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ir bijuši konkrētu ES politikas
iniciatīvu (piemēram, Erasmus
pamatprogramma) mērķauditorija,
taču vienlaikus viņi ir arī
proaktīvi pauduši savu Eiropas
redzējumu, jau kopš pašiem
Eiropas integrācijas aizsākumiem
apvienojoties asociācijās un kustībās.
Tas, kā bērni un jaunieši uztver
Eiropas telpu, ir bijusi Eiropas politiku
ietekmes mēraukla un vienlaikus
Eiropas nākotnes plānu pamats.

Lorelejas
nometne bija viena no
neskaitāmajām Eiropas
jaunatnes organizētajām
iniciatīvām 20. gadsimta
50. gadu sākumā.

Klausieties

Eiropas jaunatnes starptautiskā nometne Lorelejā, Vācijā, 1951. gads.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown.

Paolo Klaroti (Itālija)

Žoržs Renki (Francija)

Eiropas Komisijas ierēdnis 1959 - 1996.
HAEU, INT 124

Eiropas Komisijas ierēdnis 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.”

Asociācijas „Pro Pace” jaunatnes nodaļas apskats „Soleil Levant”,
Lorelejas nometne. HAEU, AM 195.

“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.”

JAUNATNES POLITIKA ES

Kustības „Movimento Federalista Europeo” (MFE) aktivitātes tās
galvenajā birojā Florencē, Itālijā, 1996. gada jūnijs.
HAEU, SP 85 - Photo: Unknown.

Eiropas Komisijas 20.
gadsimta 80. un 90. gados
izveidoto Erasmus, Socrates un
Leonardo programmu mērķis bija
veicināt inovāciju, mācīšanos,
sadarbību un mobilitāti
izglītības jomā.

Klausieties

Manuels Marins
Gonsaless (Spānija)
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks 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.”

Pa kreisi: fragments no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žaka
Delora uzrunas laikraksta „Le Monde” rīkotajā konferencē
„Izglītība Eiropas projekta centrā” sadarbībā ar EEK un
Sorbonnas Universitāti, 1988. gada 2. marts. HAEU, JD 72.
Pa labi: Eiropas Jaunatnes foruma apkārtraksts. HAEU, JD 981.

Eiropas Komisijas veidotie ES izglītības programmu plakāti.
No kreisās uz labo pusi: HAEU, NDG 8; HAEU, NDG 101; HAEU,
NDG 468.

Eiropas Savienības rīkotās svinības par godu miljona
studentu skaita sasniegšanai Erasmus programmā.
© European Communities 1992 Source: EC – Photo: Christian Lambiotte.

Ko par es domā

„Eiropa man ir daudziem pavedieniem
sasaistīta pasaules daļa,”
pamatskolēna atziņa, 2019. gada marts.

Pamatskolas
un vidusskolas skolēnu
zīmējumi par ESVA izglītības
programmas darbsemināros
apspriestajiem tematiem:
personisks Eiropas Savienības
skatījums, cilvēku brīva
pārvietošanās un Šūmana
deklarācija.

JAUNIEŠI

Pa kreisi: Eiropas Komisijas veidots
plakāts. HAEU, NDG 289.
Pa labi: pamatskola, 2019. gada
marts.

Un due tre.
Eu-ro-pa!
Music: Tchaikovsky - Chanson
Italienne - Op.39 n ° 15
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.
Vidusskola, 2020. gada februāris.

EIROPA UN

EIROPIEŠI

Pamatskola, 2019. gada marts.

Vidusskola, 2019. gada decembris.
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