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Проектът еКЛЮЧ популяризира 
е-участие на младите хора

e-CLAU project

Климатичните промени са предиз-
викателство, което засяга всички 
нас. То не може да бъде спряно 
от държавните граници и изисква 
транснационални, съответно ев-
ропейски решения. Европейският 
Съюз (ЕС) е показал готовността си 
да бъде световен лидер в борбата 
с климатичните промени, да се из-
прави пред предизвикателството 
на сигурно, устойчиво и конкурент-
но производство на енергия, и да 
превърне европейската икономи-

ка в модел за устойчиво развитие 
през XXI век.
Тези действия на ЕС, обаче трудно 
достигат до европейските граждани 
и затова се осъществява проектът 
еКЛЮЧ: нашата цел е да достигнем 
до гражданите на ЕС и по-конкрет-
но до младите хора, и ги окуражим 
да участват в борбата срещу кли-
матичните промени като използват 
средство, което добре познават: ин-
формационните и комуникационни 
технологии.
По проект еКЛЮЧ е създадена ин-
тернет страница на 6 езика (англий-
ски, български, гръцки, испански, 
италиански и френски), от която 
можете да сваляте информация за 
политиките по околната среда, а 
също така да изразите вашето мне-
ние по различни въпроси, поставе-
ни в организираните по проекта фо-
руми. Ние популяризирахме еКЛЮЧ 
и чрез семинари, организирани в 
страните-партньори по проекта, на 
които поканихме млади хора, пред-
ставители на местните власти, не-
правителствени организации, ака-
демични общности... Проектът ще 
завърши с международна среща в 
гр. Сарагоса.

Посетете нашата 
интернет страница: 
www.e-clau.net  
и свалете брошурата ни 
на някой от 6-те езика, 
на които е преведена!

Åâðîïåéñêàòà ìëàäåæ 
â äåéñòâèå:
ó÷àñòèå â ðåøàâàíåòî íà 
ñâåòîâíèòå êëèìàòè÷íè ïðîáëåìè!
Aктивно гражданство, етапи, форуми и e-участие
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Кои см
е ние

и какво правим

Координати 
за контакт
АСАЕЛ – Арагонска асоциация 
на местните власти
Лице за контакт: Йоланда Матас
Mail: directorproyectos@asael.es, 
euprojects@asael.es
Адрес: Плаза дел Пилар No 16 
50003 Сарагоса (Испания)
Тел.: + 34 976 207 528
Факс: + 34 976 207 527
Интернет страница: www.asael.es

ААМД – Асоциация на агенциите 
за местна демокрация
Лице за контакт: 
Антонела Валморбида
Mail:  antonella.valmorbida@aldaintra-
net.org; 
aline.schwoob@aldaintranet.org
Адрес: c/o Съвет на Европа, 
Европейски дворец 
67075 Страсбург (Франция)
Тел.: + 33 390 214 593
Факс: + 33 390 215 517
Интернет страница: 
www.alda-europe.eu

Провинция Реджо Емилия
Лице за контакт: Пиетро Джентили
Mail: politiche.comunitarie@mbox.
provincia.re.it
Адрес: Корсо Гарибалди No 59 
42100 Реджо Емилия (Италия)
Тел.: + 39 0522 444 158
Факс: +39 0522 444108
Интернет страница: 
www.provincia.re.it

Асоциация за развитие на 
планинските общини 
в Република България
Лице за контакт: Чавдар Русев
Mail: bulmonte@mail.bg
Адрес: ул. “Твърдишки проход” No 23,
ет. 3, офис 10-11 
1404 София (България)
Тел.: (+359 2) 818 58 89 - 818 58 58
Факс: (+359 2) 818 58 59
Интернет страница: 
www.bulmonte.org

Институт за развитие 
на предприемачеството
Лице за контакт: Йоана Леонтараки
Mail: info@entre.gr
Адрес: ул. “Юстиниану” No 3, 
41222 Лариса (Гърция)
Тел./Факс +30 2410 626 943
Интернет страница: www.entre.gr

Какво правим: 
Работим заедно 
за еКЛЮЧ

Пет младежки семинара в 
страните-партньори, посветени 
на климатичните промени

Семинар на ААМД 
във Страсбург, Франция

Семинар на Институт  
за развитие на  
предприемачеството 
(ИРП) в гр. Лариса,  
Гърция
Гръцкият семинар наречен „АКТИВ-
НИ млади европейци: Вие можете да 
осъществите промяната” се проведе 
успешно на 4-ти юни 2009 г. 
Участниците, които включваха мла-
ди хора, представители на местни 
власти и други институции участва-
ха в активна дискусия по въпроси, 
свързани с европейските избори, 
младите хора, технологиите и Ев-
ропейският Парламент, и как той 
може и трябва да въздейства върху 
околната среда. 

Семинар на ААМД  
във Страсбург, Франция
На 25 юни Страсбург посрещна 
френския национален семинар, 
посветен на международната поли-
тика по опазване на околната сре-
да, електронното участие и резул-

Беше посочена липсата на инфор-
мация, предоставяна на на общест-
веността в Гърция, което води до 
слаба осведоменост и участие на 
отделните хора, и нуждата да се 
преодолеят тези проблеми.

татите от изборите за Европейски 
Парламент.
В семинара взеха участие 24 мла-
ди хора, представители на местните 
власти, неправителствени организа-
ции и частния сектор. Представените 
презентации за климатичните проме-
ни и отношенията между ЕС и ООН 
предизвикаха взаимодействие и де-
бати между участниците. След това, 
в уъркшоп по електронно участие 
бяха представени техническите стра-
ни на електронното общуване и бяха 
показани силните, и слабите страни 
на интернет страницата. Срещата за-
върши с дебат за изборите за ЕП като 
се заключи, че Европа трябва да об-
щува повече с нейните граждани.

Семинар на ИРП  
в гр. Лариса (Гърция)
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Семинар  
на АСАЕЛ  
в гр. Сарагоса

На 29 април 2009 г. АСАЕЛ прове-
де семинар „Участието на младите 
хора в Европа – да се борим заедно 
срещу климатичните промени” в гр. 
Сарагоса, Испания. Семинарът се 
осъществи под формата на четири 
кръгли маси – „Участие в Европа”, 
„Младите хора и околната среда”, 
„Новите технологии като средство 
за участие в околната среда”, „Кли-
матичните промени като област на 
участие”, в които се включиха екс-
перти в различни области от цяла 

Семинар  
на АРПОРБ  
в гр. Банско

На  4-ти и 5-ти юни 2009 г., Асо-
циация за развитие на планински-
те общини в Република България  
(АРПОРБ) успешно проведе семинар 
„Пресечна точка” в гр. Банско.                                     
Основната цел на семинар беше да 
се повиши чувствителността на мла-
дите хора към локалното измерение 
на политиката на ЕС срещу клима-
тичните промени и да им представи 
възможностите на процеса на взе-
мане на решения на национално и 
европейско ниво.
Друга важна цел беше да се активи-
зира диалога и дебата между мла-

Семинар  
на Реджо Емилия

Млади хора, представители на вла-
сти и други институции се събраха 
за активна дискусия по въпроси, 
засягащи иновациите и творчество-
то като средства за развитие, евро-
пейските регламенти и инвестиции 
за енергия и отпадъци. 
Младите хора изглеждаха много за-
интересовани да се включат в тези 
дейности, защото смятат, че могат 
да допринесат положително за об-
ществото, в което живеят.

Европа. Поради високото ниво на 
лекторите имаше много дебати и го-
лямо участие на публиката.
Аудиторията беше многобройна и 
разнообразна – представители на 
общини, окръзи, правителството на 
Арагон, младежки асоциации, по-
литически партии, скаутите на Ара-
гон, спортни клубове, млади хора и 
друга публика.
Конференцията беше много добре 
отразена в арагонската преса и ме-
дии, като информация за нея беше 
разпространена чрез изпращане на 
повече от 1400 покани до организа-
ции и органи, представящи арагон-
ското общество. Семинар на АСАЕЛ 

в гр. Сарагоса (Испания)

дите хора и политическото предста-
вителство на България в Европа по 
проблеми за приноса в реализация-
та на идеи за устойчиво развитие и 
добро управление.
33 млади хора, представители на 
местни власти и НПО участваха в 
семинара и бяха обсъдени много въ-
проси, свързани с проекта еКЛЮЧ. 
Форумът завърши с подписването 
на меморандум, който включи иде-
ите и исканията на младите хора за 
активно участие в инициативите на 
ЕС срещу климатичните промени в 
контекста на устойчивото развитие 
на планинските райони.

Семинар на АРПОРБ  
в гр. Банско (България)

Първата дискусия беше особено ин-
тересна за тях, тъй като те имаха 
възможност да говорят за средства 
като иновации и творчество, които 
обикновено използват, и които мо-
гат да им помогнат да намерят свое-
то място на трудовия пазар.
Втората дискусия показа общата 
липса на информация за политика-
та на ЕС по околна среда и борбата 
с климатичните промени. Въпреки 
това, участниците изглеждаха наис-
тина заинтересувани от този въпрос 
и бяха много впечатлени от енергий-
на политика и политика за отпадъ-
ците на ЕС. Семинар по проект еКЛЮЧ 

в Реджо Емилия (Италия)
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Форуми за 
изборите
за Европейски 
парламент 2009 г.

Френски форум

Основната реакция от форума е: 
на практика комуникацията за 
ЕС не съществува. Младите хора 
заявяват, че не познават фунцио-
нирането на Европейския Парла-
мент, но имат голямо желание да 
го разберат. Други реагират като 

казват, че дебата за Европа във 
Франция е твърде много ориен-
тиран към самите французи. Тази 
ситуация се дължи основно по 
вина на медиите; те се фокусират 
твърде много върху националните 
амбиции на политическите лиде-
ри. Френските медии смятат, че 
Европа не е тема, която добре се 
„продава”... Европейската Коми-
сия общува по-добре чрез своите 
институции, за да привлече меди-
ите и по този начин избирателите. 
Инициативата за форум в рамки-
те на проект еКЛЮЧ беше добре 
приета, особено от младите хора, 
които рядко имат възможност да 
се включат.

Испански форум

Четири теми бяха дискутирани 
във форума: „Обичайно няма дос-
татъчно инфомация за изборите 
за ЕП”, „Важността, която се отда-

ва на младите хора в различните 
европейски програми (Изборни 
Манифести)”, „Представителство 
на младите хора в политически-
те партии”, „Партньорство и мла-
ди хора”. Основният принос беше 
заг рижеността, поради липсата на 
информация в медиите за евро-
пейските избори и речите на по-

литиците. Имаше 
и друг интере-
сен принос, кой-
то пряко засяга 
младите хора 
като липсата на 
препратка в ма-
нифестите на ис-
панските полити-
ци за ролята на 
младите хора в 
Европа и тяхното 
бъдеще. В обоб-
щение, важно е 
да се подчертае 
разочарованието 
на младите хора 

от политиците, и слабия интерес 
на младежите да участват в поли-
тиката. В днешни дни е очевидно, 
че има липса на доверие в систе-
мата и в тези, които вземат поли-
тическите решения.

Български форум

Четири теми бяха обсъдени по 
време на форума – мотивация-
та на младите хора да гласуват в 
изборите за ЕП, интереса към ин-
ституциите на ЕС, и информация-
та за тях.
Споделените мнения разкриха, 
че младите хора не са достатъчно 
мотивирани да гласуват за Евро-
пейски Парламент, поради липса-
та на достатъчно информация за 
ЕС, неговите институции и поли-
тики, защитаваните политически 
платформи, както и липсата на 
контакт между българските депу-
тати в Европейския Парламент и 
българските граждани.

Италиански форум

Първата тема на форума „НИЕ и 
Европа” изрази основния проблем 
на изборите за ЕП – липсата на 
информация. Много от младежите 
смятат, че гласуването е безпо-
лезно.
Според някои от тях, обаче форумът 
е много добра идея, защото хората 
могат да обменят мнения за Евро-
па. Нещо повече, Европа се опитва 
да включи младите хора, използ-
вайки инструменти като социални 
мрежи (напр. Туитър и Фейсбук), 
онлайн уроци или MTV („Можеш ли 
да ме чуеш Европа?”), но младите 
хора са доста пасивни. На фору-
ма беше споделено, че Европа не 
изглежда толкова далече, особено 
като се имат предвид всички про-
грами на ЕС, които дават възмож-
ност на младите хора да пътуват в 
границите на Европейския Съюз, 
като Програма Еразъм или Про-
грама Леонардо да Винчи. Втората 

тема беше „НИЕ 
и околната сре-
да” и бяха спо-
делени мнения 
само за атомни-
те централи.
В заключение, 
участниците се 
съгласиха, че 
е необходимо 
да се мисли по 
по-европейски 
начин и Европа 
да се разглежда 
като свобода на 
избор.
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събитияПредстоящи 
събития

Електронно участие в борбата
срещу климатичните промени!

• Онлайн форум за Горските пожари 
на 20-ти юли

• Онлайн форум за Планините 
на 7-ми септември

• Онлайн форум за Замърсяването 
на въздуха на 7-ми октомври

• Онлайн форум за Климатичните  
промени: какво може да направи 
всеки от нас на 9-ти ноември

• Онлайн форум за Управление на 
водите на 10-ти декември

25-26 СЕПТЕМВРИ. ААМД организира 
в рамките на многостранна програма 
за сътрудничество между френски 
местни власти и Балканите първия 
транснационален семинар по разви-
тие на селските райони и устойчив 
туризъм (с регион Оверн като водещ 
партньор и с подкрепата на Високите 
Алпи и Горна Лоара) в Босна-Херце-
говина на 25-26 септември 2009 г.

АРПОРБ ще вземе участие в Общото 
Събрание на Европейската Асоциация 
на избраните представители на пла-
нинските райони в Торино, в упра-
влението на регион Пиемонт на 9-ти 
и 10-ти юли 2009 г. с представяне на 
доклад: „За единна отговорна полити-
ка за устойчиво развитие на планин-
ските райони в България”. Ще бъдат 
обсъдени много теми като: резултати 
от изборите за Европейски Парла-
мент, и в близките месеци номинация 
на нова Европейска Комисия, стра-
тегически политически дебати (ОСП, 
енергиен план, управление на много 
нива и др.) в контекста на настоящата 
икономическа криза и интензивните 
обсъждания на проблеми на околната 
среда. 

3-та международна конференция – 
Към устойчиво развитие: Оценка на 

източниците за 
оползотворява-
не и управление 
на опасните от-
падъци, Атина, 
Гърция, 7-9 сеп-
тември.

Целта на Конференцията е да предос-
тави форум за дискусии по основните 
теми и ключови предизвикателства, 
свързани със всички аспекти на из-
точниците и управление на опасни 
отпадъци в началото  на 21 век, за 
да се подобри устойчивостта на про-
изводството, да се намалят вредните 
й въздействия върху околната среда 
и човешкото здраве, и да се подобри 
ефикасността на възстановяване на 
ресурсите и консумацията. За повече 
информация посетете сайта: http://
heliotopos.conferences.gr/?amireg2009

Международната конференция за 
климатичните промени, организирана 
от ООН в Копенхаген от 7-ми до 18-ти 

декември 2009 г. 
може да се раз-
гледа като огро-
мна възможност 
за отразяване в 
глобален аспект 
върху социална-

та и икономическата политики и по-
литиката по околна среда за 21-ви 
век, както Рио беше за 20-ти век. 

Глобалното затопляне, икономическа-
та криза и техните последици ще пре-
дизвикат разгорещени дебати и това 
може да промени курса на приорите-
тите на икономическите политики на 
всички страни, в допълнение на това, 
че те предизвикват основни промени 
в стила на живот на човешката раса.

Международна среща  
в гр. Сарагоса

Международната среща, която ще 
се проведе в гр. Сарагоса, Испания 
през месец април 2010 г. ще по-
срещне всички партньори, органи-
зации и екипи, които са работили 
в рамките на Проекта по един или 
друг начин. 
Основни цели на проекта:
а. Разработване на обучителни 

дейности с млади хора, за да се 
представят концепциите за ак-
тивно гражданство и електронно 
участие, главно в селските ра-
йони.

б. Количествен и качествен анализ 
на резултатите от участието във 
форумите на интернет страницата.

в. Създаване и развитие на плат-
форма по въпроси на околната 
среда и младите хора.

г. Разпространение на информация 
чрез медиите. Като се работи 
заедно с младежките организа-
ции, и с отделите за младежта в 
местните и регионалните власти 
в страните-партньори по Проек-
та за разпространяване на дей-
ностите и резултатите от него.

д. Действия, с които младите хора 
да станат по-осведомени по от-
ношение на ролята им в пред-
ставителната демокрация.

е. Създаване на мрежа от общини  
за популяризиране на Европей-
ско Младежко Гражданство.

ж. Популяризиране на гражданско-
то участие в политиките по рав-
нопоставеност.

За да се направят заключения от-

носно главните теми на проекта – 
Млади хора, Електронно участие 
и Климатични промени, срещата 
ще бъде организирана в две час-
ти: първата ще бъде насочена към 
регионалните и местните власти, и 
към служителите на общините, по-
специално тези, работещи в отдели 
за младежта или в отдели по окол-
на среда. Основната цел на първата 
част е да анализира и разпространи 
резултатите от интернет страница-
та на проект еКЛЮЧ във връзка с 
посочените теми, като се акцентира 
върху климатичните промени.
Втората част ще бъде насочена към 
младите хора, гражданите, членове 
на асоциации, учители в училища-
та, и др., чиито дейности са свър-
зани с млади хора. Тя ще популя-
ризира размишленията и дебатите 
сред общините и участващите асо-
циации, за да събере на едно място 
противоположни мнения. Младите 
хора ще имат още една възможност 
да изразят себе си и да бъдат чути.

Април 2010 г. : международна 
среща в гр. Сарагоса


