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waren het doelwit van 
specifiek EU-beleid, zoals het 
paradepaardje programma 
Erasmus, maar vanaf het 
begin van het Europese 
integratieproces gaven ze 
ook proactief uitdrukking 
aan hun idee van Europa 
via jongerenverenigingen 
en -bewegingen. Hoe 
kinderen en jongeren de 
Europese ruimte ervaren, 
is een maatstaf voor de 
impact van Europees beleid 
en een ontwerp voor het 
Europa van de toekomst.

J O N G E R E Nvoor een 
FEDERAAL EUROPAJ E U G D

Het Loreley kamp 
was een van de vele 

initiatieven die begin 
jaren vijftig door jonge 

Europeanen werden 
georganiseerd.

 Internationaal kamp voor de Europese jeugd aan de Loreley, Duitsland, 1951. 
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown.

Paolo Clarotti (IT)
Ambtenaar van de Europese Commissie
1959 - 1996. HAEU, INT 124 

Georges Rencki (FR)
Ambtenaar van de Europese Commissie
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.” 
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Manuel Marín 
González (ES)

Vice-voorzitter van de Europese 
Commissie 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.”

Luisteren

Activiteiten van de Movimento Federalista Europeo (MFE) op het 
hoofdkantoor in Florence, Italië, juni 1996.

HAEU, SP 85 - Photo: Unknown.

JEUGDBELEID in de EU 

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.

Links: Affiche geproduceerd door de 
Europese Commissie.
HAEU, NDG 289.
Retchs: Basisschool, maart 2019.

Middelbare school, februari 2020 Middelbare school, december 2019
Primary school, March 2019.

Hoe de EU door JONGEREN  
waargenomen  

wordt
Tekeningen van 

leerlingen in het basis- en 
secundair onderwijs in het 

kader van de workshops van het 
onderwijsprogramma HAEU. De 

behandelde onderwerpen waren: 
het individuele perspectief op de 
Europese Unie, het vrije verkeer 

van mensen en de 
Schuman-verklaring.

De Erasmus-, 
Socrates- en Leonardo-

programma’s, gelanceerd door 
de Europese Commissie tussen 

de jaren tachtig en negentig, waren 
op het bevorderen van innovatie, 

opleiding, samenwerking en 
mobiliteit in het onderwijs 

gericht. 

“Voor mij is Europa een 
continent dat met veel draden 
verbonden is”, basisschool, 
maart 2019

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

Viering georganiseerd door de Europese Unie van het 
bereiken van de mijlpaal van een miljoen ERASMUS-
studenten.  © European Communities 1992 - 
Source: EC – Photo: Christian Lambiotte.

Links: Uittreksel uit een toespraak van Jacques Delors, 
voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de conferentie 
die Le Monde samen met de EEG en de Université de la 
Sorbonne op 2 maart 1988 organiseerde over “Education at the 
Heart of the European Project”. HAEU, JD 72.
Rechts: Bulletin van het Europees Jeugdforum. HAEU, JD 981.

Affiche geproduceerd door de Europese Commissie. 
Van links naar rechts: HAEU, NDG 8; HAEU, NDG 101; 
HAEU, NDG 468.

Review “Soleil Levant” van de vereniging “Pro Pace”, 
jeugdafdeling, over het Loreley kamp. HAEU, AM 195. 
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