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Paz: Em 2012, a UE foi recompensada por promover a paz, a reconciliação, a democracia e os direitos 
humanos na Europa ... A UE decidiu atribuir o dinheiro do Nobel paz para as crianças que não têm a 
oportunidade de crescer num país em paz. Além disso, a UE duplicou o dinheiro deste apoio (930.000 
€) para um total de € 2 milhões. Mais de 28 mil crianças foram beneficiadas até o hoje, ação iniciada a 
partir de quatro projetos de educação de emergência , começadas no ano passado.

Os doze temas da ESAN para as eleições europeias 2014:

Paz; Defesa e segurança; Economia, Euro e da União Económica; Base social e Ordenado mínimo; Pesquisa e 

Desenvolvimento; Emprego, pobreza e insegurança; Direitos humanos; Ambiente, Energia e Ecologia; Viver juntos; Ensino 

e educação popular; Internacional; Papel do Parlamento Europeu;

Defesa e Segurança:  É necessário instaurar uma defesa europeia independente de um 
estado maior, permanente e europeu ou é necessário ter em consideração o gasto continuo de 
orçamentos europeus? E partilhar o ponto de vista que, quando as necessidades basicas da população 
são cada vez mais dificeis de atingir, uma politica feita para manter ou para fortaler o potencial militar 
não pode ser posto em prática, por ditadores aprendizes aos olhos de que este potencial será 
necessário de forma a conter revoltas populares!...

Outra ideia, sobre a pesquisa, desenvolvimente e implicações industriais, como o exemplo americano 
nos mostrou, objectivos militares e civis são dificeis de separar. Uma gama de satelites, drones, por 
exemplo, podem dar informações para climatólogos, agricultores e os militares.

Certos investimentos militares podem beneficiar empregos civis?

Economia, Euro e a União Económica: Para que a união económica e monetária possa 
estar associada a um reforço da coordenação das politicas sociais e das politicas para o 
emprego… a recomendação relativa á « garantia para a joventude » está de acordo com 
uma iniciativa de emprego para os jovens, com um orçamento de 8 milhões de euros, são 
os exemplos de ações colectivas  que são sobre a resolução de problemas que afectam 
certas partes da União económica e monetária…

Depois de três meses colocámos as nossas decorações

Em cada mês utilizamos duas paginas de ideias (que circulam actualmente pela Europa)

E duas páginas de testemunhos… de forma a provocar uma reação, uma explosão dentro dos 

nossos leitores… convidando-os a votar nas eleições europeias em 2014. todas estas ideias

terão valor quando forem transportadas pelos membros parlamentares, das instituições

europeias, e se transformarem em leis

Sabia : Sobre a Iniciativa dos
Cidadãos europeus ?
A iniciativa europeia dos cidadãos
é o primeiro processo de
democracia participativa de
caracter internacional. Se um
milhão de assinaturas serão
conseguidas, cidadãos podem
obter uma audiência no
parlamento europeu de forma a
apresentar uma ideia na agenda
da comissão europeia, e também
para promover um rascunho de
medidas sobre a regulação
europeia

Fontes : www.europesolidaire.eu/... Comissão Europeia…… www.lemonde.fr…

União dentro da diversidade
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Papel do parlamento europeu: 
Por uma economia positiva – Grupo de reflexão presidido por Jacques Attali. (Extrato)

A economia positiva constitui uma saida do presente problema social.

Ela necessita da reterritorialização das empresas e dos individuos afortunados dentro de um sistema 
económico unificado e pacifico globalmente, dentro do principio ideológico da concorrencia, 
equivalente dentro dos mandamentos da lei do mais forte, são substituidos por uma gestão solidária e 
de uma contribuição de um cada um de acordo com suas possibilidades para o esforço comum.

Infelizmente mantém-se o altruismo  durante 50 anos no máximo para demonstrar as suas virtudes no 
contexto de uma economia positiva e para operar a próxima grande viragem indispensavel. 

Direitos do Homem: Harmonização dos direitos sociais do topo. Ver todos os ordenados minimos, 
proteções sociais, e direitos das mulheres, como direitos básicos e necessários … « se nós queremos 
que as nossas sociedades progridam, no tópico de desenvolvimente sustentavél, justiça social e 
crescimento económico, é essencial que as mulheres tenham o espaço   de direito para serem ouvidas. 
« Explica Jacqueline Franjou – (Directora Geral do Forum da Mulher Para a Economia e Sociedade).

Viver juntos: Defender e promover os Serviços Públicos Europeus: - Serviços Industriais e 
comerciais relevantes á gestão de propriedade reconhecida como comum: água, comida 
produção agricola, recursos energéticos… - Serviços administrativos ligados á produção de 
serviços técnicos: telecomunicações, transportes,  actividade temporal e espacial, várias 
areas de pesquisa científica, serviços de assistência médica … Serviços Administrativos 
organizando a cooperação de autoridades nacionais e internacionais em várias áreas: 
segurança em muitos aspectos (luta contra o trafico de droga, mafia, actos terroristas, 
repressão de crimes) , a procura de economias de escala …

Ensino e educação popular: De forma a ser fiel ás expectativas de pessoas, a europa deve ser 
compreensivel para todos os cidadãos … desenvolver as mudanças para os estudantes e aprendizes 
acessiveis a todos… assegurar a aprendisagem de duas linguas europeias e da historia europeia. Será 
um lugar de desenvolvimento e de reforço sem restrições minimas de idades, os programas 
especificos e a transversal a todas as politicas sociais emancipatórias… das opções alternativas de 
educação que devem ser desenvolvidas. A educação informal deve ser posta em acção pelas equipas 
de trabalhadores sociais de rua, como todas as metodologias inovadoras

Ambiente, Energia e Ecologia : Desenvolver energia renovavél…

O aumento da infraestrutura urbana, e da exploração de recursos, poluição de qualquer espécie e a 
introdução de espécies exóticas no nosso ecosistema, prejudicam gravemente a biodiversidade. Assim 
em todo o continente europeu, 42% do mamiferos estão ameaçados, 15% das aves e 52% dos peixes de 
água salgada. Também, quase 1000 espécies de plantas estão ameaçadas, ou quase a estinguir-se... De 
forma a protejer a biodiversidade e lutra contra a extinção de espécies de plantas ou animais, incluindo 
a união europeia, criou uma rede de espaços protegidos, a rede « natura 2000 », e que torna a 
proteção da biodiversidade um dos objectivos maiores para o programa da Sexta Ação do ambiente.

Emprego, pobreza, precariedade: Procurar uma europa que proteja os nosso empregos, as nossas 
pequenas medias empresas, que evide relocalizações, competição desigual entre paises da UE… 
Impostos dos produtos importados que não vão em conta com os nossos objectivos sociais, ambientais 
e agriculturais.

Base social europeia, e ordenado mínimo : Um escudo social europeu para reduzir a 
desigualdades por uma redistribuição de riqueza (Rendimento máximo e mínimo para quem é mais 
rico)

Pesquisa e desenvolvimento : Face á competição vinda dos estados unidos, a união 
europeia reconheceu a necessidade de cooperação neste campo de forma a partilhar 
experiências e os seus estados membros, promover creatividade. Competências Nacionais 
são essenciais neste assunto … Criar uma politica europeia industrial real… uma politica 
baseada na inovação… conhecer as prioridades europeias (criação de orçamentos 
específicos na assistência em preenchimento de patentes)…

International: Cordenar os nossos deplomatas de forma a entender a voz europeia. Por 
uma europa solidária das pessoas do mundo que defenda os direitos das pessoas 
oprimidas.

Fontes : www.europesolidaire.eu/... Commission européenne… www.lemonde.fr…
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Eleições Europeias 2014  … Pontos de vista. 

Congresso Mundial sobre a Justiça Juvenil em Genebra (Suiça) 
de 26 a 30 Janeiro 2015 
A Suiça e a  Fundação Terra dos Homens anunciam a organização

comum do Congresso no Centro Internacional de Conferência de Genebra.

É para isto que se vai realizar o primeiro Congresso mundial de Direito de Menores? 

Principalmente para representantes estatais, e de organizações internacionais? 

E a sociedade civil….?

O congresso tem um objetivo triplo:  

i) Reafirmar e reforçar a implementação de leis de crianças e jovens. 

ii) Criar um fórum de dialogo favoravel à troca de boas práticas…

iii) Melhorar a cooperação internacional e a monotorização desta maneira. 

Questões que  se pôem sobre este assunto: 

Quais são as condições para a eficácia de alternativas para a detenção de jovens? O que é 

uma justiça de reinserção? Como evitar a reincidência? Como articular as medidas 

repressivas e educativas? Como prevenir a violência institucional entre as crianças

relacionadas com procedimentos judiciais ?Como melhorar a recolha, gestão e 

monotorização de ficheiros individuais, e sistemas estatísticos ligados com crimes jovens? 

Como corresponder com a procura da opinião publica: « Repressão crescente das crianças

frente a frente, em conflito com a lei »?

http://www.tdh.ch/fr/news/congres-mondial-justice-juvenile

Ponto de vista sobre a Europa de Carlos Taleço … 4 Fevereiro

• Que os países da União Europeia se olhem como iguais e que a equidade e a 

solidariedade existam nos 27 países, isto é, que os países ricos ajudem a 

desenvolver a economia dos países mais pobres e não os explorem e empobreçam 

os povos como neste momento está a acontecer, em especial com Portugal e a 

Grécia, para não falar nos outros países do sul como Espanha e Itália.

• Que os países ricos da Europa dos 27 não estejam a enriquecer e a desenvolver-se 

economicamente à custa dos jovens formados nos países mais pobres, onde 

normalmente são os mais competentes, também porque os sistemas educativos são 

mais exigentes. Referimo-nos especificamente à Alemanha e ao Reino Unido.

• E não podemos deixar também de referir que a destruição do tecido social e do 

sistema social está a ser tal que o próprio sistema educativo está a perder qualidade 

por falta de verbas quer para o desenvolvimento científico, quer para apoio social 

que permite aos jovens frequentar os estabelecimentos de ensinos. Se têm dúvidas 

meus senhores leiam as notícias e as estatísticas de Portugal.

• Propomos também uma Europa, cujas organizações que a compõem apoiem, 

devida e efetivamente, com meios financeiros, para projetos sociais fidedignos, as 

instituições privadas de solidariedade e as organizações não governamentais, 

entidades que nos seus países promovem a equidade social, a inserção e a 

diminuição da pobreza, em substituição de um Estado que cada vez é menos social.

• Acabar com a Troika que está a destruir o Estado Social e a promover a pobreza 

nos países em dificuldades económicas na Europa e neste caso em Portugal.
]
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Eleições europeias 2014  … Pontos de Vista.

Proteção Social, Cidadania, e Trabalho Social de Rua

Hoje em dia a crise económica e financeira atinge os membros mais vulneraveis da 

nossa sociedade.

As pessoas em situação defavoravel no mercado de trabalho. São as primeiras vitimas de 

uma recessão económica, eles vêm as suas condições de vida a detriorar : …os jovens, os 

emigrantes e os trabalhadores pouco qualificados dependem de contratos temporários e 

são mais afectados pelo desemprego.  Estas sãos as pessoas que têm o maior risco de 

contrair dividas, insolvência e perca de segurança (alojamento, segurança social, cuidados

de saúde, educação e formação). A assistencia e o apoio das pessoas por politicas sociais

são cada vez mais necessárias hoje. 

E por outro lado, as medidas de austeridade são necessárias para os estados europeus

afectados pela crise, de forma a garantir o equilibrio fiscal… Globalmente as áreas mais 

afectadas por estas medidas de restrição são as pensões, seguros de saúde e sistemas de 

emprego. Estas medidas fragilizam ainda mais os membros da sociedade – jovens, 

mulheres, idosos, e deficientes – que estão já numa situação precária, particularmente

aqueles que vivem na rua.

A exclusão de jovens é um dos maiores desafios sociais. Em 2013,  contabilizou-se em 5 jovens, 

um trabalhava na Europa. Isto afecta gravemente o futuro dos sistemas de proteção social…

Para além do custo do desemprego para a sociedade, isto pode ter consequências alarmantes 

nos jovens: perca de auto-estima, ambições perdidas, entrada para a vida adulta e independente

atrasada…

Dynamo-international

Segundo um artigo de Lilian Alemagna, publicado na Libération de 14/01/2014

Quando os politicos encontram estudantes em Bondy (93)
Fonte: Christian Caron

Sr. Claude Bartelone, Presidente da Assembleia Nacional e Sr.

Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu encontraram cinquenta

estudantes de Seine Saint-Denis.

« Quantos se sentem europeus nesta sala? » perguntaram os dois politicos

aos estudantes: menos de dez mãos levantaram-se …

Martin Shulz referiu aos estudantes que ele defendeu o orçamento da UE contra a vontade da 

maioria dos paises membros. 

Também criticou os chefes de estado e do governo : « Se funcionar, é graças a eles, se falhar

é culpa da estrutura tecnológica de Bruxelas»…

Os estudantes prepararam as suas questões em sala: « Que Finanças a UE tem em Seine Saint-

Denis? Quais são as possibilidades de formação de energias renovaveis? Qual é a posição do 

parlamento? » …«nós temos a visão distorcida» diz um aluno.

Os senhores Bartelone e Shulz revisitaram questões básicas : a paz, o fim da luta francófona-

alemã … Diálogo de Surdos ?

No fim da sessão, a questão de ter sentimento europeu é reposta . Alguns são sentem-se assim, 

e poucos levantam as mãos … Um estudante fez uma boa questão:  «Como posso sentir-me 

europeu se nunca conheci a europa? ». 


