
Sami Matikainen ehdolla Eurooppanuorten liittohallitukseen

Heippa kaikille! 😊 Olen päättänyt lähteä ehdolle Eurooppanuorten 2022
liittohallitukseen. Uusille tutuille, mun nimi on Sami, 21-vuotias tulinen federalismin
kannattaja, 8v Musti-cockerspanielin isä ja ikuinen Star Wars-fani. Opiskelen kolmatta
vuotta Tallinnan Yliopistossa Politics and Governance kandi-ohjelmassa, pääaineena
kansainväliset suhteet ja taloustiede. Oon kotoisin Hyvinkäältä, tosin lähivuodet on
tullut matkusteltua Hyvinkää-Tallinna akselilla. Minulla on laajaa kokemusta ulko- ja
turvallisuuspoliittisesta sekä KV-vaikuttamisesta erinäisistä järjestöistä pohjoismaisella,
eurooppalaisella sekä globaalilla tasolla. Muun muassa olen ollut jäsenenä
Eurooppanuorten KV-työryhmässä, JEF:n PC3-työryhmässä, JEF Estonian
perustamistyöryhmässä, ensi kuussa EN:n delegaatiossa JEF:n Kongressiin sekä olen
vastuussa PNN:n UNR50-työryhmästä 🌐

Liittohallituksessa haluan omaksua KV-vastaavan roolin, jossa tavoitteenani on
entisestään vahvistaa Eurooppanuorten kv-toimintaa. Meidän tulee olla yhtä vahva
poliittinen toimija niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Tähän liittyen, lainatakseni
erästä suurta eurooppalaista, minulla on kolme pointtia;

1) Eurooppanuorten KV-toiminnan ei tarvitse rajoittua yhteiseurooppalaiseen, vaan
me voidaan myös vahvistaa yhteistyötä pohjoismaisissa sekä arktisissa asioissa,
jotka ovat tärkeitä EU-politiikan alueita ja Suomelle erityispiirteitä. Näiden saralla
on tehty paljon työtä viime vuosina, kun olemme tiivistäneet Nordic-Baltic
yhteistyötä. Tämä blokki kattaa ¼ JEF:stä ja yhteistyö on sujuvaa, kun omaamme
samankaltaiset yhteiskunnalliset arvot ja työtavat. Siksi tätä yhteistyötä täytyy
vaalia, pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luoda pysyvät rakenteet tälle
yhteistyölle JEF Nordic-Baltic regional organisationin muodossa. Yhteistyö on
jatkuvasti tiivistynyt ja laajentunut, ja on aika aloittaa järjestelmällisemmät
keskustelut toiminnan rakenteista. Minä näen, että me voidaan kehittää tätä
toimintaa liittymällä Nuorten Pohjoismaisen Neuvoston tarkkailijajäseksi, joka
monipuolistaisi meidän KV-toimintaa 

2) Kotimaata ei saa unohtaa, sillä Eurooppanuorilla on haaste. Nimittäin
KV-toiminnan näkyvyyden sekä tietoisuuden vähyys meidän alueilla. Meidän
täytyy ottaa askelia tämän ratkaisemiseksi, jos korona sallii, niin mä haluan
lähteä kiertämään alueita ja levittämään tietoisuutta meidän KV-toiminnasta
tapahtumien, keskusteluiden ja muiden tilaisuuksien muodossa! JEF:n jäsenilleen
tarjoamia mahdollisuuksia pitäisi käyttää yhä laajemmin ja meillä on paljon
potentiaalia tarjota kansainvälistä toimintaa yhä laajemmalle joukolle nuoria.
JEF:llä on paljon erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja muita työkaluja, jotka mitä
parhaiten tukee meidän toimintaa

3) Eurooppanuorten tulee jatkaa aktiivista vaikuttamista JEF:issä, sillä meillä on
suuri vastuu toiseksi suurimpana järjestönä vaikuttaa JEF:n linjoihin, joista
myös tulee meitä edustavia linjoja. Olisi hölmöä olla vaikuttamatta kunnolla
tässä asemassa. Meidän tulee tehdä paljon yhteistyötä muiden maiden
kanssa, myös



Nordic-Baltic-blokin ulkopuolella. Erityisesti Italia, Saksa ja Ranska toimivat nyt
ja jatkossa tärkeinä kumppaneina.

Kansainvälisten asioiden toimivuus ja kehitys vaativat henkilön, jolla on vankkaa
kokemusta KV-vaikuttamisesta, erityisesti JEF:n KV-asioista. On suuri etu, jos on suhteet
valmiina ja
palava halu edistää meidän asemaa sekä meidän mielipiteitä JEF:issä. Näen vahvasti,
että minä olen oikea henkilö tähän tehtävään. Eurooppanuoret tarvitsee osaavan ja
vaikuttavan KV-vastaavan! Jos annat äänesi minulle, niin saat tällaisen! 💙

Ollaan yhteyksissä ja nähdään liittokokouksessa!


