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A brit „supergirl 
aktivista” tanácsai 
az EU-nak

Madeleina Kay egyike volt az idei „Európa a 
régiómban” blogverseny négy győztesének, amely az 
EU által finanszírozott projekteket bemutató 
blogíró fiatalokat jutalmazza. A díj tartalmazott egy 
brüsszeli utazást a régiók és városok európai hete 
alkalmából, ahol mobil újságírással kapcsolatos 
képzésben vehetett részt. Itt olvasható a brüsszeli 
útja és a még mindig folyamatban lévő kampánya az 
Egyesült Királyság EU-ban maradása érdekében. 

Az #EUinMyRegion blogverseny győzteseként életemben 
először elutazhattam Brüsszelbe, és közelről láthattam 
az Európai Bizottság és a Parlament munkáját. A 

Nagy-Britanniában tartott uniós népszavazás óta meredek 
tanulási görbe az életem. Az ismerethiányom sajnos nem volt 
egyedi eset, hanem országos probléma, amelynek eredmé-
nyeként az emberek úgy szavaztak a jövőjükről, hogy nagyon 
keveset tudtak és értettek meg a folyamatokból. 

Az Egyesült Királyságban folyó politikai képzés szintje iszo-
nyatosan rossz, és az uniós finanszírozású projektek népsze-
rűsítése nagyon gyenge. A Brexit-szavazás igazságtalansága 
rendkívül szembetűnő, ha a vezető politikusok által hangoz-
tatott hazugságokat nézzük, akik még mindig megalapozatlan 
és félrevezető állításokat tesznek.   

A brit polgárok számos, gyakran egymásnak ellentmondó okból 
szavaztak a Brexit mellett. A hátrányos helyzetű regionális 
területeken élők közül sokan azért szavaztak a Brexit mellett, 
mert azt hitték, hogy valahogyan az EU a felelős az Egyesült 
Királyságban tapasztalható egyenlőtlenségért. Mások komo-
lyan elhitték a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak (NHS) 
nyújtandó finanszírozásról szóló hazugságot. Az EU-t bűnbak-
ként használták a belpolitikai hibák elfedésére, pedig valójában 
azon régiók hátrányos helyzetének megszüntetéséért dolgo-
zott, amelyekben a legtöbben szavaztak a kilépésre. 

Miután egy hetet eltöltöttem az Európai Unió szívében, folyton 
csak arra tudok gondolni, hogy hatalmas kárt okoztunk az 
EU-nak, és őszintén remélem, hogy visszafogadnak, amikor 
végre belátjuk, mekkora hibát követtünk el. 

Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az EU-nak dolgoznia kell 
azon, hogy más országok ne tegyenek hasonló elhibázott lépé-
seket. A kampányom egyik legfontosabb célja az EU-val kap-
csolatos ismeretek növelése és ezek megértése, bár 
mondandómat vidám, barátságos és megnyerő stílusban pró-
bálom hozzáférhetővé tenni a szélesebb közönség számára. 
Az európai intézményeknek módosítaniuk kell a magatartásu-
kon, hogy befogadóbbak és vonzóbbak legyenek a polgárok 
szélesebb csoportja számára, ehhez pedig az EU tagállamai 
fejlődésének támogatása érdekében végzett fantasztikus mun-
kájának fokozottabb ismertségére van szükség. 

Elengedhetetlen az alternatív módszerek használata a politi-
kától jellemzően eltávolodott fiatalok és polgárok elérése 
érdekében, hogy visszafordíthassuk az európai populizmus 
térnyerését, és megszervezzük a jövő generációjának támo-
gatását az EU számára.  

Decemberben visszatérek Brüsszelbe, és ezer kézzel írt, a szo-
lidaritás üzenetét hordozó levelet viszek magammal a kará-
csonyi ünnepre, reménykedve az EU-n belül folytatódó 
jövőnkben.  
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