
Izstādes “Dumpīgā jaunatne” atklāšana

2019. gada 1. martā Eiropas vēstures namā tiks atklāta izstāde “Dumpīgā jaunatne: dzīve
Eiropā no 1945. gada līdz mūsdienām”. Šī būs otrā Eiropas vēstures nama rīkotā izstāde, un
to varēs aplūkot līdz 2020. gada februāra beigām.

Izstādē pētīti svarīgākie jaunības posmi, kuros tiek gūta noteicoša dzīves pieredze:
izglītošanās, darba gaitu uzsākšana, identitātes veidošanās, iesaistīšanās politiskās
aktivitātēs un mīlestība. Šie aspekti aplūkoti, sniedzot ieskatu četru paaudžu dzīvē, proti,
parādot jauniešus, kuri piedzīvoja būtiskus Eiropas vēstures notikumus 20. gadsimta
40. gadu beigās, 60. gados, 80. gados un 21. gadsimta sākumā.

Gluži tāpat kā attiecībā uz bērnības posma izpēti laikposmā no pagājušā gadsimta
60. gadiem, tagad pētnieku uzmanības centrā ir nonākušas un arvien lielāku interesi
iemantojušas jaunatnes vēsturiskās gaitas. Jaunieši tiek uzskatīti par svarīgu sabiedrības
grupu, vēl jo vairāk tāpēc, ka pēdējā laika norises, tostarp 1968. gada notikumu
50. gadadiena, ir apliecinājušas, ka būt jaunam un protestēt ir universāli saderīgas
parādības.

Izstādes interaktīvā ekspozīcija ļaus apmeklētājiem iepazīt Eiropas jaunatnes vēsturiskās
gaitas kopš 20. gadsimta 40. gadiem, parādot tām raksturīgās transnacionālās saiknes,
vēlmi panākt sociālas pārmaiņas un lielāku individuālo brīvību, kā arī materiālo apstākļu
uzlabošanu un kultūras izpausmju brīvību. Šie paši spēki veidojuši arī Eiropas projektu, līdz
ar to jauniešu kā sabiedrības grupas stāvoklis liecināja par visa kontinenta stāvokli kopumā.
Ekonomikas krīzes izskaņā situācijas nopietnību simbolizēja bezdarba un emigrācijas
ietekme uz jauniešiem. Publiskajās debatēs, runājot par Eiropas jauniešiem, pat ieviesās
jēdziens “zudusī paaudze”.

Izstādē “Dumpīgā jaunatne”, raugoties no transnacionālas perspektīvas, ir aplūkots, kā
jaunieši aizvadīto 70 gadu laikā no grupas, ko ietekmēja vēstures notikumi, ir kļuvuši par
grupu, kas paši veido vēsturi.

Eiropas vēstures nams, kas durvis apmeklētājiem vēra 2017. gada maijā, atrodas Briselē,
Leopolda parkā, Eiropas Savienības iestāžu kvartāla centrā. Šis muzejs ir unikāls, jo Eiropas
vēsture tajā ir parādīta, izmantojot transnacionālu pieeju. Raisot apmeklētājos apjausmu par
to, cik daudzveidīgi var būt skatījumi uz pagātni un pagātnes interpretācijas, Eiropas
vēstures nams vēlas rosināt ideju apmaiņu, apšaubīt pieņēmumus un tādējādi pilnveidot
izpratni par Eiropas vēsturi. Muzejs ir atvērts katru dienu, ieeja tajā ir bez maksas, un
pastāvīgā ekspozīcija ir iepazīstama 24 Eiropas Savienības valodās.


