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Úton Európa fiataljaival
Az „Autós túra projektet” idén tavasszal indította az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága, elsősorban emberi kalandként. A projekt keretében különböző hátterű fiatalok kelnek 
útra szerte Európában az Európai Unió által finanszírozott és lehetővé tett különféle projektek és 
kezdeményezések felfedezésére. 

A projekt célja, hogy olyan új lehetőséget biztosítson a 
fiatal európaiaknak, amelynek keretében első kézből 
tapasztalhatják meg, milyen értékeket támogat az EU, 

és mit is tesz a gyakorlatban.

Két-két fiatalból álló négy csapat vállalkozott az egy hónapig 
tartó, előre meghatározott útvonalon vezető európai autós túrára. 
Az út során a helyiek is csatlakoznak rövid ideig az utazókhoz, 
bemutatják nekik a helyi életet és a tájat. Az utazás átszeli az 
egész kontinenst: a Földközi-tenger partjától a Balti-tengerig, az 
Atlanti-óceán partvidéke és a Duna folyása mentén.

A résztvevők rendszeres, rövid beszámolókat és videókat posz-
tolnak az Instagramon és a Facebookon, egy-egy hét végén 
pedig hosszabb videók is felkerülnek a közösségi hálókra.

A négy útvonal közül kettőt (a Földközi-tenger térségét és az 
Atlanti-óceán partvonalát érintő utakat) már teljesítettek; alább 
olvashatók a résztvevők gondolatai, élményei, tanulságai.

Yldau és Fabian az Atlanti-óceán partvonalán vezető autós túra kezdetén Lisszabonban
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„Amikor korábban az Európai Bizott-
ságra gondoltam, fogalmam sem volt 
róla, hogy mit is csinál, sőt, azt gondol-
tam, biztosan unalmas, amivel ott fog-
lalkoznak. Ebben a hónapban viszont 
rengeteget tanultam. Lehetőségem 
nyílt számos uniós finanszírozású pro-
jekt megtekintésére, és el kell monda-
nom, nagyon kellemes meglepetések 
értek. Egyáltalán nem volt unalmas: az 
összes projekt, amelybe belepillanthattunk, rendkívül fontos a 
jövőnk szempontjából. Vegyük például csak a vizünket: az ivó-
vízünk Hollandiában nagyon jó, ezért miközben fogyasztottam, 
eszembe sem jutott azon gondolkodni, milyen problémák 
merülhetnek fel vele kapcsolatban. Spanyolországban meg-
tudtam, hogy néhány éven belül hatalmas probléma lehet a 
világban az ivóvíz előteremtése. Ezért kitaláltak egy olyan 
módszert, amely a zuhanyzás során felhasznált vizet alkal-
massá teszi a vécé lehúzására, mivel valóban óriási pazarlás 
erre tiszta ivóvizet használni. 

Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kezdeménye-
zések a világban. E kezdeményezések mellett pedig azt is 
fontosnak tartom, hogy az emberek tudjanak is ezekről. Az 
autós túra projekt révén az európai fiatalok bepillanthatnak 
ezekbe a projektekbe, én pedig nagyon boldog vagyok, hogy 
a részese lehettem. Remélem, hogy hozzám hasonlóan a többi 
fiatal is jobb képet kaphat a világban zajló dolgokról.”

YLDAU (24, Hollandia, az Atlanti-óceán 
partvonalát érintő útvonal)

„Már több mint öt éve Európában élek. 
Azt hittem, hogy jól ismerem Európát, 
de az autós túra projekt révén sokkal 
közelebbről megismerhettem az euró-
pai kultúrát, napi szinten új, és a maguk 
módján egyedi, kivételes emberekkel 
ismerkedhettem meg. Az Európai Unió 
határok felszámolására és egységre 
irányuló elveinek köszönhetően Európát 
én egy hatalmas országnak látom. 
Az utazás során szerzett élményeken és meglátogatott hely-
színeken kívül a legértékesebbé számomra azok az emberek 
váltak, akikkel a mindennapjaimat együtt tölthettem (Yldau, 
Ynke, Frank és Sidney). A barátaim lettek, és a barátság felbe-
csülhetetlen értékű számomra. 

FABIAN (25, Vilniusban élő ecuadori, az Atlanti-óceán 
partvonalát érintő útvonal)

„Ha megkérdezem magamat, hogy hon-
nan is származom, Európát érzem a 
helyes válasznak. Amikor 2016-ban 
részt vettem az Erasmus-csereprogram-
ban, a kontinens valamennyi részéről 
megismerhettem embereket. Azóta gon-
dolom úgy, hogy nem német, hanem 
európai értékeim és nézeteim vannak.

Amikor a négy új barátommal úton vol-
tam, nemcsak Belgiumot és annak – az én országomhoz képes 
– kissé más kultúráját ismertem meg, hanem arra is rájöttem, 
milyen hasonlóan érzünk mindannyian az európai kalandunkkal 
kapcsolatban. Nem számított milyen messzire is utaztunk, az 
emberek mindenhol hasonló poénokon nevettek és dolgokon 
idegeskedtek, mint mi. Megéreztették és megértették velünk 
az Európai Unió jelentését. Az EU összeköt minket, európaiakat 
egy támogató és békés közösség létrehozása céljából. 

Arra is ráébredtem, hogy az EU nemcsak Brüsszelt jelenti, 
hanem azokat az embereket, akik régióik problémáit felismerve 
aktívan tesznek a változásért – igazából ők keltik életre az 
EU-t. És bár nem csak pozitív véleményeket hallottam az 
EU-ról, napjainkban szerintem az országok összekapcsolása 
fontosabb, mint valaha: a különbségek helyett a hasonlósá-
gokra kell koncentrálnunk.”

LOUISA (26, Németország, Földközi-tengeri útvonal)

„Most hazajöttem egy rövid időre, de 
igazából még nem dolgoztam fel az 
autós túra során szerzett élményeket. 
Lenyűgözött az utazás – a sok külön-
böző ország, emberek és kultúrák; tel-
jesen megváltoztatták az Európáról 
alkotott eddigi képemet! És rettentően 
hálás vagyok azért, hogy a projekt részt-
vevője lehettem! Valójában nemcsak az 
uniós országokról, hanem az egész 
EU-ról szerzett benyomásom megváltozott. Beleláthattam, hogy 
egy-egy projekt milyen módon támogatja és segíti elő a fejlő-
dést, és ez nagyon jó érzéssel töltött el. Talán közhelyesen hang-
zik, de amikor eddig az EU-ra gondoltam, egy nagy kerekasztal 
körül ülő, öltönyös embereket képzeltem el, akik épp döntéseket 
hoznak a világról. Persze ez így is van, de ezek az emberek olyan 
kis helyi projektekről is konzultálnak, amelyek mind az emberek, 
mind a természet számára egy jobb jövő megteremtéséről gon-
doskodnak. Az autós túra után tulajdonképpen sokkal átfogóbb 
képet kaptam arról, miről is szól ez az egész, és elképesztően 
büszke vagyok arra, hogy a projekt részese lehettem, és hogy 
európainak vallhatom magam.” 

LOUIS (21, Belgium, Földközi-tengeri útvonal)
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Egy egyedi, napenergiával működő „zöld hajó” vitte az utazókat egy Görögország és Albánia között található titkos szigetre

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://roadtriproject.eu/

https://www.facebook.com/EUinmyregion/

https://www.instagram.com/euinmyregion/

https://www.youtube.com/user/RegioNetwork

április 14.–május 12.

július 28.–augusztus 25.

június 23.–július 21.

május 19.–június 16.
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