
„TUDOD-EU?” kampány

A szeptemberi iskolakezdéssel Magyarországon is elkezdődö"  a „TUDOD-EU?” kampány, 
melynek célja a fi atalok megszólítása, arra fókuszálva, hogy miért fontos nekik az Európai 
Unió, illetve milyen lehetőségek léteznek számukra Európában. A kampány keretein belül 
szerveze"  foglalkozások célja, hogy az Európai Bizo" ság célkitűzéseivel párhuzamban a 
fi atalok, és döntéshozóik közö"  párbeszédet indítson arról, hogy miért fontos számukra 
az EU, és milyen lehetőségeket nyújt Európa a fi atalok részére. 

A „Tudod-EU?” kampány az Eurodesk-hálózat európai kommunikációs stratégiájának 
részét képezi, a kezdeményezés eddig több mint 20 európai országban, 200 EU-ismerte-
tő foglalkozást foglalt magába, közel 5000 fi atal részvételével. A kampány kivitelezői az 
Eurodesk helyi partnerei, akiknek munkáját az Európai Bizo" ság is elismerte. 

2009-ben Magyarország is csatlakozik az országos felkereső kampányt folytató országok 
köréhez. A fi atalok felkeresését és tájékoztatását az Eurodesk magyarországi hálózata 
végzi, a Mobilitás Országos I% úsági Szolgálat Regionális I% úsági Szolgáltató Irodáinak 
irányításával. A magyarországi célok közö"  szerepel, hogy minden régió három iskolájá-
ból legalább 600 17-18 év közö" i fi atal részt vegyen a foglalkozásokon 2009 decemberéig. 
Ezen felül csatlakozhatnak a projekthez informális csoportok, i% úsági klubok, szerveze-
tek is. A foglalkozások végén „Tudod-EU?” képeslapokra írhatják a fi atalok gondolataikat, 
kérdéseiket, véleményüket az Európai Uniót illetően, megkülönböztete"  szerepet szánva 
Európai Parlamenti képviselőiknek. 2009. október 14-én a Parlamenti I% úsági Napon a 
kampány egy részértékelésére kerül sor, majd december 14-én végső értékeléssel zárul. 

Az információs kampány segítséget kíván nyújtani a fi atal résztvevőknek abban is, hogy 
az Európáról megfogalmazo"  gondolataikat európai szinten fejezhessék ki, megalapozva 
európai identitástudatukat.

Amennyiben szeretne további információt megtudni a kampányról, 
vagy interjút egyeztetni, kérem, hogy forduljon 

Ruska Mónikához a ruska.monika@mobilitas.hu e-mail címen 
vagy a 06-1-374-9075 telefonszámon.
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