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Maylis Roßberg ny
generalsekretær for European
Free Alliance Youth
Fra den 12.-15.05.2022 deltog SSWUngdoms forkvinde Maylis Roßberg og
Merit Meyer, bisidder i SSWUngdoms landsstyrelse, i EFAys landsmøde på
Gran Canaria.
Det europæiske ungdomsparti, hvis medlemmer er ungdomspartier fra
forskellige mindretal i Europa, valgte blandt andet en ny bestyrelse. Maylis
Roßberg, som har været vice-President for Efay siden 2019, blev enstemmigt
valgt som ny generalsekretær for europapartiet.
Sammen med den genvalgte præsident Valentina Severa Clavell fra Skotland,
er det første gang i partiets historie, at to kvinder står i spidsen af det
europæiske ungdomsparti.
„Jeg er glad for, at jeg som ny generalsekretær for EFAy fortsat kan kæmpe
for et mere åbent, grønt og mangfoldigt Europa. Min generation skal finde
svar på mange eksistentielle spørgsmål, heriblandt klimakrisen. Jeg er
overbevist om, at disse problemer kun kan løses, når vi samarbejder på tværs
af nationale grænser og kulturer. Det gør vi i EFAy i høj grad og jeg ser frem til
at bygge videre på mit, SSWUngdoms og EFAys internationale netværk de
næste to år“, siger Maylis Roßberg.

På SSWUngdoms vegne præsenterede Merit Meyer en resolution mod den
Europæiske Kommissions greenwashing af atomkraft og gas. SSWUngdom
kritiserer kommissionens forsøg på at sælge atomkraft og gas som grønne
energikilder.
„Gas og atomkraft er ikke bæredygtige og det er forkert, at kommissionen
prøver at underminere den europæiske taksonomi på denne måde. Vi er
glade for, at resolutionen er blevet vedtaget og opfordrer EU-parlamentet til
at stemme mod kommissionens forslag”, siger Merit Meyer.
Ud over resolutioner og valget af en ny bestyrelse kunne det europæiske
ungdomsparti hilse fire nye medlemsorganisationer velkommen, som havde
søgt om optagelse.
„Det er flot, at EFAy står stærkere efter pandemien end før. Vi er glade for, at
vi med Maylis har en repræsentant fra SSWUngdom i EFAYs bestyrelse og ser
frem til også at arbejde på det internationale niveau i SSWUngdom”, lyder det
fra Merit Meyer.
I juni inviterer SSWUngdom og EFAy til en 3-dages sommercamp i Sydslesvig
med fokus på grænselandet og det grænseoverskridende samarbejde.

