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EUROOPPAMME ON AVOIN, LÄPINÄKYVÄ, DEMOKRAATTINEN

• EU painii luottamuskriisissä. Paras keino edistää kansalaisten luotta-
musta Euroopan Unioniin on avoin ja läpinäkyvä päätöksentekopro-
sessi, jonka avoimuutta on kehitettävä määrätietoisesti.  

• Opiskelijoiden ja nuorten ääntä on kuultava jo valmisteluvaiheessa! 
Jäsenneltyä vuoropuhelua on edelleen kehitettävä, ja opiskelijoiden ja 
nuorten äänellä on oltava aidosti merkitystä.

• ERASMUS+-ohjelman maisterilainatakausjärjestelmä arvioidaan 
laaja-alaisesti ja kriittisesti vuoteen 2018 mennessä. European Stu-
dents’ Unionin oltava mukana arvioinnisssa.  Erityishuomio on kiin-
nitettävä lainatakuun sosiaalisiin vaikutuksiin.

• Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen toiminnan yleistuki on säilytettävä 
EU-budjetissa. Opiskelijoiden ja nuorten omaehtoinen toiminta edistää 
osallisuutta ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista. Eurooppalaisen 
tason opiskelija- ja nuorisojärjestötoimintaa tulee tukea EU-budjetista 
sekä yleisillä toiminta-avustuksilla että projektiavustuksilla.

Nuoret pitävät itseään Euroopan unionin 
kansalaisina enemmän kuin mikään muu 
ikäryhmä. Nuorista vastaajista lähes 70 %

 katsoo, että kuuluminen Euroopan unioniin 
on osa heidän kansalaisuuttaan. 

 
 

EU-komission selvitys ”EU:n kansalaisuus ja nuorten poliittinen osallistuminen”
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SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAINEN JA MONIARVOINEN 

• Eurooppa harmaantuu - meillä ei ole varaa unohtaa nuoria! Nuori-
sotyöttömyys on ajamassa Eurooppaa historiansa syvimpään kriisiin. Eu-
rooppalaisen nuorisotakuun toteuttamiseen on lisättävä resursseja, ja myös 
korkeakouluista jo valmistuneet on saatava kaikkialla takuun piiriin.  

• Eurooppa on yhteinen projekti. Huolehtimalla sukupolvien välisestä 
oikeudenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä, usko Eurooppaan 
säilyy. EU:n on myös tulevaisuudessa turvattava oikeus koulutukseen, 
työhön ja puhtaaseen ympäristöön. 

• Talouskriisi ei ole syy leikata koulutuksesta! Korkeakoulutuksen on 
oltava aidosti ja yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla, taustasta riippu-
matta.  Maksuton, julkisin varoin rahoitettu koulutus sekä sosiaalisen 
ulottuvuuden huomioiminen (mm. opiskelijoiden taloudellinen tuki 
sekä laadukkaat ohjauspalvelut) ovat parhaat keinot edistää yhden-
vertaisuutta korkeakoulutuksen saavutettavuudessa.  Samalla luomme 
myös pohjaa positiiviselle talouskasvulle.

• Moniarvoisuus on Euroopan voimavara. Rasismia, vihapuhetta tai 
minkäänlaista syrjintää ei suvaita, vaan se tuomitaan välittömästi. Eu-
roopassa tulee vaalia arvostavaa, kunnioittavaa ja moninaisuuden 
mahdollistavaa ilmapiiriä. 

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) alle 30-vuotiaista 
eurooppalaisnuorista aikoo äänestää Euroopan

parlamentin vaaleissa 2014.
 

EU-komission tutkimus, kevät 2013
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  OSAAVA, KANSAINVÄLINEN JA LUOVA

• Maailmalta Eurooppaan: Kansainvälistyvä korkeakoulutus on in-
novaation lähde. Eurooppalaiseen korkeakoulutukseen ja yhteiskun-
taan saamme arvokasta inhimillistä pääomaa EU/ETA-alueen ulko-
puolelta tulevilta opiskelijoilta. Opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella 
ja työskennellä opintojen aikana ja sen jälkeen on edistettävä, ja viisu-
mikäytäntöjä tehtävä joustavammiksi.

• Ovet auki maailmaan: Liikkuvuusmahdollisuuksien edistäminen on 
tärkeää. Se vaatii huomion kiinnittämistä perinteisen, pitkäkestoisen 
vaihto-opiskelun lisäksi liikkuvuuden muihin muotoihin ja erityisryh-
mien tarpeisiin. Lyhytkestoista liikkuvuutta edistämällä madalletaan 
mm. perheellisten, aikuisopiskelijoiden tai ensimmäistä kansainvälistä 
kokemustaan suunnittelevien nuorten kynnystä lähteä maailmalle. 

• Uuden kasvun avaimet innovaatioista: Lisäpanostukset tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoimintaan mahdollistavat uusien työpaikkojen 
syntymisen. Opiskelijoiden aktiivista osallistumista korkeakoulu-
jen TKI-toimintaan tuetaan uudistamalla EU:n rahoittamien ohjelm-
ien rahoituskriteereitä opiskelijoiden osallistumisen huomioiviksi.  

Euroopan parlamentin 766 mepistä vain 9 on alle 
30-vuotiaita; keski-ikä on yli 55. On tärkeää saada lisää 

nuoria meppejä mukaan päätöksentekoon, jotta 
nuorten ääni saataisiin kuuluviin EU:ssa. 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Lapinrinne 2, 00180 HELSINKI

Puhelin: 029 009 0990, faksi: 029 009 0999
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