ERASMIAN EUROP EAN YOUTH PARLIAMENT

Proiectul EEYP are rolul de a-i conștientiza pe tineri despre rolul pe care-l au în cadrul
comunității europene. Este unul din multele proiecte care se concentrează asupra contextului
european și a avut succes la Rotterdam, Torino, Anvers, Braga, Praga, Davos, Hamburg și Girona,
mai ales datorită faptului că tineri din toată Europa au fost invitați să-și împărtășească ideile atât
între ei, dar și în număr mare de experți politicieni și oameni de afaceri.
EEYP a început în 2008 la Rotterdam ca un proiect pilot. De atunci proiectul a urmat
capitalele europene ale tinerilor începând cu Rotterdam – 2009, Torino – 2010, Anvers – 2011,
Braga – 2012, Rotterdam și Girona – 2013, Rotterdam și Praga – 2014. În 2015 proiectul a fost
găzduit la Davos, în 2016 la Rotterdam și Hamburg i în primăvara lui 2017 la Girona. Următoarea
ediție va avea loc între 28 octombrie – 4 noiembrie 2017 la Pitești.
„EEYP formează viitorii cetățeni ai Europei” a spus primarul orașului Torino în 2010, și
aceasta este exact scopul suprem al EEYP. EEYP solicită elevii să identifice problemele obișnuite
ale marilor orașe europene să beneficieze reciproc de cunoștințele și experiența lor și să discute
posibile soluții care ar putea fi acceptabile pentru toate țările.
EEYP diferă de celelalte Parlamente europene ale tinerilor prin faptul că elevii trebuie să
se concentreze asupra unor subiecte care nu le sunt impuse ci alese de către ei. În timpul EEYP
elevii sunt solicitați să analizeze atent aceste subiecte și să cadă de acord asupra unor posibile
soluții europene. Acest lucru este realizat în cadrul comitetelor alcătuite din elevii din diverse
țări europene. Rezultatul muncii în echipă este o rezoluție scrisă care urmează să fie explicată și
apărată de către comitete în Adunarea Generală.
Un alt element de unicitate al EEYP este legătura dintre elevi și experți.
EEYP este un proiect organizat de către și pentru elevi. Elevii cu experiență pot deveni în
anul următor cancelari sau vicecancelari ai unui comitet, jucând astfel un rol important în
transmiterea proiectului și a modului european de gândire către o nouă generație de elevi.
Regula se aplică și echipei de organizare și a celor din presidium. Aceștia din urmă sunt elevi
care au experiență de cancelari mai mare de 2 ani în proiectul EEYP. De asemenea există și o
echipă de ziariști care editează zilnic ziarul EEYP Times în care scriu reportaje despre programul
zilnic, interviuri cu participanții, impresii de la festivitatea de deschidere.
EEYP durează de sâmbătă până sâmbătă. Elevii încep cu Inter City Expo în care sunt
prezentate delegațiile țărilor participante împreună cu aspectele reprezentative ale țării de
proveniență. Lucrul în comitete începe luni, iar rezoluțiile și discursurile trebuie să fie gata până
joi. Ultimele 2 zile sunt dedicate Adunării Generale. Rezultatele finale sunt prezentate în timpul
ceremoniei de închidere de către reprezentanții primăriei sau reprezentanți ai organizaților de
tineret de pe plan local sau european.

În săptămâna EEYP, înainte de finalizarea rezoluțiilor, elevii se întâlnesc cu experți locali
sau naționali, în cadrul unui eveniment numit Meet the Boss, în care au loc discuții pe baza
ideilor ce urmează a fi cuprinse în rezoluție. Rolul acestei întâlniri este acela de a asigura faptul
că rezoluțiile sunt realiste. Evenimentul Meet the Boss din cadrul EEYP Pitești va avea loc pe 1
noiembrie 2017, iar tema ediției este Inovație și Tranziție, iar comitetele sunt: Inovație
economică, Infrastructură și protecția mediului, Sănătate și protecție socială, Inovație în
educație și piața muncii, Inovație în afaceri externe și securitate, Inovație în agricultură și
resurse.
EEYP se adresează unui număr de aproximativ 100 de elevi de liceu din diferite țări
europene. Liceele sunt invitate să trimită o delegație de elevi și 1-2 profesori. Delegații trebuie
să aibă o gamă largă de interese mai ales referitoare la problemele comune ale Europei și modul
în care acestea pot fi rezolvate. Trebuie să aibă cunoștințe solide de limba engleză, să poată
lucra în echipă și să vorbească în public.
Proiectul este inițiat și dezvoltat de fundația EEYP Foundation din Rotterdam, Olanda, iar
prima întâlnire din cadrul acestui proiect a avut loc în 2008. Principala activitate a acestei
fundații este organizarea anuală a sesiunilor proiectului EEYP, adresat elevilor de liceu din țări
europene.
Scopurile principale ale fundației sunt:
-

Organizarea întâlnirilor anuale ale elevilor în diferite orașe europene, în cooperare cu
școlile din acele orașe;

-

Crearea de legături între elevi din diferite orașe ale Europei;

-

Stabilirea de relații între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, profesioniști
în administrație, educație etc.

Membrii fondatori ai EEYP Foundation sunt:
dna. Evelyn Dolk-van der Sluis și
dnul. prof. dr. Pieter Dupon (profesor la Liceul Erasmus, Rotterdam)

