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Unijna Polityka Młodzieżowa na
przestrzeni ostatnich lat

Na wstępie chciałbym pokrótce opisać Strategię UE na rzecz
młodzieży oraz Unijny Dialog Młodzieżowy, następnie płynnie
przejdę do tego, jak wygląda unijna polityka młodzieżowa na terenie
naszego kraju.

Strategia UE na rzecz młodzieży stanowi ramy dla współpracy                         
w zakresie unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019–2027 w oparciu
o rezolucję Rady z dnia 26 listopada 2018 r. Wspiera ona
uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym, zaangażowanie
społeczne i obywatelskie oraz ma na celu zapewnienie wszystkim
młodym ludziom niezbędnych zasobów do udziału w życiu
społecznym.

Strategia UE na rzecz młodzieży stanowi ramy dla współpracy                      
w zakresie unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019–2027 w oparciu
o rezolucję Rady z dnia 26 listopada 2018 r. Wspiera ona
uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym, zaangażowanie
społeczne i obywatelskie oraz ma na celu zapewnienie wszystkim
młodym ludziom niezbędnych zasobów do udziału w życiu
społecznym.

Plan prac w ramach Strategii na rzecz młodzieży w latach 2022-2024
będzie skupiał się przede wszystkim na poprawie sytuacji młodzieży
po pandemii COVID. Programy i fundusze UE, takie jak Erasmus+,
Europejski Korpus Solidarności, „Horyzont Europa”                         
i Europejski Fundusz Społeczny Plus zostały wzmocnione                         
i dostosowano je do ostatnich wydarzeń, dzięki czemu wniosą
jeszcze większy wkład w unijną politykę młodzieżową.   

Unijny Dialog Młodzieżowy umożliwia wymianę poglądów między
młodymi ludźmi a politykami. Ma on zagwarantować również, że
opinie i potrzeby młodych ludzi oraz organizacji młodzieżowych
zostaną uwzględnione w procesie kształtowania unijnej polityki
młodzieżowej. Wspiera on realizację opisanej wyżej strategii UE na
rzecz młodzieży. Działania prowadzone są w ramach 18-
miesięcznych cykli, których tematy skupiają się na realizacji oraz
szerokim propagowaniu 11 Europejskich Celów Młodzieżowych. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES
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Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich młodych ludzi, również
tych o mniejszych szansach oraz niezaangażowanych w życie
obywatelskie i nieaktywnych w tym zakresie. Na poziomie krajów
Unii dialogiem zarządzają krajowe grupy robocze, jego realizacją na
poziomie Unii kierują natomiast trzy prezydencje (tj. trzy kraje
sprawujące kolejno prezydencję w Radzie UE). Według raportu
“Młodzież 2018” stworzonego przez Centrum Badań Opinii
Społecznej polska młodzież nie interesuje się polityką, niezmiennie
na przestrzeni lat. Jedynie 5% interesuje się polityką w stopniu
bardzo dużym, 10% w stopniu dużym, a 35% w stopniu średnim;
oznacza to, że 50% nie  interesuje się polityką w ogóle bądź niewiele,
co gorsza wskaźnik ten rośnie, w 2016  47% młodzieży nie
interesowało się polityką bądź interesowało się w sposób nikły,                        
w  2010 było to 46%, a w 1996 31%. 

Od połowy 2021 roku Unijny Dialog Młodzieżowy prowadzi w Polsce
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Do tej pory w ramach działań
udało nam się m.in. współtworzyć największe w Polsce Konsultacje
Młodego Pokolenia, podczas których 30 tysięcy młodych ludzi
zgłaszało swoje potrzeby, a rozwiązania systematycznie                        
i skrupulatnie wprowadzane są w życie, braliśmy udział w podpisaniu
nowelizacji ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu                       
i młodzieżowych sejmików wojewódzkich, prowadziliśmy szkolenia
dla młodzieżowych NGO, zorganizowaliśmy dwie edycje
Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego, wydaliśmy oraz
rozdystrybuowaliśmy po całej Polsce Niezbędnik Młodzieżowego
Aktywisty. Organizowaliśmy oraz wspieraliśmy również wiele innych
inicjatyw, prowadzonych w ramach Unijnego Dialogu
Młodzieżowego. 

26 stycznia 2022 roku światło dzienne ujrzało zarządzenie Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie powołania Krajowej Grupy Roboczej ds.
unijnego dialogu młodzieżowego, w której skład wchodzą: Fundacja
Inicjatyw Młodzieżowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz
Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. Krajowa
Grupa Robocza zaangażowana jest w organizowanie inicjatyw
prowadzonych w ramach Unijnego Dialogu Młodzieżowego jak                        
i Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. 
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wyeksponować możliwości, jakie oferuje młodym ludziom
transformacja ekologiczno-cyfrowa; 
pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi i zaangażowanymi
obywatelami; 
promować możliwości dostępne dla młodych ludzi; 
uwzględnić perspektywę młodzieży w polityce Unii. 

Podczas spotkań Krajowej Grupy Roboczej omawiane są
przeprowadzone inicjatywy, plany na przyszłe aktywności oraz
pomysły na jak największe zaangażowanie młodzieży w Unijny Dialog
Młodzieżowy.

Decyzja Parlamentu Europejskiego o Europejskim Roku Młodzieży
została przyjęta 20 grudnia 2021 r. Europejski Rok Młodzieży ma
cztery główne cele: 

Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić
uwagę na rolę, jaką odgrywa młodzież w budowaniu lepszej
przyszłości. W ciągu Europejskiego Roku Młodzieży było wiele
możliwości uczenia się, dzielenia się swoją wizją, spotykania się                         
z ludźmi i angażowania się w działania w całej Europie – był to czas,
by z zaufaniem i nadzieją pomyśleć o przyszłości po zakończeniu
pandemii.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży odbyło się prawie 12 tysięcy
działań, które objęły 72 kraje. W Polsce zorganizowano ponad 300
inicjatyw. Warto pamiętać jednak, że te liczby w rzeczywistości mogą
być znacznie większe, dane zostały wzięte ze strony
https://youth.europa.eu/year-of-youth_pl, gdzie znajdują się jedynie
zgłoszone oraz zatwierdzone przez koordynatorów krajowych
działania.

W Polsce działania organizowane pod szyldem Europejskiego Roku
Młodzieży będą trwały do połowy 2023 roku. Na młodych czeka
jeszcze mnóstwo aktywności, spośród których każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie. 

Należy pamiętać również o programach unijnych skierowanych do
młodzieży. Są to m.in.  Program Erasmus+, który na lata 2021-2027
przeznacza 10,3% swojego budżetu na działania w sektorze
młodzieży, (tj. ponad 2,5 mld EUR). Jednym z celów programu jest
również rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej,                        
w oparciu o nową inicjatywę o nazwie «DiscoverEU», która daje
młodym ludziom możliwość odkrywania różnorodności Europy
poprzez jej dziedzictwo kulturowe.   

https://youth.europa.eu/year-of-youth_pl
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Europejski Korpus Solidarności, uruchomiony w grudniu 2016 r., jest
inicjatywą mającą na celu umożliwienie osobom młodym (w wieku
od 18 do 35 lat) uczestnictwa w działaniach solidarnościowych w ich
kraju lub za granicą w drodze wolontariatu, stażu lub umowy o pracę.
Do chwili obecnej z programu skorzystało już ponad 60 tys. młodych
ludzi.

Gwarancja dla młodzieży, utworzona w 2013 r., to program, który
umożliwia młodym ludziom korzystanie z dobrej jakości oferty
poszukiwania pracy, ustawicznego kształcenia, przygotowania
zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania
statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego.
W odpowiedzi na sukces programu w 2020 r. dodatkowo
wzmocniono go zaleceniem Rady pt. „Pomost do zatrudnienia –
wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”.

Europejski Portal Młodzieżowy jest stroną internetową skierowaną do
młodych ludzi w całej Europie mającą na celu pomóc im zorientować
się w mnogości możliwości, jakie oferuje UE w różnych dziedzinach,
takich jak wolontariat, praca, nauka, kultura, kreatywność oraz wiele
innych.

Konkurs Youth4Regions jest skierowany do młodych dziennikarzy
zainteresowanych polityką regionalną UE. Laureaci konkursu mogą
wziąć udział w szkoleniach o tematyce europejskiej oraz                        
z mentoringu ze strony starszych uznanych dziennikarzy, a także
wziąć udział w wyjazdach prasowych Komisji do państw
członkowskich.


