
STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD
A trió elnökség és az ifjúságpolitika

Bár az ifjúságpolitika alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik,  az Európai Unió mégis  fő 
prioritásai  között  tartja  számon  az  ifjúságot.  Az  EU  Ifjúsági  Stratégiája a  fiatalok 
érvényesülésének  elősegítését  tűzte  ki  célul  a  2010.  és  2018.  közötti  időszakra.  Az  EU 
egészére vonatkozó Európa 2020 stratégia 7 zászlóshajó kezdeményezést említ, ezek egyike a 
Youth on the Move – Mozgásban az Ifjúság, amely szintén a fiatalok lehetőségeit szeretné 
bővíteni. Az ifjúság uniós szintű támogatásának elsődleges eszközei a mobilitás elősegítése, a 
tanulási és foglalkoztatási esélyek növelése, a jobb színvonalú oktatás kialakítása, továbbá a 
nemformális és informális tanulás során szerzett kompetenciák elismertetése.

2011. január  1.  és 2011. június 30.  között  Magyarország tölti  be az Európai  Unió 
Tanácsának  soros  elnöki  tisztségét.  Milyen  feladatok  várnak  ránk  ennek  kapcsán,  az 
ifjúságpolitika területén? Az Európai Unió egyfelől a tagállamok közötti koordináció révén 
ösztönzi  a  nemzetközi  együttműködéseket,  így  biztosít  keretet  a  közös  célok 
meghatározásához.  Az  Európai  Unió  Tanácsa  ajánlások,  állásfoglalások  és  nyilatkozatok 
megalkotásával  támogatja  a  tagállami  szintű  tevékenységek  összehangolását.  Másrészt  az 
Európai  Bizottság  az uniós  ifjúsági  programok létrehozásával  közvetlenül  is  támogatja  az 
ifjúsági  munkát  és  a  fiatalok  érvényesülését.  A  fiatalok  helyzetének  javítása,  az  ifjúsági 
közösségek  támogatása  és  a  társadalmi  integráció  elősegítése  az  Európa  Unió  ifjúsági 
programjainak fő célkitűzéseit jelentik. 

A soros elnöki tisztség feladatai közé tartozik a különböző szakterületek minisztériumi 
szintű tanácskozásainak megszervezése. Az Európai Unió Tanácsában az adott szakpolitikáért 
felelős  miniszterek  vesznek  részt.  Esetünkben  ez  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági, 
kommunikációs, illetve a sportügyekért felelős miniszterek tanácskozását jelenti. Tekintettel 
arra, hogy a tagállamok eltérő minisztériumi struktúrával rendelkeznek, az ülések napirendi 
pontjainak összeállításakor az adott szakterülethez tartozó témákat kell előtérbe helyezni. A 
Tanács  munkáját  szakértői  munkacsoportok  segítik  (Working  Party),  ezekben  a 
minisztériumok 1-1 delegáltja vesz részt. Ez a szakértői munkacsoport készíti elő a Tanács 
számára az adott szakterülettel kapcsolatos dokumentumokat. 

2007 óta a soros elnöki tisztséget hármas egységekben látják el a tagállamok, ezáltal 
lehetővé vált az elnökségi félév időszakán túlmutató együttműködés megvalósítása. Jelenleg a 
spanyol – belga – magyar  trió látja el az elnökségi feladatokat a 2010. január 1. és 2011. 
június 30. közötti időszakban. Az Európai Unió Tanácsa 2009 folyamán fogadta el az EU 
Ifjúsági Stratégiájának megerősítését, valamint a jelenlegi trió elnökség munkaterve is ebben 
az évben öntött végleges formát.

2010.  január  1-jén hivatalosan  is  elkezdődött  hazánk Európai  Uniós  trió  elnökségi 
munkája. A három elnökségi félév során kiemelt szerepet kap, hogy a fiatalokat is bevonják a 
napirenden  lévő  ifjúsági  ügyek  megvitatásába.  A  folyamat kiindulási  pontja,  hogy 2009. 
november  27-én a  Miniszterek  Tanácsa  elfogadta  az  ifjúságpolitika  területén  folytatott  
európai együttműködés új keretéről (2010-2018) szóló határozatot. Ebben a dokumentumban 
fogalmazódott  meg  a  fiatalok  részvételhez  való  joga  az  őket  érintő  szakpolitikák 
fejlesztésében, a fiatalokkal és szervezeteikkel folytatott strukturált párbeszéd útján.

A párbeszéd  célja,  hogy a fiatalok  véleménye  is  becsatornázódjon az  uniós  szintű 
döntéshozatal folyamatába. A spanyol – belga – magyar elnökség a fiatalok foglalkoztatásáról 
szeretne árnyaltabb képet kapni, kifejezetten az ifjúsági korcsoportok tapasztalatai, véleménye 
alapján.  A  témaválasztás  nagyon  is  aktuális,  hiszen  Európa-szerte  a  legfőbb  kihívást  a 
pályaválasztás, valamint a pályakezdő fiatalok munkahely-keresése és a nagyarányú ifjúsági 
munkanélküliség  jelenti.  A féléves elnökségi  periódusok során a  trió  elnökség országai  is 
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rendelkeznek  specifikus  prioritásokkal.  Spanyolország  a  hátrányos  helyzetű  fiatalok 
bevonására  koncentrált.  A belga  elnökség  specifikus  prioritásai  a  következők:  az  ifjúsági 
munka szerepe a társadalom szegény rétegeiben, valamint a kultúra elérhetősége a fiatalok 
számára.  A  magyar  elnökség  időszaka  alatt  az  aktív  részvétel,  valamint  az  önkéntesség 
szerepelnek kiemelt témákként.

A  tagállamok  két  nemzetközi  eseményen  is  tapasztalatot  cserélnek  a  nemzeti 
konzultációk mellett.  Az Európai Ifjúsági Konferencia,  valamint az Európai Ifjúsági Hét a 
Strukturált  Párbeszéd  folyamatait  összegzi.  A  félévente  megrendezésre  kerülő  Európai 
Ifjúsági  Konferenciát  a  soros  elnöki  tisztséget  betöltő  ország  látja  vendégül.  Az  Európai 
Ifjúsági Hét megrendezése 18 havonta esedékes, legközelebb 2011 májusában zajlanak majd 
ehhez kapcsolódó rendezvények Európa-szerte.

A Strukturált  Párbeszéddel  kapcsolatos  folyamatok  nemzetközi  koordinációjáért  az 
Európai  Irányító  Bizottság  felel  (European  Steering  Committee),  a  párbeszéd  hazai 
koordinációjáért pedig a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportok. A munkacsoportok 
az Európai Unió kezdeményezésére hozták létre tagállami szinten. Feladatai a következőkre 
terjednek  ki:  a  fiatalokkal  megvalósítandó  átlátható  párbeszédrendszer  megtervezése;  a 
lekérdezés  tartalmának  és  módjának  kialakítása;  a  lekérdezéshez  szükséges  szervezetek, 
intézmények  párbeszédbe történő bevonása;  a  fiataloktól  érkező válaszok összegyűjtése;  a 
beérkezett  válaszok elemzése;  és a magyar,  illetve angol nyelvű beszámolók elkészítése a 
fiatalok  véleményei  alapján.  Ezen  felül  aktívan  közreműködik  az  eredmények  hazai 
terjesztésében és közreműködik a Strukturált Párbeszéd európai rendezvényei során a magyar 
résztvevők kiválasztásában.

A nemzeti konzultáció megvalósítása során az alábbi elveket kell figyelembe venni. A 
Strukturált  Párbeszéd  folyamata  a  nyitott  és  önkéntességen  alapuló  részvételre  épül.  A 
konzultáció  azt  a  célt  szolgálja,  hogy minél  több Magyarországon  élő  fiatal  elmondhassa 
véleményét, elvárásait, elképzeléseit az Európai Unió által feltett kérdések kapcsán. 

A magyar Nemzeti Munkacsoportban a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat, az Ifjúsági delegált révén a fiatalok, valamint a civil delegáltak 
révén  a  civil  szféra  képviselteti  magát.  A  munkacsoport  elnöke  és  alelnöke  a  Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálaton keresztül széles körben tájékoztatja az ifjúsági szervezeteket és 
intézményeket  a  konzultáció formájáról  és folyamatáról.  A szervezetek maguk dönthetnek 
arról,  hogy  részt  kívánnak-e  venni  a  folyamatban,  és  ha  igen,  milyen  mértékig.  A 
konzultációba bejelentkezett szervezetek, intézmények vagy informális csoportok rendszeres 
tájékoztatást  kapnak  a  párbeszéd  módszereiről,  folyamatáról  és  annak  eredményeiről.  Az 
együttműködés elsősorban személyes találkozókon és internetes kommunikáció révén valósul 
meg.

A konzultáció  három körben valósul  meg.  Az első  kör  2010.  január  15.  és  2010. 
március 15. között zajlott. Ennek során a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos legfontosabb 
kihívásokról kérdezték Európa fiataljait.  2010. április 13. és 15. között Jerezben rendezték 
meg a spanyol Európai Ifjúsági Konferenciát, ahol az ifjúsági delegáltak és az ifjúságpolitikai 
döntéshozók  közösen  azonosították  az  európai  szinten  is  releváns  problémákat  és 
konklúziókat  alkottak a Strukturált  Párbeszéd első köre alapján.  A 2. konzultációs körben 
(2010.  május  15.  és  2010.  szeptember  5.  között)  a  megfogalmazott  prioritásokra  kellett 
fókuszálni.

Hazai  szinten  a  fiatalok  az  első  konzultációs  körben  online  kérdőív  kitöltésével 
vehettek  részt  a  párbeszédben.  A  második  szakaszban  egy  gyakornoki  felhívás  került 
megfogalmazásra.  Ennek segítségével  mintegy 15 fiatal  került  bevonásra,  akik  felkészítés 
után saját kortársaikat vonták be személyes interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések által. A 
Strukturált  Párbeszéd  második  fázisának  eredményeit  a  belga  elnökség  Leuvenben 
megrendezett konferenciája értékelte és dolgozta fel. Ezen a konferencián 8 nagyobb témában 
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40 ajánlás született,  amiket  a konzultációs  kör harmadik szakaszában elemeznek tovább a 
fiatalok.

A harmadik konzultáció 2010. november 5-én kezdődött, és február elejéig a fiatalok 
hangot  adhatnak  véleményüknek.  Ezalatt  hivatalosan  is  elkezdődik  a  magyar  elnökségi 
periódus.  Az  elnökségi  időszak  ifjúságpolitikai  eseményei  közül  kiemelkedik  a  Fiatalok 
Lendületben  Program  Nemzeti  Irodáinak  vezetői  szintű  informális  találkozója,  melyet 
Magyarországon tartanak 2010 februárjában. A találkozó során az uniós programban részt 
vevő úgynevezett Programországok felelős intézményeinek vezetői és az Európai Bizottság 
képviselői  találkoznak.  A  találkozó  céljai  között  szerepel  a  program  eddigi  időszakának 
értékelése, valamint a Fiatalok Lendületben Program jövőjének tervezése – különös tekintettel 
a következő hét éves uniós költségvetési időszakra.  Ez a találkozó jó alkalom a tagállami jó 
gyakorlatok  megosztására,  és  lehetőség  nyílik  a  tagállami  illetve  az  uniós  szintű 
ifjúságpolitikák és a pályázati program közötti kapcsolatok elemzésére is.

A  Strukturált  Párbeszéd  harmadik  szakasza  lezárul  a  magyar  elnökség  alatt. 
Magyarország 2011 márciusában rendezi meg az Ifjúsági Főigazgatók Értekezletét, valamint 
ezzel egy időben zajlik majd az Európai Ifjúsági Konferencia. Utóbbi a Strukturált Párbeszéd 
harmadik körét zárja le, illetve a másfél éves folyamat eredményeit összegzi. A hazánkban 
megrendezésre kerülő ifjúsági konferencián szintén az európai fiatalok fogják elemezni  az 
Európai  Irányító  Bizottság  és  az  Európai  Ifjúsági  Fórum  által  összefoglalt  konzultációs 
eredményeket. A trió tagállamok tervei között szerepel, hogy ezt követően a magyar elnökség 
a 18 hónapos folyamat végső konklúzióit a Youth Working Party elé terjeszti azzal a céllal, 
hogy a tagállamok egyetértése esetén a dokumentum a Miniszterek Tanácsa elé kerülhessen. 
A fentiek ismeretében látszik, hogy az elnökségi feladatok ellátása az ifjúságpolitika területén 
is  nagy  felelősséggel  jár.  Ugyanakkor  Magyarországnak  lehetősége  van  arra,  hogy  a 
Strukturált Párbeszéd folyamatának összegzésével a nemzeti és az uniós szintű ifjúságpolitika 
egyaránt fejlődjön, elősegítve ezáltal a fiatalok érvényesülését hosszú távon is. 
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