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Tugev euroopalik signaal Vilniusest
Nädalavahetusel 16. – 18. Oktoober 2020 toimus Vilniuses Saksa-Balti hübriidkonverents. Koos
tippklassi esinejatega tegeleti neljas klastris ideedokumentide koostamisega teemal „Europe shall
hear you” ning prooviti valgustusajastu õlul leida lähenemisviise erinevatele probleemidele.
Konverentsi vundamendiks oli varem toimunud DBK digital, mis toimus Covid-19 pandeemia
tõttu veebis. Mõlemale konverentsile oli registreerunud 300 inimest vanuses 16–95. Töörühmades
osalesid noored üheteistkümnest riigist, neist seitse Euroopa Liidust, kes töötasid välja
ideedokumendid, mida saadetakse Euroopa poliitikakujundajatele. Deutsch-Baltisches
Jugendwerk´i esimees, Thomas von Lüpke, avaldas Vilniuse konverentsiga kooskõlas solidaarsust
Valgevene julgetele inimestele. Seal toimuva tõttu tuleb esile Euroopa impulsi vajalikkus, mis
peaks kõnelema digitaalarengu ja avaliku sektori uutest arengutest. Aktuaalsed debatid digitaalse
suveräänsuse üle uues ebakindlas maailmakorras näitavad vajadust euroopalikele initsiatiividele.
Seega moodustasid eetilised standardid ja moraaliküsimused konverentsil kuldse niidi. Kellele
kuuluvad andmed, milline vastutus on platvormidel, kuidas digitaalseid oskusi omandada? Nende
küsimustega tegelemist toetas konverentsipatroon Arnoldas Pranckevičius, kes juhib
Euroopakomisjoni esindust Vilniuses.
Esimesena tutvustas filosoof Jörg Noller oma ettekandes Königsbergis ideid arendanud
maailmakodaniku Immanuel Kanti. Eriti pakiline oli see, et Kant formuleeris eneserefleksiooni,
mille aktuaalsus on muutunud võltsuudiste ja mõjutajate ajastul aina suuremaks. Igasuguse
andmemahu pidevalt kasvav kättesaadavus ja arvuti hinnangutele põhinev teadmiste levitamine
viivat vale eelduseni, et avame oma maailma üha enam.
Klaster A käsitles uusi viise individualismi ja kollektivismi vahelise tee leidmiseks. Investeeringud
digitaalsesse infrastruktuuri tuleks teha kohe. Uus põlvkondadevaheline pakt osutub siin eriti
tõhusaks, nagu selgitas Jürgen Steiner. Koduõpe Covid-19 pandeemia ajal on muutunud
probleemiks, mis mõjutab kõiki ühiskonnagruppe.
Klaster B seadis kahtluse alla, kuidas tagada aktiivne osalemine digiühiskonnas. Tõuke vastuste
leidmisele andsid Anja Türkan ja Malte Engelmann – Türkan vastutab Euroopakomisjoni
presidendi Ursula von der Leyeni sotsiaalmeedia maine eest ning Engelmann on Saksa
Bundestag´is kultuuri- ja välispoliitika konsultant. Kiiresti tekkis põhimõtteline arusaam sellest,
kui dünaamiliseks teema oli muutunud. Seetõttu jõuti tulemuseni, et vajame uusi tasemeid
poliitilise hariduse valdkonnas Euroopa mastaabis. Euroopa mastaabis just sellepärast, kuna
lõppude lõpuks peavad rahvusriigid võitlema samade väljakutsetega. Siinkohal on muidugi
eetikakoodeks sama vajalik kui Lissaboni lepingu ajakohastamine. Kopenhaageni kriteeriumid
näitasid kunagi, kui oluline on üldine standard, eriti kuna võltsuudised ja populism on muutunud
üldlevinud moesõnadeks.
Andmesuveräänsuse teemadel arutleti kolmandas klastris koos Paulius Jurčysiga Vilniuse
ülikoolist. Paneel käsitles küsimusi plokiahela ja tehisintellekti kohta, kus osalejaid toetas vastuste
leidmisel Frankfurdi advokaat Claudia Otto. Osalejad olid eriti mures küsimusega, kuidas saavad
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Geenitehnoloogia võimaluste ja piiride küsimust käsitleti D-klastris. Selgus, kui olulised on
juurdepääsuküsimused ning probleem, kuidas saab tehnoloogilist arengut eetiliselt toetada.
Euroopa teaduse rahastamine peab siin leidma kiireloomulised vastused.
Kõigis paneelides selgus, kui oluline on leida vastused pakilistele küsimustele. Nii suurandmed,
tehisintellekt kui ka plokiahel koosnevad kahest dimensioonist: maailmaühiskondlikust ning
euroopalikust. See on Vilniuse nädalavahetuse kokkuvõtlik tugev signaal.
Oleme veendunud, et on tekkinud palju uusi ettepanekuid. Noorteorganisatsiooni kohta leiate
lisateavet aadressilt www.dbjw.de.
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