συµµετοχή για όλους», µε την
προώθηση των δηµόσιων σηµείων πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα της κοινωνίας
των πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε πολλές πρωτοβουλίες
προκειµένου να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό σύνολο πόρων ικανών να στηρίξουν,
να καθοδηγήσουν και να προωθήσουν την έρευνα και την καινοτοµία στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι τεχνολογίες eLearning θα διαδραµατίσουν
θεµελιώδη ρόλο, επιτρέποντας στους ευρωπαίους πολίτες να έχουν ευέλικτη
πρόσβαση, προσαρµοσµένη και αποδοτική σε σχέση µε το κόστος, στους πόρους και
τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, ώστε να µπορούν να αναπτύσσουν
τις ουσιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία της γνώσης. Στο πλαίσιο
του προγράµµατος της έρευνας IST (Information Society Technologies, τεχνολογίες
της κοινωνίας των πληροφοριών) – το οποίο αποτελεί µέρος του 5ου προγράµµατοςπλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – η εκπαίδευση και η κατάρτιση
αποτελούν προτεραιότητες. Ένας ορισµένος αριθµός σχεδίων IST χρηµατοδοτούνται
σήµερα από τον τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης· τα σχέδια αυτά καλύπτουν την
τεχνολογική ανάπτυξη και τις εφαρµογές που ευνοούν την πρόσβαση και την ένταξη
της νεολαίας στην κοινωνία των πληροφοριών.
•

Επιχειρηµατικό πνεύµα

Τον Μάιο του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση σχετικά µε την «πολιτική
για τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της οικονοµίας της γνώσης»69, η οποία αναφέρει ότι
«η εκπαίδευση για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος αποτελεί έναν
ακόµη παράγοντα που συµβάλλει προς µια δυναµικότερη επιχειρηµατική παράδοση.
Οι γενικές γνώσεις σχετικά µε τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα πρέπει
να διδάσκονται µε τον κατάλληλο τρόπο τόσο στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
όσο και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» και ότι «για την αύξηση του αριθµού των
επιχειρηµατιών, η πολιτική στον τοµέα των επιχειρήσεων θα έχει ως στόχο την
άνοδο του ποσοστού των επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες, νέους και
ανέργους [...]».
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COM(2000) 256 τελικό (ΕΕ C 311 E της 31.10.2000, σ. 180-186).
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Το φόρουµ για την «Κατάρτιση στην επιχειρηµατικότητα» (Νίκαια, Οκτώβριος
2000)70 – το οποίο διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές–
προώθησε την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τοµέα αυτό και συνέβαλε στη
ευαισθητοποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν.
Ακολουθώντας τα συµπεράσµατα αυτού του φόρουµ και στο πλαίσιο του πολυετούς
προγράµµατος για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα (2001-2005)71, η
Επιτροπή εγκαινίασε ένα σχέδιο «διαδικασίας BEST» σχετικά µε την εκπαίδευση
και την κατάρτιση στο πνεύµα της επιχειρηµατικότητας. Το σχέδιο αυτό θα εστιάσει
στην εκπαίδευση – από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο – µε
στόχο τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των µέτρων και των ορθών πρακτικών που
αναπτύσσονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για την προώθηση των συµπεριφορών
και των δεξιοτήτων επιχειρηµατικότητας εντός των εκπαιδευτικών συστηµάτων.
Τον Ιούνιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα
ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων72. Ο χάρτης καλεί τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή να λάβουν µέτρα σε έναν ορισµένο αριθµό τοµέων για την
ενίσχυση και την ενθάρρυνση των µικρών επιχειρήσεων. Ένας από τους βασικούς
τοµείς που αναφέρονται στο χάρτη είναι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο
επιχειρηµατικό πνεύµα».
•

Κοινωνικές υποθέσεις

H στρατηγική της Λισσαβώνας ζητούσε την εφαρµογή ενός ανανεωµένου και
εκσυγχρονισµένου ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλο, καλύπτοντας τρία βασικά
ζητήµατα: 1) επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό· 2) ανάπτυξη ενός ενεργού και
δυναµικού κράτους πρόνοιας· γ) ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέµηση της
ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας. Σε ό,τι αφορά την
κοινωνική ενσωµάτωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας διαπίστωσε ότι
ο αριθµός των ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κατάσταση
κοινωνικού αποκλεισµού είναι απαράδεκτος. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων αυτών, την προαγωγή της πρόσβασης στη
γνώση και την καταπολέµηση της ανεργίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια το ∆εκέµβριο του 2000 ενέκρινε τους στόχους
της καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού που είχε εγκρίνει
το Συµβούλιο. Οι τέσσερις στόχοι που εγκρίθηκαν στη Νίκαια είναι όλοι εξαιρετικά
σηµαντικοί για τους νέους. Οι στόχοι αυτοί είναι:1) η προώθηση της συµµετοχής
στην απασχόληση και η πρόσβαση όλων στους πόρους, τα δικαιώµατα, τα αγαθά και
τις υπηρεσίες (η κοινωνική προστασία, η στέγαση και οι βασικές υπηρεσίες, η
υγειονοµική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός
και ο ελεύθερος χρόνος αναφέρονται όλα συγκεκριµένα)· 2) πρόληψη του κινδύνου
αποκλεισµού· 3) δράση για τους ευαλώτους· 4) κινητοποίηση του συνόλου του
παραγόντων. Γίνεται ειδικά αναφορά στην πρόληψη του αποκλεισµού από τον
σχολείο και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού µεταξύ των νέων.
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http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/index.htm
ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84-91

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις

13.6.2000
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Το Συµβούλιο κάλεσε κράτη µέλη να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους στο
πλαίσιο των στόχων αυτών και να υποβάλουν µέχρι τον Ιούνιο του 2001 ένα εθνικό
διετές σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού. Σήµερα, έχουν υποβληθεί τα εν λόγω σχέδια από όλα τα κράτη µέλη.
Τα σχέδια αυτά επιβεβαιώνουν ότι το ζήτηµα της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού µεταξύ των νέων αποτελεί µείζονα ανησυχία για την πλειονότητα των
κρατών µελών.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια ενέκρινε επίσης την κοινωνική ατζέντα, η
οποία ορίζει συγκεκριµένες προτεραιότητες δράσης για την επόµενη πενταετία. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια εξάλλου επιβεβαίωσε τη σηµασία των
στρατηγικών που στοχεύουν στην καταπολέµηση όλων των µορφών διάκρισης,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της συνθήκης.
Η σύνοδος κορυφής στη Στοκχόλµη το Μάρτιο του 2001 επιβεβαίωσε αυτή τη
στρατηγική και κάλεσε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
συµφωνήσουν εντός του 2001 ως προς την πρόταση προγράµµατος για την
κοινωνική ένταξη. Το πρόγραµµα που προτείνεται θα προσφέρει σηµαντικές
ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών για
τα µέσα µείωσης και πρόληψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
στους νέους.
•

Η υγεία

Οι νέοι αποτελούν µέρος της στρατηγικής που καταρτίστηκε στο κοινοτικό
πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια υγεία. Το Συµβούλιο των Υπουργών Υγείας τον
Ιούλιο του 2001 συµφώνησε επί µιας κοινής θέσης σχετικά µε το πρόγραµµα αυτό
(2001-2006)73. Μία από τις κύριες πτυχές του είναι η βελτίωση της πληροφόρησης
για την υγεία και των γνώσεων επί θεµάτων υγείας. Το πρόγραµµα καλύπτει επίσης
την πρόληψη του AIDS και της τοξικοµανίας. Το Συµβούλιο ενέκρινε επίσης µια
σύσταση κατά της κατάχρησης οινοπνεύµατος στους νέους, ιδιαίτερα στα παιδιά και
τους εφήβους.
•

Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας

Το 1997, το Συµβούλιο χαιρέτισε το ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισµού,
υπογραµµίζοντας ότι οι προσπάθειες των κρατών µελών θα έπρεπε να
εντατικοποιηθούν και τονίζοντας τη σηµασία της εκπαίδευσης. Το 2000, το
Συµβούλιο των Υπουργών Εκπαίδευσης και Νεολαίας έλαβε υπόψη την ανάγκη
καταπολέµησης τους ρατσισµού και της ξενοφοβίας στους νέους. Κατά τη διάρκεια
του Συµβουλίου Υπουργών Νεολαίας τον Μάιο του 2001, εγκρίθηκε µια δήλωση για
την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στο ∆ιαδίκτυο µε
εντατικοποίηση της εργασίας µαζί µε τους νέους.
•

ο αθλητισµός

Η συνθήκη του Άµστερνταµ αναγνώρισε, στη δήλωση αριθ. 29, την κοινωνική
σηµασία του αθλητισµού, και δη το ρόλο του στη διαµόρφωση της ταυτότητας και
στην προσέγγιση των ανθρώπων. Η δήλωση επίσης υπογράµµισε το σηµαντικό ρόλο
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των αθλητικών φορέων και του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Επί τη βάσει αυτή, η ΕΕ
έχει αναπτύξει ενεργό ρόλο στον τοµέα του αθλητισµού. Υποστηρίζει, µεταξύ
άλλων, σχέδια που προωθούν την ένταξη των νέων µέσω των αθλητικών
δραστηριοτήτων, την καταπολέµηση της φαρµακοδιέγερσης στον αθλητισµό και µια
εκστρατεία σχολικής ενηµέρωσης στις αθλητικές ηθικές αξίες και το ολυµπιακό
ιδεώδες. Το ψήφισµα του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 199974 υπογράµµισε την
ανάγκη αξιοποίησης των άτυπων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των αθλητικών
δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας στον τοµέα της
νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Νίκαιας ενέκρινε µια δήλωση σχετικά µε
τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισµού, καλώντας την Κοινότητα να λαµβάνει
υπόψη την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική αποστολή του αθλητισµού. Το
Συµβούλιο συµφώνησε επίσης να εντείνει την ευρωπαϊκή συνεργασία για την
καταπολέµηση της φαρµακοδιέγερσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
κηρυχθεί το 2004 ως «Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού». Οι
βασικοί στόχοι αυτού του ευρωπαϊκού έτους θα είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας
µεταξύ του εκπαιδευτικού τοµέα και των αθλητικών οργανώσεων για την
αξιοποίηση της αποστολής του αθλητισµού ως προς την εκπαίδευση και την
κοινωνική ενσωµάτωση, την ανάδειξη της σηµασίας των εθελοντικών
δραστηριοτήτων στον αθλητισµό στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης και την
ενθάρρυνση των σχολείων να δίδουν περισσότερη σηµασία στις αθλητικές
δραστηριότητες στα προγράµµατά τους και στις σχολικές ανταλλαγές.
3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Υπάρχει ένας ορισµένος αριθµός άλλων χρηµατοδοτικών πιστώσεων στον τοµέα της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, του πολιτισµού και της προστασίας των νέων, οι
οποίες στηρίζουν άµεσα ή έµµεσα τα µέτρα υπέρ των νέων. Ακολουθούν κάποια
παραδείγµατα:
• υποδοµές: κατά τη διάρκεια της δηµοσιονοµικής περιόδου 2000 – 2006, το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενισχύει ορισµένες περιφέρειες για
προγράµµατα υποδοµών που περιλαµβάνουν σχέδια προς όφελος των νέων (όπως
κέντρα Νεολαίας, σχολεία, κλπ.)·
• απασχόληση και κοινωνική ενσωµάτωση: κατά τη διάρκεια της δηµοσιονοµικής
περιόδου 2000-2006, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο υποστηρίζει µέτρα που
αφορούν συγκεκριµένα τους νέους, στον τοµέα της εργασίας, της κοινωνικής
ενσωµάτωσης, της πληροφόρησης και του προσανατολισµού, κλπ. σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
• εκπαίδευση: το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ στηρίζει µέτρα ανταλλαγής και
κινητικότητας για νέους στη σχολική ή τριτοβάθµια εκπαίδευση·
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• επαγγελµατική κατάρτιση: το πρόγραµµα LEONARDO δίνει τη δυνατότητα σε
νέους να αποκτούν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες επαγγελµατικής
κατάρτισης, σε εξοπλισµό εκµάθησης γλωσσών και σε εργασία στην αλλοδαπή·
• πολιτισµός: το πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 χορηγεί πόρους σε σχέδια στον
τοµέα της δηµιουργικότητας και της κινητικότητας, της διάδοσης της τέχνης και
του πολιτισµού, καθώς και του διαπολιτισµικού διαλόγου και της γνώσης της
ευρωπαϊκής ιστορίας· περιλαµβάνει µια συνιστώσα για τη «νεολαία»·
• προστασία της νεολαίας: το πρόγραµµα DAPHNE στηρίζει µέτρα πρόληψης της
βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών.
4.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η διακήρυξη του χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων στη Νίκαια το ∆εκέµβριο του
2000 αποτέλεσε σηµαντικό στάδιο. Ο χάρτης συγκεντρώνει, στο ίδιο κείµενο, τα
ατοµικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά δικαιώµατα, καθώς και τα δικαιώµατα της
κοινωνίας των πολιτών. Τα δύο κεφάλαια του για τις ελευθερίες (κεφάλαιο ΙΙ) και
την αλληλεγγύη (κεφάλαιο ΙV) αναγνωρίζουν ρητά τα δικαιώµατα των παιδιών και
των νέων (βλ. άρθρο 14 «∆ικαίωµα εκπαίδευσης» , άρθρο 24 «∆ικαιώµατα του
παιδιού» και άρθρο 32 «Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των
νέων στην εργασία»).

5.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσφέρει ενεργό στήριξη στις δράσεις υπέρ της
νεολαίας που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
υιοθέτηση προγραµµάτων για την νεολαία. Το Μάρτιο του 1999, ενέκρινε το
«Ψήφισµα σχετικά µε µια πολιτική για τη νεολαία στην Ευρώπη», η οποία
επισήµαινε την «αύξουσα σηµασία του παράγοντα "Νεολαία" λόγω του οικονοµικού
και πολιτιστικού µετασχηµατισµού των ευρωπαϊκών κοινωνιών µας»75.
Τον Απρίλιο του 2001 η Επιτροπή Νεολαίας οργάνωσε µια δηµόσια ακρόαση για τη
νεολαία, στην οποία συµµετείχαν βουλευτές, ειδικοί σε θέµατα νεολαίας,
αντιπρόσωποι οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων, ενώσεις νέων και νέοι που
δεν ανήκαν σε καµία συγκεκριµένη οργάνωση. Ο αριθµός των συµµετεχόντων και
το υψηλό επίπεδο των συζητήσεων εντυπωσίασαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της
συνάντησης.
Ο εισηγητής της Επιτροπής Νεολαίας δήλωσε κατά τη διάρκεια αυτής της
ακρόασης: «µια συνεκτική πολιτική της ΕΕ σε ό,τι αφορά τους νέους …
εξακολουθεί να απουσιάζει και ο βασικός στόχος του λευκού βιβλίου… [θα έπρεπε]
να είναι η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης ως απάντηση στις ανησυχίες
των νέων»76. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµισε επίσης ότι το λευκό βιβλίο
θα έπρεπε να χρησιµεύσει ως πηγή ιδεών, έµπνευσης και συζήτησης, προκειµένου

75
76

ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 50.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, σύνοψη της δηµόσιας ακρόασης για τη Νεολαία,
η οποία οργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτισµού, Νεολαίας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και
Αθλητισµού, 24 Απριλίου 2001 στις Βρυξέλλες, IV/WIP/2001/04/0094, 18 Μάιου 2001.

87

να καταδείξει παραδείγµατα νέων πρακτικών και να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη και
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν νέες πρωτοβουλίες.
Οι νέοι έδειξαν ότι είχαν µεγάλες προσδοκίες από το λευκό βιβλίο, ιδιαίτερα σε
τοµείς όπως η πληροφόρηση, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η ισότητα των
ευκαιριών για τους νέους µε ειδικές ανάγκες, η τυπική και άτυπη εκπαίδευση, η
απασχόληση και η κοινωνική ενσωµάτωση, η συµµετοχή σε προγράµµατα
ανταλλαγών, η δηµογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη και η συµµετοχή των νέων στην
κοινωνία. Εξέφρασαν κυρίως τη γνώµη ότι «χρειάζεται µια πραγµατική ευρωπαϊκή
πολιτική νεολαίας… [και ότι] οι πολιτικές νεολαίας που ακολουθούνται σε όλα τα
επίπεδα, από τοπική έως ευρωπαϊκή κλίµακα, πρέπει να είναι συµπληρωµατικές και
… συντονισµένες µεταξύ των διαφόρων επιπέδων».
6.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Οι νέοι εκπροσωπούνται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΚΕ), δεδοµένου ότι πολλά µέλη της ΟΚΕ συνδέονται µε οργανώσεις
που έχουν τµήµατα νέων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Το Νοέµβριο του 2000, η ΟΚΕ ενέκρινε µια γνωµοδότηση
πρωτοβουλίας σχετικά µε την πολιτική νεολαίας77. Σε αυτήν επισηµαίνει ότι η
πολιτική νεολαίας πρέπει να θεωρεί τους νέους ως «πόρο που µπορεί να συµβάλλει
στην ανάπτυξη της κοινωνίας» και να παρέχει σε όλους τους νέους της ΕΕ τη
«δυνατότητα να καταστούν ενεργοί, ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες». Η πολιτική
νεολαίας θεωρείται ως «διατοµεακή ολοκληρωµένη πολιτική» που στοχεύει στη
«βελτίωση και [την] ανάπτυξη των συνθηκών διαβίωσης και της συµµετοχής των
νέων στις διαδικασίες αντιµετώπισης µίας ευρείας σειράς κοινωνικών, πολιτιστικών
και πολιτικών ζητηµάτων που αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και άλλες κοινωνικές
οµάδες».
Το Φεβρουάριο του 2001, η ΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσαν σε
συνεργασία µε το Φόρουµ Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µια ακρόαση της
κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του λευκού βιβλίου. Η ακρόαση ήταν εξαιρετικά
χρήσιµη, καθώς προσέφερε πληροφορίες από πρώτο χέρι για την κατάσταση των
νέων στην Ευρώπη και τις προσδοκίες τους σε κοινωνικό, οικονοµικό και
προσωπικό επίπεδο.
Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή των
Περιφερειών (ΕΤΠ) είναι, στην πλειονότητά των κρατών µελών, οι κυριότεροι
φορείς σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της πολιτικής νεολαίας. Το 1999, η ΕΤΠ
ενέκρινε µια γνωµοδότηση για «για την προστασία των παιδιών και των εφήβων από
την κακοποίηση και την εγκατάλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»78. Σε αυτή
υπογραµµίζεται η ανάγκη να χαραχθεί µια ευρεία στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την πρόληψη της κακοµεταχείρισης και της εγκατάλειψης των παιδιών
και των νέων, δίχως ωστόσο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να
απολέσουν τις αρµοδιότητές τους. Η ΕΤΠ εκτιµά ότι η προαγωγή της συµβολής των
παιδιών και των νέων στις αποφάσεις που έχουν επίδραση στη ζωή τους και η
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παροχή της δυνατότητας να εκφράζουν την άποψή τους αποτελούν στοιχεία που
συµβάλλουν στην πρόληψη. Τονίζει ότι οι αποκεντρωµένες δοµές µιας Ευρώπης που
βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες χρειάζεται περισσότερο συντονισµό και ευρύτερη
διασυνοριακή και διεθνική συνεργασία καθώς και ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν
πρέπει να αγνοούνται σε αυτή τη διαδικασία.
7.

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΝΕΩΝ
Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας (FEJ) δηµιουργήθηκε το 1979 προκειµένου να
εκπροσωπεί τις οργανώσεις των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εγκαινιάσει στο
διάλογο µε του νέους. Τα µέλη του είναι οι εθνικοί σύµβουλοι Νεολαίας των κρατών
µελών της ΕΕ και οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων. ∆ιατηρεί σε
καθηµερινή βάση επαφές και επικοινωνία µε τις οργανώσεις µέλη του – τα οποία
συγκεντρώνουν, στο σύνολό τους, εκατοµµύρια νέων – και µε νέους σε ατοµικό
επίπεδο. Στοχεύει στην διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητάς του. Το FEJ έχει
αποκτήσει σηµαντική εξειδίκευση στους τοµείς της συλλογικής εργασίας των νέων,
της πολιτικής των νέων, των µη κυβερνητικών τοµέων της νεολαίας και των
ζητηµάτων της κοινωνίας των πολιτών. Το FEJ εκπροσωπείται στις οµάδες εργασίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συµµετέχει στην επιλογή προγραµµάτων στο πλαίσιο
του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ.
Το FEJ διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που
άρχισε για το παρόν λευκό βιβλίο. Έλαβε µέρος στην ανταλλαγή απόψεων των νέων
και οργάνωσε, µαζί µε την Επιτροπή και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,
την ανταλλαγή απόψεων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το FEJ
ετοίµασε τη δική του εισήγηση και την παρουσίασε στο πλαίσιο της συζήτησης για
το λευκό βιβλίο79..

8.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Κατά τη δεκαετία του 1970, το Συµβούλιο της Ευρώπης δηµιούργησε στο
Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (CEJ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο για
τη Νεολαία (FEJ). Το 1995, ένα δεύτερο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας
εγκαινιάστηκε στη Βουδαπέστη. Η διαχείριση των προγραµµάτων και των σχεδίων
που εφάρµοζαν το CEJ και το FEJ ήταν σύµφωνη µε την αρχή της συνδιαχείρισης.80
Το Συµβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε ένα ορισµένο αριθµό δηλώσεων και
ψηφισµάτων για ζητήµατα όπως η συµµετοχή των νέων, η ιθαγένεια, η άτυπη
εκπαίδευση, η κινητικότητα και η καταπολέµηση του ρατσισµού.
Το Μάρτιο του 1992, ενέκρινε το Χάρτη για τη συµµετοχή των νέων στην τοπική
και περιφερειακή ζωή81. Ο χάρτης ζητούσε µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στις
δηµόσιες υποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την εφαρµογή
«διαφορετικών µορφών συµµετοχής» που να ισχύουν «για όλους τους νέους
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Στρατηγική και βασικοί στόχοι για µια πολιτική νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆εύτερη εισήγηση
του Φόρουµ των Ευρωπαίων Νέων για το λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την
πολιτική νεολαίας, η οποία εγκρίθηκε από το συµβούλιο των µελών, Βρυξέλλες, 6-7 Απριλίου 2001.
Σχετικά µε την αρχή της συνδιαχείρισης, βλ. σηµείωση 19.
Ψήφισµα 237, το οποίο εγκρίθηκε στις 19.3.1992 από τη ∆ιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών της Ευρώπης (CPLRE).
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αδιακρίτως». Στη σύστασή του σχετικά µε τη συµµετοχή των νέων και το µέλλον
της κοινωνίας των πολιτών, η οποία εγκρίθηκε το 1997, η Επιτροπή Υπουργών
επαναβεβαίωσε τον «κεφαλαιώδη ρόλο της συµµετοχής των νέων στην οικοδόµηση
της κοινωνίας των πολιτών, εισάγοντας ένα αποφασιστικά θετικό όραµα των νέων,
οι οποίοι θεωρούνται πόρος για τη µόνιµη ανανέωση της δηµοκρατικής
κοινωνίας»82.
Κατά τη διάρκεια της πέµπτης διάσκεψης του Συµβουλίου της Ευρώπης στο
Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 1998, οι υπουργοί Νεολαίας δήλωσαν ότι η ένταξη
των νέων στην ενεργό ζωή βασίζεται στις δεξιότητες και τα προσόντα που αποκτούν
από την άτυπη εκπαίδευση, η οποία εµπλουτίζει τα παραδοσιακά µοντέλα
εκπαίδευσης. Ένα ακόµη σηµαντικό στάδιο σηµατοδότησε η σύσταση του
Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την άτυπη εκπαίδευση τον Ιανουάριο του
2000, η οποία διαπιστώνει ότι τα συστήµατα τυπικής εκπαίδευσης δεν µπορούν από
µόνα τους να αντιµετωπίσουν την ταχεία και διαρκή τεχνολογική, κοινωνική και
οικονοµική εξέλιξη της κοινωνίας και θα έπρεπε ως εκ τούτου να ενισχυθούν από
άτυπες εκπαιδευτικές πρακτικές83.
Η καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της µισαλλοδοξίας δεν
εµφανίστηκε σήµερα ως στόχος στους κόλπους του Συµβουλίου της Ευρώπης. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, εξαπέλυσε µια τεράστια ευρωπαϊκή εκστρατεία µε
στόχο τους νέους, µε τη συνεργασία οργανώσεων νέων, υπέρ µιας πιο ανεκτικής
κοινωνίας, και προώθησε δοκιµαστικά προγράµµατα. Το Συµβούλιο της Ευρώπης
εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη της κάρτας νέων ως κάρτας υπηρεσιών µε στόχο τη
βελτίωση της κατάστασης των νέων που συµµετέχουν σε σχέδια κινητικότητας·
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην προώθηση ενός συστήµατος εθελοντικής
υπηρεσίας για τους νέους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διατήρηση του
συστήµατος Interrail σε λογικές τιµές και τη διατήρηση των µη κερδοσκοπικών
πλατφόρµων που ασχολούνται ενεργά µε την οργάνωση ανταλλαγών νέων. Το 1998
θεσπίστηκε µια εταιρική σχέση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Συµβουλίου της Ευρώπης, µε στόχο την κατάρτιση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης
για τους εκπαιδευτές των νέων για την προώθηση κοινών αξιών, όπως είναι τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, η πλουραλιστική δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, οι
δραστηριότητες του ενεργού πολίτη και η ευρωπαϊκή συνεργασία84. Οι
συγκεκριµένες δράσεις που προκύπτουν από την εταιρική σχέση περιλαµβάνουν
δηµοσιεύσεις σχετικά µε την κατάρτιση και συνεργασία στο τοµέα παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνας για τις εκδηλώσεις που αφορούν στην
κατάρτιση.
9.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, γύρω στις τριάντα
µελέτες συγχρηµατοδοτήθηκαν επί µία πενταετία. Πρόκειται στην πλειονότητά τους
για συγκριτικές αναλύσεις, ορισµένες ωστόσο είναι µελέτες περιπτώσεων. Τα
θέµατα των συγκεκριµένων µελετών µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες:
82
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Επιτροπή των Υπουργών, σύσταση αριθ. R(97)3, η οποία εγκρίθηκε στις 4.2.1997.
Κοινοβουλευτική Συνέλευση σύσταση 1437 σχετικά µε την άτυπη εκπαίδευση, η οποία εγκρίθηκε στις
24.1.2000, σηµείο 7. i.

http://www.coe.fr/youth/english/partnership/new/
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1) µη προνοµιούχοι νέοι και συµπεριφορές που ενέχουν κινδύνους· 2) αξίες,
προσµονές και αναγνώριση της ταυτότητας των νέων, ιδίως σε ό,τι αφορά την
Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένου του ζητήµατος των νέων µεταναστών, καθώς και
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας)· 3) µέθοδοι µη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία",
χρηµατοδοτήθηκαν 4 µελέτες. Αυτές έχουν ως αντικείµενο τον αθλητισµό ως µέσο
κοινωνικής ένταξης των νέων, την εθνική πολιτική θητεία, την πρόσβαση των νέων
µε ειδικές ανάγκες στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία και το πιστοποιητικό που
εκδίδεται µετά το πέρας των εθελοντικών υπηρεσιών (σε εθνικό επίπεδο ή άλλων).
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι µια σειρά εργασιών αξιολόγησης σχετικά µε τον
αντίκτυπο της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας ήλθε να εµπλουτίσει τις
προαναφερόµενες αναλύσεις
Μια µελέτη µε αντικείµενο την κατάσταση των νέων και τις πολιτικές που
εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στον τοµέα της Νεολαίας πραγµατοποιήθηκε από το
Ίδρυµα IARD του Μιλάνου και δηµοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 200185. Η
συγκεκριµένη µελέτη παρουσιάζει µια επισκόπηση των ποσοτικών και ποιοτικών
δεδοµένων που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των νέων και τις προσδοκίες τους.
Προβαίνει επίσης σε µια περιγραφή των υφιστάµενων στα κράτη µέλη πολιτικών και
δοµών στον τοµέα της Νεολαίας.
Στο πλαίσιο του τρίτου πολυετούς πρόγραµµα για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης86, η Επιτροπή υπέβαλε τη µελέτη µε
αντικείµενο "τους νέους επιχειρηµατίες, τις γυναίκες επιχειρηµατίες, τους
επιχειρηµατίες που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες και τους δηµιουργούς κοινών
επιχειρήσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης". Στη µελέτη αυτή εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήµατα και
οι βασικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι οµάδες-στόχοι επιχειρηµατιών
και παρατίθεται µια σειρά συστάσεων που ενδεχοµένως θα συµβάλλουν στην
ενθάρρυνση της ανάπτυξής τους.
Εκ παραλλήλου µε τις προαναφερόµενες εργασίες, η Επιτροπή µερίµνησε να
καταρτίσει έναν πίνακα µε ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τις απόψεις που εκφράζει η
νεολαία στην Ευρώπη. Έτσι, το 1997, διεξήχθη µια δηµοσκόπηση (Ευρωβαρόµετρο
47.2, µε θέµα "Οι Ευρωπαίοι νέοι"). Με σκοπό την προετοιµασία του λευκού
βιβλίου για τη Νεολαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε µια νέα δηµοσκόπηση
του Ευρωβαρόµετρου µε θέµα τους νέους, τα αποτελέσµατα της οποίας
δηµοσιεύθηκαν το Νοέµβριο του 200187.
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http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/studies.html
ΕΕ L 6 της 10.1.1997, σ. 25-31.
http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/eurobarometer_youth.html
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