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Projek,	  sisu	  
•  Projek,	  eesmärgiks	  on	  algatada	  rohujuure	  tasandil	  debaD	  Euroopa	  

Liidu	  tuleviku	  üle	  erinevatel	  otsustustasanditel,	  kaasates	  riigi-‐	  ja	  
omavalitsusametnikke,	  noori,	  eDevõtjaid,	  vanemaid	  inimesi	  ning	  
sotsiaalselt	  ebavõrdses	  olukorras	  või	  tavaliselt	  vähem	  kaasatud	  
inimesi.	  	  

•  Projek,	  põhiküsimuseks	  on	  “Kas	  EL	  peaks	  liikuma	  ühtse	  riigi	  suunas	  
või	  jääma	  erinevate	  riikide	  liiduks?”.	  Ühes	  või	  teises	  suunas	  
liikumine	  loob	  omakorda	  aluse	  järgmistele	  olulistele	  küsimustele	  –	  
milliseks	  peaksid	  tulevikus	  muutuma	  liikmesriikide	  põhiseadused,	  
maksusüsteem,	  kaitsekulutused,	  sotsiaalabi,	  välispolii,ka?	  	  

•  Projek,s	  osalevad	  Euroopa	  Liidu	  uued	  ja	  uuemad	  liikmed	  (Ees,,	  
Lä,,	  Horvaa,a)	  ning	  kandidaatriik	  Bosnia	  ja	  Hertsegoviina.	  Seeläbi	  
on	  esindatud	  erinevad	  lähenemised	  ja	  lähtekohad	  EL	  
tulevikuküsimustele.	  



Bosnia	  ja	  Hertsegoviina	  
•  mai-‐september	  2015	  –	  eDevalmistav	  etapp	  	  
•  okt-‐nov	  2015	  –	  ümarlauad,	  töötoad	  ja	  konverents	  
•  Koostöö	  Sarajevo	  ja	  Banja	  Luka	  ülikoolidega,	  seminarid,	  avalikud	  arutelud	  

oktoobris	  2015	  
•  Lõppkonverents	  novembris	  2015	  Sarajevos	  
•  Tudengiküsitlus	  -‐70	  vastajat	  

–  50%	  arvas,	  et	  BiH	  ei	  liigu	  edasi	  EL-‐liitumiskõnelustel	  
–  68%	  vastajatest	  suhtus	  EL-‐i	  enam-‐vähem	  posi,ivselt,	  13%	  pos,	  6%	  neg,	  

10%	  pea	  neg.	  
–  EL	  sisekriis	  on	  lõhkunud	  riikide	  liidu	  olemust:	  45%	  jah,	  10%	  ei,	  13%	  ei	  

tea	  
–  41%	  tudengitest	  uskus,	  et	  EL	  ei	  taha	  BiH-‐i	  liikmeks	  



Horvaa,a	  
•  Aprill	  2015	  –	  seminar	  tudengitele	  Zagrebis	  “EU	  in	  a	  Brird’s	  Eye	  view	  for	  

students”	  
•  Mai	  2015	  –	  noortekonverents	  Zagrebis	  “Youth	  inclusion	  into	  the	  Shaping	  

of	  EU”	  
•  Juuli	  2015	  –	  seminar	  HR	  omavalitsuste	  naispolii,kutele	  “Female	  

par,cipa,on	  in	  Croa,a”	  
•  September	  2015	  –	  seminar	  KOV	  polii,kutele	  Zadar’is	  	  “EU	  in	  a	  Bird’s	  Eye	  

view”	  
•  European	  Sport’s	  Week	  –	  kuidas	  osaleda	  EL	  polii,kate	  kujundamises	  oma	  

kodukoha/linnaruumi	  kaudu	  
•  November	  –	  töötuba	  “Building	  knowledge	  and	  altude	  –	  for	  crea,on	  of	  

EU	  future”	  



Ees,	  
•  Mai	  2015	  avalik	  aruteluõhtu	  	  “Appi	  pagulased	  tulevad”	  Ees,	  

Pagulasabi	  ja	  ENL-‐iga	  
•  September	  2015	  ideekorje	  Ökomäss	  fes,valil	  
•  Oktoober	  2015	  eDevõtjate	  aruteluõhtu	  “Euroopa	  Liidu	  

majanduse	  tulevik”	  
•  November	  2015	  konverents	  “Rahvuslus	  muutuvas	  maailmas”	  

korp!	  Sakalaga	  
•  Detsember	  2015	  seminar	  Mustvee	  keskkooli	  õpilastega	  


