WAT

Ondanks dat jongeren 25% van de Europese bevolking uitmaken,
worden we vaak geconfronteerd met barrières om inspraak te
hebben over onze toekomst. Of het nu gaat om een gebrek aan
kansen en vertegenwoordiging of kennis voor effectieve
belangenbehartiging, we hebben geen manieren om onze stem te
delen en de veranderingen aan te brengen die we in onze wereld
willen zien. In 2021 roept de Europese Unie alle burgers op om deel
te nemen aan de Conferentie over de Toekomst van Europa en
samen een visie voor de toekomst van ons continent te vormen. Dit
gaf het Europees Jeugdforum de inspiratie om dit project te
starten. Ze willen ervoor zorgen dat de stem van jongeren gehoord
wordt en dat jongeren de kracht hebben om Europa te
veranderen. The 25 Percent is een project voor en door jongeren
zodat onze ideeën tot bij beleidsmakers geraken en we de tools en
middelen krijgen om de status-quo uit te dagen en in actie te
schieten.

HOE

Het Europees Jeugdforum laat het project slagen door jonge
mensen te verbinden, op te leiden en te empoweren:
200 lokale en 5 nationale evenementen vinden plaats die ten
minste 3.500 deelnemers bereiken.
Een meertalige onlinecampagne is van start gegaan die ten
minste 500.000 jongeren bereikt, de ideeën van jongeren over
de Conferentie verzamelt en inspirerende en informatieve
inhoud deelt.
Een handboek is beschikbaar met aanpasbare en persoonlijke
bronnen om ons te ondersteunen een changemaker te worden.
Een internationaal evenement zal 150 jonge deelnemers
samenbrengen om alle verzamelde ideeën te bespreken en om
in te zetten op 15 concrete generatievereisten.
Achter de schermen worden de belangen van jongeren
verdedigt op de Conferentie over de Toekomst van Europa via
beleidsmakers op lokaal, nationaal en Europees niveau.

WIE

Verandering kan alleen plaatsvinden door samen te werken. The 25
Percent is een project onder leiding van het Europees Jeugdforum,
dat een consortium van 12 partners coördineert, die elk hun unieke
toegevoegde waarde hebben.
5 Nationale Jeugdraden:
Spaanse Jeugdraad - CJE
Oostenrijkse Nationale Jeugdraad - ÖJV
Nationaal Jeugdforum van Bulgarije - NYF
Jeugdraad van Cyprus - CYC
Nationale Jeugdraad van Ierland - NYCI
5 Internationale jongerenorganisaties
Phiren Amenca
Europees Gehandicaptenforum - EDF
Forum van Europese moslimjongeren- en
studentenorganisaties - FEMYSO
Erasmus Student Network - ESN
Plattelandsjongeren Europa - RYE
Outreach-partner: Eurodesk
Onderzoekspartner: Vlaams Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

BLIJFOPDEHOOGTE
Website: https://the25percent.eu/
Facebook: fb.com/the25percent/
Instagram: @the_25_percent

