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МЛАДЕЖ

са група, за която ЕС изработва 
конкретни политики, като 
водещата програма „Еразъм“, 
например. В същото време, 
те активно изразяват своята 
идея за Европа чрез младежки 
организации и движения, още 
от самото начало на процеса 
на европейска интеграция. Как 
децата и младите хора възприемат 
европейското пространство е 
измерител за въздействието на 
европейските политики, но също 
така и подробен план за бъдещето 
на Европа.

М Л А Д И Т Е 
Х О Р А

за
федерална ЕвропаМЛАДЕЖТА

Лагерът 
Лорели е една 

от многобройните 
инициативи, организирани 

от младите европейци в 
началото на 50-те

 години.

Международен лагер за европейска младеж в Лорели, Германия, 1951г.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown.

Паоло Клароти (IT)
длъжностно лице в Европейската комисия 
1959 - 1996 г. HAEU, INT 124 

Жорж Ренки (ФР) 
длъжностно лице в Европейската комисия 1958 - 1992 г. 
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.” 

Ч
уй

Мануел Марин
Гонсалес (ES)

Заместник-председател на 
Европейската комисия 1986 - 1999 г.

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.”

Чуй

Дейности на Movimento Federalista Europeo (MFE) в централата му 
във Флоренция, Италия, юни 1996 г.

HAEU, SP 85 - Photo: Unknown.

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА в ЕС

Un due tre.
Eu-ro-pa! 

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.

Ляво: Плакат, създаден от 
Европейската комисия.
HAEU, NDG 289.
Дясно: Основно училище, март 2019 г.

Средно училище, февруари 2020 г. Средно училище, декември 2019 г.
Основно училище, март 2019 г.

Как
МЛАДИТЕ 

ХОРА 
възприемат 

ЕС

Рисунки на ученици от 
начални и средни училища 
в рамките на семинарите, 

проведени по образователната 
програма HAEU. Обсъжданите 

теми са: индивидуалната 
перспектива за Европейския 
съюз, свободното движение 

на хора и декларацията 
Шуман.

Програмите 
„Еразъм“, „Сократ“ и 

„Леонардо“, стартирани 
от Европейската комисия 

между 80-те и 90-те години на 
миналия век, целят да насърчат 

иновациите, обучението, 
сътрудничеството и 

мобилността в 
образованието.

„За мен, Европа е континент, свързан 
с много нишки“, начално училище, 
март 2019 г.

Music: Tchaikovsky - Chanson 
Italienne - Op.39 n ° 15

Тържества, организирани от Европейския съюз по 
повод включването на общо един милион студенти 
по програма “Еразъм”.© European Communities 
1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte.

Ляво: Откъс от реч на Жак Делор, председател на Европейската 
комисия, по време на конференцията, организирана от Le Monde, 
съвместно с ЕИО и Université de la Sorbonne, на 2 март 1988 г., на 
тема „Образованието в основата на европейския проект“. HAEU, 
JD 72.
Дясно: Бюлетин на Европейския младежки форум. HAEU, JD 981.

Плакати за образователни програми на ЕС, създадени от 
Европейската комисия. От ляво на дясно: HAEU, NDG 8; 
HAEU, NDG 101; HAEU, NDG 468.

Списание „Soleil Levant“ (фр., “Изгряващо слънце”) на асоциацията 
„Pro Pace“, младежка секция, на лагера в Лорели. HAEU, AM 195. 
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