
 

 

WNIOSKI I REKOMENDAJE WYPRACOWANE NA SPOTKANIU 

Co zrobić, żeby młodzi ludzie brali aktywny i świadomy udział w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego? 

1. Stworzenie wspólnej ordynacji wyborczej, tak by obywatele i obywatelki mieli podobne 

prawa wyborcze (np.: związane z wiekiem) oraz, żeby wybory dzięki temu stały się bardziej 

wspólne i europejskie a mniej powiązane z prawodawstwem i zwyczajami krajowymi.  

2. Wprowadzenie głosowania elektronicznego, dzięki któremu samo głosowanie stanie się 

łatwiejsze, ale także bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi. 

3. Zwiększenie wymiaru edukacji europejskiej w szkołach w całej Europie. 

4. Większa obecność spraw związanych z Unia Europejską oraz z codziennym życiem 

społeczeństwa europejskiego w mediach, tak by wzmacniać zainteresowanie oraz poczucie 

wspólnoty i tożsamości europejskiej. Ważne jest też poruszanie aktualnych, wspólnych spraw 

europejskich. Chodzi to skuteczną obecność oraz treści problemowe a nie polityczne czy 

związane z aktualnym spotem partyjnym, krajowym. W pierwszej kolejności chodzi tu  

o bardziej proaktywną rolę m.in. instytucji UE (Przedstawicielstwa Komisji i Parlamentu, 

EuroDesk, Punkty Europe Direct, Biura Informacyjne).  

5. Edukacja szkolna i dorosłych w zakresie dezinformacji w mediach społecznościowych jest 

szczególnie ważna w kontekście kryzysu tradycyjnego dziennikarstwa oraz problemów  

z jakością informacji. 

6. Edukacja o kompetencjach Parlamentu Europejskiego oraz jego działaniach w trakcie kadencji 

– w Polsce w sytuacji bardzo ograniczonego programu WOS-u to ważna kwestia. 

7. Kampanie pro-frekwencyjne i informacyjne – ważne jest tworzenie kampanii o dużym 

zasięgu, lokalnie zrozumiałych i przekonywujących. 

 

Co warto zrobić, żeby młodzi ludzie chcieli brać udział w konsultacjach i innych formach tworzenia 

prawa, projektów decyzji dotyczących życia w Unii Europejskiej? 

1. Ważne jest zadbanie w całej Europie o podstawową edukację do udziału w procesach 

decyzyjnych. Ludzie muszą mieć czas, żeby oswoić się i nauczyć się konsultacji i innych form 

partycypacji w demokracji. Dlatego ważne są „Małe przykłady”. Wprowadzić na poziomie 



lokalnym (np. uczniowskim, szkolnym) "mini konsultacji obywatelskich", które byłyby na wzór 

tych "dużych". Tematy konsultacji np. co będzie w sklepiku szkolnym. „Czy uczniowie mogą 

wychodzić do pobliskiego sklepu na przerwach”, itp. Zainwestowanie w lokalną edukację 

obywatelską w szkołach w małych społecznościach może przełożyć się na aktywność także na 

poziomie unijnym. Inwestujemy wspólne unijne fundusze w drogi czy remonty lokalne, to 

może warto także w edukację obywatelską? Być może na poziomie „mikro” można 

decydować także o np. o tym, jakie projekty Erasmusowe powinna realizować szkoła? 

2. Konsultacje, narady i inne formy demokracji partycypacyjnej powinny być projektowane  

w sposób atrakcyjny, jeśli chodzi o formę, przystępny, jeśli chodzi o łatwość wzięcia udziału  

i różnorodny – tak by ludzie w różnej sytuacji życiowej, o różnych zasobach z różnymi 

kompetencjami odnaleźli się w tych procesach. 

3. Konsultacje, narady i inne formy demokracji uczestniczącej (na miejscu lub zdalne) powinny 

być prowadzone przez zaangażowanych, życzliwych, bezstronnych animatorów, którzy 

pobudzą ludzi do wyrażania swoich poglądów, ale także zadbają o twórczą i przyjazną 

atmosferę. Ważne jest by te formy udziału w demokracji były aktywnie moderowane  

i animowane – należy wychodzić do ludzi i bardzo zachęcać ich do uczestnictwa, bo mogą być 

onieśmieleni. 

4. Należy bardzo skuteczniej docierać do ludzi z wyraźnym przekazem, że „konsultacje to nie 

spotkanie ekspertów. Nie trzeba czuć się w pełni kompetentnym". Inaczej ciągle będą w nich 

uczestniczyć tylko pewni siebie eksperci albo aktywiści, a głos zwykłych ludzi nie wybrzmi  

i nie przyczyni się do dobrego rozpoznania problemów czy znalezienia właściwych rozwiązań. 

 

Co warto zrobić, żeby młodzi inicjowali i realizowali różnego rodzaju oddolne przedsięwzięcia? 

1. Otwarcie łatwych, dostępnych programów grantowych, z których może skorzystać młodzież  

i w ten sposób uczyć się tworzenia, wdrażania i rozliczania projektów. Także „mini” i „mikro” 

grantów dla organizacji młodzieżowych nabierających doświadczenia w realizacji projektów. 

2. Konkursy grantowe powinny być dla młodych ludzi bardzo proste formalnie i przystępnie 

opisane. 

3. Konieczne jest szerokie propagowanie tego typu konkursów grantowych, żeby młodzi ludzie 

czuli, że realizując swoje małe projekty budują także wspólnotę europejską.  

4. Zadbanie o to, żeby projektowe myślenie i sposób uczenia się był powszechny w szkołach, 

stąd warto zadbać o edukację metodą projektów w każdej europejskiej szkole. 

5. Szkolenie nauczycieli, samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad w tym jak pisać 

projekty lokalne, europejskie oraz jak zdobywać środki na nie. 

6. Ułatwiać młodym ludziom i dorosłym pracującym z młodzieżą tworzenie partnerstw 

międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 


