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OS JOVENS

têm sido alvo de políticas
comunitárias específicas, como o
emblemático programa Erasmus,
mas desde o início do processo de
integração europeia que também
manifestaram pró-ativamente a
sua ideia da Europa através de
associações e movimentos juvenis.
A forma como as crianças e os
jovens encaram o espaço europeu
dá-nos a medida do impacto das
políticas europeias bem como o
modelo para a Europa do futuro.

O Campo de
Loreley foi uma
das muitas iniciativas
organizadas por jovens
europeus no início da
década de 1950.

Ouvir

Acampamento Internacional da Juventude Europeia em Loreley, Alemanha, 1951.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown.
Análise “Soleil Levant” da associação “Pro Pace”, secção
juventude, no Campo de Loreley. HAEU, AM 195.

Paolo Clarotti (IT)

Georges Rencki (FR)

funcionário da Comissão Europeia em 1959 - 1996.
HAEU, INT 124

funcionário da Comissão Europeia em 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.”

POLÍTICA PARA A JUVENTUDE da EU

Atividades do Movimento Federalista Europeu (MFE) na sua sede em
Florença, Itália, Junho de 1996. HAEU, SP 85 - Photo: Unknown.

Os programas Erasmus,
Sócrates e Leonardo,
lançados pela Comissão
Europeia entre os anos 80 e
90, tinham como objectivo
promover a inovação, a
formação, a cooperação
e a mobilidade na
educação.
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Manuel Marín
González (ES)
Vice-presidente da Comissão
Europeia 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.”

Esquerda: Excerto do discurso de Jacques Delors, Presidente da
Comissão Europeia, durante a conferência organizada pelo Le
Monde, em conjunto com a CEE e a Université de la Sorbonne, a
2 de Março de 1988, sobre “A educação no coração do projecto
europeu”. HAEU, JD 72.
Direita: Boletim do Fórum Europeu da Juventude. HAEU, JD 981.

Cartaz elaborado pela Comissão Europeia.
Da esquerda para a direita: HAEU, NDG 8; HAEU, NDG 101;
HAEU, NDG 468.

Celebrações organizadas pela União Europeia após
atingir o marco histórico de um milhão de estudantes
ERASMUS. © European Communities 1992 Source: EC – Photo: Christian Lambiotte.

Como os JOVENS
entendem a UE

“Para mim, a Europa é um
continente ligado por muitos
fios”, escola primária, Março de
2019.
Desenhos de alunos do
ensino primário e secundário
realizados em workshops
promovidos pelo programa educativo
AHUE. Os temas abordados foram:
a perspectiva individual da União
Europeia, a livre circulação de
pessoas e a Declaração
Schuman.

Esquerda: Cartaz elaborado pela
Comissão Europeia.
HAEU, NDG 289.
Direita: Escola primária, Março de 2019.

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.
Escola Secundária, Fevereiro de 2020
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Escola primária, Março de 2019

Escola Secundária, Dezembro de 2019
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