Ανακοινωθέντα τύπου

Το Πρώτο Βραβείο Καρλομάγνου για
τη Νεολαία 2010 πηγαίνει στην ...
Γερμανία!
Το γερμανικό πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Δίκτυο CNC - Τραίνο για την Ευρώπη"
απέσπασε το πρώτο Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2010 στις 11 Μαΐου στο
Άαχεν. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο πρόγραμμα-βιβλίο "Είσαι Εδώ" (Ιρλανδία) και το τρίτο στο "Καλύτερος Διαγωνισμός Ανταγωνισμού στη Μηχανική" (Βουλγαρία).
Η απονομή του πρώτου βραβείου έγινε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κ. Jerzy Buzek. Αυτό το βραβείο απονέμεται σε έργα που ενισχύουν το κοινό αίσθημα της
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης μεταξύ των νέων.
Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek,
και του Προέδρου του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, κ. Michael Jansen,
συνδιοργανωτών της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος του Άαχεν, κ. Marcel Philipp, εκφώνησε εγκωμιαστικό λόγο για τον τρίτο νικητή από τη Βουλγαρία. Ο κ. Hans-Gert Pöttering, Ευρωβουλευτής και τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλαβε μέρος στην τελετή απονομής των βραβείων και παρέδωσε το 2ο βραβείο στον εκπρόσωπο του Ιρλανδικού προγράμματος - βιβλίου. Η τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2010
φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Άαχεν.
Και τα βραβευμένα έργα είναι ... από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία
Γερμανία - "Τρένο για την Ευρώπη"
"Το έργο «Τρένο για την Ευρώπη», το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο, μαρτυρεί ακριβώς
την ουσία της Ευρωπαϊκής ιδέας: ενεργώντας από κοινού, ξεπερνώντας τα όρια των συνόρων, την ανακάλυψη της διαφορετικότητας και των δυνατοτήτων της", δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek.
Το «Τρένο για την Ευρώπη», σύμπραξη σχολείων Comenius, που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2006 και συντονίζεται από το Επαγγελματικό Σχολείο Bad Kreuznach, συγκέντρωσε πάνω από 1.500 ασκούμενους από τις 24 σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για την
οικοδόμηση ενός σιδηροδρόμου και βαγονιών στη βάση της αρχής του Airbus. Το τρένο με
συνολικό μήκος περίπου 8 μέτρα, τρέχει σε κυκλική τροχιά 12 μέτρων.
Ο Πρόεδρος Jerzy Buzek πρόσθεσε ότι "αυτό το σχέδιο έχει αντιληφθεί τη σύγχρονη μας
Ευρώπη με ένα αξιοσημείωτο τρόπο, μια Ευρώπη που οικοδομείται από κοινού από ανθρώπους, οι οποίοι ξεπερνούν σύνορα και αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις".
Ιρλανδία - "Είστε Εδώ"
«Είστε εδώ» (Ιρλανδία) είναι ένα έργο βιβλίου, στο οποίο 14 νέοι παρήγαγαν μαζί μια ανθολογία για άτομα που έχουν γεννηθεί εντός ή μετά το 1980 και ζουν και εργάζονται σε καλλιτεχνικούς ή πνευματικούς τομείς ή τομείς που αφορούν δράση ακτιβιστών, σε μια χώρα άλλη
από αυτήν που μεγάλωσαν. Αρχίζοντας με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το βιβλίο
εξετάζει κατά πόσο οι νέοι αυτοί άνθρωποι πραγματικά γράφουν μέσα από την ελευθερία και
την πολυφωνία που γεννήθηκε το 1989 με μια νέα, ευρύτερη και παν-Ευρωπαϊκή παράδοση.
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Ο Hans-Gert Pöttering, ευρωβουλευτής και τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
δήλωσε: "Το έργο «Είστε εδώ», αποτελεί μαρτυρία για τη γοητεία των νέων όσον αφορά την
πτώση του Τείχους του Βερολίνου και είναι μια προσπάθεια να εντοπιστεί και καθοριστεί η
ταυτότητα της νέας γενιάς μέσα σε αυτή τη νέα και αδιαίρετη Ευρώπη."
Βουλγαρία - "Καλύτερος Διαγωνισμός Ανταγωνισμού στη Μηχανική"
Τέλος, το 3ο βραβείο κέρδισε το Βουλγαρικό σχέδιο "Καλύτερος Διαγωνισμός Ανταγωνισμού
στη Μηχανική", ένα σχέδιο με στόχο να συγκεντρώσει και να προκαλέσει νέους Ευρωπαίους.
Αυτός ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Φοιτητών Τεχνολογίας BEST της Σόφιας, συγκέντρωσε 21 Ευρωπαίους από 11 χώρες σε 5 ομάδες για το
σχεδιασμό ενός ρομπότ που χρησιμοποιεί το περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας όσον αφορά
τη συλλογή και το διαχωρισμό απορριμμάτων και αποβλήτων.
Έπαθλα και διαδικασία επιλογής
Τα τρία βραβευμένα σχέδια θα λάβουν χρηματικά έπαθλα € 5.000, € 3.000, και € 2.000.
Οι νικητές θα προσκληθούν επίσης να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των
προσεχών μηνών.
Τον περασμένο Μάρτιο, εθνικές επιτροπές που αποτελούνταν από τουλάχιστον δύο ευρωβουλευτές και έναν εκπρόσωπο οργάνωσης νεολαίας επέλεξαν έναν εθνικό νικητή από κάθε
ένα από τα 27 κράτη μέλη. Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη
από τρεις ευρωβουλευτές, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jerzy Buzek, και
τέσσερις εκπροσώπους του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, επέλεξε τους
τρεις νικητές από τα 27 σχέδια.
Εκπρόσωποι των 27 σχεδίων έχουν προσκληθεί στην τελετή απονομής στο Άαχεν. Οπτικοακουστικό υλικό από την τελετή διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: Ayla Sultan Cicek: (+32) (0)
498 98 13 37 - ayla.cicek@ europarl.europa.eu.
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