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AZ AEGEE-IDENTITÁS
Minden szervezet azonosul bizonyos alapvető értékekkel és
alapvetésekkel. Mint az AEGEE tagja, minden helyi szervezet és
egyéni tag egy közös és egységes identitás részese.

Jövőképünk
Az AEGEE egy demokratikus, sokszínű és határok nélküli Európa
létrehozására törekszik, amely Európa társadalmi, gazdasági és
politikai szempontból egységes, s ennek kialakításában értékként
tekint a fiatalok részvételére.
Küldetésünk
Az AEGEE lehetőséget ad Európa fiataljainak, hogy aktív szerepet
vállaljanak a társadalomban. Teret nyit a párbeszéd és a tanulási
lehetőségek számára, egyszersmind képviseli a fiatalokat a
döntéshozók előtt. Mi több, az AEGEE lehetővé teszi egymás
megértését és közelebb hozza Európát a fiatalokhoz.
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AZ AEGEE-IDENTITÁS
Az AEGEE értékei

Ezeket az értékeket tükrözi az Alapelvek Nyilatkozata (Statement
of Principles), mely nyilatkozat mindannyiunk közös értékeit és
elveit fekteti le.

6

MI IS AZ AZ AEGEE?
Előfordulhat, hogy röviden be kell mutatnunk az AEGEE-Europe-ot,
esetleg egy interjú során kell válaszokat adnunk. A továbbiakban
néhány példát mutatunk, hogyan is mutathatjuk be a szervezetet
röviden és tömören.
---------------------------------------------------------------------------------------Az AEGEE Európa egyik legnagyobb interdiszciplináris
diákszervezete; 13 000 fiatal hálózata, mely 40 országban van
jelen. Az AEGEE eszközt kínál a fiatalok számára, hogy aktív
polgárai lehessenek a társadalmuknak, és hozzájárulhassanak az
európai egyesülés folyamatához.
A szervezetet és projektjeit fiatalok vezetik és működtetik. Az
AEGEE támogató közeget biztosít ötleteidnek, segít jobban
megismerni Európát, illetve az országok különböző kultúráit és
szokásait.
Mi több, mint egy fiatalokat tömörítő szervezet tagja, lehetőséged
nyílik arra is, hogy hallasd a hangod Európai döntéshozói felé.
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A LÉNYEG RÖVIDEN
Az egyszerű kérdések megválaszolása nem is mindig annyira
könnyű. Rövid és pontos válaszokra van szükségünk. Az
alábbiakban összegyűjtöttünk néhány kérdést, melyekkel
találkozhatsz, amikor bemutatod a szervezetet.
---------------------------------------------------------------------------------------Milyen céllal jött létre az AEGEE?
Az AEGEE azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a fiatalok társadalmi
szerepvállalását és európai öntudatát.
Ez az AEGEE alapvető célja.
Mit akar elérni az AEGEE?
Az AEGEE Európa-szerte arra bátorítja a fiatalokat, hogy vállaljanak
aktív szerepet a társadalomban.
Ez segít jövőképünk elérésében.
Mit csinálunk pontosan?
A fentieket gyakorlatban a következő eszközökkel kivitelezzük:
• Kultúrák közötti cserekapcsolatok
• Személyiségfejlesztés és nonformális képzés
• Szakmai projektek
• Érdekképviselet
• Fórum párbeszéd teremtéséhez
Ezek segítenek
teljesítésében.

jövőképünk

elérésében
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és

küldetésünk

AZ AEGEE FELÉPÍTÉSE
Néha nehéz megérteni az AEGEE-Europe-on belül működő helyi
szervezetek és különféle testületek bonyolult rendszerét. Az
alábbiakban összeállítottunk egy rövid ismertetőt AEGEE-Europe
szerkezetéről.
---------------------------------------------------------------------------------------A valódi nemzetközi együttműködés elősegítése és a fizikai és
mentális országhatárok képzeténk elkerülése érdekében az
AEGEE szervezeti felépítése nem ismer nemzeti szintet.
Az szervezet az alábbi egységeken alapszik:
A helyi antennák
Az AEGEE tagjai 200 helyi szervezeten (antennán) keresztül
valósítják meg a szervezet céljait, úgy, ahogy közösségüknek és
környezetüknek leginkább megfelel.
Az európai szint
Az európai szint közös keretet és irányt szab a helyi
tevékenységnek. Mi több, soknemzetiségű munkacsoportjain
keresztül teret nyújt a nemzetközi együttműködésnek. A helyi
szervezetek tagjai közvetlenül kapcsolódhatnak be az európai
munkacsoportok és projektek munkájába.
Az AEGEE felépítését szemléltető ábra a honlapon található.
http://aegee.org/portal/structures/
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TÉVES BENYOMÁSOK
AEGEE tagként sokszor találkozhatsz az AEGEE-vel szembeni
tévképzetekkel. Ha a kérdező nem sokat tud a szervezetről, vagy
ha valamilyen előítélettel rendelkezik vele szemben, az ilyesmi
teljesen természetes. Maradj türelmes, és próbáld érvekkel
eloszlatni a tévhiteket.
---------------------------------------------------------------------------------------Az AEGEE az Európai Unió irányítása alatt áll.
Lehetséges válasz
Az Európai Unió AEGEE-Europe intézményes partnere. Több olyan
szervezet is van, amikkel AEGEE-Europe együtt dolgozik; ilyen az
Európa Tanács, az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzetközi Európai
Mozgalom vagy az Euractiv. Egyetlen partnerünk sem avatkozik
azonban AEGEE-Europe döntéshozó gyűléseinek, az Agora és a
European Planning Meeting demokratikus folyamataiba. AEGEEEurope tehát nem az Európai Unió ügynöksége.
Az AEGEE buliszervíz és utazási iroda.
Lehetséges válasz
A kultúrák közötti párbeszéd az AEGEE jövőképének elérését
segíti elő.. A nemzetközi programok és események során tagjaink
tanulnak egymástól és egymásról. Ez hozzájárul az előítéletek
leküzdéséhez, a szolidaritás megteremtéséhez. A bulizás és az
utazás mellettazonban számos lehetőséget kínál a szervezet.
Projektek, tréningek részese lehetsz és kipróbálhatod magad
vezetőként is. Tőled függ, mit hozol ki belőle.
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TÉVES BENYOMÁSOK
Az AEGEE képviselete fizetést kap.
Lehetséges válasz
A szervezet irányításáért felelős tagjaink önkéntes munkát
végeznek. Sem az európai elnökség, azaz a Comité Directeur (CD),
sem pedig az egyéb bizottságok tagjai nem kapnak fizetést. Ha
az AEGEE-ben végzett munkájuk során utazniuk kell, az költségek
egy részének megtérítését igényelhetik. A CD tagjainak havi
juttatása az étel és az alkoholmentes italok árát fedezi. Tehát
egyetlen AEGEE tag sem kap fizetést a szervezetben végzett
tevékenységéért.
---------------------------------------------------------------------------------------Ha bármilyen más tévhittel találkoznátok az AEGEE-vel kapcsolatban,
írjátok meg nyugodtan nekünk.

11

LES ANCIENS
A Les Anciens d’AEGEE egy független szervezet, mely az AEGEE
alumni szervezeteként működik.
Egyéb hálózatépítő lehetőségek mellett a Les Anciens 4-5
eseménytszervez tagjai számára, hogy megőrizzék AEGEE-s
lelkesedésüket.
A pénzügyi alapon keresztül ugyanakkor különféle projekteknek
és igényeknek megfelelően biztosíthat az AEGEE és projektjei
számára anyagi segítséget.
A tagság lehetősége bárki előtt nyitva áll, aki egy helyi AEGEE
szervezetnek valamikor tagja volt, de aktív tevékenységét a
szervezetben már befejezte.
Ha szeretnél a Les Anciens tagja lenni, vagy ha csak érdeklődsz,
keresd fel a www.anciens.org honlapot, és kattints a Join les
Anciens pontra, ahol megtalálod a tagsági kérvényhez szükséges
űrlapot.
Az AEGEE utáni élet itt kezdődik!
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HASZNOS ANYAGOK
A Statútum (The Statutes) és a Stratégiai Terv (Strategic Plan)
Ezek a dokumentumok tartalmazzák az alapvető információkat az
AEGEE-Europe munkájáról és kitűzött céljairól; megtalálhatóak az
Intraneten a dokumentumok között.
www.intranet.aegee.org
AEGEE-Europe információs csatornái
Weboldalak
Hivatalos honlap: www.aegee.org
Members portal: www.aegee.org/portal
Közösségi média felületei
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Statement of principles of AEGEE
We, the members of AEGEE,
young Europeans coming from all regions of the continent, recognise
that we are the future and present of our society and that our
contribution to the construction of Europe is our responsibility. We
come together under a common vision of a democratic, diverse and
borderless Europe.
We come together in AEGEE to form an open, voluntary network where
we transform our ideas into actions, develop ourselves to participate
actively in society, and contribute to the European debate with our
independent student’s perspective.
We hereby declare these principles to be fundamental to us:
The diversity of Europe has to be valued, and we reflect it in our
organisation. The richness of our continent relies on people from
different cultures and backgrounds coming together and being united
by common values.
Cooperation between people and communities begins with dialogue
and mutual understanding. We bring together students from all
regions of Europe and create friendships that break stereotypes and
prejudices.
Freedom and human rights are essential elements of a European
society. Through our work and behaviour, we aim to serve as an
example and spread these values among the youth of our continent.
A strong Europe is built upon the foundations of respect, tolerance
and solidarity. Following these values, we stand for an inclusive society
where citizens enjoy equal opportunities and rights.
Progress in Europe has to be based on knowledge and unlimited
access to education. By providing diverse learning opportunities and
supporting a European dimension in education, we believe it gives
young people better opportunities for the future.
By honouring and promoting these principles, we shape a better
Europe.
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