
Mi a Nemzetközi Ifjúsági Nap?

Világszerte sor kerül kampánytevékenységekre fiatalok szervezésében

INSTANT ÚJSÁG A NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI NAP ALKALMÁBÓL 2014. AUGUSZTUS 12.

A történet egészen 1999 decemberéig nyúlik vissza. Ekkor hagyta jóvá az ENSZ közgyűlése a fi-
atalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának javaslatát, hogy augusztus 12-e legyen 
nemzetközi ifjúsági nap. A világszervezet ily módon szeretné felhívni a figyelmet a generációk kö-
zötti szolidaritás fontosságára a családban, a közösségekben, a nemzetek, és az európai közösség 
egészében.

E napon a világ számos pont-
ján a helyi ifjúsági szervezetek 
rendezvényeket, akciókat szer-
veznek, hogy a korosztályt sújtó 
problémák kezelésére irányítsák 
a figyelmet. Minden évben más 
fő témát emelnek ki, általában 
olyanokat, melyek aktuálisan a 
legtöbb fiatalt érintik.

A fiatalokat jellemzően a to-
vábbtanulási, pályaválasztási, 
megélhetési és párkeresési kér-
dések foglalkoztatják, eseten-
ként nyomasztják. Ez a nap cse-
lekvésre is ösztönöz az ifjúság 
helyzetének javítása érdekében. 
Az idei jelmondat is ezt fejezi ki: 
„Építsünk jobb világot a fiatalok-
kal karöltve”.  Az idei fő téma a 
munkahely. Májusban az Európai 
Parlament több ezer fiatalt látott 

vendégül Strasbourgban az eu-
rópai ifjúsági rendezvényen, ahol 
Európa jövőjéről vitáztak a részt-
vevők. A gondolatokat, ötleteket 
egy jelentésben foglalták össze, 
amelyet az EP-képviselők is meg-
kaptak. A kiadvány kulcsmonda-
ta az idei Nemzetközi Ifjúsági Nap 
fő gondolata is: minél több fiatal-
nak kell munkához jutnia. 

A világ sok részéhez hason-
lóan az Európai Unióban is az 
egyik legfőbb probléma a fiata-
lok munkához jutása, aminek a 
megoldására több programot is 
kidolgoztak az évek során. Az új 
költségvetési ciklusban pedig na-
gyobb összeg áll rendelkezésre a 
munkanélküliség csökkentését 
elősegítő programokra. A Nem-
zetközi Ifjúsági Nap jó alkalom 

arra, hogy ezeket a lehetősége-
ket bemutassák. 

A másik fő téma a megújult 
ERASMUS program népszerűsí-
tése. A már ERASMUS+ névre ke-
resztelt kezdeményezés az Unió 
legnépszerűbb intézkedésének 
bizonyult az utóbbi huszonhét 
évben. Az új rendszerben több 
forrás jut a munkával kapcsolatos 
civil tevékenységekre is. A Nem-
zetközi Ifjúsági Napon ezen kívül 
a fiatalokat érintő valamennyi 
téma képviselteti magát, a külön-
böző rendezvények, kiadványok 
által. Az Európai Unió a fiatalokat 
a jövőbe történő befektetésként 
kezeli, ezért fontosnak tartja, 
hogy legyen egy nap, amikor rá-
juk irányul a figyelem.

Ma Szegeden közvéle-
mény-kutatást tartot-
tunk néhány fiatal köré-
ben, érdeklődve, hogy 
milyen ma Magyarorszá-
gon fiatalnak lenni. 

Az utcán megkérdez-
tem különböző korosztá-
lyú embereket arról, hogy  
milyen ma fiatalnak lenni 
Magyarországon. Nagyon 
furcsa válaszokat kaptam 
a kérdésemre. A 14-17 év 
közötti korosztály szerint 
jó nyüzsgős és nehéz. Vala-
ki szerint pedig ki kell élni 
magunkat és eljárni buliz-
ni. Az 18-27 éves korosztály 
képviselői azt válaszolták, 
hogy ők már az öregedő 
korszakba vannak, és már 
nem járnak annyit bulizni, 
mint régen. 

A második kérdésem az 
volt, hogy milyen egy töké-
letes ifjúságbarát város. A 
14-17 éves korosztály erre 
nem nagyon tudott választ 
adni sajnálatomra. A 18-27 
éves korosztály azt mond-
ta, hogy lehetne több sza-
badidő park, több kirán-
dulási lehetőség, esetleg 
több internetes kávézó. 

Végül megkérdeztem 
néhány felnőtt embert, 
szerintük hogyan őrizheti 
meg egy felnőtt a fiatalos 
gondolkodását. A meg-
kérdezettek leggyakoribb 
válaszai: foglalkozik a kül-
ső megjelenésével, vigyáz 
arra, hogy ne hízzon el, 
eljár sportolni, a barátaival 
pedig néha elmegy kikap-
csolódni.

Körkérdés



Élet az Európai Unióban

ERASMUS + PROGRAM
Az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja Európai Ifjúsági 

Stratégia

Az Erasmus + Program fő céljai többek között a következők:

 • A fiatalok kulcskompetenciáinak fejlesztése
 •  A fiatalok demokratikus közéletben és a munkaerőpiacon való 

részvételének növelése
 • Kultúrák közötti párbeszéd támogatása
 • Társadalmi befogadás és szolidaritás elősegítése

További információk a kutatásról: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_fact_hu_en.pdf

EZ AZ INSTANT ÚJSÁG
A

kiadványa amely a Nemzetközi 
Ifjúsági Nap alkalmából készült.

Önkéntes cikkíróink: 
Krámli Henrik, Vecsernyés Dávid, 

Csóti-Gyapjas Dóra, Vörös B. Zoltán

Az Európai Unió 2014-ben indította útjára az Erasmus + Programot, amelyben számtalan pályázati 
lehetőséget találnak a sporttal, oktatással és a fiatalokkal foglalkozó személyek vagy szervezetek, 
vagy maguk a fiatalok. A lehetőség 2020-ig adott a pályázók számára.

A Program ifjúsági fejezete a 13 
és 30 év közötti fiatalok, valamint 
a velük foglalkozó szakemberek 
számára nyújt lehetőségeket. 
Feladata a képzettség és a foglal-
koztathatóság javítása, valamint 
az oktatási, képzési és az ifjúsági 

munka területén működő rend-
szerek korszerűsítése. Kereté-
ben több mint 4 millió pályázó 
juthat támogatáshoz. Az ifjúság 
számára nyújtott lehetőségek 
elsősorban nemzetközi szinten 

megvalósítható tevékenységek 
keretében elérhetőek. 

A Program az egyének kül-
földi tanulási lehetőségeit tá-
mogatja az EU-n belül és kívül; 
továbbá támogatást nyújt az 
oktatási intézmények, ifjúsági 

szervezetek, vállalkozások, helyi 
és regionális hatóságok és civil 
szervezetek közötti partnersé-
gek fejlesztéséhez, valamint az 
innovációt, a vállalkozó szelle-
met és a foglalkoztathatóságot 

ösztönző reformokhoz. A fiata-
lok számára lehetőséget bizto-
sít többek között:
 -  nemzetközi ifjúsági képzé-

sek
 -  nemzetközi ifjúsági tapasz-

talatcserék
 -  egyéni vagy csoportos, 2 

hónaptól 12 hónapig tartó 
önkéntes szolgálat 

megszervezésére és megvalósí-
tására.

Az Erasmus + Programról to-
vábbi információk találhatók a 
www.yia.hu, valamint a www.
eurodesk.hu oldalakon. Ha va-
laki Szegeden szeretne a pályá-
zással kapcsolatban informáci-
ókhoz jutni, az Ifjúsági Ház D2 
Ifjúsági Fejlesztő és Médiaköz-
pontjának munkatársai kész-
séggel állnak rendelkezésére.

Az Európai Unió közvéle-
mény-kutatást tartott az európai 
unióbeli fiatalok élethelyzetére 
vonatkozóan. Az úgynevezett 
EuroBarometer kutatás Magyar-
országra vonatkozó eredményeit 
az alábbiakban foglaljuk röviden 
össze. 

Több mint huszonnyolcezer 
fiatal – köztük 1 087 fő magyar 
– véleményét kérte ki az Európai 
Bizottság. A közvélemény-kutató 
szerv tizenöt nap alatt végezte el 
a kutatást. Meglepő eredmények 
születtek.

Magyarországon a megkér-
dezettek közel háromnegye-
de nyilatkozta azt, hogy az 
ország gazdasági hely-
zete rossz, és ehhez 
kapcsolódóan az 
életminőségét 
72% rossznak 
ítélte (az EU 
átlag 47%). 
T ö b b s é -
gük hoz-
z á t e t t e , 
hogy ha-
sonló vagy 
r o s s z a b b 
h e l y z e t r e 
számítanak a 
jövőben is. 

A három legfőbb országo-
san megoldandó kérdésnek a 
munkanélküliséget, a gazdaság 
helyzetét és a bűnözést tartják, 
negyedik helyen az emelkedő 
árak szerepelnek. A legkevésbé 
lényegesnek a terrorizmust, a 
környezet- és az időjárás hely-
zetét, az oktatást, valamint a be-
vándorlás problémáit tekintik. 
Személy szerint legtöbbjük az 
emelkedő árakat, a munkanél-
küliséget és háztartásuk anyagi 
helyzetét tartja az őt legsúlyo-
sabban érintő problémának.

A jövőre a magyar fiatalság 
hatoda tekint optimistán: úgy 

gondol-

ják, hogy a munkaerő-piac rom-
lása elérte csúcspontját, ezáltal 
lassan, de biztosan jobb lesz a 
helyzet. 51% a jelenlegihez ha-
sonló, 28% pedig rosszabb hely-
zetre számít.

A magyarok 40%-a nem érzi 
azt, hogy EU polgár volna, illetve 
nem tudja, mik az előnyei ennek, 
viszont nagyon sokan meg sze-
retnék tudni azt, hogy EU pol-
gárként milyen jogaik vannak. 
Akik ismerik az előnyeit, nagy 
részük azt gondolja, a szabad 
ember- és áruáramlás, valamint 
a tagországok közötti béke a 
legjobb az Unióban.

A mindennapi élet is szóba jött 
annak kapcsán, hogy mennyire 
tartják kielégítőnek a lakóhelyük 
minőségét (74% elégedett), 

az életminőséget (64%), az 
egészségügyi állapotukat 

(67%), az életszínvonalat 
(55%), és a rendelkezé-
sükre álló időt tenni-
valóik elintézéséhez 
(56%).

A végére pedig egy 
sajnálatos dolog: a meg-

kérdezett magyarok 46%-
a érzi úgy, hogy esélye van 

annak, hogy szegénységbe 
süllyedjen.

Az ifjúság mindenütt a világon, 
így Európában is fontos társadal-
mi réteg. A munkavállalók jó ré-
sze ebből a korosztályból kerül 
ki, ugyanakkor sok problémával 
küzdenek, melyeket önmaguk 
nem képesek megoldani. A szo-
cializáció meghatározza a felnőtt 
kori életvitelt. Ezért az Európai 
Unió létrehozott egy „Európai 
ifjúsági stratégia az Európai Unió 
fiatalokkal kapcsolatos cselekvé-
si terve” elnevezésű dokumen-
tumot. Lényege, hogy fontosnak 
tartja az ifjúságba történő beru-
házást, azaz nagyobb forrásokat 
teremt olyan politikák fejleszté-
sére, amelyek a fiatalok minden-
napi életére hatnak és elősegítik 
a fiatalok jólétét, érvényesülését. 
Célja támogatni a fiatalokban 
rejlő lehetőségeket a társadalom 
megújulása érdekében, valamint, 
hogy az ifjúsági korosztály hoz-
zájáruljon az EU értékeihez és 
céljaihoz. 

A stratégiának nyolc eleme 
van: Oktatás és képzés; Foglal-
koztatás és vállalkozó szellem; 
Egészséges életmód; Részvétel; 
Önkéntesség; Társadalmi befo-
gadás; Fiatalok és a világ; Kreati-
vitás és kultúra. Mindegyik elem 
egy-egy speciális igényt tár fel, és 
ad az adott területen felmerülő 
problémákra választ. A stratégia 
kiemeli az ifjúsági munka fontos-
ságát, mert hozzáadott értéket 
biztosíthat a munkanélküliség, az 
iskolai kudarcok és a társadalmi 
kirekesztődés elleni küzdelem-
ben. Emiatt több támogatásban 
és elismerésben kell részesíteni 
az ifjúsági munkát, amelynek 
ezen kívül szakmaibbá kell válnia. 
Ennek elérése érdekében a doku-
mentum arra hívja fel a tagálla-
mokat és a Európai Bizottságot, 
hogy javítsák az ifjúsági munka 
finanszírozását és minőségét, 
valamint az ifjúsági munkások 
készségeit és mobilitását. Az Ifjú-
sági Stratégia üzenete, hogy az 
ifjúságba mindenképpen megéri 
befektetni, európai és állami szin-
ten egyaránt.


