TEAM JONGCD&V op het EYE 20-21 mei - Straatsburg
Wij waren allemaal mee naar het EYE!
Met kleine oogjes stonden we op om aan een geweldig weekend te beginnen op het European Youth
Event (EYE). De ene groep vertrok vanuit Brussel en de andere startte in de Westhoek. De ene GPS
deed er 4 uur over en de andere bijna 6, maar geen nood want carpoolen is altijd fun met JONGCD&V.
Goed en wel aangekomen, vertrok de ganse groep naar het Europees Parlement. De eerste sessie
“Youth unemployment: Down to zero?” was meteen een klepper. Marianne Thyssen stond honderden
jongeren te woord en noteerde ijverige de vele ideeën. Er werd lustig op los gedebatteerd en na twee
uur was iedereen het erover eens: de jeugd is enthousiaster dan ooit en een grote inspiratiebron voor
de Europarlementsleden en Eurocommissarissen. Met de werkgroep Internationaal kon een
groepsfoto en een fijne babbel met Marianne en Tom zeker niet ontbreken! “Ik ben zeer blij om hier
zo veel enthousiaste jongeren te zien met een duidelijke visie voor de toekomst”, klonk het. Na een
nog wat selfiewerk van Frederik kon de groep vertrekken naar het bruisende stadscentrum. Daar
hadden we immers afgesproken met onze Oostenrijkse (EUPAS), Sloveense (SDM) en Luxemburgse
collega’s (CSJ). Bij een heerlijke Flammenküche of Straatsburgs stoofpotje werd er gepraat over het
EYE, de studentenvertegenwoordiging in de lidstaten en ook het Eurovisiesongfestival bleef niet
onbesproken. Wat had je nu gedacht? De facebookaccounts en visitekaartjes werden lustig
uitgewisseld om de volgende dag zeker te kunnen afspreken in het Parlement. Alvorens af te ronden
in het gezellige restaurant werd er nog luidkeels “Happy Birthday” gezongen voor Kirsten die haar
verjaardag in Straatsburg mocht vieren met ons. De rest van de avond werd verdergezet in een
plaatselijke bar, waar Europarlementslid Tom ons trakteerde op vele slaapmutsjes.
Ook de tweede dag van het EYE was rijkelijk gevuld met verschillende activiteiten. De vroege vogels
vertrokken rond acht uur al naar het Parlement en waagden zich aan workshops zoals “lobbying for
beginners” of debatten over lokaal en supranationaal beleid. Iets later werd ook gepeild naar onze
meningen tijdens een interview met het informatiebureau van het EP in België.
Voor wie in de voormiddag nog geen activiteiten in het EP op de planning had staan, was er uiteraard
ook tijd om de stad te verkennen en te genieten van een terrasje in de zon. Dankzij Loulou haar
Erasmuservaringen in Straatsburg hadden we ook meteen een goede gids die ons de mooiste plekjes
liet ontdekken. Rond lunchtijd bevond iedereen zich weer in de buurt van het Parlementsgebouw waar
zeer verschillende foodtrucks en drankstanden de honger wisten te stillen. Aangezien onze nationale
voorzitter zaterdag jarig was, werd er in die gezellige drukte nog een videoboodschap opgenomen om
Wim van harte te feliciteren. Nogmaals proficiat voorzitter! Na nog meer gedachtewissels over “EURussia Relations” en leuke babbels met andere jongeren uit heel Europa, kwam het einde jammer
genoeg
reeds
in
zicht.

De voorstelling van het JONGCD&V-team op het EYE, door Internationaal Secretaris Kim Van Aken, kan
je vinden via het officiële twitter account van het Europees Parlement:
https://twitter.com/EP_Belgium/status/733571502616891393

