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Al ruim 20 jaar biedt het Europees Jeugd Parlement
jongeren de kans om zich een mening te vormen over
internationale thema’s en om uiting te geven aan hun
visie op het toekomstige Europa. Voor het eerst vindt
de grootste bijeenkomst van het parlement in
Nederland plaats: Amsterdam 2012.
Het Europees Jeugd Parlement (EYP) is een onafhankelijk en niet
partijgebonden onderwijskundig project. Door simulaties van
het Europees Parlement worden Europese discussies concreet
gemaakt en jongeren aangemoedigd om hun eigen toekomst
vorm te geven. Het EYP is een van de grootste Europese
platformen voor debat en de uitwisseling van ideeën onder
jonge Europeanen. Jaarlijks bereikt de organisatie ruim 20,000
jongeren en stimuleert hen om kritisch te kijken naar Europese
vraagstukken.

“I have noted with interest
the work of the European
Youth Parliament to
promote dialogue and
sharpen democratic
awareness among young
Europeans.“
José Manuel Barroso,
voorzitter van de Europese
Commissie

De vrijwilligers van het parlement zijn studenten die zelf eens
als deelnemer hebben meegedaan. Binnen Nederland en samen
met 31 andere Nationale Comités werken zij samen binnen de
structuur van het Europees Jeugd Parlement. Internationaal zijn
commissievoorzitter José Barroso en vicevoorzitter Neelie
Kroes beschermheer en Nederlandse prominenten waaronder
Peter Hartman (CEO KLM), Eberhard van der Laan
(Burgemeester van Amsterdam) en Gerrit Zalm (CEO ABN
Amro) zijn lid van het Comité van Aanbeveling.

De Internationale Sessie in Amsterdam
Jaarlijks vinden drie internationale sessies van het parlement in
verschillende Europese landen plaats. Voor het eerst sinds de
oprichting in 1987 zal Nederland van 2 tot en met 11 november
2012 gastheer zijn en zullen 300 Europese jongeren,
geselecteerd in competities in 32 landen, deelnemen aan
debatten over vraagstukken die uiteenlopen van de financiële
crisis tot de toekomst van duurzame technologie.

www.amsterdam2012.eu

www.eyp.org

De bijeenkomst van het Europees Jeugd Parlement bestaat uit drie
onderdelen: Teambuilding, Committee Work en General Assembly.
Gedurende twee dagen vinden teambuilding activiteiten plaats, zodat
de deelnemers later zonder terughoudendheid de discussie aangaan met
studenten van zeer uiteenlopende nationaliteiten en met zeer
verschillende achtergronden.

Teambuilding: het vormen van
de verschillende teams

De gevormde teams van vijftien deelnemers buigen zich vervolgens over
verschillende Europese vraagstukken tijdens het Committee Work.
Deze ‘commissies’ weerspiegelen de structuur van het Europees
parlement en variëren van de situatie in het Midden-Oosten tot de
internationale handelsrelaties, mensenrechten en klimaatverandering.
Hun uitkomsten en oplossingen worden uiteindelijk in een resolutie
samengevat.
Het hoogtepunt van de sessie is de General Assembly waar de
afsluiting plaatsvindt. Gedurende de plenaire discussies komen alle
groepen samen om elkaars ideeën te bediscussiëren in het Engels en
uiteindelijk wordt er over de resoluties gestemd.

Committee Work: analyse,
discussie en compromis

Ook ‘s avonds vinden er tal van activiteiten plaats. Eén avond worden
academici en mensen uit het bedrijfsleven uitgenodigd om de studenten
te inspireren en om hen in staat te stellen om de besproken
vraagstukken vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Daarnaast is
er een muzikaal concert van alle deelnemers (Euroconcert) en een
avond waar de deelnemers hun eigen specialiteiten en cultuur
presenteren.

De uitkomsten van de sessie

General Assembly: plenaire
debatten en stemmingen
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Resoluties die door de General
Assembly goedgekeurd worden,
zullen daarna gepresenteerd
worden
aan
het
Europees
Parlement,
de
Europese
Commissie, nationale overheden
en
andere
nationale
en
internationale
organisaties.
Daarnaast dienen de activiteiten
een onderwijskundig doel. De
intensieve voorbereiding van de
deelnemers, groepsdiscussies en

de uiteindelijke plenaire debatten
en resoluties geeft de deelnemers
een bijzonder inzicht in - en
begrip van - actuele problemen.
Uit evaluaties van voorgaande
internationale sessies blijkt dat
70% van de studenten na afloop
politiek of maatschappelijk actief
wil worden en 80% geeft aan
belangrijke vaardigheden voor de
toekomst opgedaan te hebben.

Een overzicht van Amsterdam 2012
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300 jongeren, 35 nationaliteiten
10 dagen in de herfst van 2012
Simulatie van het Europees Parlement
Het bediscussiëren van resoluties & het verdedigen van
meningen
Geheel georganiseerd door studenten
Werken aan de ideeën voor de Europese samenleving,
economie en politiek van morgen

www.eyp.org

