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Gammal som gatan eller evigt ung?

Hur gammal är man när man är gammal, och hur beskriver man bäst vad det innebär? Att
definiera ung är lätt: Den som är det vet vad det är, och den som är gammal vet vad det var.
Men gammal? Vad är det? Och kan man på vägen mot ålderdomen vara ganska ung, lagom
gammal eller rentav ungdomlig? Det är inte så lätt att räta ut dessa frågetecken, men den som
lever får se.
I år firar vi att EU blivit 60, vilket innebär att vår organisation är lite äldre jämfört med många
andra sammanslutningar, men ändå i samma ålder som FN och Nato. De grundades 1945
respektive 1949 och har med andra ord också några år på nacken. Den gemensamma
nämnaren för dessa tre är att de bildades som en reaktion på andra världskrigets tragedier.
Den tidens världsledare ville skapa en bättre och fredligare framtid, och ville möjligen också
motbevisa talesättet att allt var bättre förr.
Både du och jag kan troligen ganska lätt se att mycket i dag är bättre än förr i världen.
Givetvis påverkas vi alla av globala förändringar, men detta är ett växelspel. Vi reagerar på
händelser ute i världen, men vi tar också egna initiativ som påverkar andra. Detta gäller inte
minst miljöfrågorna, som just EU arbetar mycket aktivt med. Syftet är att lösa vår tids
problem, så att ni unga – och en gång era barn – får en bättre värld att leva i. Om samarbetet
på miljöområdet inte hade funnits, hade läget varit betydligt värre. Men numera tar vi viktiga
gemensamma initiativ, som påverkar många länders politik i både denna och andra viktiga
framtidsfrågor. På ett liknande sätt har vi alla också glädje av satsningar i vardagen, på
digitalisering och slopade roamingavgifter, vilket är viktigt när man nu kan resa fritt och
studera var man vill inom EU. I dag är en tids utlandsstudier – ofta inom Erasmusprogrammet
– ett självklart inslag i många ungdomars utbildning. Dessa exempel illustrerar det ständiga
samspelet mellan organisationen EU och oss medborgare, ett samspel som finns för att vi ska
kunna göra det bästa av våra liv på ett sätt som förr i tiden ofta var omöjligt.
När EU nu fyllt 60 år, ser vi en lite äldre organisation som på det hela taget ändå åldrats med
värdighet. Hemligheten bakom detta är en kombination av förnyelseförmåga och aktiva
satsningar på medborgarna, särskilt på er ungdomar. Tack vare er vitalitet är det en pigg
organisation vi firar i år. Kanske inte evigt ung men för alltid ungdomlig.

