
Young Europeans for Security

Young Europeans for Security (YES) is een in 1985 opgerichte
jongerenorganisatie. Deze houdt zich bezig met het organiseren van
activiteiten met betrekking tot de vrede en veiligheid in Europa. YES
doet dit niet vanuit een bepaalde politieke voorkeur, maar fungeert
veeleer als een platform, waarop jongeren vanuit diverse achter-
gronden hun ideeen kunnen bediscussieren.

YES gaat uit van een groeiende Europese identiteit in de internationale
betrekkingen en probeert hier door middel van samenwerking met
verschillende internationale en non-gouvernementele organisaties in-
houd aan to geven. Zo wordt bijvoorbeeld contact onderhouden met
diverse ministeries, de Europese Gemeenschappen en het Europees
Parlement, de NAVO en de West Europese Unie. YES probeert als
platform een brug to slaan tussen deze organisaties en de eigen doelg-
roep, bestaande uit politiek bewuste jongeren, scholieren en andere
geinteresseerden.

Wat voor activiteiten organiseert YES?

Zowel op Europees als op nationaal niveau organiseert YES conferen-
ties, lezingen en fora. Centraal staat hierbij telkens een onderwerp dat
betrekking heeft op de Europese internationale betrekkingen en de
Europese veiligheid. Zo zijn er jaarlijks verschillende conferenties
waarop jongeren uit vele landen bijeenkomen om met experts van
gedachten to kunnen wisselen.

Daarnaast ontwikkelt YES ook lesmateriaal voor scholen, waarbij
scholieren worden voorgelicht over de verschillende veiligheidsaspec-
ten van Europa. Ook studies over zulke onderwerpen worden aan-
gemoedigd en zo mogelijk begeleid.

Een nieuwe dimensie in de activiteiten van YES Bestaat uit het leggen
van contacten in Oost-Europa. Door het democratiseringsproces in
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verschillende landen is het contact met jongerenorganisaties in die
landen vergemakkelijkt. Het is dan ook waarschijnlijk dat zich binnen
enkele jaren ook in Oost-Europese landen YES-afdelingen ont-
wikkelen. YES probeert dit to bevorderen door middel van uit-
wisselingsprojecten.

Tenslotte wordt door YES-Nederland een engelstalig tijdschrift uit-
gegeven, dat onder haar leden en onder de buitenlandse afdelingen
wordt verspreid. In dit tijdschrift wordt naast informatie over YES
zelf ook aandacht geschonken aan actuele politieke ontwikkelingen.

Hoe kunt u YES steunen?

Als u zich door de doelstellingen van YES aangesproken voelt, kunt u
de organisatie uiteraard steunen door lid of donateur to worden. U
wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Het lidmaatschap kost f 25,- voor studenten en jongeren tot en met 28
jaar, en f 35,- voor alle anderen.
Voor donateurs geldt een minimum-donatie van f 25,-, als u tenminste
alle uitnodigingen en andere informatie wilt ontvangen

Deze bedragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening
48.92.65.480 of gironummer 2796913 ten name van YES-Nederland.
Tenslotte kunt u ook nadere informatie opvragen bij:

YES-Nederland, Postbus 84, 3500 AB Utrecht of

YES-Europees Secretariaat, Postbus 11661, 2502 AR Den Haag,
tel. 070-3654601

YES-conferentie in Den Haag

De zesde internationale conferentie van YES zal plaatsvinden op 25 tot
en met 27 oktober 1991. Het centrale thema zal deze keer zijn de rela-
tie tussen economie en Europese veiligheid. Hierbij zullen aan de orde
komen de economische betrekkingen met de Oost-Europese landen en
de wijze waarop deze betrekkingen ook de Europese veiligheid kunnen
beinvloeden. Onder andere het plan van minister-president Lubbers
voor een Europese Energiegemeenschap zal onderwerp van discussie
zijn.
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Daarnaast zullen de verhoudingen tussen Europa en het Midden-Oos-
ten niet onbesproken blijven. Met name de mogelijkheden tot crisis-
beheersing en economische samenwerking zullen worden bekeken.

Tijdens deze conferentie, in Conferentiecentrum Ockenburgh, zullen
vele jongeren uit zo'n 15 verschillende landen in de gelegenheid zijn
om met internationale experts over het thema to discussieren. Nadere
gegevens over toegangsprijzen, overnachtingsmogelijkheden en der-
gelijke zullen nog bekend gemaakt worden.

Indien u belangstelling hebt voor deze conferentie en vrijblijvend
meer informatie wilt, kunt u zich wenden tot het Europees Secretariaat
(zie bovenstaand adres).
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