Voorspeech Commissie Ter Behoud van het MEP

Het Model European Parliament Nederland, beter bekend als het MEP, is al 30 jaar een groot succes.
Ooit begonnen op Nederlandse bodem is het MEP uitgegroeid tot een Europees project met jaarlijks
alleen in Nederland al 2,5 duizend deelnemers, verspreid over alle provincies en 140 middelbare
scholen.
Mijn naam is Elisa, ik ben 17 jaar en een van de gedelegeerden van Polen. Als scholier zit je op een
eigen eilandje, je doet huiswerk, je leidt leventje en dan beland je, in mijn geval een beetje per
ongeluk, op een conferentie die over veel meer gaat dan je eigen wereldje. Ineens bleek debatteren
en nadenken over de toekomst iets wat helemaal niet zo ver van me afstaat als ik altijd dacht. En kijk
nou eens naar ons; al een week beheersen deze grote Europese vraagstukken ons leven! En ondanks
dat het een simulatie is zijn we zo betrokken bij deze vraagstukken. We schrijven fanatiek
amendementen, verdedigen met passie onze resoluties en zijn buiten onszelf als een resolutie
daadwerkelijk wordt aangenomen. MEP doet je realiseren dat je, al is het nu of in de toekomst,
daadwerkelijk invloed kan hebben op die grote vraagstukken die altijd zo ver weg leken.
Deze week heb ik geleerd over het democratisch proces, compromissen sluiten en het verdedigen
van mijn eigen idealen. Zonder MEP Nederland zouden jongeren niet meer de kans krijgen om zo’n
soort ervaring op te doen. Uit deze ervaring kan ik zeggen dat MEP een grote politieke en
maatschappelijke interesse heeft aangewakkerd. Niet alleen bij mij, maar volgens mij bij ons
allemaal.
In 2011 is het MEP, na jarenlang particulier georganiseerd te zijn, ondergebracht bij het Montesquieu
Instituut. Dankzij hen is het MEP in Nederland nog verder gegroeid: met een reflectietraject,
voorzitterstrainingen, het bezoek van experts in commissievergaderingen, veel meer kansen om mee
te mogen doen aan een internationale conferentie en een volwaardig functionerend persteam tot
grote bloei gebracht!
En nu staan we hier. In 2014 is de subsidie voor dit project helemaal teruggeschroefd tot 0. Door de
tomeloze inzet van vrijwilligers, docenten en scholen staan we nu hier in 2018 en moeten we
definitief zeggen dat dit het laatste jaar MEP ooit is. Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren!
Daarom deze motie, daarom deze speech! Presidium: ik ben ontzettend trots om te zeggen dat niet
alleen mijn handtekening, maar de handtekening van alle parlementariërs die hier voor u zitten op
deze motie staan. Omdat wij geloven dat het MEP moet blijven: omdat het een onderwijsproject is
wat niet alleen jongeren in contact brengt met politiek, maar het hen zelf laat ervaren!
Wij, de jongeren van nu, beslissen straks over de toekomst. Dit is ons oefenterrein! Hier mogen we
zelf ervaren wat wij belangrijk vinden, hoe deze toekomst eruit moet gaan zien, hoe we samen tot
oplossingen komen en bruggen kunnen slaan tussen verschillende mensen, meningen en ideeën.
Daarom zijn we ook zo ontzettend blij dat de vertegenwoordigers van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap hier vandaag aanwezig zijn om deze motie in ontvangst te nemen, en
hopelijk overtuigd zijn van het belang en de noodzaak van het MEP in Nederland!

Bedankt.

