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TINERII

pentru o
EUROPĂ FEDERALĂTINERII

Tabăra
 internațională de la 

Loreley a fost una dintre 
numeroasele inițiative ale 

tinerilor din Europa la 
începutul anilor 

‘50.

au constituit ținta unor politici 
specifice ale UE, precum programul 
pilot ERASMUS. Totodată, tinerii și-
au exprimat proactiv ideea despre 
Europa prin asociații și mișcări 
de tineret, încă de la începutul 
procesului de integrare europeană. 
Modul în care copiii și tinerii percep 
spațiul european reprezintă un 
etalon al impactului politicilor 
europene, dar și un model pentru 
Europa viitorului.

T I N E R I I

Sus - De la stânga la dreapta: Tabără 
internațională pentru tinerii europeni 
(Loreley, Germania, 1951). HAEU, CS 94 - 
Photos: Unknown; Revista “Soleil Levant” 
editată de Asociația “Pro Pace”, secțiunea 
tineret, cu ocazia taberei internaționale de la 
Loreley.   HAEU, AM 195.

Jos: Activități organizate de 
Movimento Federalista Europeo (Mișcarea 
Federalistă Europeană - MFE) la sediul său din 
Florența, Italia (iunie 1996).  
HAEU, SP 85 - Photo: Unknown.
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Paolo Clarotti (Italia)
înalt funcționar al Comisiei Europene în perioada 1959 - 1996. 
HAEU, INT 124

Georges Rencki (Franța)
înalt funcționar al Comisiei Europene în perioada 1958 - 1992. 
HAEU, GR 149

 “J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne européenne de la jeunesse qui était une 
campagne lancée par le mouvement européen italien qui était à ses débuts à l’époque.”

 “Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus vite possible. 
[…] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes spécifiquement jeunes qui 
se rattachent à la construction europénne et de créer une conscience europénne des jeunesses 
politiques.” 

Școală gimnazială (decembrie 2019)

Școală gimnazială (februarie 2020)

Școală primară (martie 2019 )

Cum este percepută UE 
de TINERI

“Pentru mine, Europa este 
un continent cu multe 
legături ” (școală primară, 
martie 2019).

Un due tre Eu ro pa… 
Un due tre Eu ro pa… 

Se mi guardi 
ti faccio scoprir 

cosa sono dentro di me. 
Nei ricordi di infanzia passata 

dai miei nonni a me. 
Se guardi dentro di me 

vedrai storie sconosciute 
ma tutti i personaggi 

uniti a te con dei fili Europa. 

Priviți!Desene realizate de elevii 
din ciclul primar și secundar 

în cadrul atelierelor desfășurate 
sub egida programului educațional 

al HAEU. Subiectele discutate au 
fost: perspectiva individuală asupra 
Uniunii Europene, libera circulație 

a oamenilor și Declarația 
Schuman.

Un due tre.
Eu-ro-pa! 

Music: Tchaikovsky 
Chanson Italienne 
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Afișe ale Comisiei Europene. HAEU, NDG 289
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Manifestări organizate de Uniunea Europeană pentru a sărbători cifra de un milion de studenți 
ERASMUS. © European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Afișe despre programele educaționale ale Comisiei Europene. 
 HAUE NDG 8 and NDG 101 

Programele ERASMUS, 
SOCRATES și LEONARDO, inițiate 

de Comisia Europeană în perioada 
1980-1990, cu scopul de a promova 

inovația, pregătirea profesională, 
cooperarea and mobilitatea în 

educație. 

Extras din discursul lui Jacques Delors, Președintele Comisiei Europene, cu ocazia 
conferinței organizată de publicația “Le Monde”, împreună cu CEE și Universitatea 
Sorbona, cu tema „Educația, în centrul proiectului european” (2 martie 1988).
HAEU, JD 72

Buletin al Forumului Tineretului European. HAEU, JD 981

Afiș al Comisiei Europene. HAEU, NDG 468 

As
cu
lta
ți!

Manuel Marín González (Spania)
 Vicepreședintele Comisiei Europene în perioada 1986 - 1999. 
HAEU, INT 631  

 “… pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que fue pionero en su 
género, y que confirmó a nivel europeo algo tan importante como las autonomías de 
las universidades que fue el programa Erasmus.”

POLITICA 
DE TINERET 

a Uniunii Europene


