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ämä on Suomen ylioppilaskuntien liiton ja ylioppilaskuntien
yhteinen vaaliohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2019.
Tarkastelemme tässä ohjelmassa Euroopan unionia sukupol-

vipoliittisesta näkökulmasta: haluamme nostaa esiin nuorille sukupolville tärkeitä asioita EU:sta sekä kertoa, miten EU voisi rakentaa
heille parempaa tulevaisuutta.
Ilmastonmuutos, demokratian kriisi ja työn murros ovat suuria
yhteiskunnallisia haasteita, jotka tulevat koskettamaan erityisesti
nuoria sukupolvia. Niihin on vastattava vahvemmalla ylikansallisella yhteistyöllä, erityisesti laadukkaamman koulutuksen ja osaamisen
kehittämisessä. Yhtenäisempi, avoimempi ja vakaampi Euroopan
unioni on avainasemassa tämän yhteistyön rakentamisessa.
Nuoret sukupolvet ovat myös entistä vahvemmin eurooppalaisia.
Taloustutkimuksen mukaan 89 % nuorista suomalaisista ja 91 % korkeakouluopiskelijoista identifioivat itsensä EU-kansalaisiksi. Euroopan unioni on siis nuorille olennainen osa identiteettiä. Toimintakykyinen, avoin ja koulutukseen sekä tieteeseen panostava Euroopan
unioni on siis mitä parhainta sukupolvipolitiikkaa.

KOULUTUS &
OSAAMINEN
EU:n tulee luoda koulutus-, innovaatio- ja tutkimuskomissaarin
salkku. Uusi komissaari on päävastuussa eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta, joten on luonnollista sitoa yhteen koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueet.
Euroopan unionin tulee tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä panostaa enemmän tutkimukseen, koulutukseen ja
elinikäiseen oppimiseen. Niiden avulla on mahdollisuus luoda
hyvinvointia, vastata globaaleihin haasteisiin sekä edistää liikkuvuutta ja eurooppalaista yhtenäisyyttä.
Erasmus-rahoitus on vielä kaukana kymmenkertaistamisen tavoitteesta. Uuden Erasmuksen rahoitus tulee kolminkertaistaa
edellisestä, kuten Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunta on vaatinut. EU:n tulee asettaa jäsenmaille kunnianhimoiset rahoitustavoitteet koulutukselle. Jokaisen EU-maan tulisi
sijoittaa korkeakoulutukseen vähintään 2% BKT:sta.
EU:ssa edistetään sivistystä ja akateemista vapautta sekä toimivaa liikkuvuutta ja koulutusyhteistyötä yli rajojen. Opiskelun,
työnteon ja matkailun kautta tapahtuvaa EU:n sisäistä liikkuvuutta tulee helpottaa. Todellinen opiskelijaliikkuvuus syntyy vakaasta
toimeentulosta ja koulutuksen saavutettavuudesta kaikille. Tutkintojen tunnustamisen ja tunnistamisen avulla opiskelijan on
voitava siirtyä korkeakoulusta toiseen kaikkialla Suomessa ja
Euroopassa, jopa kesken tutkinnon. Euroopan unionin tehtävän
tulee olla jäsenmaiden välisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön tukeminen ja mahdollistaminen.

Toisen asteen tutkintojen tunnustaminen ja tunnistaminen tulee yhtenäistää EU:n alueella. Eurooppalaisen toisen asteen tutkinnon pitää riittää osoitukseksi korkeakoulukelpoisuudesta.
Koulutuksen tulee olla saavutettavaa aliedustetuille ryhmille
ympäri Euroopan. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tulee
olla saavutettavissa taustaan ja sosioekonomiseen asemaan katsomatta koko Euroopan unionin alueella. Jäsenmaiden tulee huolehtia opiskelijoiden riittävästä toimeentulosta.
Eurooppalaisen koulutuksen kehittämisen tulee olla opiskelijalähtöistä ja opiskelijavaikuttaminen on turvattava EU-tasolla.
Opiskelijoiden tulee olla edustettuina yliopistojen hallinnossa ja
päätöksenteon prosessien kaikissa vaiheissa. Euroopan koulutusaluetta (EEA) suunniteltaessa tulee varmistaa opiskelijoiden läsnäolo päätöksentekoprosesseissa niin asiantuntijoina kuin päättäjinä.
EU ei voi rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista koulutuspolitiikkaa ilman opiskelijoiden osaamista.
Euroopan unionin on turvattava mahdollisuus laadukkaaseen
harjoitteluun, johon kuuluu palautetta sekä jatkuvaa ohjausta
oppimisen tueksi. Harjoittelujaksoista tulee saada palkkaa, jotta
mahdollisuudet osallistua ovat tasavertaisemmat.
Euroopan unionin tulee tehdä yhtenäisempää maahanmuuttopolitiikkaa ja helpottaa Eurooppaan saapumista kolmansista
maista. Jäsenmaiden tulee sitoutua helpottamaan työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa ja mahdollistaa kouluttautuminen tai
osaamisen tunnistaminen turvapaikan saaneille. Lupaprosesseja
tulee helpottaa ja kotoutumista tukea.

IHMISOIKEUDET,
D E M O K R AT I A &
K A N S A L A I S Y H T E I S K U N TA
Edustuksellisen demokratian pitää näkyä vahvemmin EU:n poliittisessa toiminnassa. Euroopan parlamentille tulee antaa lisää
valtaa EU:n päätöksenteossa. Se on unionin ainoa suorilla vaaleilla
valittu toimielin.
EU:n tulee turvata hyvinvoiva ja vaikuttava kansalaisyhteiskunta. Etenkin nuorille ja aliedustetuille ryhmille tulee taata mahdollisuudet vaikuttaa paikalliselta tasolta unionin tasolle.
EU-rahoitus tulee sitoa Euroopan unionin perusarvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Vain ihmisoikeuksien perussopimuksia toteuttava maa voi nauttia EU:n luottamuksesta ja tuista.
Euroopan unionin tulee turvata yksilöille ihmisoikeuksien toteutuminen jäsenmaissa. EU:lla tulee olla toimivalta turvata perusoikeudet jäsenmaissa tilanteessa kuin tilanteessa ja kiinnittää erityistä huomiota erilaisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen.
EU:n päätöksien, toimenpiteiden ja budjetoinnin tulee noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita.
Euroopan unionin tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
EU:n tulee tehdä horisontaalisesti vaikuttava direktiivi, joka
yksiselitteisesti kieltää syrjinnän kaikilla elämän osa-alueilla.
Eri ihmisryhmien yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet on varmistettava.
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tulee edistää
koko EU:n alueella luomalla kunnianhimoinen tiekartta. Tämän
tiekartan tulee sisältää uusia keinoja edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kaikilla EU:n toimivallan piirissä olevilla politiikan aloilla.

GLOBAALIT
HAASTEET
Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee olla eurooppalaisen sukupolvipolitiikan ytimessä. EU tarvitsee kunnianhimoisempia
tavoitteita ja järeämpiä työkaluja ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Euroopan unionin tulee tehdä vaikuttavaa ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuunnella asiantuntijoita ja panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin.
Euroopan unionin tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Unionin tulee tukea vahvemmin siirtymistä vähäpäästöiseen energiantuotantoon ja edistää tehokasta energiankäyttöä EU:n
alueella. Tavoitteiden edistämiseksi päästökauppajärjestelmää on
laajennettava ja päästöoikeuksien määrää leikattava. Lisäksi on
lanseerattava hiilitullit.
EU tukee ympäristöystävällisemmän liikenteen kehittämistä ja
rakentamista EU:n alueella. Ekologisempaa liikkumista tukevat
myös joukkoliikenteen opiskelija-alennukset, joita EU kannustaa
liikennöijiä käyttämään.
EU:n tulee olla Yhdistyneiden kansakuntien (YK) johtava rauhantekijä ja liberaalin demokratian puolustaja. EU:n tulee turvautua entistä enemmän diplomatiaan ja ihmisoikeuksien perussopimuksiin kansainvälisten kriisien ratkomisessa sekä tukea YK:n
tavoitteita rauhanturvaamisessa.
Euroopan Unionin täytyy olla turvallinen paikka saapua ja hakea apua. EU:n tulee panostaa unionin laajuisen toimivan, ihmisoikeussopimuksia noudattavan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän ja kotoutumisen kehittämiseen. EU:n ei tule hyväksyä
jäsenmaiden perustamia turvapaikanhakijoiden kokoamiskeskuksia tai leirejä, jotka rikkovat YK:n ihmisoikeussopimuksia.

