"Tu na Europa: Tu votas, tu decides": As
Eleições Europeias para os jovens

Comunicado de imprensa

Portugal - [15-04-2014 - 18:40]

"Tu na Europa: Tu votas, tu decides" é o nome da campanha das Eleições
Europeias 2014 lançada pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e apoiada pelo
Gabinete do Parlamento Europeu (PE) em Portugal. O objetivo é incentivar os
jovens a votar e dar a conhecer a Europa.
"É tempo de nos informarmos. É tempo de conhecermos a Europa", afirmou Joana
Branco Lopes, diretora do CNJ, na apresentação do projeto, que decorreu nas
instalações do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.
A campanha, que irá incluir a realização de seminários, debates e atividades em várias
regiões do país destinadas aos jovens, visa incentivar os jovens a votar, dar a conhecer a
União Europeia (UE), construir pessoas capazes de fazer escolhas e para que jovens
acreditem que podem realmente fazer a diferença, através do voto. A iniciativa inclui a
distribuição de material promocional sobre as Eleições Europeias em todo o país.
A abstenção dos jovens nas eleições é elevada e deriva de vários fatores: a falta de
confiança nos políticos, o facto de não acreditarem que podem fazer a diferença através
do voto e o desinteresse generalizado na política, entre outros.
Para o coordenador do Centro Europeu Jacques Delors, Carlos Medeiros, "o caráter
descentralizador da campanha é uma boa aposta porque "ao estar junto das pessoas, há
um incentivo maior ao voto".
Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete do PE em Portugal, explicou o impacto dos
temas da campanha do PE às Eleições Europeias e o porquê destas eleições serem
diferentes.
Murta Rosa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, referiu, por seu lado, que é
importante dar conhecimento político aos jovens porque "só participamos no que
conhecemos", sendo este um dos problemas da abstenção.
O papel da UE é fundamental para transformar as mentalidades juvenis, através do apoio
continuado a iniciativas, de que é exemplo o recentemente criado Erasmus +, observou
José Gonçalo Regalado, diretor do programa Juventude em Ação. E apelou às
associações juvenis presentes para não desistirem da criação de iniciativas.
O momento mais aguardado era, no entanto, a intervenção do Professor Adriano Moreira,
para quem "o grande inimigo da cidadania europeia é o descuido".
"A identidade europeia vem do exterior e não do interior" e "a ideia de nação não coincide
com a ideia de cidadania", salientou o professor, que abriu espaço para um debate A UE
e a Cidadania Europeias, com as várias de dezenas de jovens presentes, muitos dos
quais representantes de associações juvenis.
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