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WAT IS EYP?
Het European Youth Parliament (EYP) of Europees Jeugdparlement is een politiek onafhankelijk educatief
project gericht op jongeren. Sinds 1987 helpt EYP scholieren en studenten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, actief betrokken te zijn bij de maatschappij en
Europa te ontdekken. EYP conferenties worden georganiseerd dóór en vóór jongeren: onze organisatie is
volledig non-profit en wordt draaiende gehouden door
jonge vrijwilligers die zelf ooit deelnemer waren. Zo
bereikt het EYP per jaar bijna 35 duizend jonge mensen
in 40 Europese landen. Het internationale kantoor van
het EJP bevindt zich bij de Schwarzkopf Stiftung in Berlijn.

De voorrondes

WAT DOET EYP NL?
De Nederlandse fractie van het Europees Jeugdparlement is gesticht in 1998 en bereikt inmiddels honderden scholieren per jaar. EYP
Nederland begint op het regionale niveau
met vier voorrondes. Van deze voorrondes
worden enkele scholen uitgenodigd voor
onze Nationale Conferentie, waar scholieren
geselecteerd worden voor de Internationale
evenementen. Ook scholieren die niet geselecteerd worden, kunnen actief blijven bij
EYP. Iedereen die gemotiveerd is, is welkom!

Tijdens een voorronde komen scholieren van verschillende Nederlandse scholen een weekend bij
elkaar om actuele Europese onderwerpen te onderzoeken en bespreken. Inschrijven kan
individueel, of in een schooldelegatie van 6-8 leerlingen. Voorheen duurden de voorrondes 1 dag, maar met ingang van dit jaar zijn wij overgestapt op tweedaagse voorrondes. Deze Extended Preliminary Rounds bieden met twee dagen meer tijd voor
ontwikkeling en een rijkere ervaring voor iedereen. Een tweede verandering is
dat leerlingen niet over kant-en-klare stellingen debatteren, maar hun eigen
wetsvoorstel schrijven en zo hun stem laten horen.
De hoofdonderdelen van elk evenement zijn Teambuilding, Commissiebesprekingen en de Plenaire Vergadering. De evenementen worden op touw gezet
door een internationaal team van vrijwilligers: organisatoren, begeleiders en
jonge creatievelingen die de sessie vastleggen met foto en film.
In de Nederlandse voorrondes vindt de Teambuilding fase plaats
op zaterdagochtend, onder begeleiding van een jonge vrijwilliger. Door middel van binnen- en buitenactiviteiten leren
scholieren elkaar beter kennen en worden samenwerkingsprincipes vastgesteld. Die opgezette basis stelt de
groep in staat om respectvol en effectief samen te
werken tijdens de Commissiebesprekingen op zaterdagmiddag.

Tijdens deze besprekingen komen de groepen door eigen kennis en ideeën tot oplossingen
voor actuele Europese problemen.
Als onderdeel van het cultureel programma is er op zaterdagavond Eurovillage: een
buffet met lekkernijen uit verschillende Europese landen. Elke school presenteert
een ander land, zodat deelnemers andere culturen en tradities leren kennen.
Op zondag komen alle commissies bij elkaar om de moties te bespreken in de
Plenaire Vergadering, waar een parlement wordt nagebootst. Door middel van
speeches en open debat worden de moties besproken, aangevuld en verbeterd.
Zo wordt constructief bijgedragen aan elkaars ideeën. Daarna nemen de deelnemers afscheid van elkaar.
De voorrondes van 2018-2019 vinden plaats in november, december en januari. Specifieke data en locaties worden binnenkort bekend. De kosten voor een
schooldelegatie zijn 275 euro, hiervoor kunnen 6 tot 8 leerlingen meedoen. De
kosten voor een individuele inschrijving zijn 40 euro. Uw bijdrage wordt gebruikt
voor materialen, eten en drinken, vervoer van en naar accommodaties en andere voorzieningen. Het welzijn van de leerlingen is een prioriteit voor ons:
wij streven ernaar gezonde en voedzame maaltijden te serveren en voldoende nachtrust te garanderen.

Nationale en internationale evenementen

Deelnemers van de voorrondes worden geselecteerd op teamwork, cultureel en politiek bewustzijn, taalvaardigheden, en
respect voor anderen. Een selectie van scholen wordt uitgenodigd voor de Nationale Selectie Conferentie. Met twee dagen
durende commissiebesprekingen, gastsprekers, meer internationale vrijwilligers en een grootschalig debat is dit werkelijk
een onvergetelijke ervaring.
Op de Nationale Conferentie worden individuele deelnemers
geselecteerd voor een Internationale Sessie, die driemaal per
jaar door heel Europa worden gehouden. Hier worden 300 deelnemers uit 40 landen tien dagen lang ondergedompeld in Europese
vraagstukken. Ze leren elkaars achtergrond kennen en er ontstaan
grensoverschrijdende vriendschappen. De Nederlandse fractie heeft dit
jaar de eer om één van de Internationale Sessies verzorgen: in oktober 2018 zal
de 88e Internationale Sessie plaatsvinden in Rotterdam.
De Internationale Sessie is de laatste stap in dit traject, maar niet het einde. Hierna kunnen deelnemers doorgroeien als vrijwilliger. Iedereen kan zich aanmelden voor evenementen in binnen- en buitenland, ook scholieren die niet geselecteerd zijn. Vrijwilligers worden op hun motivatie en visie geselecteerd. Door dit proces
ontwikkelen ze tal van nieuwe vaardigheden, en kunnen ook zij Europa verkennen.

Resultaten en Impact

Door middel van hun eigen voorbereiding en de discussies door het programma heen, worden de deelnemers
werkelijk experts in hun onderwerpen. De resultaten zijn zichtbaar en duurzaam: 90% van onze deelnemers
zegt waardevolle vaardigheden geleerd te hebben die ze in de toekomst zullen helpen. Ook hebben meer dan
80% van de deelnemers meer interesse in Europa na een sessie: Wij laten jongeren zien dat zij een eigen stem in
Europa hebben.
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