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Pécsett jártak diákjaink az Európai Ifjúsági Parlament magyar ülésén

Az Európai Ifjúsági Parlament (EIP) 2011. február 18-20.
között Pécs városában rendezte soros nemzeti kiválasztó ülését. A 16-22 éves
korosztály számára rendezett ülésen legfõképpen középiskolás diákok vesznek
részt az ország különbözõ intézményeibõl. Most elõször iskolánk is
képviseltette magát az EIP éves kiválasztásán két bátor és vakmerõ diákunk,
Bartus Bettina (11.B) és Panyi Elvira (11.A) személyében.

Az EIP egy közel 30 éves múltra visszatekintõ szervezet,
melyhez 2007 körül csatlakozott hazánk is, néhány akkor még középiskolás fiatal
sziszifuszi munkája eredményeként. A szervezet több célt is kitûzött maga elé,
melyeket oldalakon keresztül lehetne sorolni, lássuk ezek közül a legfontosabbakat:
az érdeklõdõk megismerhetik az Európai Unió mûködését, továbbá bõvíthetik
ismereteiket számos fontos kérdésben, mint például a környezetvédelem, az
emberi jogok, a médiaszabályozás, vagy éppen a munkaerõpiac kérdései. Nagyon
fontos, hogy az EIP fõleg angol nyelven kommunikál tagjaival, ezáltal a
résztvevõ diákok fejleszthetik angoltudásukat, és nemzetközi szervezet révén,
kapcsolatokat építhetnek, barátságokra tehetnek szert határon inneni és túli
fiatalokkal, továbbá rutint szerezhetnek az angol nyelvû nyilvános szereplésben
is. Minden tagországban évente rendeznek kiválasztó üléseket, melyeknek célja
az, hogy küldötteket delegáljanak az EIP éves közgyûlésére, melyet évente
szintén más országokban rendeznek.
Iskolánk két diákja péntek hajnal öt órakor indult el a 370
kilométeres útra, hogy tizenegy óra körül Pécsen csatlakozhasson a többi 37
delegált diák, számos újságíró és szervezõ mellé. Miután elfoglalták
szálláshelyüket egy középiskolai kollégiumban, az esemény egyik fõ helyszíne,
egy pécsi gimnázium felé vették útjukat, ahol a pénteki és a szombati napot
töltötték. Lányaink az ülés öt bizottsága közül a környezetvédelmi
szakbizottságot erõsítették, ahol egy ukrán szakértõ segítségével elõször is
egy csapatépítõ foglalkozáson, majd pedig egy egész napos kemény megbeszélésen
vettek részt. A megbeszélés során olyan fontos témákat vitattak meg angol
nyelven, mint az EU 20-20-20
stratégiája, a nukleáris atomerõmûvek, vagy éppen a megújuló energiaforrások
helyzete. Miután megfogalmazták álláspontjukat, következhetett az esemény
csúcspontja, a vasárnapi plenáris ülés a pécsi Megyeháza impozáns dísztermében.
Az ülés kicsinyített mása a valódi EU parlamenti üléseknek, szigorú szabályok
közepette kell elfogadtatni a jelenlévõkkel az adott bizottság álláspontját. Betti
és Elvira kiválóan helytálltak a feszültségektõl sem mentes vitákon, kiváló
kiejtéssel, és határozottan szólaltak fel, ha a helyzet úgy kívánta.
Bizottságuk javaslatait az gyûlés elfogadta, gyümölcsözõnek bizonyult tehát az
elõzõ két nap kemény munkája.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendezvényen részt vettek finn,
portugál, német, lengyel, osztrák, valamint határon túli magyar fiatalok is.
Nem maradhatott el a móka, és a kacagás sem, volt éjszakai kincsvadászat,
valamint Valentin-napi fergeteges táncparti is. Az odafelé tartó koránkelõs,
fáradt, kialvatlan 370 kilométeren talán nem sejtették diákjaink, hogy a
visszafelé tartó 370
kilométer után élményekkel, barátságokkal, hasznos tapasztalatokkal
és célokkal gazdagon térhetnek haza.

A történet itt nem ért véget, folytatás novemberben
Debrecenben, amikor is talán már több diákunk is belekóstolhat egy nemzetközi
konferencia világába.
http://gyakorlo.ektf.hu
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Köszönjük a lehetõséget az EIP-nek, a támogatást a DÖK-nek,
valamint a kitartást és az odaadó munkát Elvirának és Bettinek!
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