
Sara Alikoski ehdolla Eurooppanuorten liittohallitukseen  
 
Moikka toverit! Eurooppa, EU ja Eurooppanuoret ovat kaikki asioita, joiden eteen haluan 
työskennellä. Tästä syystä haen luottamustanne toimia Eurooppanuorten liittohallituksen 
jäsenenä.  
 
Kaksi vuotta Turun Eurooppanuorissa ja järjestön puheenjohtajuus ovat antaneet minulle 
paljon - tietoa, taitoa, ihania muistoja ja mahtavia ihmisiä. Palo EU-asioihin on roihunnut 
niin kirkkaana, että  valmistuttuani valtiotieteiden kandiksi aloitin tänä syksynä European 
Union Studies – maisteriohjelman Itävallassa. Vuosien aikana kasvanut rakkaus 
järjestöämme kohtaan kantautui  kuitenkin matkalaukussa mukana, jonka vuoksi haluan 
jatkaa yhdessä Eurooppanuorten kanssa  paremman huomisen rakentamista.  
 
Eurooppa ja EU kohtaavat tällä hetkellä suuria haasteita, jotka tulevat niin Euroopan sisä- 
kuin  ulkopuoleltakin. Olemme hajanaisia tilanteessa, jossa meidän tulisi olla vahvempia kuin 
koskaan. Meitä eurooppanuoria tarvitaan. Järjestöllämme on valtava potentiaali, jota ei tule 
haaskata. Jotta  voimme kasvaa ja kehittyä, haluaisin olla mukana tukemassa muun muassa 
seuraavia kehityskulkuja:  
 

1. Yhtenäinen ja vakuuttava poliittinen järjestö. Niin kuin Eurooppa, myös me olemme 
yhdessä  vahvempia. Ei tehdä samoja virheitä, mitä EU-jäsenvaltiot ja vedetä köyttä 
eri suuntiin, vaan  puhalletaan yhteen hiileen. Aluejärjestöjen keskinäisen niin kuin 
myös liiton ja  aluejärjestöjen välisen yhteistyön ja kommunikaation parantaminen 
tuo lisävoluumia myös Eurooppanuorten poliittiseen vaikuttamiseen.  

 
2. EU-asiat kuuluvat kaikille, annetaan sen myös näkyä omassa toiminnassamme. 

Meillä on  huippuosaajia, jotka tuntevat EU-päätöksenteon monimutkaisimmatkin 
kiemurat. Meidän  tulee kuitenkin tavoittaa myös entistä paremmin niitä ihmisiä, joilla 
ei ole hajuakaan, mitä  subsidiariteettiperiaate tarkoittaa. Ei anneta populistisille 
äänille tyydytystä antamalla  kuvaa, että EU olisi vain valkoisen eliittimiehen juoni. 
Asiat, kuten demokratia ja  ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Näin voimme kasvaa 
valtavaksi.  

 
3. Ymmärretään, että federalismin kolme taikasanaa ovat yhtenäisyys, yhtenäisyys ja 

yhtenäisyys. Kv-yhteistyön tulisi olla myös yhteisiä projekteja, yhteistä poliittista 
vaikuttamista. Olemme eurooppalainen järjestö: annetaan sen tuntua vielä paremmin 
kaikilla toiminnan tasoillamme.  

 



Uskon EU:hun, uskon Eurooppanuoriin. Mikäli saan luottamuksenne likossa, saatte 
hallituksen  jäsenen, joka antaa sen myös näkyä omassa toiminnassa. Laita viestiä, niin 
keskustellaan Eurooppanuorista tai vaikka päivänpolitiikasta lisää! 
 


