
KODEKS POSTĘPOWANIA EYE2021 
Europejskie Spotkanie Młodzieży promuje takie wartości jak szacunek, godność, równość, dostępność, 
włączenie społeczne, wymiana międzykulturowa, wielojęzyczność i zrównoważony rozwój. Za 
pośrednictwem tego kodeksu postępowania Parlament Europejski zobowiązuje się do pielęgnowania 
kultury, której podstawą są szacunek, godność i równość. W ten sposób chce zapewnić pełny dostęp i udział, 
odzwierciedlające podstawowe prawo każdego do bycia wysłuchanym. Zwracamy uwagę, że nie tolerujemy więc 
żadnego rodzaju dyskryminacji ani gróźb. 

Dzięki temu kodeksowi postępowania każdy ma mieć podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży 2021 
(EYE2021) poczucie bezpieczeństwa, integracji i poszanowania. W kodeksie określono normy, zasady i obowiązki, 
które mają zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w EYE2021 zarówno fizycznie, jak i online.

Kodeks stosuje się do wydarzeń na miejscu i w internecie, formalnych, nieformalnych i indywidualnych. 
Wydarzenia formalne odbywają się w ramach oficjalnego programu EYE. Wydarzenia nieformalne obejmują 
działania powiązane z tym programem, np. wydarzenia w mediach społecznościowych i komunikację online, 
organizowane zarówno na terenie kampusu EYE, jak i poza nim oraz na platformie internetowej spotkania.

Jak postępować zgodnie z kodeksem?

 - Szanuj innych, ich poglądy i opinie;

 - Jeśli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, porozmawiaj z tą osobą i zaproponuj jej wsparcie. Jeśli nie 
możesz pomóc, zwróć się do jednego z wolontariuszy lub pracowników ochrony;

 - Podczas EYE2021 nie tolerujemy poniżających, dyskryminujących ani napastliwych zachowań i 
wypowiedzi. Obejmuje to obraźliwe uwagi dotyczące m.in.

• wieku,

• tożsamości płciowej,

• orientacji seksualnej,

• rasy, w tym koloru skóry, narodowości, 
pochodzenia etnicznego lub narodowego,

• religii, przekonań, wyznania lub jego braku,

• sprawności, niepełnosprawność lub 
upośledzenia,

• wyglądu,

• wykształcenia,

• statusu społeczno-ekonomicznego,

• przekonań politycznych,

• przynależności do partii politycznej, 

• przynależności do organizacji,

• języka.

Traktuj innych uczestników z należytym szacunkiem



Punkt kontaktowy
Jeśli padniesz ofiarą lub będziesz świadkiem niewłaściwego zachowania, powiadom o tym punkt kontaktowy, pod 
warunkiem że nie odczuwasz przy tym dyskomfortu. Napisz do Mary (eye@ep.europa.eu)

Procedury
W przypadku niewłaściwego zachowania, wyraźnego nękania, poniżania, prześladowania, dyskryminacyjnych 
zachowań werbalnych lub niewerbalnych organizatorzy wydarzeń powinni jak najlepiej ocenić daną sytuację i w 
zależności od powagi zdarzenia:

• przypomnieć uczestnikom, że muszą przestrzegać kodeksu postępowania;

• porozmawiać z daną osobą, aby upewnić się, że rozumie, dlaczego jej zachowanie jest niewłaściwe;

• poprosić o przeprosiny lub odwołanie słów;

• wstrzymać wydarzenie lub poprosić winowajcę o jego opuszczenie;

• w przypadku agresywnego lub innego zachowania potencjalnie niezgodnego z prawem krajowym 
skontaktować się z pracownikami ochrony lub policją. 

Ochrona prywatności
Aby chronić prywatność zainteresowanych osób, zaangażowane osoby nie mogą ujawniać żadnych danych 
osobowych, chyba że wymaga tego procedura prawna lub ze względu na bezpieczeństwo danej osoby. Punkt 
kontaktowy nie może ujawniać tożsamości zainteresowanych stron bez ich uprzedniej zgody.

Kroki prawne
Wyżej wymienione zasady nie naruszają praw poszkodowanej osoby ani grupy do wniesienia skargi przeciwko 
sprawcy.

Stosuj się do wytycznych organizatorów

 - Postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na platformie internetowej, oznakowaniami oraz 
poleceniami pracowników PE, pracowników ochrony i organizatorów wydarzenia.

 - Powiadom punkt kontaktowy (zob. poniżej), jeżeli zobaczysz, że ktoś narusza kodeks postępowania, pod 
warunkiem że nie odczuwasz przy tym dyskomfortu.

 - Nie wolno palić papierosów ani pić alkoholu poza wyznaczonymi strefami.

 - Właściwie oceniaj sytuację i unikaj wszelkiego niewłaściwego zachowania (również sprawiającego 
wrażenie niewłaściwego).

W razie wątpliwości zastanów się: 

 - Czy jest to etyczne?

 - Czy jest to zgodne z prawem?

 - Czy jest to zgodne z wartościami Europejskiego Spotkania Młodzieży?

 - Czy jest to zgodne z kodeksem postępowania?

 - Czy dobrze to świadczy o mnie i o innych?
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