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Tänker EU på sådant som är viktigt för oss unga idag?
I år är det 15 år sedan folkomröstningen om Europeiska unionen, då de svenska och
finska folken fick säga sitt och röstade ja till medlemskap. För dig som är ung idag är det
säkert en självklarhet att vi är med i EU-samarbetet och att EU:s institutioner och
medlemsstater under valspråket Förenade i mångfalden verkar för fred, välstånd och
frihet. Samtidigt hörs kritiska röster och somliga förespråkar till och med ett utträde ur
EU. Det handlar om vår framtid och just därför är det viktigt att du skaffar dig en
uppfattning om vad EU står för.
EU fungerar i stort sett som de flesta demokratier. Bland de viktigaste institutionerna
finns en folkrepresentation, Europaparlamentet, ett organ som företräder
medlemsstaterna, Europeiska unionens råd och ett verkställande organ, Europeiska
kommissionen.
Hur tar då EU:s institutioner itu med de frågor som ligger oss varmast om hjärtat?
Miljön är en viktig fråga för unga idag. Klimatförändringarna drabbar ju hela världen och
inte bara enstaka länder och därför tar medlemsstaterna inom EU gemensamma mått och
steg för att skydda vår utsatta miljö. Tillsammans får vi tillräcklig tyngd för att få ett ord
med i laget på den internationella miljöarenan.
Utbildning och sysselsättning är andra exempel: bortåt två miljoner ungdomar har hittills
getts möjlighet att inom ramen för Erasmus-programmet plugga i ett annat EU-land, lära
känna en annan kultur på djupet och, på köpet, skaffa sig nya vänner! Inte oviktigt är
också att de förbättrar sina chanser att få jobb efter avslutade studier.
EU arbetar också för fred och stabilitet i hela vår värld, bland annat genom en generös
utvecklings- och biståndspolitik, då det anses att ökat välstånd i fattiga länder minskar
risken för väpnade konflikter. Genom handelspolitik försöker man se till att de fattigaste
länderna också får ta del av globaliseringens positiva effekter.
Detta är bara ett fåtal exempel på vad vi kan åstadkomma gemensamt inom EU, nu och i
framtiden – det är ju inte utan att man undrar vad Europa vore utan EU, eller hur?

