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1. Bevezetés 

 
Az Európai Bizottság hivatalosan is az ifjúság európai évének nyilvánította 2022-t. Mindez 
egyszerre több dologra is reflektál; a COVID-19 járvány által kirobbantott társadalmi és 
gazdasági feszültségekre, a fiatalok növekvő társadalmi és politikai elidegenedésére, vagy 
éppen a csökkenő demográfiai trendekre. Mára világossá vált, hogy az Európai Unió és a 
tagállamok által elért demokratikus fejlődés eredményei csak akkor lesznek hosszú távon 
fenntarthatóak, ha a fiatalok társadalmi szerepvállalása erősödik, és elmélyül a közéletben, 
illetve adott esetben a politikai döntésekben és folyamatokban való részvételük. Ez az 
egyetlen módja annak, hogy a társadalmi együttélés és a demokratikus elveken alapuló 
közpolitika alapjait a jövő nemzedékek számára is biztosítsuk, és ezáltal garantáljuk az európai 
életforma fennmaradását. 

Ennek a dokumentumnak kettős célja van. Az első célja, hogy részletesen elmagyarázza az 
európai fiatalok elidegenedésének és a politikai intézményekkel szembeni 
bizalmatlanságának fő okait, ami érthetőbbé teszi a fiatalok társadalmi részvételének 
kulcskérdéseit a döntéshozók és az ifjúságpolitikai szervezetek számára. A második cél olyan 
jó gyakorlatok bemutatása és ajánlások megfogalmazása, amelyek nyilvánvaló támogatást 
nyújtanak az ifjúságpolitikáért felelős döntéshozóknak a döntések felvázolásában és 
végrehajtásában vagy a társadalmi partnerségek kialakításában. 

Azt is hangsúlyozni kell, hogy a COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope wE want) projekt 
partnerség által készített dokumentum megállapításai nemcsak a szakpolitikai 
dokumentumok és az uniós statisztikák elemzését tükrözik, hanem a saját kérdőíves kutatás 
eredményeit is. A konzorcium elengedhetetlennek tartotta, hogy az eszköztárba belefoglalják 
az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nem kormányzati szervezetek véleményét és 
reflexióit. Így a jelen dokumentum tartalma 10 uniós tagállam 25 válaszadó ifjúsági 
szervezetének véleményét tükrözi, ami jelentősen erősíti a politikai eszköztár kutatási és 
tanácsadói potenciáljának relevanciáját. 

Ezzel a hozzáadott értékkel ajánlja a COHERENT konzorcium a jelen dokumentumban foglalt 
megállapítások és ajánlások felhasználását és megfontolását, amelyek reményeink szerint 
hozzájárulnak az ifjúságpolitika konstruktív megerősítéséhez. 
 

--- 
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2. Európai ifjúsági térkép  
 

Általánosságban hangsúlyozni kell, hogy az európai integráció jövője nagymértékben a 
fiatalabb generációk hozzáállásán múlik: a leghatározottabban a demokratikus értékekhez 
való kötődésükön, az európai identitás felvállalására való hajlandóságukon és a politikai 
folyamatban való aktív részvételükön. Következésképpen a fiatalabb polgárokat aktívan be 
kell vonni az európai ügyekbe és a társadalmi párbeszédbe, hogy elkerüljék a polgári 
részvételtől és a társadalmi/politikai elkötelezettségtől való elidegenedésüket az európai 
politika minden szintjén (az önkormányzatoktól az uniós intézményekig). 

Ebben a tekintetben az EU egyik stratégiai céljaként azonosítható a fiatalabb polgárok 
demokratikus attitűdjének erősítése az egyes tagállamokban, a szociális és oktatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, valamint az oktatási lehetőségek és a 
foglalkoztatási kilátások kiszélesítése. Ennek megfelelően az EU által kezdeményezett 
Erasmus+ program "a fiatalok készségszintjének javítására, a demokratikus életben és a 
munkaerőpiacon való részvételük támogatására, valamint az aktív polgári szerepvállalás, a 
kultúrák közötti párbeszéd, a társadalmi befogadás és a szolidaritás előmozdítására" 
összpontosít. Az Erasmus+ programon belül továbbá a 2016 decemberében létrehozott 
Európai Szolidaritási Testület egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatal polgárok számára, hogy 
részt vegyenek olyan tevékenységekben, mint az önkéntesség és a munkavállalás saját 
országukban és azon kívül. Emellett az olyan programok, mint az Euroscola és az Európai 
Ifjúsági Rendezvény, elősegítik, hogy a diákok kifejtsék elképzeléseiket, és kölcsönös 
párbeszédet folytassanak a szakemberekkel és a döntéshozókkal. Következésképpen a 
hasonló kezdeményezések ösztönzése stratégiai sarokköve az uniós ifjúságpolitikák 
sokszínűségének, amelyek a kulturális és oktatási tevékenységeket ötvözve segítik az európai 
fiatalok gazdasági és politikai szerepvállalását. 

Pozitív visszajelzésként a közelmúltban végzett felmérések eredményei azt mutatják, hogy sok 
fiatal már most is érdeklődik és elkötelezi magát mind politikai, mind polgári szempontból az 
EU-ban. Számos kutatási dokumentum hangsúlyozza, hogy a fiatalabb generációk aktívan részt 
vesznek a politikai és társadalmi életben, hajlandóak tájékozódni az aktuális ügyekről, és 
készek időt szánni az önkéntességre (EP 2021). Továbbá ők a legképzettebbek és a digitálisan 
tudatosabbak az összes generáció közül, és a legmotiváltabbak közé tartoznak az olyan súlyos 
globális problémák, mint az éghajlatváltozás megoldására, így potenciálisan jelentős hatást 
gyakorolhatnak a rendszerre. Negatívumként azonban ugyanezek a kutatási dokumentumok 
megállapították, hogy az európai fiatalok jelentős része még mindig elidegenedik a politikától, 
vagy érdeklődés, idő, tudatosság vagy céltudatosság hiányában nem hajlandó részt venni 
politikai vagy társadalmi tevékenységekben. Amint arra az Európai Parlament 2021-es ifjúsági 
felmérése rámutat, a fiatalabbak ilyen súlyos mértékű elzárkózása az egész EU-ban az egyes 
demokráciák számára komoly kihívást jelent (EP, 2021). 

Tekintettel arra, hogy az Európai Tanács által 2018-ban elfogadott, 2019-2027 közötti 
időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia három sarokköve a fiatalok bevonása, összekapcsolása 
és felhatalmazása, szükség van arra, hogy szembenézzünk ezzel a kihívással, és elősegítsük a 
társadalmi és politikai részvételt, miközben növeljük a fiatalabb polgárok európai tudatosságát 
is az EU-n belül (Sipos, 2020). Mindazonáltal az Ipsos által készített, a Z generáció életére és 
lehetőségeire vonatkozó elemzés azt tükrözi, hogy a fiatalabb generációk nem feltétlenül 
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kevésbé aktívak politikailag, mint a korábbi generációk, de némileg más társadalmi 
értékekkel és aggodalmakkal rendelkeznek, mint az idősebbek (IPSOS, 2018). Ezért fontos, 
hogy jobban megértsük az európai fiatalok érdekeit és attitűdjeit a politikával és a társadalmi 
szerepvállalással kapcsolatban, valamint a fiatalok széles körének részvétele előtt álló 
esetleges akadályokat. Ez a mélyreható megértés döntő fontosságú lesz a politikai és polgári 
intézmények döntéshozatali folyamatának alakításában és javításában, amelynek célja, hogy 
a fiatalok aktívabb polgárokká váljanak az európai demokráciában és társadalomban. 

 

2.1. Statisztikák 
 

2021-ben az Európai Parlament a fiatalok elkötelezettségével és társadalmi szerepvállalásával 
kapcsolatos kihívások jobb megértése érdekében új Eurobarométer gyorsfelmérést rendelt 
meg, hogy információkat gyűjtsön a fiatalok politikai szerepvállalásával és az EU-val 
kapcsolatos attitűdjeiről és viselkedéséről (pontosabban a politika iránti általános 
érdeklődésükről, a demokratikus értékekről, a szerepvállalás motivációiról és tudatosságáról).  

A kutatás eredményeit az EP 2021 szeptemberében tette közzé, amelyek nagyon aktuális és 
pontos képet adnak a fiatalabb generációk társadalmi részvételéről az említett témákkal 
kapcsolatban1.  Mindezek miatt a helyzet erőteljesebb feltárása érdekében a jelen 
szakpolitikai eszköztár keretében a kutatási anyag áttekintése erősen ajánlottnak tekinthető, 
amely közvetlenül segíthet a legfontosabb problémák és lehetőségek azonosításában. 

Az Európai Parlament villámfelmérésének kutatási eredményei alapján az ifjúsági 
attitűdökkel kapcsolatban a következő főbb következtetéseket emelhetjük ki (EP, 2021):  

 

● A fiatalabb generációk általában sokat beszélnek a politikáról, de az EU működésével 
kapcsolatban korlátozott ismeretekkel rendelkeznek. 
 

● Legfontosabb témáik a szegénység/társadalmi egyenlőtlenségek és az 
éghajlatváltozás, amelyeket a jövőjük szempontjából kulcsfontosságúnak tartanak. 
 

● Politikai részvételük meglehetősen gyengének tekinthető. A válaszadóknak csupán 
46%-a szavazott a legutóbbi helyi, országos vagy európai választásokon. 

 
● Elsősorban a közösségi médián keresztül érik el őket, de a nemzeti médiának is 

jelentős hatása van az EU és a politikai kérdések megítélésében. 
 

● Összességében a válaszadók 62%-a általában véve támogatja az EU-t. Másrészt 
azonban 45% úgy véli, hogy az EU-ról alkotott értelmezése az elmúlt években nem 
változott, míg 31% szerint romlott. Következésképpen megállapítható, hogy a 
válaszadók közel egyharmada kritikusabban ítéli meg az EU-t a korábbi évekhez képest. 

 

                                                
1Az Ipsos Európai Közkapcsolati Kutatóintézete az Európai Unió mind a 27 tagállamában 16-30 év közötti 
fiatalok reprezentatív mintáját kérdezte meg. Június 18. és 2021. június 27. között 18 156 fiatalt kérdeztek 
meg számítógépes webes interjúk (CAWI) segítségével, az Ipsos online paneljeinek és partnerhálózatának 
segítségével. 
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A felmérési kutatás főbb következtetéseit a következő szempontok és ábrák témakörönként 
részletesen kifejtik és szemléltetik: 

 

 

 

A politika fontossága és a prioritás kérdése 

● Tízből körülbelül kilenc válaszadó (85%) beszél a politikáról, amikor barátaival vagy 
rokonaival találkozik (25% "gyakran" és 61% "alkalmanként"). 

 
● A résztvevők többsége (55%) úgy véli, hogy nem sokat vagy semmit nem ért az EU-

ból, míg 42%-uk szerint sokat vagy eléggé ért az EU-ból. 
 

 

1. Ábra: A politikával és az EU-val kapcsolatos ismeretek 

 
Forrás: EP 2021 

 
● A válaszadók többsége úgy gondolja, hogy nem sok vagy egyáltalán nincs beleszólása 

az életüket érintő fontos döntésekbe, törvényekbe és politikákba. Ez az érzés annál 
inkább erősödik, minél távolabbi a vizsgált kormányzati szféra. (53%-uk úgy érzi, hogy 
nem sok vagy egyáltalán nincs beleszólása a helyi területét érintő döntésekbe, 
törvényekbe és politikákba, és ez az arány 70%-ra emelkedik az EU-t érintő ügyek 
esetében). 
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2. Ábra: A befolyásolási potenciál értelmezése a döntéshozatalban 

 

Forrás: EP 2021 
 

● A válaszadók leginkább a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni 
küzdelmet (43%), majd az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a környezetvédelmet 
(39%), illetve a munkanélküliség vagy a munkahelyhiány elleni harcot szeretnék 
prioritásként kezelni. 

3. Ábra: Az európai fiatalok legfontosabb prioritásai 
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Forrás:EP 2021 

 

Politikai és állampolgári szerepvállalás 

● A válaszadók 87%-a vett részt legalább egy politikai vagy polgári tevékenységben. 46% 
részt vett a legutóbbi helyi, országos vagy európai választásokon, 42% pedig petíciót 
készített vagy írt alá. Körülbelül 25% vett részt a cselekvés más, közvetlenebb 
formáiban, beleértve a bojkottálást vagy bizonyos termékek megvásárlását politikai, 
etikai vagy környezetvédelmi okokból (25%); és az utcai tiltakozásokon vagy 
tüntetéseken való részvételt (24%). Hasonló arányban kapcsolódtak be az online 
tevékenységekbe is, beleértve a közösségi médiában politikai vagy társadalmi 
kérdésekkel kapcsolatos vélemények közzétételét (26%). 

 

4. 4. Ábra: Az európai fiatalok politikai és társadalmi részvétele  

 

Forrás: EP 2021 
 

● A leghatékonyabbnak vélt cselekvésnek a "szavazást" nevezte meg 41%, ezt követi a 
tiltakozásokon és tüntetéseken való részvétel (33%), valamint a petíció létrehozása 
vagy aláírása (30%). 
 

● A soha nem szavazó résztvevőket megkérdezték, hogy mi akadályozta meg őket a 
részvételben. A legtöbben legalább egy akadályt jelöltek meg a választási részvétel 
útjában: az alapvető érdektelenséget (15%), azt a meggyőződést, hogy a 
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döntéshozók "nem hallgatnak a hozzám hasonló emberekre" (13%) és a tétjeik 
megértésének hiányát (11%). 

 

Tájékoztatás politikai és társadalmi kérdésekről 

 

●  A politikai és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos információk legfontosabb forrásai 
a fiatalok számára a közösségi média és a híroldalak, amelyeket 41% említ. 
 

● A válaszadók leginkább a Facebook (54%) és az Instagram (48%), majd a YouTube 
(35%) és a Twitter (29%) közösségi média csatornákra támaszkodnak. 

 
● Az Európát érintő kérdésekkel kapcsolatos információk legmegbízhatóbb forrásai 

azonban a nemzeti média (25%), a barátok, családtagok vagy kollégák (23%), az uniós 
vezetők (23%) és a nemzeti kormány (21%). 

 

 

Az EU-hoz való viszonyulás 

● A válaszadók 62%-a általában véve támogatja az EU-t. Ez az arány azonban 34%-ot is 
tartalmaz, akik elégedetlenek az EU működésével. Emellett a válaszadók további 21%-
a inkább szkeptikus az EU-val kapcsolatban, de radikális reformok bevezetése esetén 
meg tudná változtatni a véleményét, míg 5% ellenzi az EU általános elképzelését. 
 

● A résztvevők 45%-a úgy véli, hogy az EU-ról alkotott értelmezése az elmúlt egy év 
során nem változott, 31% szerint romlott, 17% szerint pedig javult. 
 

5. Ábra: Az EU megváltozott értelmezése  

 

Forrás: EP 2021 
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2.2. Kérdőívek 
 

Amint a bevezető fejezetben említettük, a COHERENT projektpartnerség prioritásként kezelte, 
hogy a fiatalabb generációk társadalmi aktivitását ne csak a statisztikák fényében, hanem a 
nem kormányzati szervezetektől online interjúk révén kapott közvetlen visszajelzések 
formájában is értékelje. Mindez részletesebb és alaposabb információszerzést tett lehetővé, 
így a kutatás helyzetértékelése is konkrétabb következtetésekhez vezethetett. 

 

Ez a fejezet a 25 válaszadó ifjúsági civil szervezet válaszainak és reflexióinak összegzésére 
fókuszál, a kérdőív tematikus csoportosítása szerint, amely a társadalmi élettől a közoktatáson 
át a motivációkig számos kérdést felölel. 

 

1. A fiatalok társadalmi életben való aktív részvételének fontossága: 
 
● A fiatalok társadalmakban élnek, és bele kell szólniuk abba, hogy mi történik 

körülöttük. Sőt, a társadalmi interakciók révén részt kell venniük a demokratikus 
értékek megerősítésében.  

● Ők a társadalmi fejlődés és a demokratikus reformok legkiemelkedőbb előmozdítói. 
● Az építkezést mindig alulról kell kezdeni, ezért fontos, hogy a fiatalok aktív szerepet 

vállaljanak a helyi közösségekben. Sajnos az aktív részvétel hiánya nagyon nagy 
hatással van a helyi közösségek károsodására és szétesésére. Ezért fontos, hogy a 
fiatalokat arra ösztönözzük, hogy aktívan vegyenek részt a közösségek életében.  

● A fiatalok jelentik társadalmaink jövőjét, és bevonásuk az igényeik megértésével 
hozzájárulhat fejlődésükhöz. 

● Ha a fiatalok szavaznak és részt vesznek a civil életben, értékes szempontokat 
vethetnek fel a közügyekben, és aktív szerepet játszhatnak jövőjük alakításában. 

● A fiatalok változást követelnek. Néhányuk számára az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem sürgős, és ezek a tevékenységek valamilyen módon választ adnak 
követeléseikre. Gazdagítják a fiatalok életét, és szociálisan hasznosak a közösség 
számára, miközben a fiatalok tudatosítják a társadalmi és környezeti válságot. Az 
önkéntesség például az állampolgári szerepvállalás egyik formája, amely a polgári 
cselekvés és az állampolgári elkötelezettség kialakításában szerepel. 

● A polgári szerepvállalási tevékenységekben való részvétel segíthet abban is, hogy a 
fiatalok jobban tájékozódjanak az aktuális eseményekről. Lehetővé teszi számukra, 
hogy pozitívan járuljanak hozzá azáltal, hogy kialakítják a jogaik érvényesítéséhez és 
kötelességeik megértéséhez szükséges ismereteket és tapasztalatokat. 

● A fiataloknak társadalmuk valódi főszereplőivé kell válniuk, érezniük kell, hogy 
befolyásolhatják és megváltoztathatják azokat a helyeket, ahol élnek, és ők lehetnek 
az a kis "csepp", amely más "cseppekkel" együtt kitölti a "semmi sem fog változni vagy 
jobb lesz" ürességét. 
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2. A fiatalabb generációk részvételének erősítése a döntéshozók és társadalmi szereplők 
részéről az őket érintő döntéshozatali folyamatokban: 
  
● A politikusoknak és a döntéshozóknak mindenekelőtt példaképeknek kell lenniük a 

fiatalok számára. A politikusoknak elő kell mozdítaniuk a nyitottságot és a 
kommunikációt a fiatalokkal, támogatva őket abban, hogy megértsék, ugyanazok a 
céljaik és értékeik, és törekedniük kell az együttműködésre, a meghallgatásra és a 
segítségnyújtásra. 

● Azzal, hogy meghívják őket különböző találkozókra, rendezvényekre, és gyakornoki 
helyeket kínálnak nekik a közintézményekben és a közdöntési hatáskörrel rendelkező 
testületekben. 

● A döntéshozókat és a fiatalokat összehozó ifjúsági tanácsok létrehozásával vagy 
megerősítésével (pl. viták, ajánlások), hogy a fiatalok hangját valóban meghallják és 
figyelembe vegyék a döntéshozók és a szociális ügyekért felelősök. 

● A legfontosabb, hogy minél több együttdöntési mechanizmust vezessenek be a 
hivatalos oktatási intézményekbe (pl. részvételi költségvetés az iskolákban, különböző 
egyéb tanácskozási folyamatok), hogy a fiatalokat bevonják az önkormányzati 
közgyűlésekbe, hogy a hatáskörök decentralizálásával támogassák a szövetkezeteket 
és erősítsék a szomszédsági/körzeti közösségeket. 
  

3. A fiatalok csökkenő érdeklődése a közélet iránt  
 
● A legjelentősebb negatív hatás a politikusok és döntéshozók iránti bizalom hiánya. A 

bizalmatlanság generációról generációra száll, és nem jön létre a fiatalok megfelelő 
bevonása a döntéshozatali folyamatba. Mind az ifjúsági oktatás, mind a politikusokkal 
folytatott nyílt párbeszéd segíthet ennek megteremtésében. 

● A köz- és társadalmi életben való alacsony részvétel oka az információhiány, a nem 
formális társadalmi tevékenységek munkával vagy tanulmányokkal való 
összehangolásának nehézségei. 

● Iskolai keretek között nem kapnak ismereteket arról, hogyan működik a 
közélet/politika, de a közösségi média és a mindennapi élet annyira stimulálja őket 
ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogy a legtöbben nem értik, és ezért nem is akarnak 
foglalkozni velük. Így gyakran kizárják őket a civil szervezetek által nyújtott tanulási 
lehetőségekből, mert úgy érzik, hogy a közélet/politika rossz és túl bonyolult. Negatív 
tényező az is, hogy ha belekeverednek egy-egy ügybe, azt csak nagy nehézségek árán 
tudják megtenni. Sokuknak nincs is igényük arra, hogy jó ügyekbe bekapcsolódjanak 
vagy belevágjanak. 

● Megjelenik a közoktatás kérdése is. Az iskola általában nem neveli a fiatalokat a 
társadalmi részvételre és a közéletben való részvételre. 

● Depressziósak, a világjárványok, a klímaváltozás problémái, a pénzügyi válság, az 
ukrajnai háború - nem látnak jövőt maguk előtt, nem tudják, mit kezdjenek az 
életükkel. 

● A COVID-19 nagy hatással volt arra, hogy a fiatalok hogyan látják a mai társadalmi 
életet. A világjárvány óta eltolódás történt: a személyes jelenlétről az online felé, a 
fizikai jelenlét értékelésétől az online interakciók felé, ahol mindenki saját akarata és 
igényei szerint alakíthat ki baráti köröket. 
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● Néhányan közülük joggal kiábrándultak a formális politikából és a képviseleti 
demokráciából, mivel az nem hoz olyan változásokat (például a 
környezetvédelemben), amelyek az egész társadalom javát szolgálnák. Ők többnyire 
fogyasztóként célozzák meg őket, ahelyett, hogy saját akaratukból társadalmi és 
politikai szereplők lennének.  
 

 

4. Motiváló értékek, tudatos társadalmi magatartás, szubkulturalizáció::  
 
● A fiatalok különösen nagy figyelmet fordítanak az éghajlatváltozásra. Tudatosabban 

vásárolnak és fogyasztanak, és tudatában vannak e cselekedeteik környezeti 
hatásainak. Bár tisztában vannak vele, hogy nincsenek meg az eszközeik ahhoz, hogy 
ezt rendszeres gyakorlattá tegyék. A szolidaritás is az egyik fontos érték, amelyet 
ápolni kell. Mivel azonban a fiatalok független országokban születtek, nem teljesen 
értik a szabadság értékét, és az olyan értékeket, mint a demokrácia, az emberi jogok, 
a szólásszabadság stb. olyan magától értetődőnek tekintik, amelyeket nem kell ápolni. 

● Jó munkahelyi kilátások, gazdasági stressz nélküli jövő, olyan helyek, ahol jól 
érezhetik magukat. Egy részüknek vannak gondolatai a szociális kérdésekről, de ez egy 
kis kisebbség. 

● Érdeklődési körük nagyon változatos, de egy dolog közös bennük: a közösségi élet 
fontossága. Az, hogy ezt a csoportok hogyan valósítják meg, szintén nagyon eltérő 
lehet a környezetvédelemtől kezdve a szociális érzékenységen át a hitelképesség 
erősítéséig, de a hangsúly minden esetben a csoportok megalakulásán és az azt követő 
fejlesztésükön és fenntartásukon van.  

● A technológia teljesen új hiedelmeket, félelmeket és törekvéseket hozott létre. A 
munka és a gazdaság a két fő kérdés, amely a fiatalokat foglalkoztatja. Sokan 
szenvednek a közösségi hálózatok negatív hatásaitól, a hírnév iránti vágytól, hogy 
mások lássák és elismerjék őket. 

● A politika és a vallás iránti érdeklődés meredeken csökkent, talán a politikusok és az 
egyház karizmájának és hitelességének hiánya miatt. A magasabb iskolai végzettségű 
fiatalok nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a proszociális és poszt-materialista 
értékeknek, míg az alacsonyabb iskolai végzettségű fiatalok nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak a jóléthez és a személyes kielégüléshez kapcsolódó értékeknek. 

● Erősen hisznek abban, hogy a technológiai oktatás sikereket fog biztosítani számukra 
a jövőben. A fiatalabb generációk abban is hisznek, hogy a technológia hamarosan 
megoldja a legtöbb környezeti problémát. 

● A fiatalok nagyobb arányban mutatnak proaktívabb hozzáállást, jobban részt vesznek 
vagy hajlandóbbak részt venni a társadalomban. Az ifjúság egy része megkérdőjelezi 
a status quo-t, és a társadalmi változást támogatja. Ezzel szemben a konzervatívabb 
álláspontok irányába is megfigyelhető tendencia, a hagyományos erkölcsök, értékek és 
erények igazolásával. 
  

5. A fiatalok azon képességének erősítése, hogy felismerjék a különböző manipulációs 
technikákat, és hogy tudatosan és kritikusan fogyasszák a médiát: 
 
● Mivel a fiatalok már nagyon korán kezdik használni az intelligens technológiákat és az 

internetet, elengedhetetlen, hogy a kritikus gondolkodás már egészen fiatal korban 
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kialakuljon. Természetesen fontos, hogy a gyerekek a családban is megértsék a 
kritikus gondolkodás alapjait, de a családon kívüli oktatás ugyanilyen fontos.  

● Ahogy felnőnek, és egyre több időt töltenek a családon kívül, úgy kerülnek kapcsolatba 
különböző véleményekkel és az információkhoz való hozzáállással. Ezért szükséges a 
kritikus gondolkodás folyamatos előmozdítása, különböző tevékenységek révén, mind 
a formális, mind a nem formális oktatásban. 

● A felelősség elsősorban az államot terheli (oktatáspolitika), amelynek a média 
manipulációjával szemben az iskolákban elő kell segítenie a kritikus gondolkodást. 
Ennek érdekében forrásokat kell elkülöníteni az iskolán kívüli és tanórákon átívelő 
tevékenységekre, hogy a fiatalok fejleszthessék ezeket a kompetenciákat és 
készségeket. A családok is felelősek, de a szülők részéről nagy a hiányosság abban, 
hogy hogyan kezeljék ezeket a kérdéseket. Ezért a kritikus gondolkodást már az 
általános iskolától kezdve fejleszteni kell, az életkornak megfelelő módszerekkel. 

●  A manipuláció elleni küzdelem azonban kezdetben a szülők felelőssége is. A médiát 
születésünktől fogva fogyasztják, ezért a kritikus gondolkodás készségét a szülőkkel 
együtt kell fejleszteni az életciklus korai szakaszában. Ezen túlmenően a gyermek 
életkorát és felfogóképességét figyelembe véve már az óvodától kezdve be kell építeni 
a tanításba. 

 

6. A közoktatás szerepe és kihívásai a fiatalok tudatos, aktív és kritikus állampolgárrá 
válásának elősegítésében:  
 
● A közoktatás szerepe a fiatalok tudatosabb, aktívabb és kritikusabb állampolgárrá 

válásának elősegítésében döntő fontosságú. Azzal, hogy már az első iskolai évektől 
kezdve támogatják a diákokat, motiválhatják őket arra, hogy jobban tudatában legyenek 
állampolgári szerepük fontosságának, valamint annak, hogy hogyan kell gondolkodniuk és 
kezelniük az életet annak minden általános aspektusában.  

● Sok uniós tagállamban azonban a formális oktatási rendszerben túl kevés figyelmet 
fordítanak az állampolgári nevelésre. A tanulók unalmasnak és néha nehezen érthetőnek 
tartják az elméleti tartalmat, ezért különösen fontos, hogy a tanulók gyakorlati 
tevékenységekbe való bevonásával oktassák őket. 
● A megfelelő oktatás biztosítása már fiatal kortól kezdve alapvető fontosságú. Lényeges 
továbbá olyan vonzó oktatási formák kidolgozása, amelyek bevonják a fiatalokat.  
● A közoktatásnak az információs tudásközpontúságról át kell térnie a 
személyiségfejlesztésre és a szociális készségek oktatására, valamint az ehhez kapcsolódó 
tudatosságnövelésre. 
● 2022-ben a médiának és annak használatának már külön tananyagnak kellene lennie,  
nem pedig egy másik tantervbe rejtve. 

 

7. A munkáltatók ösztönzése a friss diplomások felvétele iránt  
 

● A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a munkáltatók fiatal munkavállalókat keresnek, 
de gyakornoki vagy alacsony fizetésű állásokat kínálnak nekik. Ezért a fiatalok 
külföldön keresnek munkalehetőséget (főként a jobban fizetett nyugat-európai 
országokban), ahol sokkal jobban megbecsülik a képzettségüket. A helyzetre válaszul 
a kormányok kezdeményezhetnék a ösztönző intézkedések bevezetését a fiatalokat 
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foglalkoztató vállalatok számára, és elősegíthetnék az integrációjukat a nemzeti 
munkaerőpiacra. 

● Annak érdekében, hogy több fiatalt vonzzanak, a munkáltatóknak lehetőség szerint 
rugalmas munkaidőt kellene kínálniuk, amely illeszkedik a tanulmányaikhoz vagy a 
követelményekhez. Az is fontos, hogy a képzettségi és tapasztalati követelmények 
reálisak legyenek, és versenyképes fizetéseket kínáljanak. 

● Nagy előny lenne, ha a vállalatok beszámolhatnának a friss diplomások felvételére 
fordított társadalmi felelősségvállalási kiadásokról, vagy ha a friss diplomások egy-
három évig tartó foglalkoztatása után valamilyen kompenzációval még vonzóbbá 
tennék a felvételt. 

● A legtöbb vállalat kulcsfontosságúnak tartja, hogy a friss diplomásoknak legyen korábbi 
munkatapasztalatuk a felvételhez, és különösen nagyra értékelik a más országban 
szerzett munkatapasztalatot. Ez azonban nem minden fiatal számára elérhető. Számos 
olyan készséget és kompetenciát, amelyet a fiataloknak el kell sajátítaniuk a 
munkaerőpiacra való belépéshez, nem tanítanak az egyetemeken. Az ilyen előzetes 
tapasztalatok megszerzése érdekében támogatni kellene a vállalatoknál történő 
fizetett szakmai gyakorlatokat. De sok olyan vállalat van, amely kihasználja a fiatalok 
munkáját nagyon kevés fizetésért. 

● A munkáltatók adókedvezményekkel való támogatása. Miközben az is döntő 
fontosságú, hogy az oktatás minden szintjén javítsuk a gyakorlati oktatást, így 
csökkentve a friss diplomások és egy idősebb, tapasztaltabb munkavállaló közötti 
szakadékot. 

● A Youthpass szélesebb körű alkalmazása, amely az Erasmus+ programon keresztül 
elérhető, jó lehetőség lenne a munkáltatók számára. De sajnos általában nem tudnak 
róla. A Youthpass segítségével a munkáltatók számos olyan készséget és tudást is 
megtudhatnának a fiatalokkal kapcsolatban, amelyekről egyébként nem tudnának. A 
Youthpass-t azonban csak a civil társadalom ismeri, ezért a nem formális tanulás 
hivatalos elismerése a munkáltatók részéről valódi előrelépést eredményezhetne ezen 
a területen.  
 

 

3. A demokratikus ifjúságpolitika alapvetése és jó gyakorlatai  

3.1. A hatékony ifjúságpolitikai interpretálása – a “részvétel létrája”  
 

Az európai fiatalok politikai és társadalmi elkötelezettségének vizsgálata és értékelése után 
jelen szakpolitikai eszköztár középpontjában az ifjúságpolitika ideális kialakításának 
feltételeinek meghatározása és a vonatkozó jó gyakorlatok bemutatása áll. Ennek során a 
COHERENT projekt konzorcium célja olyan példák bemutatása, amelyek inspirálhatják a 
döntéshozókat és az ifjúsági tevékenységekben részt vevő szervezetek munkáját. 

Ez különösen fontos, mivel az „ifjúságpolitika” kifejezés a végrehajtás különböző formáit 
jelentheti a különböző szereplők és az EU tagállamai számára. Ezért szükséges egy hatékony, 
valódi társadalmi hozzáadott értéket produkáló ifjúságpolitika alapelveit meghatározni, így 
közös értelmezési alapot biztosítva e szakpolitikai terület alakításában részt vevő szereplők 
számára. 
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Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogyan javítható az ifjúságpolitika, elengedhetetlen annak 
tisztázása, hogy a fiatalok bevonásának milyen társadalmi szintjeit ismerjük, és ezek közül 
melyeket érdemes megcélozni a pozitív változás érdekében. Ebben az értelmezésben Roger 
Hart szociológus tudományos munkájára fogunk támaszkodni, aki 1997-ben könyvet írt az 
UNICEF számára „Children's Participation: Theory and Practice of Involving Young Citizens in 
Community Development and Environmental Care” (Hart, 1997). Ebben a könyvben Hart 
felállított egy piramismodellt, a „Részvétel létráját”, amely a fiatalok részvételének 8 szintjét 
szimbolizálja azáltal, hogy különbséget tesz közöttük a fiatalok döntéshozatalba való 
társadalmi és politikai részvételének mértéke alapján. Mint ilyen, Hart a fiatalok bevonásának 
leggyengébb szintjétől a legerősebb szintjéig teremtett keretet, így egyértelműen 
azonosíthatóak a fiatalok felhatalmazásának legelőnyösebb formái és a manipulációra és 
szimbolikus részvételre hajlamos ösztönzők hamis formái. 

Az elméleti koncepció szerint a „Részvétel Létrája” az alábbi ábrákkal és pontokkal 
ábrázolható és írható le: 

 

6. ábra: A “Részvétel Létrájának” szerkezeti felépítése 

 
 

Forrás: Dillon, 2018 
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1. Manipuláció: Ez az a helyzet, amikor a felnőttek fiatalokat használnak fel problémák 
támogatására, és úgy tesznek, mintha a fiatalok inspirálták volna a cselekvéseket. 

2. Dekoráció: Erről a forgatókönyvről beszélünk, amikor a fiatalok hozzászoktak ahhoz, 
hogy viszonylag közvetett módon „támogassák” és segítsék a dolgokat. A felnőttek 
még csak nem is úgy tesznek, mintha az esetet fiatalok ihlették volna. 

3. Szimbolikus gesztusok (tokenizmus): Ebben az esetben úgy tűnik, hogy a fiataloknak 
lehetőségük van kifejteni véleményüket, de valójában alig vagy egyáltalán nincs 
befolyásuk arra, hogy mit csinálnak vagy hogyan vesznek részt. 

4. Kijelölt, de tájékozott fiatalok: A fiatalokat speciális szerepekre választják ki, és 
tájékoztatást kapnak arról, hogyan és miért fogják őket bevonni. 

5. Konzultált és tájékoztatott fiatalok: Ez az a forgatókönyv, amikor fiatalokkal 
konzultálnak a felnőttek által tervezett és működtetett projektekről vagy 
programokról. A fiatalok tájékoztatást kapnak hozzájárulásuk felhasználásáról, és a 
végső döntést a felnőttek hozzák meg. 

6. Felnőttek által kezdeményezett együttdöntések fiatalokkal: Erről a lehetőségről 
beszélünk, ha felnőttek kezdeményeznek projekteket, programokat, de a 
döntéshozatali folyamatok a fiatalokkal közösen zajlanak. 

7. Fiatalok által kezdeményezett és irányított kezdeményezések: Ez az a lépés, amikor a 
fiatalok projektet vagy programot kezdeményeznek és vezetnek. A felnőttek csak 
támogatóként vannak jelen. 

8. Fiatalok által kezdeményezett közös döntések felnőttekkel: Ez lehet az a 
forgatókönyv, amikor fiatalok kezdeményeznek projekteket, programokat, és a 
fiatalokat a felnőttekkel együtt vonják be a döntéshozatalba. Egyrészt az ilyen 
projektek lehetővé teszik a fiatalok aktív részvételét; másrészt lehetővé teszik a 
felnőttek számára, hogy tapasztalatot szerezzenek és erős partnerkapcsolatot 
alakítsanak ki az ifjúsági érintettekkel. 

 

3.2. Jó gyakorlatok 
 

Az ideális ifjúságpolitikai kezdeményezések jobb szemléltetése érdekében a COHERENT 
partnerség azonosított néhány európai bevált gyakorlatot. A jelen szakpolitikai eszköztárban 
három különösen kiemelkedő és progresszív bevált gyakorlat került kiválasztásra, 
amelyeket jó példaként kell bemutatni a döntéshozók és az ifjúságpolitikai szereplők 
számára a szakpolitikai ösztönzők alakítása során. Ebből a szempontból a következő 
alfejezetek feltárják azokat az alapvető cselekvési és programmintákat, amelyek 
támogathatják a fiatalabb generációk társadalmi részvételének és aktivizmusának erősítését. 

 

3.2.1. Finnország – Ifjúsági Központok  
Finnország esetében a fiatalok társadalmi befogadása és a finn ifjúsági munka igazgatása 
szempontjából a nemzeti szakértői központok hálózata – mint intézményi háttér – 
példaértékű jó gyakorlatnak tekinthető. A finn ifjúsági központokat az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium felügyeli és támogatja.2 Az Ifjúsági Centrum Hálózatban az ifjúsági munka 
fejlesztése a hatályos Ifjúsági Törvény és a Nemzeti Ifjúsági Munka és Ifjúságpolitikai Program 

                                                
2 Finish Youth Centres: https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/


 

17 
 

követésével valósul meg. Ezeknek a szakértői központoknak a működési felelőssége 
nagyrészt az ifjúsági munka minőségének országos szintű fejlesztéséből áll, képzési 
tevékenységekkel, valamint szakértelemmel és tudással való felruházásban. 

A szakértői központok működésükkel támogatják a magas színvonalú regionális és helyi 
ifjúsági munka fejlesztését is, lehetővé téve a legjobb gyakorlatok megosztását, valamint az 
önkormányzatok és társadalmi szervezetek ifjúsági stratégiai folyamataiban való részvétellel. 
Emellett az Ifjúsági Központok Hálózata biztonságos és felelősségteljes környezetet biztosít 
számos kemping, tanfolyam, tevékenység, tréning és egyéb rendezvény számára egész évben. 
Mivel a tapasztalati tanulás a tapasztalaton keresztül történő tanulás folyamata, 
pontosabban úgy definiálható, mint „tanulás a cselekvésre való reflektáláson keresztül”, az 
Ifjúsági Központok elkötelezett figyelmet szentelnek azon készségek, ismeretek és 
tapasztalatok fejlesztésének, amelyeket a hagyományos akadémián kívül jobban el lehet 
sajátítani. osztálytermi beállítás. 

A tapasztalati tanulás az egyén tanulási folyamatára fókuszál, amely a tanulási tapasztalat 
során folyamatos ciklusban működő négy fő elemen alapul: 

● Konkrét tapasztalat 
● Reflexiós megfigyelés 
● Absztrakt fogalomalkotás 
● Aktív kísérletezés 

Ebben a koncepcióban minden finn ifjúsági központ tökéletes helyen van az inspiráló 
szabadtéri tevékenységekhez. Az Ifjúsági Központok biztonságos és vonzó létesítményeket 
kínálnak az iskolai táborozó csoportok számára. E különleges és pihentető körülmények között 
a gyerekek sokat tanulhatnak a finn kultúráról, életmódról és természetről, valamint 
fejleszthetik tanulási, csapatmunkájukat, önreflexiójukat és szociális készségeiket, ami segíti 
őket a társadalmi részvételben és elkötelezettségükben való magabiztos előrelépésben, ezzel 
is elősegítve. a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi befogadása Finnországban. 

Az Ifjúsági Központokban lebonyolított valamennyi program a nem informális oktatás 
módszerét követi, amely a finn tanterv és a gyermekek aktív tanulását támogatja az iskolai 
környezeten kívüli tevékenységek gondos tervezésével és végrehajtásával. A központok kész 
programokkal rendelkeznek a finn értékekre és oktatásra támaszkodva, az egyes csoportok 
társadalmi hátterét is figyelembe véve. Így a tábori tevékenységekről vagy az Ifjúsági 
Központok által szervezett tréningekről a gyerekek holisztikusabb tanulási képességekkel, 
kedves emlékekkel és hasznos tapasztalatokkal térnek haza, amelyeket egy életre megőriznek. 
Ezért napjainkban a finn ifjúsági központok tekinthetők az egyik legsikeresebb gyakorlatnak a 
fiatalok felhatalmazása szempontjából Finnországban, ezért ezt a példát nemzetközi szinten is 
népszerűsíteni kell, hogy más nemzeti támogatási rendszerek esetében új ötleteket és 
motivációkat indítson el. is. 

 

3.2.2. Németország – Berlin Youth Democracy Fund  
Németországban a Berlini Ifjúsági Demokrácia Alap az egyik legjobb intézményi példa a 
polgári szerepvállalás és a társadalmi szerepvállalás hatékony ösztönzésére.3 A szervezet 
legfontosabb célja, hogy közvetlen pénzügyi hozzájárulást biztosítson a demokratikus 

                                                
3 Youth Democratic Fund Berlin: https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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struktúrák további bővüléséhez, a részvételhez és a jobboldali szélsőségesség, rasszizmus és 
antiszemitizmus elleni küzdelemhez Berlinben. Célja, hogy ösztönözze és támogassa a fiatal 
állampolgárok, ifjúsági szervezetek és politikailag független társadalmi szereplők által 
kezdeményezett új projektötleteket és projekteket. Ebből a célból az alap háromféle 
támogatást tart fenn (15.000 EUR, 3.000 EUR vagy 1.000 EUR maximális összegű jutalmakkal) 
az önkéntes munkák támogatására, a fiatalok részvételének ösztönzésére és a tolerancia 
előmozdítására állampolgári nevelés és figyelemfelkeltő rendezvényeken keresztül. 

Az értékelésről és a finanszírozásról a „Berlini Ifjúsági Zsűri” (az alap döntéshozó testülete) 
hozza meg a döntést, így lehetőséget adva a fiataloknak és szervezeteiknek projektjeik 
gyakorlati megvalósítására. Az értékelési szempontok szerint csak olyan önkormányzati vagy 
önszerveződő ifjúsági kezdeményezés támogatható, amelynek tartalma és célja a helyi 
szinteken túlmutató, önállóan szerveződik. Szükség esetén, vagy ha a projekt megvalósítása 
során problémák merülnek fel, technikai és szakmai támogatás vehető igénybe az alap által 
biztosított szakemberektől. A szervezet céljait tekintve a projektjavaslatoknak a következő 
kulcsfontosságú területekre kell összpontosítaniuk a fiatalok aktivizmusának és társadalmi 
befogadásának elősegítése érdekében: 

● A részvételi kontextusok kiterjesztése (horizont) 
● Az önkéntes munka népszerűsítése 
● Új részvételi formátumok fejlesztése (eParticipation) 
● A sokszínűség és a tolerancia előmozdítása 
● Politikatörténeti (polgári) nevelés. 

A Berlini Ifjúsági Demokrácia Alap finanszírozási konstrukcióinak köszönhetően a támogatott 
gyermekek és fiatalok tapasztaltabbak lehetnek az aktív állampolgárságban és a demokrácia 
formálásában. Saját és közvetlen részvételükkel sajátítják el és mélyítik el készségeiket a 
demokrácia megélésében és a társadalom aktív alakításában. E tevékenység támogatására 
2013-as megalakulása óta az alap eddig mintegy 70 000 gyermeket és serdülőt támogatott, a 
támogatás teljes összege 2,8 millió euró. A projektek körét tekintve a fő célcsoportok az 
ifjúsági munka, az ifjúsági egyesületi munka és az ifjúsági szociális munka területén működő, 
helyi vagy országos jelentőségű független állami szervezeteket, egyesületeket és civil 
kezdeményezéseket célozták meg. Ezért a Berlini Ifjúsági Demokrácia Alap a legkiemelkedőbb 
és legpéldásabb támogató szervezet a német fővárosban az ifjúságpolitika és az ifjúsági 
elkötelezettség területén. 

 

3.2.3. Ausztria – Aha Plus  
A korábbi német gyakorlattal párhuzamosan a nyugat-ausztriai Vorarlberg szövetségi 
tartományban is azonosíthatunk hasonló ifjúsági támogatási rendszert. Ebben az esetben az 
ifjúsági támogatási rendszer neve Aha Plus, amely egy hivatalos alkalmazás (egy bizonyos 
digitális platform, mint elismerési rendszer), amelyet a 12-24 év közötti fiatal állampolgárok 
használhatnak, akik aktívan részt vesznek önkéntesként a településükön vagy valamely 
szervezetben. helyi kezdeményezés. Az alkalmazás segítségével a fiatal polgárok hasznos 
önkéntes tevékenységeket kezdeményezhetnek és hajthatnak végre – ifjúsági munkaként – 
az Aha plus hálózatban részt vevő helyi szervezetek megsegítésére.4 Így az önkéntesek az 
alkalmazásban pontokat gyűjthetnek, melyeket később hivatalosan is beválthatnak különféle 

                                                
4 Aha Plus: https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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jutalmakra, mint például koncertjegyekre, ismert személyekkel való találkozásra vagy helyi 
vállalkozásban való ifjúsági munkavállalásra. Így az Aha Plus egy ellenőrzött „Social-CV”-t kínál 
a fiatal tagok számára, amely javítja munkalehetőségeiket karrierjük kezdeti szakaszán. 
 
De eltekintve azoktól a lehetőségektől, amelyeket az aha plus a már egyesületben 
tevékenykedő fiataloknak kínál, az eszköz az önkéntes munkát vállaló fiataloknak is segít 
megtalálni a megfelelő feladatokat mások segítésére. Ennek érdekében a pályázat lehetőséget 
kínál a helyi szervezeteknek, hogy népszerűsítsék tevékenységeiket a fiatalok körében. A 
pályázat sikeres lebonyolításának eredményeként az Aha Plus a fiatalok legjelentősebb 
önkéntességi platformja lett (körülbelül 200-250 résztvevő szervezet és több ezer önkéntes 
évente), amely képessé teszi őket a társadalmi aktivizmusra és befogadásra, így az Aha Plus 
kiemelkedő szerepet tölt be az osztrák fiatalok társadalmi szerepvállalásának elősegítésében. 
 

4. Alapelvek és javaslatok 

 

A fentiekben leírt kutatási tapasztalatok alapján a COHERENT projekt partnersége – az EU 
Ifjúsági Stratégiájával összhangban – komplex javaslattételi struktúrát alakított ki, amely 
iránymutatást ad a fiatalok társadalmi részvételét erősíteni kívánó döntéshozók és szakmai 
szervezetek számára, európai és nemzeti szintű az elvek és szakpolitikai iniciatívák 
megfogalmazásával (CE, 2018). 

A partnerség által kidolgozott javaslatcsomag a következő elemekből áll: 

 

ALAPELVEK 

1. Bevonás: Az ifjúságpolitikai döntéshozók szervesen bevonják a fiatalokat, az ifjúsági 
szervezeteket és az ifjúsági munkában aktívan résztvevő egyéb intézményeket a 
fiatalok életét érintő döntések kidolgozásába, végrehajtásába és értékelésébe helyi, 
regionális, nemzeti és európai szinten. Mindebben az ifjúsági érdekképviseleti 
testületek létrehozásának és működésének támogatása, vagyis a reprezentatív ifjúsági 
struktúrák elismerésének és bevonásának elősegítése kulcsfontossággal rendelkezik. 
 

2. Folyamatos párbeszéd és felhatalmazás: Az EU ifjúsági párbeszédének támogatása és 
előmozdítása nemzeti és helyi szinteken elengedhetetlennek tekinthető annak 
érdekében, hogy a döntéshozatal egészében tükrözze a fiatalok különböző nézeteit a 
döntéshozatali folyamatokban, és előmozdítsa az állampolgári kompetenciák 
fejlesztését az állampolgári nevelési és tanulási stratégiákon keresztül az alábbi 
tényezők figyelembevételével: 

a. motivációt adni a társadalmi részvételre való felkészüléshez, a közélet 
formálásához, az ehhez szükséges készségek megerősítéséhez 

b. a demokratikus részvétel innovatív és alternatív formáinak feltárása és 
ösztönzése (például az e-demokráciához kapcsolódó eszközök) 
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3. Az ifjúsági mobilitás elősegítése: A meglévő akadályok eltávolításával olyan támogató 
intézkedéseket szükséges elindítani, amelyek különös figyelmet fordítanak a hátrányos 
helyzetű fiatalokra, lehetővé téve ezzel a fiataloknak és a velük foglalkozó ifjúsági 
munkásnak, hogy részt vegyenek a határokon átnyúló mobilitási lehetőségekben, 
beleértve a civil társadalmi szektorban végzett önkéntességet is, az alábbi tényezők 
mentén: 

a. a fiatalok szolidaritási tevékenységekben való részvételének ösztönzése, és e 
célból a megfelelő támogatási rendszerek előmozdítása, valamint az uniós 
finanszírozási eszközök és a nemzeti, regionális és helyi rendszerek közötti 
szinergiák keresése és kiegészítése 

b. a fiatalok és ifjúsági szervezetek bevonása a vonatkozó uniós támogatási 
programok tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe 

c. a bevált gyakorlatok és a nonformális tanulási módszerek megosztása  
d. hatékony rendszerek kidolgozása és továbbfejlesztése a nonformális tanulás 

során megszerzett készségek és kompetenciák érvényesítésére 
 

4. Napirendalkotás: Az ifjúsági munka és társadalmi szerepvállalás menetrendjének 
kidolgozása és végrehajtása helyi és nemzeti szinten szükséges alapfeltételként 
aposztrofálandó, amely magában foglalja az ifjúsági munka minőségi, innovációs és 
értékelési szempontjait. Fontos az ifjúsági érdekképviseleti testületek, az ifjúsági 
szervezetek, az ifjúságsegítők és a kutatók szakértelmének egyesítése, mivel ez 
lehetővé teszi számukra, hogy teljes potenciáljukat kiaknázzák. Éppen ezért ösztönözni 
az ifjúsági munka magas színvonalú fejlesztését helyi, regionális, nemzeti és európai 
szinten, beleértve az e területre vonatkozó szakpolitikák kidolgozását, az ifjúsági 
munkások képzését, a jogi keretek kialakítását és a megfelelő források biztosítását. 

 
5. Társadalmi elköteleződés támogatása: Az ifjúság társadalmi szerepvállalásának 

ösztönzése stratégiai fontossággal bír a közélet minden szintjén, felismerve az ifjúsági 
szervezetek közösségformáló erejét a civil aktivizmus, a nonformális oktatás és a 
szociális jellegű tevékenységek terén. Mindebben, ifjúsági közösségi terek, információs 
pontok és szolgáltatások kialakításával a szakpolitikai célkitűzések megvalósulását 
szélesebb társadalmi alapon, stabilabb szervezeti háttér mellett lehet megvalósítani.  

 

SZAKPOLITIKAI JAVASLATOK 

1. Kutatás alapú szakpolitikaalkotás és tudásszerzés: Az uniós, nemzeti és helyi szintű 
ifjúságpolitikának egyszerre kutatási eredményeken, valamint a fiatalok valós igényein 
és helyzetén kell alapulnia. Ez folyamatos kutatást és tudásfejlesztést, valamint a 
fiatalokkal, ifjúsági szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartást igényel (az 
akadémiai – elsősorban szociológiai – kutatások és kezdeményezések erősítésével). A 
fiatalokra vonatkozó, különböző szempontok szerinti bontású adatok gyűjtése 
különösen fontos annak érdekében, hogy jobban megértsük a fiatalok egyes 
csoportjainak, különösen a hátrányos helyzetűek igényeit. A kutatási eredményeken 
alapuló politikai döntéseket a Youth Wiki és az ifjúsági kutatási hálózatok támogatása 
érdekében kell meghozni, együttműködve olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Európa Tanáccsal, az OECD-vel és más testületekkel, beleértve az ifjúsági 
szervezeteket. 
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2. Egymástól történő tanulás és a tudás megosztása: A tagállamoknak, az Európai 

Bizottságnak és minden érdekelt szervezetnek tanulnia kell egymástól, és ezt 
eszközként kell használniuk az ifjúságpolitika előmozdítására mind a központi, mind az 
ágazatokon átívelő területeken (a nemzetközi tudáscsere és tapasztalatok megosztása 
révén). Az EU Ifjúsági Stratégiájának átfogó prioritásait követve és a hároméves 
munkatervek keretében a szakértői csoportok folytatják a szakpolitikai iránymutatások 
és gyakorlati eszközök kidolgozását, valamint a bevált gyakorlatok megosztását; ez a 
stratégia új eszközöket biztosít az egymástól való tanuláshoz, mint például a szakértői 
értékelés, a partnertanácsadás, a magas szintű fórumok, az elemzések és a 
tanulmányok. Ez az eszköz a meglévő hálózatokra épít, és szisztematikusabb 
megközelítést alkalmaz a fiatalok számára nyújtott információk terjesztés terén. 
 

3. Részvételi kormányzás: Annak elismerése érdekében, hogy a fiatalok saját életük 
felelős irányítói, elengedhetetlen biztosítani, hogy a fiatalok és az őket képviselő 
szervezetek részt vegyenek az EU Ifjúsági Stratégiája végrehajtásának különböző 
szakaszaiban. A részvétel láthatóbbá teszi a fiatalokat és problémáikat, ugyanakkor 
tudatosabbá is teszi őket az ifjúságpolitikai döntéshozókkal ápolandó kapcsolatok 
terén (például olyan ifjúsági parlament létrehozásával, amely támogatást kap az adott 
településen, vagy technikailag bevonja őket az önkormányzati/nemzeti döntéshozatali 
mechanizmusba). A részvétel célja az ifjúságpolitika legitimitásának és 
elfogadottságának növelése is. Az e célból kialakított EU Ifjúsági Stratégiai Platform 
lényege, hogy elősegítse a részvételen alapuló kormányzást és koordinációt a stratégia 
végrehajtásában, jó alapot biztosítson a rendszeres szociális párbeszédhez, hogy az 
érdekelt felek nagyobb szerepet kapjanak a stratégia végrehajtásának 
koordinálásában. Mindennek keretében az Európai Bizottság célzott egyeztetéseket 
szervez és koordinál, amelyeken adott esetben az uniós intézmények, a tagállamok, az 
Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti ügynökségei és ifjúsági 
szervezetei, valamint egyéb érdekelt felek, továbbá helyi és regionális hatóságok 
képviselői vesznek részt az uniós ifjúságpolitika szélesítése és erősítése érdekében. 
 

4. Uniós programok és források hatékonyabb felhasználása: A tagállamok és a nem 
kormányzati szervezetek célszerűen igyekeznek hasznosítani a rendelkezésükre álló, 
különböző uniós programok, szervezetek és pénzügyi alapok (például az Erasmus+, az 
Európai Szolidaritási Testület, Európai Strukturális és Beruházási Alapok, a Horizont+) 
által kínált pályázati és fejlesztési lehetőségeket. A tagállamokat, a nemzeti 
ügynökségeket és az ifjúsági érdekelt feleket fel kell kérni, hogy közösen vizsgálják meg 
a finanszírozási források közötti szinergiákat uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten 
azzal a céllal, hogy az ifjúsági kezdeményezéseket támogató korszerű projekteket 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre. 
 

5. Munkáltatóknak nyújtott pénzügyi támogatás: A fiatalok foglalkoztatási helyzetének 
javítása érdekében megfontolandó olyan adókedvezmények és pénzügyi támogatási 
rendszerek (például a fiatalok foglalkoztatásán alapuló adókedvezmények vagy 
juttatások) nemzetállami szintű bevezetése, amelyek érdekeltté teszik a cégeket a 
fiatal diplomások foglalkoztatásában, ezzel kompenzálva a frissen végzettek gyengébb 
munkaképességét és tapasztalati hátterét. 
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6. Iskolai állampolgári nevelés erősítése: Az erősebb állampolgári attitűd kialakításához 

elengedhetetlen, hogy a közoktatási rendszerekben nagyobb hangsúlyt fektessenek a 
fiatalkori állampolgári tudatosság fejlesztésére, valamint a tudatos társadalmi 
részvételhez szükséges érzékenyítésre (elsősorban célzottabb „állampolgári nevelés” 
formájában). Mindennek érdekében, a pedagógusok mellett a demokratikus értékek 
iránt elkötelezett független civil szervezetek aktívabb iskolai bevonása is szükségesnek 
tekinthető. 
 

7. A tanárképzés fejlesztése: Az iskolai állampolgári nevelés fejlesztéséhez 
elengedhetetlen a tudatosabb pedagógusképzés. Ezért a nemzeti hatáskörökön belül 
a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy erősítsék a tanárok készségeit a 
nonformális tanítás módszertani ismeretek terén és a tanárképzési rendszerekben a 
demokratikus attitűdök oktatásához szükséges elméleti tudást fejlesszék. 
 

8. Küzdelem a manipulációs és az online erőszak ellen: A közösségi médiában elterjedt 
manipuláció és online erőszak visszaszorítása mind a nemzeti, mind az ifjúságpolitikai 
értékek és érdekek mentén prioritásnak tekinthető (főleg az igazságszolgáltatás és a 
bűnüldöző hatóságok hatékonyabb fellépésének eredményeként). A tagállamoknak 
nemzeti hatáskörükön belül törekedniük kell a leghatékonyabb jogi és biztonsági 
intézkedések megtételére a gyűlöletbeszéd ellen, és segélyszolgálatokat kell 
működtetniük az online erőszak áldozatául esett fiatalok megsegítésére, a civil 
társadalom szereplőinek bevonásával. 
 

9. Az EU Ifjúságügyi Stratégiájának kommunikálása: Az EU Ifjúsági Stratégiájának célját 
és tartalmát átfogó és fiatalos módon kell kommunikálni, figyelembe véve az ifjúsággal 
kapcsolatos döntéshozatalban részt vevő különböző érdekelt feleket (például ifjúsági 
napok, offline road show kampányok, EU-napok, fesztiválok formájában). stb.). Az EU 
Ifjúsági Stratégiája és az Európai Ifjúsági Célok iránymutatást adhatnak az 
ifjúságpolitika alakításában szorosan részt vevők, valamint a területen kívüliek 
számára, hogy új és pozitív üzeneteket küldjenek az EU ifjúságpolitikájáról és az 
európai ifjúsági munkáról. 
 

10. A Planner for Future National Activities platform alkalmazása: A Planner for Future 
National Activity ( Jövőbeni Nemzeti Tevékenységek Tervezője) online platform célja, 
hogy lehetővé tegye a tagállamok számára, hogy önkéntes alapon megosszák 
prioritásaikat az EU Ifjúsági Stratégiájával összhangban. Célja, hogy növelje az 
ifjúságpolitikák regionális, nemzeti és uniós szintű végrehajtásának átláthatóságát. Ez 
várhatóan elősegíti a megfelelő partnerek azonosítását az egymástól való tanuláshoz, 
az egyes tagállamok sajátos szükségletei alapján. A további adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a jövőbeni nemzeti/helyi tevékenységek tervezőjének a meglévő 
nemzeti ifjúságpolitikai keretekre/nemzeti ifjúsági stratégiákra kell építenie. 
 

11. Uniós Ifjúsági Párbeszéd: A korábbi eredményekre építve új nemzeti/önkormányzati 
ifjúsági párbeszédet kell létrehozni (évente a politikai döntéshozók és a fiatalok között, 
például ifjúsági központok által szervezett nyílt megbeszélések formájában), hogy a 
fiatalok is részt vehessenek a döntéshozatali folyamatokban, és általában véve 
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fokozzák részvételüket társadalmi ügyekben. Emellett ösztönözni kell az EU Ifjúsági 
Párbeszéd nemzeti munkacsoportjai és az Európai Bizottság közötti rendszeresebb 
eszmecserét. 
 

12. Uniós Ifjúsági Koordinátor: Az EU Ifjúsági Koordinátorának 2021-ben történő 
kinevezése az Európai Bizottságon belül az ágazatok közötti együttműködés 
megerősítése, valamint az ifjúsági kérdések tudatosságának növelése érdekében nagy 
előrelépést jelent a valódi politikai cselekvésben. Következésképpen a tagállamok és a 
szakmai szervezeteknek célszerű szorosan együttműködni a koordinátorral, hogy 
biztosítsák a koherenciát a fiatalokkal folytatott kommunikációban, valamint, hogy 
hatékonyabban kezdeményezzenek új programokat és ösztönzőket, amelyek a fiatalok 
társadalmi szerepvállalásának erősítését célozzák. 
 

13. Információs támogatás fiatalok számára: A fiatalabb nemzedékek társadalmi és 
politikai életbe való szélesebb bevonása érdekében elengedhetetlen az őket érintő 
szolgáltatásokról, az ifjúsági munkalehetőségekről, a kezdeményezésekről és az 
önkéntes programokról való minőségi tájékoztatás. Mint ilyen, az Európai Ifjúsági 
Portál vagy a Jövőbeni Nemzeti Tevékenységek Tervezője hasznos példának 
tekinthető, amelyet a tagállamok és a nemzeti ifjúsági ügynökségek követniük kell a 
fiatalok információáramlásának hatékony fenntartása érdekében. Ebben az 
elköteleződésben az ifjúságsegítők és a mentorok ösztönzőként vehetnek részt, ezért 
munkájukat, aktív részvételüket a helyi vagy állami szintű döntéshozóknak nagyra kell 
értékelniük és támogatniuk kell. 
 

14. Helyi szintű „Ifjúsági Terek” létrehozása: A projekttapasztalatok alapján a fiataloknak 
egy szabad belső kreatív térre van szükségük, ahol találkozhatnak és közösen 
projekteket hozhatnak létre, játszhatnak, filmet nézhetnek, társadalmi 
kezdeményezéseket dolgozhatnak ki. Ezért ebben a tekintetben az európai 
önkormányzatokra jelentős szerep hárul az ilyen jellegű „biztonságos helyek” 
megteremtésében a fiatalabb polgárok társadalmi aktivitásának előmozdítása 
érdekében. Ezen túlmenően az Ifjúsági Hubok találkozóhelyként is funkcionálhatnak a 
helyi fiatalok és más civil szervezetek között, így ezek a központok megfelelő 
nonformális tanulási és kulturális környezetet is biztosíthatnak a fiatalabb generációk 
társadalmi kompetenciáit és helyi identitásukat erősítő műhelymunkákhoz. 

15.   
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5. Konklúzió 
 

Fontos szakmai alapvetés, hogy egy adott célcsoport beleszólhasson az őt érintő szakpolitikai 
kérdésekbe. Az uniós ifjúságpolitika esetében mindez azt jelenti, hogy a fiataloknak legyen 
joga, eszköze, támogatása, lehetősége és partnere részt venni az ifjúságpolitikában és a 
kapcsolódó döntéshozatali intézkedésekben: tanácsot adni vagy együtt dönteni annak 
kialakításában, szolgáltatást nyújtani, figyelemmel kísérni és értékelni az ifjúságpolitikát és 
a kapcsolódó döntéshozatali intézkedéseket. Amikor a fiatalok részt vesznek az ifjúságpolitika 
alkotásában, úgy érzik, saját maguk hozhatják meg döntéseiket, így a szakmai szervezetek 
hatékonyabban tudnak megfelelni elképzeléseiknek vagy jogaiknak. Az ilyen bevonó 
természetű politikák és döntéshozatali rendszerek sikerének és legitimitásának esélye 
kifejezetten nagy. 

Az EU Ifjúsági Stratégiája (2019–2027) három területre összpontosít: bevonásra, 
összekapcsolódásra és felhatalmazásra. A stratégia ösztönzi a fiatalok részvételét a 
demokratikus közéletben (bevonás); támogatja az önkéntességet, a tanulási mobilitást, a 
szolidaritást és az interkulturális tanulást (összekapcsolás), és támogatja a fiatalok 
felelősségvállalását a minőségi élet, az innováció és az ifjúsági munka elismerésén keresztül 
(felhatalmazás). A stratégia célja, hogy minden fiatalt elérjen, és a hátrányos helyzetűeket is 
bevonja az uniós programokba. A stratégia figyelembe veszi a fiatalokkal folytatott párbeszéd 
eredményét, amely 11 európai ifjúsági cél létrehozásához vezetett. 

Ezeket a célokat olyan speciális ifjúsági programokon keresztül lehet elérni, mint az Erasmus+ 
és az Európai Szolidaritási Testület. A stratégia az ágazatok közötti hatékony, koherens és 
közös végrehajtáson is alapul, több uniós program és finanszírozási forrás mozgósítása, 
valamint az ágazatközi együttműködés minden szinten történő ösztönzése révén. Emellett az 
EU ifjúsági stratégiája magában foglalja a kölcsönös tanulási tevékenységeket és a tagállamok 
közötti közös fellépéseket, a nemzeti szintű információmegosztást, az EU ifjúsági párbeszédét 
és a fiatalok politikai döntéshozatalban való részvételének egyéb formáit, az EU Ifjúsági 
Stratégiai Platformját, valamint a hozzá kapcsolódó eszközöket. Ebben a tekintetben a 
tagállamoknak és a nemzeti hatóságoknak meghatározó szerepük és jelentős hatásuk van az 
ifjúságpolitikai intézkedések kialakításában és javításában, a részvételre, az összekapcsolásra 
és a felhatalmazásra összpontosítva. E cél érdekében a jelen szakpolitikai eszköztár és 
ajánlásai hasznos technikai útmutatást adnak a döntéshozók és a politikai érdekelt felek 
számára a fennálló helyzet jobb értelmezéséhez és az ifjúsági aktivizmus fellendítésére 
irányuló intézkedéseik hatékony megfogalmazásához. 
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