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ĮŽANGA
Sprendimas paskelbti šią Baltąją knygą apie politiką jaunimo klausimais ir ypač
sprendimas prieš tai atlikti plataus masto konsultacijas remiasi pagrindinai noru
skatinti naujas Europos valdymo formas.
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Baltoji knyga visiškai atitinka Komisijos Baltąją knygą apie valdymą, kuri buvo
priimta šių metų liepos mėnesį: siekiama Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo
procesą atverti asmenims, kuriems tie sprendimai turės poveikio, o tai reiškia ir
jaunimui.
Jaunimas – į priekį
Plataus masto konsultacijų, atliktų prieš paskelbiant šią Baltąją knygą, rezultatai
aiškūs: nepaisant labai skirtingos padėties, jaunimas vertina iš esmės tas pačias
vertybes ir turi tuos pačius siekius, tačiau susiduria ir su tais pačiais sunkumais.
Jaunimas sudaro grupę, kurioje pastebimi tam tikri pokyčiai: jauni žmonės vėliau
pradeda dalyvauti darbo rinkoje ir vėliau kuria šeimas; jie kaitalioja savo veiklą nuo
darbo prie mokymosi ir vėl atgal; bet svarbiausia – jų individualūs gyvenimo keliai
yra daug įvairesni nei praeityje. Mokykla ir universitetas, darbas ir socialinė aplinka
nebevaidina tokio integruojančio vaidmens kaip anksčiau. Savarankišką padėtį
jaunimas pasiekia būdamas vis vyresnio amžiaus.
Dėl viso to kyla trapumo jausmas, prarandamas pasitikėjimas esamomis sprendimų
priėmimo sistemomis ir atsiranda tam tikras nepasitenkinimas tradicinėmis
dalyvavimo viešajame gyvenime ir jaunimo organizacijose formomis. Kai kurie jauni
žmonės jaučia, kad jų rūpesčiai ne visuomet atsispindi viešojoje politikoje, kurią kuria
ir sau prisitaiko vyresni amžiumi žmonės. Kai kurie jauni žmonės užsisklendžia
abuojumo ir individualizmo kiaute, kiti išbando išraiškos formas, kurios yra perdėtos
ar netgi nelaikytinos demokratinėmis priemonėmis. Tačiau dauguma jaunų žmonių
nori daryti įtaką politikai, bet neranda tinkamo būdo.
Ir vis dėlto jauni europiečiai turi daug ką pasakyti; juk tai žmonės, kurie pirmiausia
pajunta ekonominius pokyčius, demografinį nesubalansuotumą, globalizaciją ir
kultūrų įvairovę. Mes tikimės, kad jie sukurs naujas socialinių santykių formas,
kitokius solidarumo raiškos būdus, kitaip reaguos į skirtumus ir ras juose naujus
lobius, nors ir kils naujų abejonių.
Nepaisant sudėtingesnių socialinių ir ekonominių aplinkybių, jaunimas gerai sugeba
prisitaikyti. Nuo Europos ir valstybių lygio politikos kūrėjų priklauso, kiek jie
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paspartins tą pokyčių procesą, skatindami jaunimą tapti suinteresuotais mūsų
visuomenės dalyviais.
Jaunimas ir Europa
Diskusijos dėl Europos ateities vyksta labai intensyviai. Neregėtos Europos Sąjungos
plėtros banga greitai sukurs visiškai naujas perspektyvas. Pastaraisiais metais
politiniame Europos gyvenime darosi visiškai aišku, kad turi susiformuoti tokia ES, į
kurią įeitų visos Europos tautos. Svarbu, kad konsultacijose apie tai, kaip toliau
plėtosis ES ir kokia bus jos valdymo forma, dalyvautų žmonės, kuriems priklauso
rytojaus Europa. Pats Europos projektas dar jaunas, jis dar tik formuojasi, dar tik
aptarinėjamas. Tolesnę jo pažangą gali užtikrinti jaunų žmonių ambicingi siekiai,
entuziazmas ir atsidavimas vertybėms, kuriomis jis paremtas.
Vienas dalykas, ką jaunimas nori aiškiai pasakyti, yra tai, kad jis nori būti išgirstas,
nori būti laikomas visaverčiu proceso dalyviu; jis nori atlikti savo vaidmenį kuriant
Europą; jis nori turėti įtakos diskusijoms apie Europos raidą. Atėjo laikas į jaunimą
žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į pozityvią Europos kūrimo jėgą. Kitaip tariant, mes
privalome jaunimui suteikti galimybę reikšti savo idėjas ir jas išbandyti, lyginant su
panašiomis kitų pilietinės visuomenės dalyvių idėjomis.
Nuo vietinio prie europinio lygio: nauja dinamika
Dauguma šioje Baltojoje knygoje minimų pasiūlymų skirta valstybėms narėms ir
Europos regionams, kurie neša didžiausią įvairių su jaunimu susijusių priemonių
įgyvendinimo naštą. Aktyvus pilietis išugdomas tik tuomet, kai jaunimas gali
pamatyti savo asmeninių pastangų rezultatus. Tik dalyvaudamas mokyklos,
gyvenamojo rajono, apylinkės ar asociacijų gyvenime jaunimas gali įgyti patirties ir
pasitikėjimo, kurių jam reikia dabar ar prireiks vėliau darant tolesnį žingsnį viešajame
gyvenime ir Europos lygio veikloje. Tik pasinerdamas į visiems atvirą be jokios
diskriminacijos visuomeninę veiklą, jaunimas gali padėti kurti solidarumą tinkamai
suvokiančių gyvybingų piliečių visuomenę.
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Tačiau su jaunimu susijusiai veiklai svarbu suteikti europinį aspektą, kad padidėtų jos
veiksmingumas bei sinergija, ir kartu užtikrinti bei pabrėžti tinkamą atsakomybės
dydį už kiekvieno lygio veiksmus. Būtent šito reikalauja jauni žmonės, su kuriais
buvo konsultuotasi; būtent tokią poziciją remia Europos Parlamentas; ir būtent tokią
nuostatą, kaip aiškiai parodė Komisijos organizuotos konsultacijos, palaiko valstybės
narės. Baltojoje knygoje kaip atsakas į tai siūloma nauja Europos bendradarbiavimo
sistema, kurioje išsiskiria du pagrindiniai aspektai: atviras koordinavimas bei
derinimas jaunimo srityje ir daugiau dėmesio “jaunimo” aspektui keliant kitas
politikos iniciatyvas.
Europinis aspektas padarys plačiąją visuomenę dinamiškesnę, ugdys kūrybiškumą,
skatins keistis geromis praktikomis ir jas lyginti, vers nacionaliniu ir Europos lygiu
pripažinti, ką jaunimas ir jaunimo organizacijos daro vietose ir regionuose. Jis padės
sukurti bendrą viziją, geriau suprasti jaunimo problemas, dirbti veiksmingiau,
bendradarbiauti geriau, drauge priimti sprendimus dėl siektinų tikslų.
Siekiant sukurti tinkamas sąlygas jaunimui aktyviai dalyvauti demokratinėje, atviroje
ir rūpestingoje visuomenėje, Baltojoje knygoje siūloma įsiklausyti į tai, ką sako
jaunimas, suteikti galimybę išsakyti ir išklausyti vietos iniciatyvas, skatinti valstybes
nares veiksmingiau bendradarbiauti, siūlyti konkrečias idėjas pagal vykdomas
Europos programas ir daugiau teikti reikšmės “jaunimo” aspektui visose politikos
srityse.
1. Pagrindimas
Padidėjusioje Europos Sąjungoje gyvens 75 milijonai jaunų žmonių nuo 15 iki 25
metų amžiaus1. Nepaisydami egzistuojančių skirtumų (dalyvavimo darbo rinkoje,
išsilavinimo, šeimyninės padėties, pajamų, ir t. t.), jauni žmonės save laiko
visaverčiais piliečiais, turinčiais visas atitinkamas teises ir pareigas. Investuoti į
jaunimą reiškia investuoti į mūsų šiandieninės ir būsimos visuomenės lobyną. Tai
vienas iš būdų, kaip pasiekti Lisabonoje įvykusios Europos Tarybos nustatytą politinį
1

Pagal Parlamento ir Tarybos sprendimą JAUNIMO programoje, jaunimui priskiriami žmonės nuo 15
iki 25 metų amžiaus. “Padidėjusi Europos Sąjunga” – dabartinės valstybės narės ir 12 šalių, kurios šiuo
metu derasi dėl narystės.
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tikslą - paversti Europą “visuomene, turinčia konkurencingiausią ir dinamiškiausią
pasaulyje žiniomis paremtą ekonomiką”.
Europos Bendrijų sutartys – tai pagrindas veiksmams įvairiausiose srityse2, turinčiose
tiesioginį ar netiesioginį poveikį jaunimui: tos sritys – tai diskriminacija, Europos
pilietybė, užimtumas, socialinė išskirtis, švietimas, profesinis rengimas, kultūra,
sveikata, vartotojų apsauga, judėjimo laisvė, aplinkos apsauga, jaunų mokslininkų
mobilumas, bendradarbiavimo plėtra ir skurdas.
Yra įvairių Bendrijos priemonių, kurių tiesioginis poveikis jaunimui yra didesnis,
pavyzdžiui, tokiose srityse kaip šveitimas, užimtumas bei profesinis rengimas ir
pastaruoju metu informacinių technologijų prieinamumas.
Be bendrosios ir sektorių politikos, turinčios įtakos jaunimui, yra ir kitos rūšies veikla,
kuri skatina mobilumą, kultūrinius mainus, pilietiškumą ir savanorišką visuomeninį
darbą. Atsižvelgdama į tai ir remdamasi Sutarties 149 straipsniu3, ES pradėjo vykdyti
keletą programų, įskaitant JAUNIMO programą, kurios savo ruožtu padėjo atsirasti
jaunimo mobilumo ir mainų sistemoms. Bendradarbiavimas plėtojosi, apėmė kitas
sritis, tokias kaip informacija, organizacijų ir visuomeninio darbo iniciatyvų mainai.
2

Plg. 2 priedą “Europos veiksmų jaunimo fronte apžvalga”.Šiame apibendrinančiame dokumente
atsispindi visi su jaunimu susiję Europos veiksmai; jie turi sudaryti pagrindą visiems būsimiems
veiksmams.
3
Sutarties 149 straipsnis:
1. Bendrija prie geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių narių
bendradarbiavimą ir prireikus paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai pripažindama
valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą bei gerbdama jų
kultūrų ir kalbų įvairovę.
2. Bendrija savo veiksmais siekia:
− plėtoti europinę pakraipą švietimo srityje, ypač mokant valstybių narių kalbų ir jas populiarinant;
− skatinti studentų ir dėstytojų judėjimą, be kita ko, skatinant mokymo įstaigas pripažinti diplomus ir
studijų trukmę;
− remti švietimo įstaigų bendradarbiavimą;
− plėtoti keitimąsi informacija ir patirtimi bendrais valstybių narių švietimo sistemų klausimais;
− skatinti plačiau keistis jaunimu ir socialinės bei pedagoginės pakraipos instruktoriais;
− skatinti plėtoti nuotolinį švietimą.
3. Bendrija ir valstybės narės rūpinasi bendradarbiavimu švietimo srityje su trečiosiomis šalimis ir
kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Europos Taryba.
4. Kad padėtų pasiekti šiame straipsnyje paminėtus tikslus, Taryba:
− spręsdama 251 straipsnyje nustatyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetu bei Regionų komitetu, imasi skatinamųjų priemonių, išskyrus valstybių narių įstatymų ir
kitų teisės aktų derinimą;
− kvalifikuota balsų dauguma Komisijos pasiūlymu teikia rekomendacijas.
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Yra keletas temų, pavyzdžiui, jaunimo dalyvavimas ir savarankiškumas, kurios nėra
tiesioginis Bendrijos rūpestis, tačiau jas verta giliai išanalizuoti, nes jos artimai
susijusios su jaunimo politika ir turi politinį poveikį; tokia analizė valstybėms narėms
gali praktiškai padėti koordinuoti veiksmus atitinkamuose sektoriuose.
Visą šią konkrečiai su jaunimu susijusią veiklą nedvejodamas remia Europos
Parlamentas, priimdamas programas ir įvairiais nutarimais bei jaunimo klausimų
svarstymais. Jaunimo reikalų ministrų taryba priėmė keletą nutarimų dėl jaunimo
dalyvavimo, sporto ugdomojo potencialo, socialinės integracijos, jaunimo iniciatyvos
ir verslininkiškumo. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas
reguliariai teikia pozityvias ir skatinamąsias nuomones įvairiais su jaunimu susijusiais
klausimais.
Kyla klausimas, ar šios veiklos pakanka, kad jaunimas galėtų spręsti jam iškylančius
uždavinius; ar Europos politikos kūrėjai išnaudoja jaunimo potencijas. Tiesa ta, kad
nutarimai ir pareiškimai konkrečiais su jaunimu susijusiais klausimais dažnai lieka tik
gerais ketinimais; Europos institucijoms ir valstybėms narėms trūksta bendros
politikos apžvalgos, todėl ir supratimo, kokių veiksmų galima imtis jaunimui remti.
Dabartinė Europos bendradarbiavimo sistema jaunimo srityje pasiekė ribą, ir yra
pavojus, kad ji nebegalės reaguoti į naujus uždavinius (žr. 2 poskyrį):
-

demografinius ir socialinius pokyčius, dėl kurių santykiai tarp kartų darosi
sudėtingesni;

-

didėjantį atotrūkį tarp jaunimo ir viešųjų reikalų nacionaliniu, europiniu ir
tarptautiniu lygiu ir dėl to kylantį pilietiškumo stokos pavojų;

-

investicijas į diskusijų dėl Europos Sąjungos ateities kaip demokratinio
imperatyvo kokybę, glaudesnių ryšių su žmonėmis, pilietine visuomene ir vietos
veikėjais skatinimą, kaip nurodyta Baltojoje knygoje apie Europos valdymą4.

Skatinti naujas Europos valdymo formas – vienas iš keturių Komisijos nustatytų
strateginių prioritetų. ‘Valdymas’ – tai visos taisyklės, mechanizmai ir praktika,
turintys įtakos įvairių valdžių išsidėstymui, ir ES sprendimų proceso atvėrimas, kad
Europos gyventojai galėtų dalyvauti priimant jiems svarbius sprendimus.
4

Europos valdymas – Baltoji Knyga, COM (2001) 428, 2001.07.25.
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Šis Europos viešųjų veiksmų modernizavimas remiasi penkiais pagrindiniais
principais: atvirumas, dalyvavimas, atskaitomybė, veiksmingumas ir nuoseklumas.
Šie principai pirmiausia turi būti taikomi jaunimui:
Atvirumas: teikti informaciją ir aktyviai bendrauti su jaunimu jam suprantama kalba,
kad jauni žmonės suprastų Europos mechanizmus ir jiems svarbią politiką.
Dalyvavimas: užtikrinti, kad su jaunimu būtų konsultuojamasi ir kad jis daugiau
dalyvautų priimant jam svarbius sprendimus ir apskritai savo bendruomenės
gyvenime.
Atskaitomybė: sukurti naują struktūruotą valstybių narių ir Europos institucijų
bendradarbiavimo formą, kad būtų galima rasti būdus, kaip atitinkamu atskaitomybės
lygiu padėti jaunimui įgyvendinti savo siekius.
Veiksmingumas: panaudoti viską, ką gali duoti jaunimas, kad jis galėtų tinkamai
reaguoti į visuomenei keliamus uždavinius, prisidėti prie jam svarbios politikos
sėkmės ir kurti ateities Europą.
Nuoseklumas: rengti jaunimui svarbios politikos bendras apžvalgas ir apžvalgas
atskirais lygiais, kuriuose įsikišimas būtų naudingas.
Sprendimas paskelbti Baltąją knygą apie jaunimo politiką ir ypač sprendimas atlikti
prieš tai konsultacijas – to paties klausimo apie ,,valdymą” padarinys.
2. Uždaviniai
2.1. Demografinės tendencijos

Mūsų visuomenė sensta dėl mažesnio gimstamumo ir ilgesnio vidutinio amžiaus. Nuo
2000 iki 2020 metų 65-90 metų amžiaus grupės procentas nuo visų Europos Sąjungos
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gyventojų padidės nuo 16 iki 21 proc., tuo tarpu 15-24 metų amžiaus grupės procentas
sumažės iki 11 proc.5
ES-15 gyventojų senėjimas nuo 2000 iki 2020 m.

(grafikas)
Kiekybinės pusiausvyros tarp jaunimo ir senimo nebuvimas sąlygos ir kokybinius
pokyčius kartų santykiuose. Finansinis spaudimas rūpybos sistemoms – tai tik vienas
šio iššūkio aspektas. Mums ne tik reikės išrasti naujus jaunimo, jo tėvų ir net senelių
solidarumo mechanizmus, bet svarbiausia mums reikės organizuoti visiems priimtiną
perėjimą tarp kartų visuomenėje, kurioje vyksta gilūs pokyčiai.
Dėl visuomenės senėjimo, siekiant kompensuoti darbo jėgos trūkumą, reikės
panaudoti darbo jėgos išteklius ir už Europos Sąjungos ribų. Mūsų visuomenė darysis
įvairesnė etniniu, religiniu, socialiniu ir kalbiniu atžvilgiu. Be to, norint išvengti
socialinės įtampos ir neigiamos įtakos švietimo sistemoms bei darbo rinkai, šį
procesą, ypač tarp jaunimo, reikės tinkamai kontroliuoti.
2.2. Jaunimo pokyčiai
Dėl demografinių pokyčių bei socialinės aplinkos, asmeninės ir kolektyvinės
elgsenos, šeimos santykių ir darbo rinkos sąlygų pasikeitimo, smarkiai pakito jaunimo
sociologinės, ekonominės ir kultūrinės ypatybės6.
Pirma, jaunystės amžius yra ilgesnis. Demografai pastebėjo, kad dėl ekonominių
(tinkamumo įsidarbinti, nedarbo ir t. t.) bei socialinių ir kultūrinių veiksnių poveikio
jaunimas tam tikrus gyvenimo tarpsnius pasiekia paprastai vis vyresnio amžiaus, t. y.
vėliau palieka formalaus švietimo sistemą, vėliau pradeda dirbti, vėliau sukuria šeimą
ir t. t.
5

Šaltinis: Eurostat, Demografinė statistika, 1999.
Plg. mokslinių tyrimų ataskaitą, pateiktą Umeå seminare 2001 m. kovo mėn.
(http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html)
6
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Antra, gyvenimo kelias nebeina viena tiesia linija. Šiandien ,,vis labiau persipina
įvairūs mūsų vaidmenys gyvenime”7: kartu galima būti studentu, turėti šeimą, darbą,
ieškoti darbo, gyventi kartu su tėvais, ir šiandien jaunimas vis dažniau derina tuos
vaidmenis ir pereina nuo vieno vaidmens prie kito. Kelias per gyvenimą vis dažniau
neina tiesia linija, nes visuomenė nebeteikia tų pačių garantijų (darbo užtikrinimas,
socialinio draudimo pašalpos ir t. t.).
Trečia, nebe tokie svarbūs išlieka kolektyviniai modeliai, nes asmeninis kelias darosi
vis individualesnis. ,,Šeimos struktūra, vedybos, karjeros kelias nebesilaiko tų pačių
standartų.”8 Tai turi ypač didelį poveikį viešųjų institucijų politikai.
2.3. Jaunimo įtraukimas į viešąjį gyvenimą
Paprastai Europos jaunimas siekia ugdyti demokratiją ir, svarbiausia, tame procese
vaidinti tam tikrą vaidmenį. Tačiau atsirado nepasitikėjimas institucinėmis
struktūromis. Dabar jaunimas nebe taip ištikimai kaip anksčiau dalyvauja tradicinių
struktūrų politinėse ir socialinėse iniciatyvose (partijose, profsąjungose) ir mažiau
domisi demokratiniais pasitarimais. Jaunimo organizacijos taip pat junta šį jaunimo
nusistatymą ir suvokia, kad turi atsinaujinti9.
Tai jokiu būdu nereiškia, kad jaunimas nesidomi viešuoju gyvenimu. Dauguma aiškiai
pareiškia norą dalyvauti ir turėti įtakos, visuomenei renkantis vieną ar kitą sprendimą,
tik jie norėtų tai daryti individualiai, kiekvieną kartą atskirai, nedalyvaudami senose
naryste paremtose struktūrose ir mechanizmuose.
Dabar nuo viešųjų institucijų priklauso, ar bus pastatyti tiltai tarp veržlaus jaunimo
noro reikšti savo nuomonę ir nuomonės reiškimo būdų bei struktūrų, kurias siūlo

7

“Jeunesse, le devoir d’avenir”, Commissariat Général du Plan, Komiteto, kuriam pirmininkavo
Dominique Charvet, pranešimas, 2001 m. kovo mėn., p. 33.
8
“Jeunesse, le devoir d’avenir”, ten pat, p. 35.
9
Europos barometras 55.1 apie jaunimą Europoje 2001 m. (EB 55.1) nurodo, kad jaunimas yra šiek
tiek nusivylęs organizacijomis. Vienas iš dviejų jaunuolių nesusimąstęs pareiškia, kad nepriklauso
jokiai grupuotei, nors tarp valstybių šiuo atžvilgiu yra skirtumų (Nyderlanduose organizacijoms
priklauso beveik 80 proc. jaunimo, o Portugalijoje 30 proc.). Įvairus nepasitenkinimo laipsnis
pastebimas visose šalyse, išskyrus Belgiją ir Liuksemburgą. Populiariausios organizacijos, kurioms
priklauso jaunimas, yra sporto klubai (28 proc.), kurie smarkiai lenkia jaunimo organizacijas (7 proc.),
profsąjungas ir politines partijas (4 proc.).
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visuomenė. Nepastačius tokių tiltų, pilietiškumo stoka gali smarkiai išaugti ir peraugti
net į protestus.
Europos integracija
Tokios pat pažiūros formuojasi ir į Europos Sąjungą, kurios atžvilgiu jaunimas
nusiteikęs įvairiai. Jaunimui Europa – tai pagarba pagrindinėms vertybėms, bet tai ir
vieta, kur jie gyvena, mokosi, dirba ir keliauja. Tačiau jaunimui atrodo, kad
institucijos, kurios atsakingos už tos erdvės valdymą yra toli ir veikia už uždarų durų.
Šis atotrūkis tarp jaunimo ir Europos - tik vienas iš pavyzdžių, liudijančių apie
atstumą tarp žmonių ir ,,Briuselio”10. Ir vis dėlto, siekiant Bendrijos tikslų, ypač
atsižvelgiant į jos plėtrą, labai daug priklauso nuo būsimųjų kartų dalyvavimo. Labai
svarbu, kad jauni žmonės ,,kartu sėstų į laivą” kaip aktyvūs konkrečių projektų,
atitinkančių jų padėtį, siekius ir gebėjimus, partneriai.
2.5.Globalizacija
Panašios dvejopos tendencijos pastebimos ir jaunimo pažiūrose į globalizaciją.
Europos jaunimas sudaro dalį visuomenės, kuri yra atvira kultūrinei ir ekonominei
įtakai iš išorės. Pasaulis – tai jų principų ir normų atspirties taškas, ir jie nedvejodami
palaiko visa, kas simbolizuoja globalizaciją11. Tačiau jie nesutinka su kai kuriais
globalizacijos padariniais socialinio teisingumo, atvirumo ir subalansuotos plėtros
požiūriu. Jiems kyla abejonių dėl tarptautinių institucijų, kurios jiems atrodo gana
neprieinamos, paslaptingos ir abejingos jaunimo problemoms. Tokia sumišusi,
švelniai tariant, jaunimo pažiūra į globalizaciją – tai negalavimo požymis, į kurį
negalima nekreipti dėmesio.

10

Plg. ,,Europos valdymas – Baltoji knyga,” ten pat.
Čia įeina informacinės technologijos, tokios kaip internetas, elektroninis paštas ir mobilusis telefono
ryšys. Europos barometro 55.1 duomenimis, nuo 1997 m. 15-25 metų amžiaus žmonių, kurie sako, kad
reguliariai naudojasi kompiuteriu, prisijungia prie interneto, žaidžia video žaidimus ir t. t., procentas
išaugo daugiau nei dvigubai, nuo 21 proc. iki 43 proc. Kitas įdomus faktas – 80 proc. jaunų žmonių
reguliariai naudojasi mobiliaisiais telefonais.
11
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Tai iš esmės patvirtina pagrindinį su globalizacija susijusį dalyką: ,,Ar mums patinka,
ar ne, globalizacijos procesas vyksta. Mūsų užduotis – jį kontroliuoti ir išnaudoti
žmonijos labui”12.
Visa tai mums kelia didžiulius uždavinius. Mes turime sukurti tokias sąlygas, kad
jauni žmonės Europoje jaustųsi ir elgtųsi kaip pasirengę padėti, atsakingi, aktyvūs ir
tolerantiški pluralistinės visuomenės piliečiai. Taigi, vienas pagrindinių uždavinių,
susijusių ne tik su mūsų visuomenės dabartimi, bet ir su jos ateitimi, - kuo labiau
įtraukti jaunimą į vietos, valstybės ir Europos bendruomenės gyvenimą ir ugdyti
aktyvų jo pilietiškumą.
3.PRODUKTYVIOS KONSULTACIJOS
Tvirtai tikėdama, kad pokyčiai reikalingi, ir suvokdama uždavinių mastą bei
dabartinės bendradarbiavimo sistemos ribotumą, 1999 m. pabaigoje Komisija
Jaunimo

Taryboje

pasiūlė

parengti

Baltąją

knygą

apie

naujas

Europos

bendradarbiavimo formas jaunimo politikoje. Plačiu mastu vykusiose konsultacijose,
kurios atvedė į šią Baltąją knygą, Komisiją visiškai palaikė ES valstybės narės,
Europos Sąjungai pirmininkavusios valstybės ir Europos Parlamentas.
Neregėto masto konsultacijos
Ši Baltoji knyga – konsultacijų, vykusių nuo 2000 m. gegužės mėn. iki 2001 m. kovo
mėn., rezultatas. Konsultacijose dalyvavo jauni žmonės, atstovaujantys įvairiausias
gyvenimo sritis, jaunimo organizacijas, mokslo bendruomenę, politikos kūrėjus ir
viešosios administracijos įstaigas. Savo mastu, trukme, dalyvių įvairove ir
informacijos turtingumu ji pralenkė visas kitas konsultacijas, vykusias Europos lygiu.
Kai kurioms valstybėms narėms tai buvo pirmoji tokia konsultacijų serija. Joje
dalyvavo daug žmonių, vyko daug renginių.

-

Valstybėse narėse įvyko 17 nacionalinių konferencijų. Jose dalyvavo keli
tūkstančiai jaunų žmonių, jose buvo suformuluota 440 pasiūlymų.

-

Europos jaunimas, susirinkęs 2000 m. spalio mėn. Paryžiuje, Prancūzijos
pirmininkavimo Europos Sąjungai metu, išnagrinėjo nacionalinių konferencijų
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Plg. Romano Prodi kalbą 2001 m. liepos 20 d.
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rezultatus grynai iš Europos perspektyvos; 450 jaunimo delegatų, atstovaujančių
31 šalį, sutarė dėl 80 pasiūlymų.
-

Daugiau kaip 60 organizacijų dalyvavo Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
posėdžiuose Briuselyje 2001 m. vasario mėn.

-

Mokslo bendruomenė, kuriai atstovavo daugiau kaip dešimt įvairių mokslo sričių
atstovų, pareiškė pastabas dėl tikėtinos raidos ateityje.

-

Visose Europos šalių sostinėse vyko Nacionalinių jaunimo tarybų susitikimai su
politikais ir valstybės pareigūnais; buvo organizuoti du susitikimai su jaunimo
reikalų generaliniais direktoriais (pirmasis buvo skirtas dvišaliams susitikimams
pradėti, antrasis – aptarti konsultacijų pabaigą).

-

2001 m. kovo mėn. viduryje, Švedijos pirmininkavimo metu, įvyko susitikimas
Umeå, kuriame jaunimo delegatai, jaunimo organizacijos, mokslo atstovai ir
viešųjų institucijų atstovai apibrėžė prioritetus politinių veiksmų srityje.

-

2001 m. balandžio 24 d. vyko diskusijų diena Europos Parlamente. Joje dalyvavo
beveik 300 žmonių, daugiausia jaunimas.

Konsultacijos bus tęsiamos ir toliau. Belgija savo pirmininkavimo metu 2001 m.
lapkričio mėn. organizuoja Gente konferenciją, kurioje Komisija turės progos
pristatyti Baltąją knygą ir pradėti diskusiją apie joje išdėstytus pasiūlymus.
Konsultacijos, kurių detali analizė pateikiama 1 priede, iš esmės patvirtino pirmiau
išdėstytas diagnozes ir pritarė minčiai, kad šiuo metu būtinas naujas postūmis.
Visi jauni žmonės nori, kad politika atitiktų jų lūkesčius. Jie mano, kad viešieji
veiksmai, kurių imamasi vietos, regiono, nacionaliniu ar Europos lygiu, dažnai yra
netikslingi ir atitrūkę nuo kasdienių rūpesčių. Jie reikalauja iš esmės pakeisti
mąstyseną ir praktiką ir, svarbiausia – nori būti visaverčiais politikos kūrimo
dalyviais.
3.1.Pagrindinės idėjos
Konsultacijose išryškėjo keturios pagrindinės idėjos.
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 Aktyvus jaunimo pilietiškumas
Tie jaunuoliai, su kuriais buvo konsultuotasi, laiko save atsakingais piliečiais. Jie nori
daugiau dalyvauti bendruomenės gyvenime. Jie nori, kad jų nuomonė įvairiausiais
klausimais būtų išgirsta. Šiam norui dalyvauti reikia duoti galimybę pasireikšti
įvairiuose lygiuose, pradedant vietiniu ir baigiant tarptautiniu; reikia, kad jis galėtų
pasireikšti įvairiomis formomis – aktyvia ir atstovaujamąja; negalima ignoruoti jokios
iniciatyvos – vienkartinės, tęstinės, spontaniškos ar organizuotos. Be to, dalyvavimas
bendruomenės gyvenime negali apsiriboti dalyvavimu vienkartinėje konsultacijoje ar
nuomonių apklausoje. Būtina jaunimą įtraukti į sprendimų priėmimo procesą.
Dalyvavimą reikia skatinti nedarant jokių išimčių, o tai reiškia, kad reikia padėti
dalyvauti tiems, kuriems tai daryti sunkiausia, reikia, kad organizacijoms
nepriklausančiam jaunimui būtų prieinamesnės esamos struktūros.
Pilietiškumui ugdyti būtina informacija, ir būtent šioje srityje jaunimas ir toliau labai
daug tikisi: jaunimas supranta, kad informacija turi apimti labai plačias sritis
(užimtumą, darbo sąlygas, būstą, studijas, sveikatos priežiūrą ir t. t.) ir neapsiriboja
vien Bendrijos programomis; taigi jaunimas pirmiausia nori, kad būtų pripažinti jų
informacijos poreikiai. Jauni žmonės taip pat pabrėžė, jog svarbu sukurti lygias
galimybes gauti informaciją, laikytis artumo principo ir aukštų etiško elgesio
standartų. Be to, jie pabrėžė, jog svarbu, kad ir informacijos turinys, ir jos platinimo
būdas būtų lengvai prieinami ir suprantami.
 Platesnio eksperimentavimo pripažinimas
Jaunimas norėtų, kad valstybinės institucijos pripažintų, jog lavinimasis ir mokymasis
neapsiriboja vien tradicinėmis ir formaliomis formomis. Jo nuomone, būtų naudinga,
kad svarbiausias mokymosi laikotarpis būtų vertinamas kaip visuma, atsižvelgiant į
neformalius lavinimosi ir mokymosi aspektus.
Todėl daugiau dėmesio turėtų būti skiriama mobilumui ir savanoriškai tarnybai, tuo
tarpu šios veiklos rūšys dar nepakankamai pripažintos ir populiarios: jaunimo
nuomone, mobilumas ir savanoriškos tarnybos plėtra bei jų siejimas su švietimo ir
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mokymo politika turėti būti laikomas prioritetu. Jaunimas pageidauja, kad tokios
rūšies plati patirtis būtų pripažinta ir finansiškai remiama. Norint, kad formalaus ir
neformalaus mokymosi siejimas būtų tikrai sėkmingas, būtina tai daryti atsižvelgiant į
asmenybės vystymosi sampratą ir taikyti priemones bei metodus, kurie tinka
jaunimui, skatina vienmečius keistis patirtimi ir dalyvauti tokiose eksperimentavimo
formose, kur pats procesas yra svarbesnis už rezultatus.
 Jaunimo savarankiškumo ugdymas
Jaunimui savarankiškumas – vienas svarbiausių reikalavimų. Savarankiškumas
priklauso nuo turimų išteklių, svarbiausia materialių išteklių. Todėl pajamų klausimas
yra esminis. Jaunimui įtakos turi ne tik užimtumo, socialinės apsaugos ir integravimo
į darbo rinką politika, bet ir būsto bei transporto politika. Visos šios politikos rūšys
yra svarbios, kad jaunimas galėtų kuo greičiau tapti savarankiškas, todėl jos turi būti
taikomos atsižvelgiant į jaunimo nuomonę bei interesus ir remtis geriausia praktika
jaunimo klausimais. Kadangi jaunimas nori aktyviai dalyvauti visuomenėje ir mano,
kad su įvairiais jų gyvenimo aspektais susijusi politika daro jiems tiesioginę įtaką, jie
nesutinka, kad jaunimo politika apsiribotų tik kai kuriomis specifinėmis sritimis.
 Už Europos Sąjungą, vertybių šalininkę
Didelė dauguma jaunimo išpažįsta tas pačias vertybes, kurios yra susijusios su
Europos integracija. Ir vis dėlto jaunimas mano, kad institucijos – tai neprieinami ir
tik savimi besidomintys dariniai.
Iš tikrųjų, dėl to, o galbūt nepaisant to, kad jaunų žmonių gyvenimo ir karjeros keliai
labai įvairūs, jiems kyla neužtikrintumo jausmas dėl tų sunkumų, su kuriais jie
susidurs privačiame ir profesiniame gyvenime. Savo padėties trapumo suvokimas be
abejonės iš dalies paaiškina jų platesnį susirūpinimą tais, kurie išskiriami. Jie mano,
kad reikia dar daug padaryti, kad būtų galima užtikrinti kiekvieno žmogaus
pagrindines teises, ir dar svarbiau, kad būtų galima užtikrinti mažumų teises ir kovoti
visomis įmanomomis priemonėmis su visokiomis diskriminacijos ir rasizmo
apraiškomis.
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Jaunimas Europoje palaiko tas pačias pagrindines vertybes kaip ir Europos Sąjunga.
Jaunimas tikisi, kad ES neapvils jų siekių.
4.NAUJAS SIEKIS
Šioje Baltojoje knygoje nagrinėjami visi tie klausimai, kurie nepriklausomai nuo
kompetencijos lygio buvo iškelti konsultacijų metu. Suprantama, kad už pagrindinę
jaunimo politiką iš esmės atsako ES valstybės narės, kai kuriose šalyse jaunimo
politika vykdoma regiono lygiu ir dažnai net vietos lygiu. Jaunimo kasdieniniame
gyvenime daugiausia įtakos turi sprendimai, priimti vietos lygiu. Todėl laikantis
bendros taisyklės ir našumo sumetimais šioje srityje turi būti taikomas subsidiarumo
principas. Bet šis principas neprieštarauja bendradarbiavimui Europos lygiu, nes toks
bendradarbiavimas tik sustiprina nacionalinės politikos poveikį ir nuoseklumą.
Todėl pagrindinis šios Baltosios knygos tikslas – pasiūlyti Europos Sąjungai naują
bendradarbiavimo jaunimo srityje sistemą, kuri atitinka didžiulius jaunimo siekius ir
kartu yra realistinė, iš daugelio konsultacijų metu iškeltų problemų apibrėžianti
prioritetus ir neišleidžianti iš akių įvairaus lygio atsakomybės. Šis bendradarbiavimas
turi remtis jau egzistuojančia veikla, jis turi atitikti ir papildyti kitas šiuo metu iškeltas
iniciatyvas, konkrečiai užimtumo, švietimo ir socialinės integracijos srityse, jei tai
pasirodys reikalinga; naujoji sistema turi palengvinti įvairių atsakomybės lygių ir
veikėjų bendradarbiavimą. Šiai naujajai bendradarbiavimo sistemai būdingi du
aspektai:
-

atviro koordinavimo metodo taikymas specifinėje jaunimo srityje,

-

didesnis dėmesys jaunimui vykdant kitas politikos rūšis.

4.1.Specifinė jaunimo sritis
4.1.1.Atviro koordinavimo metodas
Sutarties 149 straipsnyje kalbama apie kokybiško švietimo plėtrą skatinant valstybių
narių bendradarbiavimą.
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Jaunimo rūpesčiai, kaip aiškiai buvo pareikšta konsultacijų metu, negali būti iš esmės
išspręsti vien įstatymais. Antra vertus, bendro darbo pridėtinę vertę pripažįsta visi.
Valstybės narės taip pat aiškiai pasirengusios dar glaudžiau bendradarbiauti.
Todėl atviro koordinavimo metodas yra pats tikslingiausias, o sąlygos jam
veiksmingai veikti yra kaip tik tinkamos. Metodo esmę sudaro “Sąjungai skirtų gairių
apibrėžimas

kartu

su

konkrečiais

terminais

valstybių

narių

nustatytiems

trumpalaikiams, vidutinės trukmės ir ilgalaikiams tikslams pasiekti; kiekybinių ir
kokybinių rodiklių bei atskaitos taškų nustatymas pagal geriausius pasaulyje rodiklius
ir įvairių valstybių narių bei sektorių poreikius kaip priemonė lygintis su geriausia
praktika; šių Europos gairių perkėlimas į valstybių ir regionų politiką nustatant
konkrečius planus, numatant priemones ir atsižvelgiant į nacionalinius bei regioninius
skirtumus; reguliarus stebėjimas, vertinimas ir kolegų priežiūra, organizuojant juos
kaip abipusio mokymosi procesus”13.
Taigi, kaip pabrėžiama Baltojoje knygoje apie valdymą, atviro koordinavimo metodas
“pateikia būdą, kaip skatinti bendradarbiavimą, apsikeitimą geriausia praktika ir
susitarimą dėl bendrų valstybių narių nustatytų planų ir gairių … Metodas remiasi
reguliariu pažangos stebėjimu, kaip vykdomi numatyti planai, ir leidžia valstybėms
narėms lyginti savo pastangas bei mokytis iš kitų patirties.”
Atviro koordinavimo metodas specifinei jaunimo politikos sričiai taikomas panašiai
kaip ir švietimo politikoje: apibrėžiamos prioritetinės temos, nustatomi bendri tikslai
ir gairės, numatomas vėlesnių priemonių mechanizmas. Į jį įeina ir jaunų žmonių
konsultavimas.
Komisija siūlo šį planą:

-

Komisijos siūlymu Ministrų Taryba reguliai nustato bendrų interesų prioritetines
sritis.

-

Kiekviena valstybė narė paskiria koordinatorių, kuris jaunimo reikalų srityje
palaiko ryšius su Komisija. Koordinatoriai Europos Komisijai tiekia informaciją

13

Pirmininkaujančios valstybės išvados, Lisabonos Europos Taryba, 2000 m. kovo 23 ir 24 d., 37
paragrafas.
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apie politikos iniciatyvas, geriausios praktikos pavyzdžius ir kitą medžiagą
pasirinktomis temomis, į kurią verta atkreipti dėmesį.
-

Europos Komisija tokios informacijos apibendrinimą ir analizę pateikia Ministrų
Tarybai kartu su pasiūlymu dėl bendrų tikslų.

-

Ministrų Taryba nustato kiekvienos temos bendras gaires ir tikslus, stebėjimo
tvarką ir atitinkamais atvejais rodikliais paremtus atskaitos taškus.

-

Europos Komisija yra atsakinga už reguliarią priežiūrą ir vertinimą bei pažangos
ataskaitas Ministrų Jaunimo Reikalais Tarybai.

-

Europos Parlamentas šiame procese ir stebėjimo priemonėse taip pat vaidina
atitinkamą vaidmenį. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų
komitetas taip pat turi progos pareikšti nuomonę.

-

Jaunimas konsultuojamas prioritetinėmis temomis ir kaip jis turėtų dalyvauti
vėlesnėse priemonėse (žr. 4.1.2. punktą ,,Dalyvavimas”).

-

Į šį procesą kuo labiau įtraukiamos šalys kandidatės.

Siūlomas atviro koordinavimo metodas papildo Bendrijos priemonių asortimentą ir
visiškai nekenkia sprendimams, kurie galbūt bus priimti pagal Sutartį ar kurie
paskatins Komisiją, pavyzdžiui, siūlyti tam tikras rekomendacijos pagal 149 straipsnį.
4.1.2.Veiksmų taikant atviro koordinavimo metodą apimtis jaunimo srityje
Iš įvairių temų, kurios laikomos tinkamomis jaunimo srityje ir kurioms tinka pirmiau
aprašytas atviro koordinavimo metodas, Europos Komisija siūlo dalyvavimą,
savanorišką tarnybą, informaciją, valstybinių įstaigų geresnį supratimą apie jaunimui
rūpimus dalykus ir apskritai bet kokią temą, padedančią plėtoti ir pripažinti veiklą
jaunimo fronte (pavyzdžiui, jaunimo darbas, jaunimo klubai, veikla gatvėse,
pilietiškumo ugdymo projektai, integracija, jaunimo solidarumas ir t. t.), kurios
neaprėpia kiti politiniai procesai tokie kaip užimtumas, socialinė integracija ir
švietimas. Tai veiksmai, kurie didžiąja dalimi atitinka veiklą ir išteklius, paprastai
siejamus su jaunimo politika nacionaliniu lygiu.
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Taikant atviro koordinavimo metodą ir siekiant gerinti bendradarbiavimą jaunimo
srityje bei spręsti įvairius kylančius uždavinius, galima remtis konsultacijų metu
pateiktomis analizėmis ir siūlymais, pateiktais 1 priede.
Papildomumo ir nuoseklumo atžvilgiu atviro koordinavimo metodo taikymas turėtų
praturtinti ir suteikti pridedamąją vertę kitų politikos sričių, iniciatyvų ar Bendrijos
procesų turiniui bei ištekliams.
Atsižvelgdama į išdėstytą veiksmų apimtį, Europos Komisija nustatė šias prioritetines
temas, kuriose taikomas atviro koordinavimo metodas, svarbiausia iš jų –
dalyvavimas.
•

Dalyvavimas

Jaunimo dalyvavimas valstybėms narėms paprastai kelia problemų. Tačiau atviro
koordinavimo metodas sukurs pridedamąją vertę Europos lygiu pirmiausia todėl, kad
išaugęs dalyvavimas padės kelti jaunimo išsilavinimo ir pilietiškumo lygį.
Dalyvavimą pirmiausia reikėtų plėtoti vietinės bendruomenės lygiu, pavyzdžiui,
mokyklose, nes jos teikia puikių progų dalyvauti. Dalyvavimą būtina plėtoti taip, kad
būtų galima įtraukti jaunimą, kuris nepriklauso jokioms organizacijoms.
Atviras koordinavimo metodas gali padėti vietinėms savivaldybėms sukurti lanksčius
ir naujoviškus dalyvavimo mechanizmus ir išpopuliarinti regionines bei nacionalines
jaunimo tarybas, atviras jaunimui, kuris nebūtinai yra aktyvus organizacijose.
Komisija taip pat labai siūlo stiprinti jaunimui skirtą konsultacinę struktūrą Europos
lygiu. Neneigdama tiesioginių konsultacijų mechanizmų ir vienkartinių iniciatyvų,
Europos Komisija siūlo Jaunimo forumą pertvarkyti taip, kad jis atstovautų jaunimo
organizacijoms priklausančiam ar nepriklausančiam jaunimui ir būtų tinkama
institucija konsultuoti jaunimą prioritetiniais klausimais, kuriems taikomas atviro
koordinavimo metodas, ir teikti konsultacijas dėl tų klausimų tolesnės eigos. Turėtų
būti galima padidinti jaunimo atstovavimą Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete.
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Remdama atviro koordinavimo metodą, Komisija mano, kad kai kurias priemones
galima pradėti taikyti nedelsiant. Komisija ketina:
-

2002 m. organizuoti tiesioginį dialogą su jaunimu reguliarių susitikimų
konkrečiomis temomis forma;

-

nuo 2002 m. įtraukti jaunimą į iniciatyvą dėl Europos ateities, kuriai postūmį davė
Nicos Europos Taryba;

-

pasiūlyti bandomuosius projektus, remiančius vietines, regionines ir nacionalines
pastangas ugdyti dalyvavimą14, 2003 m. ir 2004 m. Į šių bandomųjų projektų
rezultatus bus atsižvelgta vertinant JAUNIMO programą jai įpusėjus ir rengiant
būsimas programas.

•

Informacija

Dalyvavimo negalima atskirti nuo informacijos jaunimui. Informuoti jaunimą,
pavyzdžiui, Europos reikalais, - valstybių narių pareiga. Todėl ši tema sprendžiama
taip pat taikant atviro koordinavimo metodą. Jei įmanoma, svarbu pasiekti patį
jaunimą, tačiau bet kuriuo atveju svarbu, kad informacija pasiektų tuos, kurie
bendrauja su jaunimu mokyklose, klubuose, asociacijose ir t. t. Tokia masinės
informacijos kampanija pareikalaus koordinuoti veiksmus, skirti nemažus išteklius ir
įtraukti jaunimą, kuriant ir įgyvendinant komunikacijos priemones. Ši veikla bus
koordinuojama su ES naująja informacijos politika, paremta pirmiausia valdymo
principais, kuri šiuo metu formuluojama, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos
Parlamentu.
Remdama atviro koordinavimo metodą, Komisija mano, kad kai kurias priemones
galima pradėti taikyti nedelsiant. Komisija ketina:
-

2002 m. pradžioje sukurti elektroninį portalą, kad kuo didesnei jaunimo daliai
būtų prieinama informacija apie Europą; siekiama sukurti sinergiją tarp
egzistuojančių tinklapių ir planuojamo portalo;

-

įkurti elektroninį forumą.

•

Savanoriška jaunimo tarnyba

14

Pavyzdžiui, projektus naudojant internetą, kaip papildymą iniciatyvos ,,elektroninė demokratija”
veiksmui: (IST Pagrindinis Veiksmas 1)
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Savanoriška tarnyba – tai socialinio dalyvavimo ir lavinimosi forma, veiksnys,
padedantis įsidarbinimui ir integracijai, todėl ji atitinka ir jaunimo ir visuomenės
lūkesčius.
Taikant atviro koordinavimo metodą, per ateinančius metus būtina stengtis labai
išplėtoti savanorišką tarnybą nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. Tam gali
prireikti pamąstyti apie jaunų savanorių teisinę ir socialinę apsaugą.
Naudinga pažvelgti į Europos savanoriškos tarnybos teigiamąją patirtį (priežiūros
formas, finansavimo būdus ir t. t.), kad savanoriška tarnyba jaunimui taptų įprastu
dalyku. Europos lygiu svarbu užtikrinti, kad savanoriška tarnyba būti pripažinta kaip
lavinimasis ir neformalaus mokymosi laikotarpis. Europos savanoriškos tarnybos
schema jaunimui galėtų būti išplėsta partneryste su visomis pasaulio institucijomis,
kurios organizuoja ir remia savanorišką veiklą. Valstybės narės turėtų nedelsiant imtis
priemonių pašalinti jaunų savanorių mobilumui kylančias kliūtis.
• Didesnis jaunimo rūpesčių supratimas
Būtina, kad Europos lygiu būtų geriau suprantami realūs jaunimo rūpesčiai. Tam
Europos Komisija siūlo, taikant atviro koordinavimo metodą:
-

suregistruoti ir apjungti į vieną tinklą esamas struktūras, studijas ir tyrimus
jaunimo klausimais, kurie šiuo metu vykdomi Europos Sąjungoje; papildomumo
sumetimais būtina atsižvelgti į kitų tarptautinių struktūrų (Europos Tarybos,
OECD, Jungtinių Tautų Organizacijos ir t. t.) darbą ir iniciatyvas;

-

sutelkti diskusijas į tai, kas labiausiai tinka Europos lygiu;

-

sukurti studijų ir tyrimų programą, remiantis pirmiausia nacionaliniu lygiu atliktu
darbu ir panaudojant šeštosios pagrindinės Europos tyrimų programos
galimybes15;

-

pateikti reikalingus statistikos išteklius ir optimaliai panaudoti turimus Europos
statistikos sistemos išteklius16.

15

Pagrindinės tyrimų programos 2002-2006 m. 7 prioritetas: ,,Piliečiai besivystančioje žinių
visuomenėje”.
16
Europos statistikos sistema (ESS) – tinklas, sudarytas iš vyriausybinių įstaigų, kurios įvairiu lygiu
(regioniniu, nacionaliniu ir Bendrijos) yra atsakingos už Bendrijos ekonominiam ir socialiniam
gyvenimui reikalingos statistinės informacijos rinkimą, apdorojimą ir platinimą. Europos statistikos
sistemos centrinė institucija Bendrijoje – Eurostat.
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4.2. Daugiau dėmesio jaunimui kitose politikos rūšyse
Visas kitas temas, kurios buvo minėtos konsultacijų metu, tokios kaip užimtumas,
švietimas, formalus ir neformalus mokymasis, socialinė integracija, rasizmas ir
ksenofobija, imigracija, vartotojų reikalai, sveikata ir rizikos prevencija, aplinka,
lygios galimybės vyrams ir moterims ir t. t., reikės atidžiai derinti su įvairiomis
institucijomis tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.
Politika ir veiksmai Europos lygiu bus paremti Sutartimi ir įvairiomis turimomis
priemonėmis.
Europos Komisija užtikrins, kad tikslingais atvejais politikoje ir veiksmuose taikant
bet kokias priemones bus daugiau atsižvelgiama į gaires jaunimo reikalais. Tuo tikslu
bus atsižvelgiama į konsultacijų duomenis, pateiktus 1 priede.
Už jaunimo reikalus atsakingi ministrai taip pat turėtų užtikrinti, kad visose
nacionaliniu ir Europos lygiu įgyvendinamose politikos srityse būtų atsižvelgiama į
jaunimo reikalus.
Remdamasi konsultacijų duomenimis, Europos Komisija mano, kad švietimas,
nenutrūkstamas mokymasis visą gyvenimą, mobilumas, užimtumas ir socialinė
integracija, rasizmas ir ksenofobija yra prioritetinės sritys, kuriose į jaunimo aspektą
būtina atsižvelgti. Jaunimo savarankiškumo klausimą taip pat būtina išsamiai
išnagrinėti.
•

Švietimas, nenutrūkstamas mokymasis visą gyvenimą ir mobilumas

Švietimo ir mokymo klausimai, susiję su mokymu mokykloje, universitete ar bet
kuriuo neformalaus mokymo būdu, keliami informaciniuose pranešimuose Tarybai
(nagrinėjančiai

švietimo

ir

mokymo

sistemų

tikslus,

kuriančiai

Europos

nenutrūkstamo mokymosi visą gyvenimą erdvę) ir Bendrijos lygiu nuolatos stebimi ir
plėtojami.

22

Pagal šiuos principus daugelyje šalių jaunimo organizacijos, socialiniai darbuotojai ir
savivaldybės atlieka išsamų darbą su jaunimu. Kad šis darbas išliktų visą laiką
naujoviškas ir neformalus kaip bendro mokymosi visą gyvenimą paketo dalis,
naudinga:
-

aiškiau apibrėžti koncepcijas, įgyjamus įgūdžius ir kokybės standartus;

-

daugiau atsižvelgti į asmenis, kurie dalyvauja tokioje veikloje;

-

plačiau pripažinti tokią veiklą;

-

siekti, kad mokymasis visą gyvenimą daugiau papildytų formalų lavinimą ir
mokymą.

Yra taip pat sudarytas Veiksmų planas ir Rekomendacija mobilumo klausimais,
kuriuos patvirtino atitinkamai Europos Taryba Nicoje 2000 m. gruodžio mėn. ir
bendru sprendimu Europos Parlamentas ir Taryba 2001 m. liepos mėn. Šios
iniciatyvos turi būti vykdomos nuosekliai su kitomis iniciatyvomis, kurios gali kilti
taikant atviro koordinavimo metodą jaunimo srityje.
•

Užimtumas

Jau keletą metų Europos Sąjunga aktyviai dirba užimtumo fronte. Po Europos
Tarybos, įvykusios Liuksemburge 1997 m. lapkričio mėn., buvo sukurta Europos
užimtumo strategija, paremta nauju užimtumo skyriumi Amsterdamo sutartyje.
Reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų tokią politiką, kuri stiprintų integraciją
ir augimą darbo rinkoje. Tokia politika remiasi keturiais pagrindiniais ,,ramsčiais”:
tinkamumo darbui gerinimas; verslininkiškumo dvasios plėtra ir naujų darbo vietų
kūrimas; įmonių ir darbuotojų skatinimas lanksčiai prisitaikyti; lygių galimybių
vyrams ir moterims stiprinimas.
Konkrečiu jaunimo klausimu Užimtumo gairėse pabrėžiama, jog ilgalaikio nedarbo
prevencijos politika turi būti kuriama remiantis individualiu orientavimu; geresnėmis
švietimo ir mokymo sistemomis; mažinant jaunuolių skaičių, kurie palieka švietimo ir
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mokymo sistemą per anksti; siekiant, kad mokymas naujų technologijų srityje būtų
prieinamas visiems.
• Socialinė integracija
Europos Taryba, įvykusi Lisabonoje 2000 m. kovo mėn., nusprendė pradėti taikyti
atviro koordinavimo metodą socialinei integracijai stiprinti. Europos užimtumo
strategijos pagrindu šis metodas sujungia bendrus tikslus sprendžiant socialinės
išskirties bei skurdo problemas (patvirtintus Europos Taryboje, įvykusioje Nicoje
2000 m. gruodžio mėn.) ir nacionalinius planus (pirmą kartą pateiktus 2001 m.
birželio mėn.).
Valstybės narės raginamos savo nacionaliniuose planuose nustatyti prioritetus ir
pagrindines politikos priemones, remdamosi keturiais bendrais tikslais, patvirtintais
Nicoje: dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas ir visiems prieinami būtini tam ištekliai,
teisės ir paslaugos; išskirties rizikos prevencija; labiausiai pažeidžiamiems
visuomenės nariams skirtos priemonės; visų dalyvių mobilizavimas ir jų dalyvavimo
plėtojimas.
Konkrečiu jaunimo klausimu buvo nagrinėti įvairūs aspektai ir bendruose tiksluose, ir
nacionaliniuose veiksmų planuose: palankios jaunimui dalyvauti darbo rinkos
kūrimas; pakankamų išteklių ir pajamų garantija sunkumus patiriančiam jaunimui,
ypač mažumų nariams, jaunoms moterims, dirbančioms atsitiktinį darbą, ir jauniems
žmonėms su negalia; nelygybės švietimo sistemoje sprendimas; galimybių gauti
kokybiškas paslaugas didinimas (būstas, sveikata, kultūra ir teisingumas); nepalankių
plėtrai rajonų atgaivinimas.
• Jaunimas prieš rasizmą ir ksenofobiją
Amsterdamo sutarties 13 straipsnyje labai pabrėžiamos pastangos kovoti su visomis
diskriminacijos formomis. Europos Sąjunga dabar turi naujas priemones šioje srityje
(dvi direktyvas ir veiksmų programą)17.
17

Direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti lygių sąlygų principą nepriklausomai nuo asmens rasinės ir
tautinės kilmės.
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Jaunimas yra labai jautrus diskriminacijai, ypač rasizmui ir ksenofobijai, ir labai
palaiko įvairiakultūrinę visuomenę.
Bendrijos lygiu siūloma visose su jaunimu susijusiose Bendrijos programose ir
priemonėse prioritetą skirti kovai su rasizmu ir ksenofobija. Būtų galima stiprinti
bendradarbiavimą su Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centru ir remti šioje
srityje pilietinės visuomenės veiksmus. Komisijos darbas bus vykdomas stengiantis
suburti jaunimo organizacijas, kovojančias su rasizmu ir ksenofobija, ir užtikrinti
pagarbą visiems, ypač mažumoms. Komisijos tikslas – padėti jaunimui prisidėti prie
ES pasaulinių pastangų šioje srityje.
Nacionaliniu lygiu jaunimui skirtose priemonėse valstybės narės šiam klausimui taip
pat turėtų skirti prioritetą. Pagrindinį vaidmenį čia turi suvaidinti vietiniai projektai,
kuriais siekiama stiprinti solidarumą ir atsakomybę.
•

Jaunimo savarankiškumas

Atsižvelgdama į konsultacijų metu nurodytą jaunimo savarankiškumo svarbos
problemą, Europos Komisija siūlo sudaryti aukšto lygio darbo grupę, kuri ją ir
Ministrų Tarybą konsultuotų įvairiais šio klausimo aspektais. Tai sudėtinga problema,
kuriai spręsti reikalingos įvairių sričių specialistų pastangos ir būtina atsižvelgti ne tik
į jaunimo politiką, bet ir į kitų sričių politiką (užimtumą, šeimą, socialinę apsaugą,
sveikatą, transportą, teisingumą ir buities klausimus).
4.3. JAUNIMO programos vaidmuo
JAUNIMO programos tikslas – skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti Europos
integracijoje, plėtoti įvairių kultūrų tarpusavio supratimą, stiprinti pagrindines
vertybes tokias kaip, pavyzdžiui, žmogaus teisės, kovoti su rasizmu ir ksenofobija,
ugdyti solidarumo jausmą, skatinti verslininkiškumą, iniciatyvą ir kūrybiškumą, siekti
Direktyva 2000/78/EB, nustatanti bendrus lygių sąlygų pagrindus užimtumo ir darbo klausimais.
2001-2006 m. Bendrijos veiksmų programa, skirta kovai su diskriminacija , remia veiksmus, kuriais
kovojama su diskriminacija dėl rasinės ar tautinės kilmės, religijos ir įsitikinimų, negalios, amžiaus ir
seksualinės orientacijos.
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neformalaus išsilavinimo pripažinimo, stiprinti visų žmonių bendradarbiavimą
jaunimo srityje. Programa atvira ir kandidatėms šalims.
Į JAUNIMO programą reikia žiūrėti kaip į naujos šioje Baltojoje knygoje
propaguojamos bendradarbiavimo formos priemonę. Atsižvelgdama į Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimą18 sudaryti šią programą, Europos Komisija
kiekvienais metais programos darbo plane nustatys prioritetus, atitinkančius atviro
koordinavimo metodu nustatytas gaires. Programos vertinimas jai įpusėjus ir naujos
programos nuo 2007 m. parengimas taip pat padės užtikrinti, kad programa kuo
optimaliau remtų darbą jaunimo srityje, taikant atviro koordinavimo metodą.
Be konkrečių pirmiau minėtų priemonių, kurios bus sukurtos pagal JAUNIMO
programą remiantis tuo darbu, kuris buvo atliktas rengiant šią Baltąją knygą, turėtų
būti sukurta nauja interneto platforma rasizmo ir ksenofobijos tema, skirta jaunimui ir,
jei įmanoma, jo organizuojama.
IŠVADOS
Baltoji knyga Europos Sąjungai siūlo naujus bendradarbiavimo jaunimo politikos
srityje pagrindus.
Baltoji knyga sukurta kaip atsakas į visų su jaunimo politika susijusių šalių, įskaitant
valstybes nares, poreikius ir reikalavimus.
Šis bendradarbiavimas remsis esama nacionaline ir Bendrijos veikla, bet jis taip pat
remsis priemonėmis, kuriomis jaunimo srityje siekiama taikyti atviro koordinavimo
metodą ir daugiau atsižvelgti į jaunimą kitose politikos srityse.
Iš pradžių Baltoji knyga bus pristatyta Gento simpoziume, kurį organizuoja ES
pirmininkaujanti Belgija ir kuriame dalyvaus visos šalys, su kuriomis buvo tartasi
šiame procese. Švietimo/Jaunimo Taryboje lapkričio 29 d. Komisija pateiks savo
darbo rezultatus ministrams. Baltoji knyga bus taip pat pristatyta Europos

18

2000 m. balandžio 13 d. Sprendimas Nr. 1031/2000/EB.
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Parlamentui, Regionų komitetui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kad jie
pareikštų savo nuomonę.
Komisija pasirūpins, kad veiktų sutarti bendradarbiavimo mechanizmai, ir įsipareigos
atlikti stebėjimo ir vėlesnės priežiūros darbą.
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PRIEDAI
1 PRIEDAS
KONSULTACIJŲ REZULTATAI
Konsultacijos prieš parengiant Baltąją knygą vyko ne tik plačiu mastu, aktyvindamos
plačius piliečių sluoksnius, bet ir davė labai daug minčių ir pasiūlymų.
Pasiūlymai atsirado vedant dialogus ir keičiantis nuomonėmis su tais asmenimis,
kurie dalyvauja jaunimo srities veikloje, t. y. su jaunimu, jaunimo organizacijų
atstovais, mokslo darbuotojais, administratoriais ir politikais.
Suprantama, kad jaunimas ne visur Europoje vienodas. Socialiniai, ekonominiai,
kultūriniai ir regioniniai skirtumai pastebimi ir tarp ištisų grupių, ir tarp atskirų
asmenų. Valstybių ir Europos institucijos privalo būti dėmesingos tiems skirtumams.
Konsultacijų metu iškilę pasiūlymai yra susiję su daugeliu sričių ir iš esmės patvirtina
Komisijos atliktą uždavinių, su kuriais Europa susiduria jaunimo srityje, ir naujos
politikos priemonių poreikio analizę. Pasiūlymai atveria daug kelių įvairiems
veiksmams. Konsultacijų metu jaunimas nurodė konkrečiai penkias pagrindines sritis:

-

dalyvavimas;

-

švietimas;

-

užimtumas, profesinis rengimas, socialinė įtrauktis;

-

gerovė, individualus savarankiškumas, kultūra;

-

Europinės vertybės, mobilumas, santykiai su visu kitu pasauliu.

Toliau rezultatai išdėstomi pagal šias penkias sritis. Komisija išanalizavo konsultacijų
rezultatus, susijusius su kiekviena tema, ir stengėsi atgaminti tai, ką kalbėjo jaunimas.
Pateikti pavyzdžiai rodo, kad jau yra daug įdomių projektų šioje srityje (žr.
patamsintus langelius). Tačiau negalima laikyti, kad tai geriausių projektų rinkinys ar
visų iniciatyvų išsamus aprašymas.
Šiame poskyryje apibendrinami jaunimo ir visų dalyvavusių pasiūlymai, skirti
viešosioms institucijoms. Jie suskirstyti pagal lygius, dauguma faktiškai yra susiję su
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valstybėmis narėmis. Šiuose prieduose Komisija stengiasi kuo tiksliau atgaminti
konsultacijų metu iškilusius pasiūlymus, kad juos galėtų perduoti Europos politikos
kūrėjams. Tačiau toliau pateikti pasiūlymai nebūtinai atspindi Komisijos nuomonę.
1. NEGALI BŪTI DEMOKRATIJOS BE DALYVAVIMO
1.1.Rezultatų analizė
Jaunimo dalyvavimo tema kartojasi labai dažnai; ja prirašyta nemaža popieriaus ir
Europoje, ir visame pasaulyje. Konsultacijų dalyviai atkartojo politinę valią jaunimo
dalyvavimą įvairiomis formomis laikyti prioritetu. Konsultacijų metu jaunimas galėjo
teikti pasiūlymus, bet kartu pats konsultacijų procesas buvo puikus skatinamo
dalyvavimo pavyzdys.
• Aiškus reikalavimas
Stipriausiai išreikšta jaunimo mintis – jo noras vaidinti aktyvų vaidmenį toje
visuomenėje, kurioje jis gyvena. Jei jaunimas bus išskirtas, demokratija negalės
tinkamai funkcionuoti. Jaunimas mano, jog nuomonė, kad jis nesuinteresuotas ar
neatsidavęs, yra nepagrįsta ir neteisinga. Jaunimas jaučia, kad jam trūksta išteklių,
informacijos ir parengimo, kad galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Jaunimo
organizacijos taip pat mano, kad teisė dalyvauti yra pagrindinė teisė, ir ja turi galėti
naudotis visi be jokios diskriminacijos. Daugelis tų organizacijų stengiasi padėti
jauniems žmonėms ta teise naudotis praktikoje.
Jaunesnių kaip 25 metų amžiaus žmonių, dalyvaujančių vietiniuose, nacionaliniuose
ar Europos rinkimuose, procentas yra paprastas nedidelis. Tačiau yra daug požymių,
kad jie labai domisi viešuoju gyvenimu. Mokslininkai mano, kad toks atotrūkis tarp
lūkesčių ir praktikos būtent atspindi norą ir poreikį daugiau dalyvauti. Nenuostabu ir
nenauja, kad jaunimas reikalauja didesnio dalyvavimo, bet dalyvavimo formos
pasikeitė. Be to, nevienodas ir atskirų žmonių dalyvavimo intensyvumas.
•

Pasaulinė koncepcija, visuotinė teisė, skirtingi požiūriai
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Jaunimas nori turėti teisę reikšti savo nuomonę visais kasdieninio gyvenimo
klausimais – apie šeimą, mokyklą, darbą, grupinę veiklą, savo vietos apylinkę ir t. t..
Tačiau kartu jie nori dalyvauti ir sprendžiant platesnes ekonomines, socialines ir
politines problemas.
Informacijos prieinamumas ir dialogas
“Jaunas balsas – Llais Ifanc”: Velso parlamento iniciatyva, suteikiant galimybę jaunimui
išreikšti savo pažiūras, patarianti, kur rasti informacijos, ir organizuojanti diskusijas bei
pokalbius

http://www.wales.gov.uk/youngvoice
Jaunimo susidomėjimas neapsiriboja vien vietinėmis problemomis; jaunimas domisi
visu savo regionu, šalimi, Europa ir pasauliu. Kitaip tariant, jų dalyvavimo teisė neturi
būti ribojama, jaunimui reikia leisti dalyvauti be jokių suvaržymų. Taigi kai imamasi
priemonių, kad jaunimas, nesvarbu, ar tai jauni žmonės su negalia ar esantys
visuomenės paribyje, ar priklausantys tautinėms mažumoms, ar nelegaliems
imigrantams, galėtų daugiau dalyvauti, tai turi būti priemonės, kurios sudaro dalį
platesnės kampanijos, siekiančios visuotinio dalyvavimo be jokios diskriminacijos.
Pilietinei visuomenei priklausančių organizacijų požiūris yra panašus, nors praktiškai
jos turi sutelkti dėmesį į tiksliau apibrėžtus uždavinius ar grupes (jaunimą savo
apylinkėje, kaimo vietovėse, pažeidžiamas grupes, jaunas moteris ir t. t.). Pilietinės
visuomenės organizacijų požiūris yra daugiau integruotas, nukreiptas į ilgalaikius
tikslus, o tai reiškia, kad jos skatina visokių formų dalyvavimą ir visokią veiklą, kuri
remiasi jaunimo asmenine iniciatyva ir savanoriška tarnyba.
•

Jaunimo dalyvavimas – tai mokymosi procesas

Dalyvaudamas jaunimas turi įgyti naujus įgūdžius ir tobulinti senus. Dalyvaujant
vyksta laipsniškas mokymosi procesas.
Pirmieji dalyvavimo etapai, paprastai savo pačių aplinkoje (mokykloje, apylinkėje,
mieste, jaunimo centre, asociacijoje ir t. t.) yra patys svarbiausi. Jaunimas čia įgyja
pasitikėjimo savimi ir patirties, reikalingos pereiti į kitus etapus. Be to, dalyvaujant
savo vietinėje bendruomenėje pasiekiami tokie pokyčiai, kurie yra aiškiai juntami,
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matomi ir lengvai įvertinami. Šiame lygyje jaunimas taip pat turi progos ne tik
pareikšti savo nuomonę, bet ir dalyvauti priimant sprendimus.
Parama dalyvavimui vietos gyvenime
Kartu su 16 kitų Danijos savivaldybių Østerbro rajonas Kopenhagoje dalyvauja
bandomajame projekte, kuriame yra numatyta daug veiklos rūšių, siekiančių padidinti
jaunimo demokratinę patirtį, atsakomybę ir įtaką. Østerbro įsteigė jaunimo centrą, kuris
teikia asmenines konsultacines paslaugas, galimybę naudotis ryšių priemonėmis ir dalyvauti
teatro veikloje. Pagrindinis centro bruožas – tai, kad jam vadovauja pats jaunimas. Nėra
jokio direktoriaus ar vadovaujančio komiteto. Centras atviras visiems nuo 12 iki 25 metų
amžiaus. Nereikalaujama jokios nuolatinės narystės: jaunimas ateina vykdyti kokio nors
projekto, kuris nėra kaip nors vertinamas, nes pagrindinis centro tikslas – padėti jaunimui
sėkmingai baigti savo projektus.

Antrame etape jaunimas pradeda suprasti, kad daug sprendimų, kurie turi įtakos vietos
apylinkei, priimami aukštesniame ir net Europos lygyje, todėl reikia pereiti iš vieno
lygio į kitą, kuriant ryšius ir tinklus.
Be to, dalyvaudamas jaunimas įgyja įgūdžius, kuriuos jis turi išbandyti įvairiose
srityse (ekonomikoje, socialiniame ir politiniame gyvenime, kultūroje ir t. t.) ir
įvairiuose instituciniuose kontekstuose. Daryti skirtumą tarp formalaus ir neformalaus
išsilavinimo neproduktyvu. Taigi nors mokykla ir toliau lieka puiki vieta mokytis ir
įgyti dalyvavimo praktikos, jaunimo nuomone, mokykla į juos nežiūri kaip į aktyvius
piliečius.
•

Dalyvauti? Taip … bet kaip?

Jaunimas mano, kad esantys dalyvavimo mechanizmai yra nepatenkinami. Jauni
žmonės atsargiai žiūri į atstovaujamosios demokratijos formas, nors jų požiūris į
dalyvavimą vietos lygyje mažiau rezervuotas, nes čia dalyvaujama tiesiogiai.
Nuomonė apie jaunimo organizacijas labai įvairi: kai kas mano, kad tai tinkamiausios
dalyvavimui struktūros, kitiems jaunimo organizacijos nepatrauklios ir jie mieliau
dalyvauja daugiau ar mažiau formaliose grupėse vietos lygyje, jaunimo klubuose ar
asociacijose, jaunimo parlamentuose ir t. t. Ir tik nedaugelis mano, kad nedidelis
jaunimo procentas viešojo gyvenimo veikloje yra todėl, kad jaunimas visiškai atmeta
tokio dalyvavimo galimybę arba pati visuomenė sąmoningai laikosi tokios strategijos.
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Skatindamos jaunimą tiesiogiai dalyvauti, organizacijos save laiko naudinga atsvara
institucijoms. Vieni mano, kad priklausymas organizacijai - dalyvavimo prielaida.
Kitų nuomone, esamos organizacijos nebetenkina kai kurių jaunų žmonių lūkesčių, ir
jie reikalauja, kad organizacijos būtų naujoviškesnės ir prieinamesnės. Kaip ir
jaunimas, organizacijos siekia, kad nevyriausybinėms organizacijoms būtų skiriama
daugiau viešųjų lėšų, kurios atitiktų jų socialinę funkciją.
Mokslininkai pabrėžia, kad atsižvelgiant į organizacijų socialinį pagrindą ir veiklą, jas
būtina suaktyvinti, nes jos vis labiau tolsta nuo jaunimo siekių. Be tradicinių narių jos
turi rasti būdų, kaip įtraukti jaunimą, kuris nenori priklausyti organizacijoms. Naujos
ryšių technologijos, pirmiausia internetas, dabar teikia naujų galimybių: naudojantis
ryšių technologijomis, informacija darosi prieinamesnė ir atrodo, kad tai skatina
poreikį dalyvauti, tačiau ne kolektyvine, o labiau asmenine forma.
•

Tikrasis dalyvavimas kaip priešprieša simboliniam dalyvavimui

Jaunimas priešinasi grynai simbolinėms dalyvavimo formoms. Bet konsultacijos,
atrodo, yra naudingos, jei jaunimas gali pareikšti savo nuomonę ir atsižvelgiama į jo
rekomendacijas.
Baltosios knygos ,,produktas”
,,Gestalte Deine Zukunft selbst!”: Šis projektas – diskusijų platforma ir jaunimo tinklas.
Forumui vadovauja pats jaunimas. Visi klausimai nagrinėjami arba elektronine forma, arba
spaudiniuose. Pagrindinis tikslas – skleisti informaciją ir aptariamas mintis. Ši iniciatyva
atsirado po nacionalinės konferencijos, kuri vyko Vokietijoje kaip Baltosios knygos
procedūros dalis. Projektą finansuoja už jaunimo reikalus atsakinga ministerija.

http://www.u26.de
Jaunimo organizacijų atstovai taip pat palaiko tokio tipo sistemingas konsultacijas,
organizuojamas ir Europos lygiu. Kai kurios bendro vadovavimo formos19,
19

Daugiau kaip 30 metų Europos Taryba buvo vienintelė tarptautinė organizacija, kuri taikė bendro
vadovavimo sistemą jaunio srityje. Jos sprendimų priėmimo struktūrose dalyvauja jaunimo
organizacijų atstovai, kurie dirba kartu su vyriausybės atstovais spręsdami šios institucijos politiką ir
programas. Po to, politika ir programos teikiamos Ministrų komitetui, kuris yra pagrindinė Europos
Tarybos sprendimų priėmimo institucija, tvirtinti. Šis bendro vadovavimo principas yra pasiskolintas iš
1971 m. sausio 12 d. Ministrų Tarybos deklaracijos (dokumentas CM/Del/Concl(71) 196 XXII).
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pavyzdžiui, Europos Tarybos taikomas bendras vadovavimas, taip pat minimos kaip
dalyvavimą skatinančios formos.
Mokslininkai labai aiškiai pasisakė už tai, kad jaunimas būtų įtrauktas į sprendimų
priėmimo procesus. Netikras dalyvavimas gali tik pakirsti jaunimo pasitikėjimą
institucijomis ir jų sugebėjimu ar net noru iš viso skirti jaunimui kokį nors visavertį
vaidmenį.
• Sąlygos dalyvauti
Jaunimo nuomone, tikram dalyvavimui būtina teisinė bazė. Su dalyvavimu
susijusioms struktūroms būtina pagalba ir galimybė remtis demokratijos mokymo
principu. Jaunimo organizacijos reikalauja, kad būtų skatinamos visos, esamos ir
naujoviškos, dalyvavimo formos. Tai reiškia, kad būtina pripažinti ir remti tiek
esamas, tiek naujas struktūras. Reikia didesnių laiko ir finansinių išteklių, reikia
atsižvelgti į konkrečias prieinamumo kliūtis (socialines, kultūrines, fizines,
psichologines ir t. t.) ir joms rengti jaunimo, ugdant jo pilietiškumą. Jaunimas taip pat
reikalauja, kad jo nuomonė ir indėlis atsispindėtų konkrečiuose sprendimuose, ir jis
apie tai būtų informuojamas.
Jaunimo nuomone, tokioje sistemoje turėtų būti nustatyti balsavimo teisės ir amžiaus
principai, taisyklės ir prievolės (įskaitant klausimą dėl balsavimo amžiaus
sumažinimo), tos teisės išplėtimas (pavyzdžiui, imigrantams) ar net aktyvus
pilietiškumo mokymas.
Teisinės bazės kūrimas
Prie Socialinių iniciatyvų fondo 1997 m. Antverpeno miestas pradėjo vykdyti projektą
,,Jeunesse et Cité” (Jaunimas ir miestas), kurio tikslas – daugiau atsižvelgti į miesto jaunimo
nuomonę ir poreikius. Tuo tikslu buvo sukurta teisinė nuostata (,,Jaunimo straipsnio dalis”),
pagal kurią yra reikalaujama analizuoti visų savivaldybės politinių sprendimų poveikį
jaunimui. Taip pat tiriamas ir kokybiškai studijuojamas jaunimo gyvenimo lygis.

http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm arba JS@mail.dma.be
Kita dažnai minima būtina sąlyga – atitinkamos informacijos poreikis. Tačiau nors jau
keletą metų įvairios institucijos bando pagerinti jaunimui teikiamos informacijos
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kokybę, atrodo, joms nelabai sekasi. Apskritai, jaunimas ne tiek skundžiasi
informacijos stoka, kiek tuo, kad ji nelabai naudinga. Jaunimui reikia ne tik specifinės
informacijos, tenkinančios jo šiuolaikinius poreikius, bet ir informacijos, kurioje
nebūtų nepalankaus nusistatymo ar įžeidžiančių pasakymų jaunimo ar mažumų
atžvilgiu. Internetas – viena iš komunikacijos priemonių, kurį reikia toliau plėtoti ir
stengtis, kad jis būtų nebrangus ir lengvai prieinamas. Jaunimo organizacijos taip pat
pabrėžia, kad informacija turi būti tikslingesnė, mažiau centralizuota ir sudaryti
tikrosios strategijos neatskiriamą dalį.
Mokslininkai mano, kad dalyvavimo prielaidos apima teisinės bazės kūrimą,
pilietiškumo mokymą ir pastangas palaikyti dialogą, paremtą jaunimo patirtimi.
Tačiau reikia eiti dar toliau, reikia atverti naujas sritis, kuriose jaunimas, mokytojai,
jaunimo darbuotojai ir administracijos kartu imtųsi iniciatyvų, kurios gali būti
sėkmingos tik tuo atveju, jei jų sprendimus ir pasiekimus pajaus jaunimas.
1.2. Konsultacijų metu pateikti siūlymai
Jaunimo dalyvavimas viešajame gyvenime
Šiuo klausimu yra du aspektai: vienas yra formalesnis ir apima atstovaujamosios
demokratijos mechanizmus, kitas ne toks formalus ir siekia sukurti naujas dalyvavimo
formas. Tik tuo atveju, jei atsižvelgsime į abu aspektus, galėsime turėti daugiausia
naudos iš to socialinio kapitalo, kurį atstovauja jaunimas.
Siūlomos veiksmų kryptys remiasi šiais principais:
-

vietos lygio svarba;

-

būtinybe išplėsti dalyvavimą už jaunimo, priklausančio organizacijoms, ribų ir eiti
toliau už tų problemų, kurios susijusios tik su jaunimu;

-

mokykla lieka vienu iš dalyvavimo forumų, kuriam turi būti skirtas prioritetas,
nors ir pripažįstama neformalaus mokymosi bei išsilavinimo svarba;

-

padėti jaunimui dalyvauti – tai ne tik klausti jo nuomonės.

Nacionalinis, regioninis ir vietos lygis
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•

Visoje Europoje savivaldybės turėtų plačiai diegti įvairiausiose struktūrose
(mokyklose, sporto salėse, asociacijose ir t. t.) lanksčius ir naujoviškus
dalyvavimo mechanizmus, kur jaunimas pats galėtų pasirinkti darbo metodus ir
kurie remtųsi tarpininkais. Taip pat galima numatyti pagal vietos priemones
suderintus įvairių sprendimų priėmimo lygių ir tinklų dialogo mechanizmus, kad
būtų keičiamasi patirtimi ir geriausia praktika.

•

Visų šios srities veikėjų pagrindinio vaidmens, t. y. jų vaidmens kaip dalyvavimo
procesų skatintojų ir tarpininkų, stiprinimas.

•

Jaunimo tarybų kūrimas regioniniu ir nacionaliniu lygiu; jos turi būti atviros
jaunimui, kuris nepriklauso organizacijoms, ir jos turi būti nepriklausomos nuo
politinės valdžios struktūrų. Regioninės ir nacionalinės valdžios struktūros turi
tartis su Jaunimo tarybomis dėl visų sprendimų, kurie turi reikšmingo poveikio
jaunimui.

•

Nacionalinis lygis – svarbi jungiamoji grandis tarp vietos lygio ir Europos lygio:
-

jis turi perduoti Europai siūlymus ir rekomendacijas bei geriausios

praktikos pavyzdžius;
-

šis lygis atsakingas už Europos bendrai nustatytų uždavinių išaiškinimą

ir jų pritaikymą prie valstybių narių konkrečių politinių, institucinių ir
organizacinių ypatybių;
•

Valstybės narės turėtų skelbti, ką jos ketina daryti norėdamos skatinti jaunimo
dalyvavimą; prioritetuose turėtų būti nurodyti planuojami skaičiai (pavyzdžiui,
žmonių skaičius, terminai ir t. t.) ir numatytos stebėjimo priemonės.

•

Pagal Baltosios knygos pavyzdį jaunimo įtraukimas į šį procesą turėtų būti
įvairiapusis tikslas.

Europos lygis
•

Europos jaunimo forumas turi būti prieinamas ne tik jaunimo organizacijoms ir
nacionalinėms jaunimo taryboms (o per jas – regioniniu ir vietos lygiu), bet ir
jaunimui, kuriam tokios struktūros neatstovauja. Tokios rūšies išplėstinis Forumas
būtų tinkama institucija dialogui su Europos institucijomis.

•

Stiprinti tinklus ir tiesioginį dialogą, ypač organizuojant reguliarius susitikimus
(pavyzdžiui, Baltojoje knygoje nurodytais prioritetų klausimais).
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•

Finansuoti (kartu su valstybėms narėms) bandomuosius projektus vietos, regiono
ir nacionaliniu lygiu vykdomoms pastangoms jaunimo dalyvavimui skatinti
visuose lygiuose ir visomis formomis.

•

Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, organizuoti jaunimo dalyvavimą
diskusijose apie Europos ateitį, kaip numatyta Nicos Europos Taryboje.

•

Stiprinti bendradarbiavimą su Europos Taryba.

•

Didinti jaunimo atstovavimą Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (prašyti
valstybių narių skirti daugiau atstovų iš sričių, susijusių su jaunimu).

•

Paskirti jaunimo reikalų ombudsmeną (taip pat ir nacionaliniu lygiu).

Informacija ir dalyvavimas – neatsiejami dalykai
Europos veiksmų tikslas – ne didinti jau esamų informacijos struktūrų ir kanalų
skaičių, bet gerinti jaunimui skirtos informacijos kokybę.
Atsakomybė teikti jaunimui informaciją pirmiausia priklauso valstybėms narėms; čia
įeina ir informacija apie Europos reikalus. Europos Sąjunga tik papildo šią
informaciją. Visos informacijos teikimo priemonės turi remtis šiais principais:
-

aiškiai pripažinti realų

informacijos

ir koordinuotos jaunimo

informavimo strategijos poreikį;
-

lygios galimybės gauti informaciją;

-

laisvai prieinama visa praktiškai naudinga informacija;

-

komunikacijos priemonių artimumas, lankstumas ir naudojimo

lengvumas;
-

aukštos etiško elgesio normos;

-

jaunų žmonių dalyvavimas projektuojant, įgyvendinant ir plėtojant

jiems svarbias komunikacijos priemones.
Visa informacijos ir komunikacijos kampanija jaunimui turi remtis šiais trimis
punktais:
-

informacijos turinys turi būti pritaikytas jaunų žmonių lūkesčiams;
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-

informacijos platinimo priemonės ir kanalai turi būti lengvai ir nesudėtingai
prieinami; informacija jaunimą turi pasiekti jų pagrindinėje aplinkoje (daugumą
jaunimo mokyklose, bet ir vietos apylinkėse bei gatvėje);

-

tokios priemonės ir kanalai turi būti sujungti į vieną tinklą.

Nacionalinis, regioninis ir vietos lygis
•

Teikdami jaunimui svarbią informaciją, remkitės žmonėmis (dažnai vadinamais
aktyvistais), kurie aktyviai veikia jaunimo organizacijose, sporto klubuose,
mokyklose ir universitetuose. Mobilizuokite patį jaunimą būti aktyvistais.

•

Skatinkite jaunimo informacijos tinklus. Ypač vietos lygiu bendrosios
informacijos platinimas turi vykti kartu su tinkamomis, pritaikytomis konkrečiam
asmeniui konsultacijomis. Nacionaliniu ir regioniniu lygiu būtina didinti
galimybes mokyti, kaip teikti informaciją jaunimui.

•

Informacija apie Europą turi būti platinama per nacionalinius ar regioninius
tinklus, atsižvelgiant į geografines ir kultūrines ypatybes. Rengiant informaciją,
turi tapti įpročiu kreiptis į jaunimo grupes.

Europos lygis
•

Ištirkite elektroninio forumo galimybes suburti politikus ir jaunimą, kad
panaudojant esamas interaktyvias paslaugas ir būsimąjį elektroninį forumą, būtų
galima pasiekti didžiausio potencialo. Interaktyvios paslaugos gali būti
naudojamos konsultacijoms, rengiant ir įgyvendinant Bendrijos iniciatyvas
jaunimo klausimais20.

•

Remdamiesi EURODESK tinklo atliktu darbu21, skatinkite ir (arba) sukurkite
vienus elektroninius vartus, per kuriuos būtų galima optimaliausiai pasiekti
jaunimui įdomią informaciją apie Europą. Dalyvauti tokios naujos komunikacinės
priemonės kūrime kvieskite esamus jaunimo informacijos tinklus ir Europos lygiu
aktyviai veikiančias jaunimo organizacijas.

20

Šis pasiūlymas patenka į Komisijos skatinamas e-mokymosi ir e-Europos priemones ir atitinka
Baltosios knygos apie valdymą turinį.
21
EURODESK – informacijos apie Europą tarnyba, skirta jaunimui. Ji remiasi valstybių narių
svetainėmis ir ryšiais su jomis. Šiai tarnybai vadovauja asociacija, atstovaujanti jaunimo ir valstybių
narių interesams.
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•

Sukurkite arba patobulinkite jaunimui arba dirbantiems su jaunimu asmenims
skirtos informacijos apie Europą rinkimo, platinimo ir atnaujinimo sistemą. Šioje
veikloje reikia remtis jau atliktu esamų tinklų darbu. Daugiau reikia pabrėžti
glaudžiai su jaunimu dirbančių aktyvistų svarbą.

•

Būtina tęsti informacijos platinimą neelektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui,
per tiesioginius kontaktus su jaunimu.

2. ŠVIETIMAS, SVARBIAUSIAS JAUNIMO GYVENIMO TARPSNIS
2.1. Rezultatų analizė
Jaunimas vis daugiau laiko skiria švietimui. Ugdant šiandien jaunimui reikalingus
įgūdžius, vienodai svarbus ir formalusis mokymasis mokyklose, universitetuose ir
profesinio mokymo centruose, ir neformalusis mokymasis už tokių įstaigų ribų.
Mokantis siekiama trejopų pasaulio mastu svarbių tikslų: asmeninio pasitenkinimo,
socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo. Mokymasis taip pat vaidina svarbų
vaidmenį plėtojant jaunimo tinkamumą darbui. Europos Sąjunga vykdo keletą
programų (pavyzdžiui, SOCRATES ir LEONARDO) ir iniciatyvų (pavyzdžiui, emokymosi veiksmų planas, informacinis pranešimas Kaip paversti iniciatyvą
,,Europa - mokymosi visą gyvenimą erdvė” realybe ir pranešimas apie būsimus
šveitimo bei mokymo sistemų tikslus), kurios yra susijusios su švietimu22. Visais
įmanomais ir tikslingais atvejais reikia remtis tomis programomis ir iniciatyvomis,
kad būtų galima papildyti konsultacijų metu įvairių veikėjų pateiktas nuomones. Tai
padės nustatyti tas sritis, kuriose Europos Sąjunga imasi daugiau ir geresnių
priemonių.
•

Švietimo sistemų kokybė ir veiksmingumas

Švietimo ir mokymo sistemas labai kritikavo ir jaunimas, ir ekspertai23. Keliose
valstybėse narėse įvyko mokyklos sistemos esminės reformos. Tačiau šiandien būtina
22

Smulkesnę informaciją žr. 2 priede.
Europos lygiu yra pradėta diskusija, kaip pagerinti švietimo sistemų kokybę; žr. pavyzdžiui,
Komisijos pranešimą apie konkrečius būsimus švietimo sistemų tikslus ir uždavinius,
COM(2001)59final, 2001.01.31.
23
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gerinti mokyklų švietimo kokybę ir veiksmingumą, kad jaunimas tikrai įgytų
įgūdžius, kurie jiems padėtų būti labiau informuotais, aktyviais ir atsakingais
piliečiais, užtikrintų jų socialinę įtrauktį ir pasirengimą darbui. Dažnai buvo teigiama,
kad mokyklos ir švietimo struktūros yra nepakankamai demokratiškos, neskatina
dalyvauti ir nesuteikia pakankamai mokymosi galimybių. Buvo reiškiamos nuomonės,
kad mokyklos turėtų būti atviresnės visuomenės ekonominei ir socialinei realybei bei
poreikiams ir Europos problemoms.
Europos subalansuotai ekonominei ir socialinei plėtrai reikia piliečių, kurie turėtų tam
tikrų žinių, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslų ir technikos srityje. Norint padidinti jaunų
žmonių skaičių, kurie nori dirbti tiksliųjų mokslų ir technikos srityje, būtina pakeisti
švietimo sistemas taip, kad jaunimas daugiau domėtųsi tiksliaisiais mokslais.
Daug jaunų žmonių palieka mokyklas ir mokymosi struktūras, neįgiję formalių
kvalifikacijų. Vidutinis tokių žmonių procentas visoje Europos Sąjungoje vis dar gana
didelis. Tačiau bandyti skatinti jaunimą pasilikti formalioje švietimo ir mokymo
sistemoje nėra vienintelis numatytas sprendimas. Padaryti švietimą ir mokymą
patrauklesnį jaunimui bei padidinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą
galima jungiant studijas, darbą ir laisvalaikio veiklą su neformaliu ir formaliu
mokymusi.
Manoma, kad dėl dabartinių mokyklų trūkumų pirmiausia kalti ne mokytojai ir ne
pačios mokyklos, o visa švietimo sistema, kuri remiasi trijų veiksnių – šeimos,
visuomenės ir mokyklų – bendradarbiavimu. Mokytojai – tik viena mokyklų sistemos
dalis, ir į jų vaidmenį reikia žiūrėti platesniame socialiniame, politiniame ir
instituciniame kontekste. Vis dėlto reikia geresnių mokytojų rengimo ir darbo sąlygų.
Visos mokyklos įvertinimas
Šiame bandomajame projekte dalyvavo 17 vidurinių ir 18 pradžios mokyklų visoje Airijoje;
visiems švietimo partneriams remiant, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bandomajam
projektui parinktų mokyklų planavimo, vadovavimo ir
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mokymosi bei mokymo kokybei.

Projekto rezultatai patvirtino galimybes sėkmingai jungti pačios mokyklos atliekamą
priežiūrą su išoriniu tikrinimu, į kurį žiūrima kaip į svarbų mokyklos ir visos sistemos kokybės
užtikrinimo įvykį.

http://www.irlgov.ie/educ
•

Švietimo prieinamumas

Jaunimas nurodo, kad gauti išsilavinimą yra per daug socialinių ir ekonominių
kliūčių. Gerinti švietimo ir mokymo kokybę – tai pirmiausia užtikrinti atvirą ir
nuolatinę galimybę mokytis visą gyvenimą įvairiausiose srityse. Veiksmingos
orientavimo ir konsultavimo sistemos turi teikti pagalbą visiems jauniems žmonėms,
pritaikydamos, pavyzdžiui, savo paslaugas konkrečiam asmeniui. Reikia dėti daugiau
pastangų įtraukti mažiau galimybių turintį jaunimą į švietimo sistemą, užtikrinant,
pavyzdžiui, nemokamą švietimą nuo pradžios mokyklos iki universiteto.
Kaip nurodyta Komisijos informaciniame pranešime Kaip paversti iniciatyvą
,,Europa - mokymosi visą gyvenimą erdvė” realybe24, vienas iš pagrindinių uždavinių
– kuo arčiau suvesti besimokančiuosius ir mokymąsi (ar mokymą). Būtina prielaida
šiam tikslui pasiekti - abipusis mokymosi rezultatų pripažinimas ir informacinių
sistemų plėtra (įskaitant geresnį interneto bei multimedijos prieinamumą) 25. Be to,
norint gauti teigiamus rezultatus, būtina didesnė ekonominė parama.
Orientavimas švietimo klausimais
Nacionalinis orientavimo švietimo klausimais centras – Airijos Švietimo ir mokslo
departamento žinyba. Jos pagrindinės užduotys – remti orientavimo praktiką ir paslaugas
visose formaliojo ir neformaliojo švietimo srityse ir padėti formuoti Departamento politiką
orientavimo klausimais. Asmeninės orientavimo paslaugos teikiamos pagal vietos projektus
įvairiausioje švietimo aplinkoje.

http://www.iol.ei/ncge//faqs.html
•

Mokymosi ir mokymo metodikos atnaujinimas

24

Komisijos informacinis pranešimas Kaip paversti iniciatyvą ,,Europa - mokymosi visą gyvenimą
erdvė” realybe, priimtas 2001 m. lapkričio mėn. po plačiai atliktų konsultacijų . Jis remiasi Mokymosi
visą gyvenimą memorandumu, kurį paskelbė Europos Bendrijų Komisija 2000 m. spalio mėn.
25
Žr. siūlymus E-mokymosi veiksmų plane, Rytojaus švietimo projektavimas, COM(2001) 172,
2001.03.28.
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Konsultacijų metu buvo reikalaujama keisti mokymosi ir mokymo metodiką. Būtina
plėtoti metodus, kuriais koncentruojamasi į mokinį, stiprinti mokytojo ir mokinio
ryšius, skatinti jaunimo dalyvavimą švietime, plėtoti dinamiškas bei lengvai
prisitaikančias švietimo įstaigas. Mokymosi procesai turi ,,atverti duris”, skatinti
motyvaciją mokytis ir atskleisti įvairias tolesnes galimybes. Mokyklos turi padėti
mokiniams dalyvauti formuojant jų švietimą, suteikti galimybes ir skatinti dalyvavimą
bei demokratiją (pavyzdžiui, suteikiant galimybę vertinti mokytojus).
Be to, švietimas turi būti ,,mišrus” (teisingai sudėtas iš įvairių dalių), turi būti taikomi
įvairūs metodai ir medžiaga, skirta įgyti pagrindinius įgūdžius ir ,,instrumentus”
mokytis visą gyvenimą. Reikia išnaudoti viską – internetą ir multimediją, teorinius
metodus, taikomus klasėje ir mokantis namuose, taip pat jaunimo veiklą, praktinę
patirtį ir darbą. Tai gali būti vienas iš būdų, kaip sudominti jaunimą kai kuriais
dalykais, pavyzdžiui, mokslo tiriamaisiais darbais ir technika.
Statyti tiltus tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi
Peace Child International studentai patys sukūrė jaunimui skirtą Dienotvarkės 21 redakciją
(,,Gelbėjimo misija – Žemės planeta – Dienotvarkės 21 vaikų redakcija”, nes Dienotvarkės
21 originalas atrodė sunkiai suprantamas26. Jie taip pat sukūrė savo Jaunimo veiksmų
rodiklius, t. y. 16 klausimynų komplektą, kuris jaunimui padeda ištirti savo pačių
bendruomenę ir nustatyti požiūrį ir statistiką, kuri rodo, ar bendruomenė darosi daugiau ar
mažiau subalansuota.
http://www.peacechild.org/

•

Kitokios žinios ir įgūdžiai

Daugelyje šalių jaunimas labai kritikavo švietimo struktūrų darbą. Jaunimo nuomone,
švietimo struktūros negali pateikti tokio švietimo turinio, kuris būtų svarbus jaunimo
poreikiams ir interesams. Švietimas neturi apsiriboti tik tais įgūdžiais, kuriais remiasi
darbo rinka. Nuo ankstyvo amžiaus švietimas ugdo asmens galimybes dalyvauti
visuomenės gyvenime, jo integraciją ir gebėjimus. Tai taip pat asmens galimybių
pasireiškimo priemonė, didinanti jaunimo tinkamumą darbui. Jaunimas reikalauja
26

Dienotvarkė 21 – subalansuotos pasaulio plėtros XXI amžiuje veiksmų planas. Jis buvo parengtas JT
1992 m. Žemės planetos viršūnių susitikime Rio de Žaneire, kuriame dalyvavo 179 valstybių ir
vyriausybių vadovai. Subalansuota plėtra – tai dabarties poreikių tenkinimas, nekenkiant būsimoms
kartoms tenkinti savo poreikių.
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užsienio kalbų mokymo ir rengimo Europos Sąjungos vykdomiems mainams bei
mobilumo programoms švietimo sistemoje; jaunimas domisi daugeliu kitų sričių –
šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis, ypač interneto
prieinamumu, ir prašo, kad daugiau dėmesio būtų skiriama praktiniams dalykams.
Švietimas sveikatos klausimais, ypač sekso ir tėvystės klausimais, taip pat yra
svarbus. Jaunimą būtina skatinti domėtis mokslo tiriamaisiais darbais, matematika ir
technologijomis.
Tačiau sukurti subalansuotą visa apimantį, bet neperkrautą mokymo turinį – sunkus
uždavinys. Mokymo turinys turi suteikti mokiniams būtinas žinias ir įgūdžius, bet taip
pat atspindėti daugiakultūrinį mūsų visuomenės pobūdį. Jei mes norime geriau
suprasti naujus pagrindinius įgūdžius ir kaip jų reikia mokyti ir mokytis27, atrodo, kad
būtų tikslinga įvairioms švietimo organizacijoms (mokykloms, mokymo centrams,
įmonėms, bendruomenėms, jaunimo darbo grupėms) sudaryti bendras strategijas.
Įvairovė suteikia sparnus
Kiekvieną Sekminių sekmadienį Berlyne keturias dienas vyksta gatvės festivalis, Kultūrų
karnavalas, kuriame dalyvauja apie 5000 dalyvių ir mažiausiai 700 000 žiūrovų. BVAA
(Berliner Verband fűr Ausbildung und Arbeit) dirba su įvairiais mažesnes galimybes
turinčiais įvairių tautybių jaunais žmonėmis, rengia juos ir padeda pereiti nuo mokyklos arba
nuo nedarbo prie darbo. Kultūrų karnavale dalyvauja kelios jaunimo grupės, atstovaujančios
BVAA, kurios mokosi įvairių profesinių, kultūrinių, socialinių ir praktinių įgūdžių. Jų moto
- ,,įvairovė suteikia sparnus”; jų pogrupiai savo emblemomis pasirenka įvairius skraidančius
objektus.

http://www.bvaa-online.de
•

Kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimas

Kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimas Europos lygiu – pagrindinis mobilumo plėtros
elementas28. Būtina rasti našius formaliais ir neformaliais mokymosi metodais įgytų
įgūdžių pripažinimo būdus. Būtina daugiau dėmesio skirti neformaliajam mokymuisi,
turėti geresnį supratimą apie neformaliais metodais jaunimo darbe įgytus įgūdžius ir
27

2000 m. kovo mėn. Lisabonoje įvykusi Europos Taryba numatė sudaryti pagrindinę Europos
sistemą, ugdančią naujus pagrindinius įgūdžius taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
28
Šioje srityje daug pažangos padaryta aukštajame moksle, taikant EKĮS (Europos kreditų įskaitymo
sistemą) ir padedant Nacionaliniams akademinio pripažinimo informacijos centrams.
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juos pripažinti. Be to, būtina gerinti abipusį mokymosi rezultatų pripažinimą ir
ugdymo bei profesinio rengimo papildomumą švietimo sistemoje.
Poilsio, veiklos ir studijų knyga
Ši brošiūra, kurią parengė Suomijos jaunimo akademija 1994 m., naudinga mokiniams,
studentams ir kitiems jauniems žmonėms, pradedantiems darbinį gyvenimą. Ji naudojama
kaip žurnalas, kuriame registruojami projektai, eitos atsakingos pareigos, lankyti kursai ir
kitokia poilsio veikla. Ji skirta vyresniems nei 13 metų asmenims. Tai asmeninė knyga, ji
kainuoja 5 eurus. Žmonės joje įrašo savo nuopelnus ir įvairius įgūdžius: pradedant
universiteto lygiu, vietoj privalomųjų studijų galima rinkti papildomus taškus ir (arba)
nuopelnus. Šioje knygelėje įrašyta patirtis gali padėti susirasti darbą. Įrašus knygelėje turi
patvirtinti parašu arba anotuoti įgaliotas asmuo. Šiuo metu šia schema naudojasi apie 30
proc. jaunų suomių.

http://www.nuortenakatemia.fi
•

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi papildomumas

Pastaraisiais metais poreikis mokytis visą gyvenimą ir visose srityse parodė, kad
reikalingus įgūdžius galima įgyti formaliais, ir neformaliais būdais29. Neformalusis
mokymasis paprastai nepakankamai įvertinamas, nes manoma, kad tai - ,,netikras”
mokymasis.
Ko mes išmokstame formalioje aplinkoje (mokyklose, koledžuose, mokymo centruose
ir t. .t) tai tik vienas įgūdžių įgijimo būdas. Mes mokomės taip pat neformalioje ir
atsitiktinėje aplinkoje (pavyzdžiui, jaunimo klubuose, sporto draugijose, šeimoje,
politiniame gyvenime). Mokymasis dalyvaujant pilietinėje visuomeninėje veikloje ir
socialinėje aplinkoje – tai neformalusis ir savaiminis mokymasis, tačiau jis nėra
atsitiktinis, jis yra sąmoningas ir organizuotas.

29

Formalusis mokymasis paprastai vyksta švietimo ar mokymo įstaigoje ir baigiasi įgyto mokslo
pažymėjimu. Tai struktūruotas procesas (mokymosi tikslų, mokymosi laiko ir pagalbos mokiniui
atžvilgiu); jame mokinys dalyvauja sąmoningai. Neformalusis mokymasis vyksta ne švietimo ar
mokymo įstaigoje ir paprastai nesibaigia mokslo pažymėjimu. Bet tai struktūruotas ir sąmoningas
procesas. Savaiminis mokymasis vyksta ne švietimo ir ne mokymo įstaigose, nesibaigia mokslo
pažymėjimu ir nėra struktūruotas. Tai kasdieninės veiklos, susijusios su darbu, šeima ar poilsiu,
rezultatas. Jis gali būti sąmoningas, bet dažniausiai yra nesąmoningas (t. y. proginis, atsitiktinis).
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Jaunimas dalyvauja įvairiausioje veikloje už pagrindinės švietimo sistemos ribų, ir tai
taip pat laikoma neformaliuoju mokymusi. Per daugelį metų jaunimo sektorius įgijo
nemaža patirties tokiam neformaliajam mokymuisi skatinti. Europos lygiu JAUNIMO
programa – geras tokio darbo ir jame įgyjamos patirties pavyzdys.
Konsultacijos su jaunimu parodė, kad neformalusis mokymasis dažnai vertinamas
kaip pati pozityviausia, našiausia ir patraukliausia alternatyva dažniausiai nenašiai ir
nepatraukliai formaliojo švietimo sistemai. Svarbiausias neformaliojo mokymosi
pranašumas tai, kad jis savanoriškas, organizuojamas paties besimokančio asmens,
lankstus, susijęs su aktyviu dalyvavimu, duoda mokiniui ,,teisę daryti klaidas”, geriau
atitinka jaunimo interesus ir siekius. Kita neformaliojo mokymosi teigiamybė ta, kad į
jį galima įtraukti ir mažesnes galimybes turintį jaunimą.
Vis labiau juntamas poreikis sukurti veiksmingus ir lanksčius už formaliosios
švietimo ir mokymo sistemos ribų įgytų įgūdžių pripažinimo būdus. Rasti tinkamą
pusiausvyrą tarp visų instrumentų, kurie leidžia tikslingai ir patenkinamai spręsti
neformalaus mokymosi sertifikavimo bei pripažinimo klausimus, vadovaujantis
kokybės standartais ir savęs įvertinimu, - subtilus uždavinys. Neformalusis
mokymasis neturėtų prarasti atvirumo ir virsti formalia struktūra, panašia į formaliojo
švietimo sistemą.
Konsultacijų metu paaiškėjo, kad neformaliojo mokymosi nauda nepakankamai
vertinama ir suprantama. Todėl norint skatinti neformalųjį švietimą kaip sudedamąją
mokymosi ir švietimo dalį, būtina siekti, kad jo naudą geriau suvoktų pagrindiniai
visuomenės, verslo ir politikos veikėjai ir institucijos, taip pat dalyviai (socialiniai
partneriai, nevyriausybinės organizacijos, švietimo specialistai ir t. t.) ir pats
jaunimas.
Kadangi dirbdamas jaunimas įgyja būtinus socialinius, politinius ir kultūrinius
įgūdžius, reikia stengtis įtraukti jaunimą į neformalaus mokymosi veiklą. Vienas iš
JAUNIMO programos uždavinių – padėti sukurti jaunimui skirtą neformalųjį
mokymąsi. Tačiau nors programoje kasmet dalyvauja po 100 000 jaunų žmonių, to
nepakanka, nes tose šalyse, kur taikoma programa, jaunimo skaičius siekia 75
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milijonus. Todėl JAUNIMO programa atlieka tik bandomąsias funkcijas ir jai
papildyti reikalingos priemonės nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu.
2.2.Konsultacijų metu pateikti pasiūlymai
Buvo pateikta labai daug bendro pobūdžio ir konkrečių minčių bei pasiūlymų, kaip
pagerinti švietimo sektoriaus sąlygas ir darbo rezultatus. Pasiūlymai buvo susiję ir su
formaliosiomis, ir su neformaliosiomis mokymosi ir mokymo sistemomis.
Mokyklose ir universitetuose
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Jaunimo dalyvavimas, pagarba asmenybei, demokratinio ir europinio pilietiškumo
ugdymas – neginčijami dalykai; studentų ir mokytojų santykius būtina keisti;
būtina skatinti į mokinio mokymąsi nukreiptus metodus ir lankstų mokytojų kaip
mokymosi pagalbininkų vaidmenį.

•

Švietimas turi būti prieinamas visiems jauniems žmonėms; svarbūs aspektai individualizuoti metodai, pritaikyti jaunimo poreikiams, lankstus orientavimas bei
konsultavimas ir atitinkamos informacijos sistemos; švietimo sistemos turi
atsižvelgti į gyvenimo būdo įvairovę ir padėti sujungti įvairią veiklą ir vaidmenis.

•

Būtina tobulinti mokymosi ir mokymo kokybę bei tikslingumą.

•

Reikia didesnio atvirumo šios dienos visuomenei ir realijoms, t. y. reikia visų
dalyvių didesnio lankstumo.

•

Internetas turi būti prieinamas visose mokyklose, kartu turi būti taikomi geresni
informacijos skleidimo metodai, kad būtų galima sukurti veiksmingesnes
mokymosi priemones.

•

Rengiant mokytojus, būtina eiti toliau įprastinių įgūdžių naudotis informacinėmis
technologijomis ir siekti ,,tikro technologinio raštingumo”.

•

Mokykloms būtina duoti daugiau galimybių mokyti ir mokytis užsienio kalbų ir
dalyvauti Europos švietimo mainų ir mobilumo programose.

•

Mokykloms ir universitetams būtina skirti didesnę finansinę paramą, kad jos
galėtų dirbti veiksmingiau ir investuotų daugiau į švietimo darbuotojų personalą.
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•

Būtina reformuoti mokymo praktiką ir sąlygas (rengti mokytojų mokytojus,
mažinti klases, jungti teorinį ir praktinį mokymąsi ir mokymą, skatinti
interaktyvius procesus).

•

Daugiau dėmesio skirti švietimui ir mokymui verslininkystės klausimais, rengimui
dirbti savarankiškai, tikslinėms jauniems (potencialiems) verslininkams skirtoms
paslaugoms ir jų mokymui. Mokymo turinyje turi būti elementai, kurie padeda
rengti jaunimą verslo iniciatyvai ir savarankiškai veiklai.

Europos lygiu
•

Didinti galimybes dalyvauti Europos švietimo ir mobilumo programose ir stiprinti
Bendrijos veiksmų programas, pavyzdžiui, SOCRATES programą.

•

Taikyti priemones, kurios padėti pereiti iš vienos švietimo sistemos į kitą ir
skatintų laisvą jaunimo judėjimą visoje Europoje.

•

Įgyvendinti Bolonės deklaraciją, kuria siekiama padidinti švietimo sistemų
skaidrumą Europoje, diplomų tarpusavio pripažinimą ir skatinti diegti EKĮS
(Europos kreditų įskaitymo sistemą).

•

Studentams teikti aiškesnę informaciją apie Europos kreditų įskaitymo sistemą.

•

Padėti gerinti mokyklinio švietimo kokybę ir veiksmingumą, keičiantis gera
praktika ir nustatant bendrus uždavinius.

•

Įgūdžių vertinimas neturi apsiriboti vien darbo rinkai svarbiais įgūdžiais
(pavyzdžiui, informacinių technologijų ar matematikos srityje), būtina vertinti ir
įgūdžius, susijusius su socializacija, integracija ir gebėjimais.

Kitoje (nemokyklinėje) mokymosi aplinkoje
Visais lygias
• Būtina smulkiai analizuoti neformalaus jaunimo mokymosi specifiškumą,
tikslus ir uždavinius; daugiau aiškinti neformalaus švietimo reikšmę ir abipusį
formalaus bei neformalaus mokymosi papildomumą; norint, kad neformalusis
mokymasis būtų geriau pripažįstamas, būtinas šios srities veikėjų, socialinių
partnerių, mokslininkų ir politikų dialogas.
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• Siekiant užtikrinti kokybės standartus, būtina gerinti stebėjimo ir vertinimo
priemones.
• Siekiant užtikrinti aukštą neformaliojo mokymosi kokybę, būtina plėtoti
rengimą įvairiomis temomis. Profesionalų rengimo programose būtina numatyti
Europos reikšmės temas.
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Neformaliajam mokymuisi būtina teikti daugiau reikšmės, remiant tuos, kurie
teikia tokią galimybę ir gerinant jų padėtį toje sistemoje; jaunimo iniciatyvoms,
jaunimo organizacijoms ir kitoms neformalaus mokymosi formoms būtina skirti
daugiau finansinės paramos.

•

Reikia ir toliau kurti bendrus projektus, įtraukiant mokyklas, mokymosi centrus,
įmones, visus neformaliojo mokymosi rėmėjus, ir statyti tiltus tarp neformaliųjų ir
formaliųjų mokymosi sistemų.

•

Jaunimo organizacijos turi reguliariai skelbti apie įvairias neformaliojo mokymosi
galimybes: dokumentavimas ir viešas neformaliojo mokymosi projektų rezultatų
pristatymas turi tapti neatskiriama jų veiklos dalimi.

Europos lygiu
•

Bendradarbiaujant su Europos Taryba, toliau turi būti plėtojami JAUNIMO
programos kokybės standartai. Be to, reikia suregistruoti gerą praktiką ir ją
skleisti; toliau reikia didinti mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimą
JAUNIMO programoje ir kitose schemose.

•

Bendrų bandomųjų schemų pagal SOCRATES ir LEONARDO DA VINCE bei
JAUNIMO programas finansavimas ir plėtra turėtų padėti statyti tiltus tarp
formaliojo ir neformaliojo mokymosi sistemų.

•

Turi būti vertinamas ir sertifikuojamas dalyvavimas visose JAUNIMO programų
schemose. Po šio pirmojo žingsnio turi eiti kitos priemonės kitose neformaliojo
mokymosi situacijose.

•

Geriau turėtų būti rengiami vadinamieji ,,multiplikatoriai” ir tie, kurie padeda
neformaliojo mokymosi procesui.
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3. UŽIMTUMAS – GERESNIS JAUNIMO INTEGRAVIMAS
3.1. Rezultatų analizė
Darbas – pagrindinis dalykas, kuris padeda jaunimui rasti savo vietą visuomenėje,
įgyti ekonominį savarankiškumą ir realizuoti savo siekius. Visuomenė, kuri negali
pasiūlyti darbo rinkoje jaunimui konkrečių galimybių, rizikuoja patekti į užburtą
nedarbo, išskirties iš visuomenės ir socialinės suirutės ratą. Galimybė jaunimui
dalyvauti darbo rinkoje padeda užtikrinti socialinį stabilumą, kuris yra ekonominio
augimo ir gerovės pagrindas. Kartais nedarbas net laikomas jaunimo žmogaus teisių
pažeidimu.
Švietimo, profesinio rengimo, informacijos ir orientavimo prieinamumas –
pagrindinės prielaidos, kurios ne tik padeda rasti darbą ir išvengti nedarbo, bet ir rasti
gerą bei malonumą teikiantį darbą. Bet vien to nepakanka: būtina taip pat atsižvelgti į
sprendimus kitose srityse – sveikatos, šeimos, socialinių teisių, diskriminacijos ir
kitose srityse, nes jos lygiai taip pat svarbios jaunimo socialinei integracijai.
Įtraukusi į Sutartis naujus skyrius apie užimtumą ir socialinius reikalus, Europos
Sąjunga pagrindė savo teisę kurti strategijas ir programas šiose srityse (pavyzdžiui,
Europos užimtumo strategiją; Lisabonos Europos socialinio modelio modernizavimo
strategiją; Socialinę dienotvarkę; kovos su visomis diskriminacijos formomis
programą; ir socialinės įtraukties programą30). Siekiant papildyti konsultacijų metu
pareikštas įvairių dalyvių nuomones, į šias strategijas ir programas bus daroma
nuoroda visur, kur įmanoma ir tikslinga. Tokiu būdu bus lengviau nustatyti tas sritis,
kuriose ES ir valstybių narių prašoma kurti ir taikyti daugiau priemonių.
•

Užimtumas – socialinės įtraukties prielaida

Jaunimas labai susirūpinęs savo galimybėmis darbo rinkoje. Jų nuomone, geriausias
būdas integruotis į visuomenę – rasti darbą. Jaunimas norėtų turėti geresnę orientaciją,
kaip galų gale surasti savo vietą darbo pasaulyje. Turėti darbą reiškia turėti suaugusio
statusą, savigarbą, savarankiškumą ir galimybę plėsti savo kontaktus visuomenėje.
30

ES veiklos užimtumo ir socialinių reikalų srityse apžvalga pateikta 2 priede.
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Jaunimas, kuris neturi darbo, praranda gyvybingai svarbias galimybes siekti naujų
perspektyvų ir integruotis į platesnę visuomenę31.
Jaunimas nori dirbti, bet rasti darbą darosi vis sunkiau. Jauni žmonės žino, kad jų
tinkamumas darbui32 ir galimybės darbo rinkoje yra didesnės, jei jie turi gerą
išsilavinimą, įgūdžius ir jei jie yra lankę mokyklą ar universitetą kitoje šalyje. Tai
sukuria vis didėjančią įtampą, daugiau tikimasi iš jų mobilumo, lankstumo, gebėjimų
ir įgūdžių. Jaunimui daugiau laiko skiriant švietimui ir mokymuisi, jie ilgiau lieka
priklausomi nuo šeimos ir viešųjų institucijų.
Per pastaruosius 20 metų objektyviai pablogėjo padėtis pereinant nuo švietimo ir
mokymosi į darbo rinką33. Nedirbančio jaunimo procentas išlieka didelis palyginti su
bendrojo užimtumo skaičiais. 2000 m. bendras nedarbas 15 ES valstybių narių buvo
8,4 proc., tuo tarpu nedirbančių jaunesnių nei 25 metų amžiaus žmonių procentas
buvo dvigubai didesnis – 16,1 proc.34 Vis daugiau atsiranda neužtikrintų darbo vietų.
Darbo užmokestis palyginti su suaugusiųjų darbo užmokesčiu sumažėjo. Dabar
jaunimui sunkiau užsitikrinti stabilumą darbo rinkoje. Net geras išsilavinimas
automatiškai nebeužtikrina jiems darbo, nes konkurencija užimtumo srityje didėja.
Sėkmė darbo rinkoje labai priklauso nuo asmeninių aplinkybių ir patirties.
Daugkartinis susidūrimas su nusivylimu ir ekonominiais nepritekliais, kuriuos dar
paaštrina asmeninės problemos, gali sąlygoti psichologines problemas ir nustumti į
visuomenės pakraštį. Prevencines jaunimui taikomas priemones turi papildyti politika,
kuria siekiama panaikinti skurdą ir socialinę išskirtį.
Vis sunkiau darosi jaunimą priskirti specifinei socialinei grupei. Didėja socialinės
patirties skirtumai ir nelygybė35. Didėja integracinės neteisybės jausmas, nes jaunimas
31

Finansavimo laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 m. Europos socialinis fondas padeda kurti ir skatina
aktyvią darbo rinkos politiką, siekiančią kovoti su nedarbu ir jam užkirsti kelią.
32
Mobilumo skatinimas – vienas iš keturių ramsčių, kuriais remiasi valstybėms narėms skirtos
užimtumo gairės (OJ L 22, 2001 01 24).
33
Žr. Newcastle universiteto pedagogikos katedros prof. Lynne Chisholm pranešimą Europos
Parlamento viešame posėdyje jaunimo klausimais 2001 m. balandžio 24 d.
(http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes-en.pdf)
34
Tačiau padėtis įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga: nedirbančių jaunesnių kaip 25 metų amžiaus
žmonių skaičius ES 2000 m. svyravo nuo 5,1 proc. Nyderlanduose iki 31,5 proc. Italijoje; žr. Eurostat
naujienų biuletenį Nr. 77/2001, 2001 07 19.
35
Plg. mokslininkų pranešimus Umeå susitikime
(http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umea/html).
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vis labiau jaučia demografinių pokyčių poveikį socialinėms, sveikatos ir pensijų
sistemoms36. Pensijų sistemos ypač priklauso nuo jaunimo noro ir galimybių prisidėti
prie jų finansavimo. Tai bus galima tik tuo atveju, jei jaunimas turės darbą. Taigi
integracinis solidarumas ir kartu jaunimo noras prisidėti prie savo tėvų ir senelių
socialinės įtraukties ir gerovės patiria vis didesnį spaudimą.
Jaunimas teigia, kad perėjimas nuo mokyklos į darbo rinką turėtų būti lengvesnis.
Šiuo atžvilgiu svarbų vaidmenį vaidina viešoji darbo rinkos sistema, todėl ją reikia
tobulinti. Jaunimas taip pat skundžiasi, kad nėra strateginės viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės gerinant socialinę įtrauktį, ypač gerinant tų asmenų, kurie
susiduria su sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje, socialinę įtrauktį.
Kartu reikia vengti naujų socialinės išskirties formų, kurios atsiranda su įvairiomis
naujovėmis ir technologijos pokyčiais. Labai daug jaunų žmonių meta mokyklą, t. y.
palieka mokyklą geriausiu atveju įgiję žemesnįjį vidurinį išsilavinimą. Tai gali
sąlygoti užburtą integracijos ratą nuo skurdžios vaikystės, blogo išsilavinimo ir
skurdaus suaugusiųjų gyvenimo. Yra taip pat ryšys tarp skurdo ir naudojimosi
technologijomis: didelių pajamų grupei priklausantys asmenys, pavyzdžiui, internetu
naudojasi tris kartus dažniau nei asmenys, priklausantys nedideles pajamas turinčių
asmenų grupei. Taigi mažesnių pajamų grupėms priklausantiems asmenims
technologijos yra prieinamos sunkiau, o tai kelia pavojų, kad jie gali būti išskirti iš
darbo rinkos ir atskirti nuo bendros socialinės ir kultūrinės pažangos.
,,Socialinis mobilumas” – formalaus mokymosi ir užimtumo prielaida
Tarptautinis jaunimo judėjimo centras Prancūzijos Champeaux mieste labiausiai iš
visuomenės išskirtam ir mažiausiai galimybių turinčiam jaunimui leidžia pajusti ,,socialinio
mobilumo” skonį. Taip jaunimui suteikiama galimybė atstatyti pasitikėjimą savimi ir savo
vertės pajautimą, o tai gali būti svarbi formaliojo mokymosi ir užimtumo prielaida.

http://ww2.jqm.cie.fr/FWYM.html
Jaunimo užimtumo didinimas vietos lygiu
Vykdant projektą, kuriam vadovauja MJRC (Ispanijos Tarptautinio katalikų žemės ūkio ir
36

Šios problemos vis geriau suvokiamos Europos lygiu: žr. pavyzdžiui, Komisijos informacinį
pranešimą apie Socialinės apsaugos ateitį žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos:saugios ir tvarios pensijos,
COM(2000)622, 2000 10 11.
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kaimo jaunimo judėjimo narys), vietos bendruomenei siūlomos įvairios paslaugos,
pavyzdžiui, skalbyklos paslaugos senelių namams, ekologinio paukštininkystės ūkio
produktai, ekologiškai konservuoti maisto produktai (uogienės ir t. t.) ir kaimo turizmo
paslaugos. Tokios paslaugos kuria darbo vietas pirmiausia jaunimui, moterims, migrantams
ir žmonėms su negalia.

http://www.mijarc.org/europe/index.htm
•

Verslininkiškumo gyslelė padeda savarankiškumui

Verslininkiškumo ugdymas kasdieniniame gyvenime (mokykloje, darbe, namie ir t. t.)
gali padėti jaunimui susidoroti su kliūtimis ir įgyti pasitikėjimo savimi; jis taip pat
gali sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Daugelyje ES valstybių narių pastebima,
kad vis daugiau jaunų žmonių pradeda dirbti savarankiškai ir kuria smulkųjį verslą.
Jaunimas perima įmones iš tėvų ar giminių arba pradeda savo verslą. Kurti savo verslą
reiškia įgyti savarankiškumo ir lankstumo, pradėti savo karjeros kelią, suabejoti
tradiciniais verslo metodais (pavyzdžiui, taikant naujus vadovavimo metodus, mažiau
orientuojantis į pelną ir t. t.), taikyti naujo mąstymo ir veikimo būdus ir prisidėti prie
visos visuomenės ekonominės ir socialinės plėtros. Tokias tendencijas būtina skatinti,
remiant jaunus ir potencialius verslininkus ir švietimo bei mokymo keliu didinant
jaunimo verslininkiškumo reikšmės suvokimą.
Kaip jauni žmonės išmoksta pradėti verslą
Švedijos nepelno organizacija ,,Communicare” ugdo jaunimo verslininkiškumą, kad jie kurtų
darbo vietas, o ne ieškotų jų. Jaunimas nuo 18 iki 25 metų amžiaus ir teoriškai, ir pratiškai
mokosi kaip įsteigti, likviduoti įmonę ir jai vadovauti.

http://www.communicare.nu
•

Reikia geresnės informacijos, geresnio švietimo ir mokymo

Jaunimas kritikuoja, kad ypač trūksta informacijos darbo rinkos klausimais. Jie taip
pat mano, kad darbo rinkos prieinamumas daugiausia – bet nevisiškai – priklauso nuo
išsilavinimo ir profesinio pasirengimo. Pradėję dirbti, jauni žmonės nuolat turi
tobulinti savo kvalifikacijas ir įgūdžius, kad prisitaikytų prie darbo gyvenime
vykstančių pokyčių.
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Jaunimas nemano, kad formalioji švietimo sistema juos parengia darbo rinkos
iššūkiams. Jauni žmonės mato (privataus) darbo pasaulio ir (viešojo) švietimo bei
mokymo sektoriaus atotrūkį. Tiltai tarp tų sektorių padėtų išspręsti sunkumus,
susijusius su švietimo trukme ir kiek tam reikia išleisti pinigų. Jaunimas domisi
informacija, kurią teikia socialinės ir ekonominės organizacijos (profsąjungos,
darbdavių organizacijos ir t. t.), tačiau mano, kad teikiama informacija menka ir
netenkina jų poreikių bei lūkesčių. Jaunimas norėtų, kad profsąjungos ir darbdavių
organizacijos jaunimui būtų patrauklesnės.
Kad jaunimą būtų galima geriau parengti darbo rinkai, nevyriausybinės organizacijos
mano, kad reikalingos geresnio informuotumo ir suvokimo kampanijos tokiose srityse
kaip mokymas, profesinis orientavimas ir socialinės teisės. Taip pat geriau turėtų būti
prieinama informacija apie tokius aspektus, kurie yra netiesiogiai susiję su jaunimo
padėtimi darbo rinkoje, pavyzdžiui, informacija apie sergančių jaunų darbuotojų ar
nėščių moterų teises.
Švietimo tąsa be finansinių nuostolių
Liuksemburge jaunesniems nei 30 metų darbuotojams suteikiamos studijų atostogos, kad jie
tam tikrą laiką galėtų tęsti mokslą. Dėl to finansiškai nenukenčia nei pats darbuotojas, nei
darbdavys, nes valstybė darbdaviui kompensuoja darbuotojo algą.

http://www.snj.lu/s-conge-education.asp
•

Jaunimui reikia ypatingos socialinės apsaugos

Jaunimas mano, kad Europos lygiu reikia daugiau pastangų socialinių teisės aktų
srityje37. Labai pasunkėjo galimybė patekti į darbo rinką ir labai išaugo žinių, darbo
patirties, geografinio ir asmeninio lankstumo reikalavimai. Tačiau socialinės teisės,
ypač specialiai jaunimo poreikiams skirti teisės aktai, atsilieka nuo didėjančio darbo
rinkos spaudimo. Vis dar pasitaiko tautinių mažumų, moterų, žmonių su negalia ir t. t.
diskriminacijos atvejų38. Todėl jaunimas yra už labiau ,,socialinę Europą”.
37

Socialinės politikos dienotvarkėje (COM(2000)379, 2000 06 28) Komisija numatė labai įvairių
priemonių, pavyzdžiui, realizuoti visą Europos užimtumo potencialą, sukuriant daugiau ri geresnių
darbo vietų, priemones socialinei apsaugai modernizuoti ir pagerinti, skatinti socialinę įtrauktį, stiprinti
lyčių lygybę ir pagrindines teises, kovoti su diskriminacija ir priemones tarptautiniam
bendradarbiavimui plėsti ir skatinti, padėti socialiniam dialogui susidoroti su įvairiais uždaviniais.
38
2000 m. birželio mėn., remdamasi EB sutarties 13 straipsniu, Taryba priėmė direktyvą dėl lygių
galimybių nepriklausomai nuo rasinės ar tautinės kilmės. 2000 m. lapkričio mėn., remdamasi tuo pačiu
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Jaunimo nuomone, pagrindinis dalykas, kurio vyriausybės ir Europos Komisija turėtų
siekti, - visiškas užimtumas Europos Sąjungoje39. Jaunimas siūlo būdus ir priemones,
kaip tai įvykdyti: trumpinti darbo laiką arba panaudoti sutrumpintą darbo laiką
žmonėms padėti integruotis į darbo rinką, nustatyti minimalias pajamas ir finansinę
paramą, skirtą studijoms užbaigti, vykdyti geresnes ir platesnes viešojo užimtumo
programas ir t. t. Taip pat nurodoma, kad reikia apibrėžti besimokančiųjų ir stažuotojų
Europos statusą.
Nevyriausybinės organizacijos susirūpinusios, kad vis dažniau jaunimas samdomas
nepastoviam ir nepakankamai apsaugotam darbui, pavyzdžiui, jauni žmonės atlieka
studentiškus, sezoninius, mokomuosius darbus, su jais sudaromos trumpalaikės arba
terminuotos sutartys. Jaunimas gana dažnai išnaudojamas, gauna mažą darbo
atlyginimą ir nukenčia nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Visoje Europoje jaunimo
procentas yra per didelis tam tikruose darbuose (pavyzdžiui, greito maisto
restoranuose, kurjerių tarnybose, paslaugų sektoriuje ir t. t.) ir tam tikruose naujai
atsiradusiuose darbuose (nuotolinis darbas, darbas namie). Būtent šiuose sektoriuose
tradicinis socialinis dialogas tarp socialinių partnerių yra nepakankamai išplėtotas, ir
todėl darbo sąlygos mažiau reglamentuojamos sutartimis.
Žinok savo teises
,,Žinok savo teises” – tai Britų profsąjungos kongreso (TUC) telefono linija, specialiai
įsteigta padėti jauniems darbuotojams gauti informaciją apie jų darbo teises. TUC planuoja
surengti jauniems darbuotojams skirtą kampaniją darbo teisių klausimu.

http://www.tuc.org.uk/tuc/rights_main.cfm
Labai dažnai jaunimas uždirba nepakankamai, kad galėtų būti savarankiškas: jauni
žmonės priversti gyventi su tėvais net iki trisdešimties metų ar daugiau ir priklauso
nuo jų paramos40. Be to, jaunimas labai dažnai patiria spaudimą ir įtampą darbe. Tai
straipsniu, Taryba nustatė bendruosius lygių galimybių darbe ir užimtume pagrindus (OJ L 303, 2000
12 02) ir patvirtino Bendrijos kovos su diskriminacija veiksmų programą 2001 –2006 m. (OJ L 303,
2000 12 02). Veiksmų programa remia veiklą, kuri nukreipta prieš diskriminaciją rasinės ar tautinės
kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos pagrindu.
39
Europos Tarybos Lisabonoje patvirtintoje strategijoje aiškiai nurodyta, kad ,,strategija turi padėti
Europos Sąjungai atkurti sąlygas visiškam užimtumui”. Visiško užimtumo tikslas yra pakartotas
užimtumo gairėse 2001 m., kuriose Komisija pasiūlė konkrečias priemones, kaip šį tikslą pasiekti.
40
Akivaizdi statistika: 20 proc. turinčių darbą jaunų žmonių sako, kad jų pagrindinės pajamos yra iš
tėvų. Kai jaunų žmonių paklausia, kodėl jie taip ilgai gyvena su tėvais, 70 proc. nurodo finansines
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ypač pastebima jaunose šeimose, kurios turi vaikų, ir šeimose, kuriose yra tik vienas
iš tėvų. Praktiškai jaunimas nežino savo teisių ir iš tikrųjų nedalyvauja
kolektyviniuose susitarimuose. Tai reiškia, kad reglamentavimo bazė turi būti
tobulinama, kad būtų galima atsižvelgti į specifinius jaunimo poreikius.
Apsauga ypač reikalinga tiems, kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Be tokios apsaugos,
jauni žmonės, ypač nuskriaustieji, negali džiaugtis jaunyste kaip pereinamuoju
laikotarpiu nuo vaikystės į suaugusiųjų pasaulį ir kaip socialinio eksperimentavimo,
kūrybingumo, asmenybės, savo nuomonės, atsakomybės ir t. t. plėtojimo laikotarpiu.
3.2. Konsultacijų metu pateikti pasiūlymai
Užimtumas
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
Tobulinti ir stiprinti nacionalines, regionines ir vietos priemones kaip bendros
Europos užimtumo strategijos dalį.
•

Jaunimo informuotumo ir konsultavimo darbo rinkos klausimais tobulinimas:

-

Sukurti patogias informacijos ir konsultacijų paslaugas, pritaikytas jaunimo
poreikiams.

-

Įtraukti vietos sprendimų priėmėjus ir darbdavius į informacijos ir konsultacijų
paslaugas jaunimui.

-

Sukurti konkrečios informacijos šaltinius jaunimui apie laisvas darbo vietas,
darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir t. t. nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu.

-

Platinti informaciją ten, kur jaunimas praleidžia daugiausia laiko, pavyzdžiui,
mokyklose, universitetuose, įdarbinimo įstaigose, klubuose, jaunimo centruose
ir t. t.

priežastis: jie neišgali gyventi atskirai. Nuo 1997 m. iki 2001 m., tėvų kaip pajamų šaltinio svarba dar
labiau išaugo, kai kuriais atvejais gana smarkiai, visose ES šalyse, išskyrus Airiją ir Suomiją. Daugiau
kaip vienas iš dviejų sako, kad didžioji jų pajamų dalis yra gauta iš tėvų ar šeimos (7 proc. daugiau
negu 1997 m.). Šaltinis: EB2001, ten pat.
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-

Esamose informacinėse tarnybose ir orientavimo sistemose sudaryti specialiai
jaunimui skirtus informacinius vienetus, kurie būtų pritaikyti vietos
poreikiams ir asmeniniams veiksmų planams.

•

-

Raginti profsąjungas stengtis, kad jos jaunimui būtų patrauklesnės.

-

Skatinti darbdavius padėti planuoti karjerą

Tobulinti profesinio rengimo apimtį ir kokybę:
-

Išplėsti pameistrystės ir stažuočių schemas.

-

Profesinio rengimo metu mokyti labai įvairių įgūdžių.

-

Gerinti kalbų mokymą ir IT įgūdžius.

-

Priežiūrėti profesinio rengimo įstaigas ir vertinti jaunimui siūlomas profesinio
rengimo schemas.

•

Palengvinti profesinio rengimo prieinamumą, ypač jaunimui su negalia, socialiai
išskirtiems asmenims ir asmenims, kuriems gresia socialinė išskirtis;

•

-

Suteikti galimybę gauti profesinį pasirengimą nemokamai.

-

Tobulinti profesionalų, dirbančių su jaunimu, profesinį rengimą.

Gerinti perėjimą nuo mokymosi prie darbo:
-

Teikti galimybes studijuoti ar mokytis dirbant, teikti galimybes studentams
rasti darbą, organizuoti vakarinius kursus ar dvigubas profesinio mokymo ir
mokymo sistemas.

-

Remti asociacijas, susijusias su darbu.

-

Kurti strategines viešąsias ir privačias partnerystes, kad jaunimas būtų geriau
integruotas į darbo rinką.

-

Mažinti tik tam tikrai lyčiai tinkamas profesijas ir įvairių darbų atlyginimo
skirtumus.

-

Siekti, kad pereinamuoju nuo mokyklos prie darbo laikotarpiu jaunimas galėtų
turėti

,,dvigubą

statusą”

–

stažuotojo/mokinio/studento

ir

darbininko/darbuotojo.

•

-

Sudaryti studijų pabaigos stipendijų schemą.

-

Gerinti jaunimui siūlomų darbų kokybę.

Palengvinti jaunimui verstis verslininkyste:
-

Mažinti ar šalinti kliūtis, susijusias su administracine ir mokesčių našta,
mokesčių ir finansų taisyklėmis, ekonominiais ir socialiniais nuostatais ir t. t.,
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kurie gali kliudyti jaunimui savarankiškai dirbti ir steigti smulkųjį verslą.
Palengvinti jaunimui galimybę gauti finansinių išteklių ir pasinaudoti
konsultacinėmis paslaugomis.
-

Jauniems verslininkams teikti finansinę ir logistinę paramą.

-

Palengvinti socialinio draudimo naštą jauniems savarankiškai dirbantiems
asmenims.

Europos lygiu
•

Siekti jaunimo visiško užimtumo ir toliau turi likti pagrindiniu valstybių narių ir
Europos Komisijos uždaviniu:
-

Stiprinti ES politikos specifiškumą jaunimo klausimais, geriau koordinuojant
įvairių lygių ir įvairių sričių sprendimus.

-

Įtraukti pilietinę visuomenę ir tikslines grupes į reguliarias konsultacijas
Europos užimtumo strategijos klausimais.

-

Remti naujoviškus projektus, skirtus vėl integruoti į darbo rinką jaunus
bedarbius.

-

Teikti informaciją apie darbo ir mokymosi galimybes ir profesijas, kurios
pripažįstamos visoje Europoje.

•

-

Gerinti jaunų stažuotojų ir besimokančiųjų Europos statusą.

-

Sukurti informacinį interneto puslapį, skirtą konkrečiai jaunimo poreikiams.

Gerinti profesinių įgūdžių ir gebėjimų perdavimo ir pripažinimo sistemas tarp
valstybių narių:
-

Gerinti ir integruoti pripažinimo sistemas (pavyzdžiui, EKĮS, NARIC,
Europass)41.

-

Pripažinti ir remti įgūdžius ir gebėjimus, įgytus kitoje ES valstybėje narėje
arba savanoriškoje tarnyboje ar pagal neformalaus mokymosi schemas.

Socialinė įtrauktis

41

EKĮS: Europos kreditų įskaitymo sistema; NARICs: Nacionaliniai akademinio pripažinimo
informacijos centrai; Europass: pasas, kuriame registruojamos formaliuoju ir neformaliuoju būdu
įgytos žinios ir patirtis.
56

Tobulinti ir stiprinti nacionalines, regionines ir vietos priemones kaip Europos
socialinės įtraukties strategijos dalį.
•

Suteikti jaunimui galimybes naudotis ištekliais, teisėmis ir paslaugomis:
-

padoriu ir sveiku būstu;

-

tinkama sveikatos priežiūra;

-

kitomis viešosiomis ir privačiomis paslaugomis, pavyzdžiui, teisės, kultūros,
sporto ir poilsio srityse;

-

galimybe naudotis naujais ištekliais, teisėmis ir paslaugomis, pritaikytomis
konkretiems jaunimo, patiriančio socialinius ir ekonominius sunkumus,
poreikiams;

-

,,antro šanso” galimybe jau kartą tam tikrose specialiose (reabilitacijos,
profesinio rengimo ir t. t.) schemose dalyvavusiam ir su jų reikalavimais
nesusidorojusiam jaunimui.

•

Sukurti prevencinę metodiką, skirtą kuo anksčiau išsiaiškinti jaunimo socialinės
išskirties priežastis:
-

Daugiau dėmesio skirti asmeniui ir jo individualiems poreikiams.

-

Ypatingą dėmesį skirti jaunimo poreikiams vietos ir regioniniu lygiu tokiose
srityse kaip sveikatos centrai, konsultacijos ir orientavimas, kultūrinė veikla,
sportas, darželiai ir lopšeliai, būstas, transportas ir t. t., svarbiausia
nepamirštant tų, kurie yra jau socialiai išskirti arba kuriems yra pavojus būti
socialiai išskirtiems (pavyzdžiui, vienišoms motinoms ar tėvams).

-

Gerinti tautinių mažumų socialinę įtrauktį.

-

Socialiniams darbuotojams padedant, tobulinti konfliktų sprendimo būdus.

-

Užtikrinti, kad sistemingai būtų įgyvendinamos darbo sąlygų, socialinių teisių
ir socialinės rūpybos strategijos.

•

Reformuoti socialinės apsaugos sistemas ir teisės aktus socialiniais klausimais:
-

Užtikrinti kartų solidarumą pensijų schemų atžvilgiu.

-

Šalinti diskriminaciją (pavyzdžiui, moterų, jaunų žmonių su negalia, tautinių
mažumų) socialinės rūpybos sistemose.

-

Atsižvelgti į jaunimo, ypač nuskriausto jaunimo, poreikius socialinės srities
įstatymuose tokiais klausimais kaip nepastovios darbo sutartys, lanksčios
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darbo valandos, vienodas atlyginimas už darbą, nelaimingi atsitikimai darbe,
galimybė pasinaudoti jaunoms šeimoms skirtomis priemonėmis.
-

Teikti jaunimui informaciją apie jų teises ir socialinę apsaugą.

Europos lygiu
•

Taikant socialinės įtraukties priemones, prioritetą teikti pažeidžiamiausio jaunimo
poreikiams42;

•

Europos programoms padedant, aktyvinti jaunimo socialinės įtraukties darbą43;

•

Padėti įtraukti jaunimą į visuomenę remiantis Europos lygio užimtumo
programomis ir politika.

4. KUO GERIAU IŠNAUDOTI LAIKĄ KOL JAUNAS
4.1.Rezultatų analizė
Konsultacijų metu paaiškėjo, kad problemos, kurios turi įtakos jaunimo gerovei ir
savarankiškumui, yra labai įvairios. Aplinkos apsauga, imigracija, žiniasklaida,
teisinės sistemos, sveikata, narkotikų vartojimas, sekso klausimai, sportas, asmens
saugumas ir t. t. – visi šie klausimai vienaip ar kitaip daro įtaką jaunimo gyvenimui ir
tam, kaip jis dalyvauja viešajame gyvenime, švietime ir ieškant darbo. Pavyzdžiui,
jaunimo sveikata arba su ja susiję dalykai – narkotikai, seksas, asmens saugumas,
mityba ir t. t. – apsprendžia jaunimo norą ir galėjimą lankyti mokyklą ar profesinio
rengimo kursus. Be to, tam, kaip jaunimas mato visuomenę ir visuomenės teikiamas
jam galimybes, įtakos turi, kaip ,,suaugusiųjų pasaulis” sprendžia šiuos klausimus.
Visuomenė, kuri jaunimo nuomone, negali susitvarkyti, pavyzdžiui, su aplinkos

42

2000 m. birželio mėn. Komisija Tarybai ir Parlamentui pateikė pasiūlymą dėl daugiametės
programos, skirtos valstybių narių bendradarbiavimui skatinti socialinės įtraukties politikos srityje
(COM(2000) 368, 2000 06 16). Programos tikslas – sukurti integruotą socialinės išskirties sprendimo
sistemą, sujungiant įvairią politiką užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo ir mokymo, sveikatos ir
būsto klausimais. Programoje nėra minimos konkrečios tikslinės grupės. Galutinis sprendimas dėl
tokios programos priklauso nuo Tarybos ir Europos Parlamento bendro sprendimo.
43
Daugelyje Europos programų ir finansavimo linijų tokių kaip, pavyzdžiui, JAUNIMO, SOCRATES,
LEONARDO, kovos prieš diskriminaciją ir t. t., pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, kilusiam iš
nuskriaustųjų sluoksnių. Europos socialinis fondas remia nacionalinio lygio priemones, kurios ,,remia
profesinę jaunimo integraciją”.
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problemomis arba kurioje aplinkos apsaugos sprendimai yra grynai retoriški,
neskatina aktyvaus jaunimo pilietiškumo.
•

Gerovė remiasi teisingumu ir diskriminacijos nebuvimu

Jaunimas gerovę supranta labai plačiai. Jis mano, kad saviugda ir savarankiškumas
priklauso nuo tinkamos socialinės aplinkos, kurioje nėra diskriminacijos ir kuri yra
teisinga ir saugo įvairovę. Brėžiama tiesi linija tarp jauno žmogaus gerovės ir to, kaip
visuomenė kovoja su bet kokia neteisybės tarp kartų forma, socialinių grupių
nepagrįsta išskirtimi ir diskriminacija, už didesnę teisybę ir teisingesnį vertybių ir
galimybių paskirstymą pasaulyje.
Rūpybos sistemos ir sveikatos priežiūros paslaugos iš principo turi būti prieinamos
visiems vienodomis sąlygomis be jokios diskriminacijos. Tai reiškia, kad būtina
visiškai atsižvelgti į specifinę nuskriausto jaunimo padėtį. Jaunimo su fizine ar protine
negalia socialinės ir ekonominės sąlygos yra blogos. Invalidų vežimėliuose sėdintiems
asmenims sunku patekti į kultūros renginius. Kitiems jauniems žmonėms su negalia
neprieinamas

internetas;

nepakankamai

išplėtota

fizinių

pratimų

ir

sporto

infrastruktūra, labai dažnai visuomenėje nepakankamai pripažįstamos ir remiamos už
savo interesus kovojančios grupės.
,,Paprasčiausiai euras”
Šio projekto tikslas – įvertinti dabartinę padėtį ir išmokyti jaunus žmones su protine
negalia naudotis euru 15 Europos Sąjungos valstybių ir skatinti jiems, jų šeimoms ir
profesionalams skirtą informaciją apie eurą. Projektas parengė apie eurą vadovą,
lengvai skaitomą interneto puslapį (su galimybe naudoti simbolių kalbą) ir mokomąją
vaizdajuostę.
Http://www.fvo.nl/html/euro/irish/project.htm
Yra duomenų, kuriuos patvirtino konsultacijos ir ypač mokslininkai, kad Europoje
atsiranda naujos socialinės nelygybės ir kultūrinių skirtumų rūšys, pastebimos tarp
įvairių jaunimo grupių. Šių dienų realybei būdinga, viena vertus, vis didėjantis
jaunimo gyvenimo būdo vienodumas (muzika, rūbai ir t. t.) ir, antra vertus, didėjantys
galimybių skirtumai, prisidedantys prie įtampos, kuri jau yra tarp kartų, lyčių, įvairių
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tautinių grupių ir skirtingo ekonominio išsivystymo regionų. Neturtingesnėse Europos
visuomenėse modernizacija vyksta selektyviai ir iš jos turi naudos tik nedideli
jaunimo sluoksniai.
• Savarankiškumui reikia pajamų, socialinės apsaugos ir būsto
Jaunimas mano, kad svarbiausia kliūtis socialinei integracijai, gerovei ir
savarankiškumui – finansinių išteklių trūkumas, ir siūlo nuodugnią viešosios rūpybos
ir socialinės apsaugos sistemų reformą, kad tos sistemos tinkamai ir vienodomis
sąlygomis apimtų visus jaunus žmones nepriklausomai nuo jų statuso visuomenėje ir
darbo rinkoje (įskaitant tuos, kurie nelanko mokyklos ir neturi darbo). Paslaugos turi
būti lengvai prieinamos, net retai apgyvendintose vietose. Jaunimas turi gauti daugiau
ir ankstyvesnės informacijos apie jų socialinę apsaugą.
Labai trūksta finansiškai prieinamo būsto, kad jaunimas galėtų gyventi savarankiškai
ir atskirai nuo tėvų ar sukurti šeimą. Buvo labai pabrėžta, kad socialinė apsauga turi
užpildyti visas spragas ir pasiekti visus jaunus žmones, įskaitant, pavyzdžiui, ,,nulinio
statuso” žmones. Jaunimas mano, kad transferai ir (arba) minimalios pajamos
nepriklausomai nuo socialinė padėties ir užimtumo – svarbios priemonės, kurios
jauniems žmonėms padėtų darytis vis labiau savarankiškais.
,,L’Étage” – pagalba sunkumus patiriančiam jaunimui
Pagrindinis ,,L’Étage” tikslas – pasirūpinti jaunais žmonėmis, kurie patiria labai didelius
sunkumus, ir padėti jiems išsiugdyti savigarbą bei orumą. Už nominalią sumą jauni žmonės
gali ateiti ir pavalgyti du kartus per dieną. Centras stengiasi padėti rasti būstą ir prieglobstį,
jo adresu galima naudotis oficialaus susirašinėjimo tikslais (pavyzdžiui, siunčiant gyvenimo
aprašymą) ir gauti sveikatos draudimo pašalpas.
Association Espérance, 19, quai des Bateliers, F – 67000 STRASBOURG, tel ++33 388
3570768

•

Rūpintis protine ir fizine sveikata ir vengti narkotikų

Pagrindinė konsultacijų išvada – didelis informacijos prevencinės sveikatos priežiūros
ir visuotinio švietimo klausimais poreikis ir reikalavimas, kad ji sudarytų mokyklose
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mokomojo turinio dalį ir būtų skleidžiama dirbant su jaunimu. Darbas su jaunimu
vaidina svarbų vaidmenį jaunų žmonių saviugdai. Vienmečių vykdomos švietimo
programos ir aktyvus jaunimo bendradarbiavimas kitose programose taip pat
naudingos priemonės. Prevencinis darbas turi skatinti pozityvų ir sveiką gyvenimo
būdą. Jaunimas turi geriau suvokti atsakomybę už savo kūną, pavyzdžiui, maitinimąsi.
,,MAHIS – galimybės jumyse”
Mahis – suomių bendradarbiavimo programa, kuri padeda jaunimui tvarkyti savo gyvenimą
ir mobilizuoja suaugusiųjų paramą ir bendravimą su vienmečių grupėmis. Programos tikslas
– ugdyti pasitikėjimą savimi ir savo ateitimi. Mahis siūlo alternatyvas narkotikams ir pateikia
konkrečius pavyzdžius, kaip susidorojama su socialiniu spaudimu.
http://www.nuortenakatemia.fi/

Jaunimas nori daugiau informacijos visais su sveikata, saviugda, vartojimo prekėmis
ir aplinkosauga susijusiais klausimais. Tokią informaciją būtina teikti mokyklose44,
dirbant su jaunimu, konsultacinių paslaugų metu ir žiniasklaidoje. Sveikatos
priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nemokamai ir be jokios diskriminacijos.
Jaunimui skirti sveikatos centrai – būtina tokios priežiūros prielaida.
Visuomenės sveikatos politikoje daugiau dėmesio turi būti skiriama toms
problemoms, kurios yra susijusios konkrečiai su jaunimo sveikata. Norint tikros
pažangos šioje srityje, būtina daugiau konkrečių tyrimų ir daugiau statistikos bei
informacijos apie jaunimo sveikatą žiniasklaidoje.
Manoma, kad didžiausios problemos - rūkymas, gėrimas ir piktnaudžiavimas teisėtais
vaistais. Jaunimo suvartojami nikotino, alkoholio, saldaus ir riebaus maisto kiekiai
nuolat didėja. Didelis savižudybių procentas tarp Europos jaunimo rodo sunkiai
įveikiamas su gerove susijusias problemas.
Jaunimas mano, kad narkomanija turi būti pripažinta ne nusikaltimu, o liga, ir
atitinkamai gydoma. Jauni žmonės pabrėžia, kad būtinos platesnės ir veiksmingesnės
prevencinės programos, kuriose dalyvautų prevencinės vienmečių grupės, būtų
44

Skatindamos geresnę jaunimo sveikatos priežiūrą, Europos Komisija, Pasaulio sveikatos organizacija
ir Europos Taryba dirba kartu sukurtame tinkle ,, Europos sveikatos priežiūros skatinimo mokyklų
tinklas” (ENHPS). Tai konkretus informacinės kampanijos, kurią vykdo šios trys organizacijos,
siekdamos bendrų sveikatos priežiūros skatinimo tikslų, pavyzdys.
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teikiamos konsultacinės paslaugos ir tinkamos gydymo ir perauklėjimo galimybės.
Sudėtine tokių programų dalimi turi būti tėvų teikiama informacija. Tačiau kokia
kryptimi turi būti vykdoma politika narkomanijos klausimais, nuomonės išsiskiria.
Kai kuriose šalyse jaunimas palaiko griežtesnę pažiūrą į narkotikus, įskaitant cigaretes
ir alkoholį. Kitose šalyse jaunimas nori, kad už kanapių bei jų šalutinių produktų
vartojimą, gamybą ir prekybą medicinos ir praktiniais tikslais nebūtų baudžiama, bet
reikalauja, kad stiprūs narkotikai būtų ir toliau dar griežčiau draudžiami.
Reikalaujama daugiau pastangų skirti psichinei sveikatai, jos prevencijai (ypač
konsultacinėms paslaugoms) ir priežiūros įstaigoms, specialiai skirtoms jaunimui.
Statistika, kiek jaunų žmonių serga psichinėmis ligomis, turėtų būti išsamesnė.
,,Penumbra” – parama jauniems žmonėms su protine negalia
Penumbra – Škotijos savanoriška organizacija, jau 15 metų veikianti psichinės sveikatos
srityje. Ji siekia paskatinti jaunus žmones su negalia įgyti įgūdžių ir pasitikėjimo, aptaria
sunkias jų gyvenimo problemas ir padeda jiems suprasti, kad galėjimas ką nors padaryti
glūdi juose pačiuose. Per šiuos metus organizacija sukūrė paslaugas, kurias galima gauti
,,užbėgus trumpam”, ir pradėjo teikti paramą labai įvairioms grupėms (turinčioms valgymo
sutrikimų, piktnaudžiaujančioms narkotikais ir alkoholiu).

Http://www.penumbra.org.uk/youngpeople/youngpeoplecontent.html
•

Daugiau atvirumo sekso klausimais

Jaunimas į seksą žiūri kaip į svarbų jų gerovės ir asmeninio savarankiškumo
elementą. Jiems reikia daugiau informacijos apie seksą, ypač švietimo sekso
klausimais, informacijos apie apsisaugojimo nuo nėštumo priemones, lytines ligas ir t.
t. Tokią informaciją jie turėtų gauti tiek mokyklose, tiek už mokyklos ribų
neformalaus mokymosi aplinkoje, pavyzdžiui, jaunimo organizacijose, poilsio ir
sporto įstaigose ir t. t.
Šiaurės šalių nutarimas dėl paauglių seksualinės sveikatos ir teisių
,,Šiaurės šalių nutarimą” parengė Penkių Šiaurės šalių šeimos planavimo asociacijos JT
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir plėtros klausimais, įvykusios Kaire 1994 m., priimtos
Veiksmų programos pagrindu. Tai svarbi priemonė, kuria siekiama parodyti, kad tikslios
informacijos suteikimas jaunimui neskatina jų turėti lytinius santykius, bet užtikrina, kad tais

62

atvejais, kai jie turės lytinius santykius, tie santykiai bus saugūs.

Http://www.mirror.ippf.org/cairo/issues/9906/nordic.htm
Jaunimas reikalauja, kad informacija ir konsultacijos, apsisaugojimo nuo nėštumo
priemonės ir švietimas sekso klausimais būtų vienodai prieinami visiems jauniems
žmonėms nepriklausomai nuo jų kultūrinės aplinkos. Jie taip pat reikalauja, kad būtų
įteisinti abortai. Paauglių nėštumas išskiriamas kaip itin svarbi spręstina problema.
Visos seksualinio išnaudojimo formos tokios kaip seksualinis turizmas, vaikų
seksualinis išnaudojimas vienareikšmiškai smerkiamos. Kritikuojamas ir smerkiamas
nepakantumas tam tikrai seksualinei orientacijai. Jaunimas palaiko pozityvias
priemones, kurios padėtų toleruoti seksualinę įvairovę.
Šeimoje iškylančius sunkumus galėtų padėti įveikti paties jaunimo (,,vienmečių”)
organizuojamas švietimas sekso klausimais; tokiu būdu galima pasiekti ir žmones,
kuriems sunku kalbėti tokiais klausimais. Specifiniai auklėjimo metodai būtini
jaunoms mergaitėms, kurios priklauso tautinėms mažumoms ir (arba) kurios kilusios
iš nuskriaustųjų sluoksnių, kadangi daugeliui iš jų motinystė – vienintelis socialinės
integracijos būdas.
• Daugiau dėmesio šeimos ir lyčių problemoms
Jaunimas mano, kad per pastaruosius dešimtmečius dar labai nedaug nuveikta lyčių
lygybės srityje. Aiškiai suvokiama, kad didesnio lygiateisiškumo reikia vyrų ir moterų
santykiuose visuomenėje ir reikia geriau suvokti lyčių specifinius stereotipus ir
vaidmenis. Jaunimas mano, kad reikia pergalvoti tradicinius lyčių vaidmenis, ypač
didelio nedarbo ir menkų viešųjų paslaugų (vaikų priežiūra) srityse.
Mobilizuoti jaunas moteris už lygybę Europoje
1999 m. rugsėjo mėn. Europos moterų lobizmas (EWL) pradėjo vykdyti projektą,
pavadintą ,,Mobilizuoti jaunas moteris už lygybę Europoje”. Projekto tikslas – įtraukti
jaunoms moterims rūpimus klausimus į Europos ir nacionalinę politiką, pritraukiant daugiau
jaunų moterų į organizuotus veiksmus ir sprendimų priėmimą.

Http://www.womenlobby.org
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Manoma, kad ateityje pagrindinis uždavinys bus suderinti šeimą ir darbą, pavyzdžiui,
suteikiant tėvams atostogas ir geresnes vaikų priežiūros paslaugas. Ypatingą dėmesį
čia reikia skirti specifiniams mergaičių ir jaunų moterų poreikiams, ypač susijusiems
su jų sveikata ir saugumu. Dar dažnai pasitaiko smurtas prieš moteris ir reikia dėl to
imtis priemonių. Tam tikrose stresinėse situacijose jaunos moterys dažniau nei
berniukai ar jauni vyrai suserga tam tikromis ligomis tokiomis kaip bulimija ir
anoreksija nerviniu pagrindu. Daugelis jaunų žmonių reikalauja didesnės materialinės
ir moralinės paramos šeimoms, įskaitant ir nesusituokusias poras, turinčias vaikų.
•

Savo kultūros išreiškimas

Jaunimas pabrėžia, kad svarbią reikšmę jų gerovei ir saviugdai turi visų formų
kultūrinė veikla. Jaunimas siūlo keisti švietimo mokomąjį turinį, neformalųjų
mokymą ir valdžios institucijų kultūros politiką. Jaunimas mano, kad kultūrinis
mokymasis yra galinga priemonė ugdant tuos socialinius įgūdžius, kurie yra būtini
žinių visuomenės pažangai.
Klubas 15-29 – jaunų mažiau galimybių turinčių žmonių meninė veikla
Graikijos Klubas 15-29 skirtas vaikinams ir merginoms, kurie nedalyvauja jokiose
organizacijose. Po šio klubo ,,skėčiu” vykdomos įvairios jaunimo poilsio programos. Vienas
iš klubo tikslų – pasiekti jaunus žmones, gyvenančius tolimuose rajonuose, ir žmones su
negalia, kad būtų galima pašalinti kultūrinę ir išsilavinimo nelygybę, taip pat vykdyti
meninius projektus, pavyzdžiui, teatrinio meno projektus, kuriuose galėtų dalyvauti kurtieji ir
aklieji.

Http://www.neagenia.gr/club1529b.html
Tačiau jaunimas mano, kad jaunimo kultūrai pavojų kelią informacijos perteklius ir
komercializacija. Jauni žmonės jaučia, kad jie tampa komercinių jėgų, kurios bando
paveikti jų kaip vartotojų elgesį, taikiniu. Dėl to gali susidaryti tokia padėtis, kai
jaunimas bus verčiamas užsidirbti pinigų ankstyvame amžiuje, kad galėtų neatsilikti
nuo rinkos peršamų stereotipinių modelių.
Šiuo metu, kai skirtumai tarp jaunimo ir suaugusiųjų kultūros nyksta, atsiranda naujos
ir kartais daugialytės kultūros. Manoma, kad šiandien naujosios kultūros apraiškos
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bus mažiau priklausomos nuo amžiaus. Tačiau svarbu, kad jaunimas galėtų kurti ir
išreikšti savo pačių kultūrą.
• Jaunimas nori būti saugesnis ir daugiau žinoti apie aplinkos apsaugą
Jaunimas mano, kad saugumas mieste ir autoįvykių prevencija yra nemažiau svarbūs
kaip sauga darbe. Todėl reikalingi griežtesni standartai ir geresni reguliavimo
mechanizmai.
Jaunimas labai domisi aplinkosaugos klausimais, nes jie turi svarbią įtaką jų
gyvenimo sąlygoms ir gerovei. Daug jaunų žmonių suvokia sveikos aplinkos svarbą ir
norėtų daugiau žinoti apie tai, ką praktikoje reiškia subalansuota plėtra. Tai atitinka
Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos45 tikslus, nes pagal tą programą siekiama
skatinti švietimą aplinkos apsaugos klausimais ir ieškoti būtų, kaip šiuo atžvilgiu kelti
visuomenės sąmoningumą. Aplinkos apsaugos klausimus reikia įtraukti į mokyklų
mokomąjį turinį ir sukurti švietimo programas, pagal kurias žmonės būtų mokomi
gyventi pagal ,,žaliuosius principus”.
4.2. Konsultacijų metu pateikti pasiūlymai
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Materialinės gerovės sąlygos:
-

daugiau pastangų gerinti būsto sąlygas;

-

pakankama socialinė ir kultūrinė infrastruktūra visiems jauniems žmonėms,
įskaitant mažas pajamas turinčius ir kaimo vietovėse gyvenančius žmones.

•

•

Sveikatos ir narkotikų politikos srityje:
-

sveikatos priežiūros paslaugos be jokios diskriminacijos;

-

sveikatos priežiūros priemonių bendras tobulinimas;

švietimo

sveikatos

klausimais

skatinimas

(įskaitant

klausimus);
45

didesnė parama informacijos ir prevencijos programoms;
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vartotojų

apsaugos

•

-

geresnis komunikacijos ir sąmoningumo skatinimas žiniasklaidoje;

-

vienmečių grupių informavimas ir konsultavimas;

-

informacija tėvams;

-

geresnis narkomanų gydymas, pageidautina specialiuose centruose;

-

didesnė parama tyrimams ir statistikai sveikatos srityje.

Kitos problemos (psichinė sveikata, sekso klausimai, šeima, lyčių lygybė, asmens
sauga):
-

plačiau taikoma sveikatos priežiūra psichologinių sutrikimų ir psichosomatinių
susirgimų srityje;

-

geresnės konsultacinės paslaugos ankstyvame amžiuje ir specialių psichinės
sveikatos priežiūros centrų kūrimas;

-

geresnės psichinėmis ligomis sergančių jaunų žmonių reintegravimo
programos;

-

labiau prieinama informacija ir konsultacijos sekso klausimais;

-

daugiau paramos nėštumų prevencijos ir šeimos planavimo programoms;

-

geresni ir didesni terapijos centrai, skirti seksualinio išnaudojimo ir smurto
aukoms;

-

geresnė materialinė ir organizacinė parama šeimoms, ypač vaikų priežiūros
įstaigos prieinamomis kainomis;

-

visoms moterims vienodai ir nemokamai prieinamos paslaugos seksualinės
sveikatos ir motinystės klausimais;

-

griežtesni saugos darbe kriterijai ir griežtesnis jų taikymas;

-

specialios jaunų vairuotojų rengimo įstaigos;

-

patrauklios viešojo transporto paslaugos net ir neįprastomis valandomis;

-

sąmoningumo ugdymas aplinkos apsaugos srityje, parama švietimui šiais
klausimais ir formaliose, ir neformaliose mokymosi sistemose.

Europos lygiu
Europos Sąjunga raginama daugiau sutelkti dėmesį į dvi savo veiklos kryptis:
nustatyti tam tikrus standartus ir priartinti savo politiką bei programas prie jaunimo
poreikių.

66

•

Darant prielaidą, kad Europos Sąjunga sugebės nustatyti tam tikrus standartus,
siūlomos keturios tokių standartų grupės:
-

standartai, užtikrinantys visų jaunų žmonių tinkamą socialinę apsaugą be
jokios diskriminacijos, išlaikant teisingumo principus kartų atžvilgiu;

-

standartai, užtikrinantys be jokios diskriminacijos visų jaunų žmonių sveikatos
priežiūrą, pakankamai lanksčią, kad būtų galima atsižvelgti į tam tikrų
jaunimo grupių specialius poreikius, ir pabrėžiant prevencinį jos vaidmenį;

-

Europos politikos standartai narkotikų ir kitų medžiagų piktnaudžiavimo
srityje, atsižvelgiant į šiandienines realijas, į piktnaudžiavimą visomis – ir
teisėtomis, ir neteisėtomis – medžiagomis, traktuojant narkomaniją ne kaip
nusikaltimą, o kaip ligą;

-

Europos standartai, taikomi vaikų priežiūros įstaigoms ir tėvų atostogoms kaip
lyčių lygybės skatinimo ir paramos šeimai priemonei.

•

Kurdama ir vykdydama Europos politiką ir veiksmų programas, Europos Sąjunga
skatinama daugiau atsižvelgti į jaunimo poreikius:
-

Daugiau reikalaujama Europos iniciatyvų, susijusių su jaunimo informuotumu,
ypač tokiose srityse, kurios padeda jaunimui tapti savarankiškais piliečiais;

-

Europos politika turi siekti apsaugoti Europos kultūrų ir gyvenimo būdų
įvairovę;

-

LEONARDO, SOCRATES ir JAUNIMO programos turi būti lengviau
prieinamos jaunimui su negalia ir šiaip nuskriaustiems; daugiau būtina remti
tokius kultūros produktus, kurie prieinami žmonėms su regėjimo ir klausos
sutrikimais.

-

Europos Sąjungoje trūksta duomenų apie atskiroms lytims būdingas ligas.

5. EUROPA, KURI REMIASI VERTYBĖMIS
5.1.Rezultatų analizė
Jaunimas nuo 15 iki 25 metų amžiaus Europą suvokia įvairiai: tai ir Babelio bokštas,
ir biurokratinė mašina, ir pinigų maišas, bet kartu tai ir vieta, kur galima susitikti,
pasikeisti nuomonėmis, ir demokratinių vertybių sergėtoja.
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•

Europos pasaulyje

Nei pavieniai jauni žmonės, nei ištisos jų grupės nenori žiūrėti į Europą vien tik kaip į
didelę ekonominę laisvos prekybos zoną, konkuruojančią su Šiaurės Amerika ar Rytų
Azija. Iniciatyva sukurti Bendriją nereiškia sukurti ,,Europą tvirtovę”, kuri remtųsi
praeities pozicijomis ir reakcijomis: tai, kad Europa tam tikru metu valdė kitus
žemynus, neturi būti pretekstas ir toliau žengti tuo pačiu keliu. Priešingai, Europa turi
įrodyti, kad ji atvira pasauliui, ji turi tapti kultūrų kryžkele, pakantumo ir abipusių
mainų zona.
Taip pat akivaizdu, kad jaunimui Europa reiškia daugiau nei vien Europos Sąjunga.
Jauni žmonės remia Europos Sąjungos plėtrą, nors ir suvokia, kad kandidačių šalių
įstojimas į Sąjungą, buvusių komunistinio režimo šalių perėjimas prie demokratijos,
nuo centralizuotai planuojamos ekonomikos prie rinkos ekonomikos šiek tiek galbūt
pablogins jų pačių padėtį.
•

Europa, vertybių sergėtoja

Jauni žmonės ir jaunimo organizacijos ir toliau palaiko Europos taikos, klestėjimo ir
demokratijos idealus. Visiems suprantama, kad aiškus teisių ir laisvių teigimas
šiandien svarbesnis už ekonomikos klausimus. Jaunimas nėra abejingas vienybės
įvairovėje siekiams.
Kovos su diskriminacija klausimas iškildavo visose diskusijose. Solidarumas, lygybė
ir kultūrų įvairovė – vertės, kurias jaunimas vieningai palaiko. Šios vertės ir
bendradarbiavimas su visu pasauliu sudaro Europos integracijos pagrindą. Visi
konsultacijų dalyviai išreiškė siekį kurti bendrą Europos politiką, kuri gintų visuotines
pagrindines teises.
Jaunimas reikalauja, kad Amsterdamo sutarties straipsnis dėl kovos su diskriminacija
(13 straipsnis) būtų skrupulingai vykdomas; tai įpareigoja Europos institucijas imtis
priemonių kovoti su diskriminacija lyties, rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos pagrindu. Šis straipsnis

68

pirmiausia buvo oficialiai įtrauktas į kovos su diskriminacija veiksmų planą, kurio
pagrindinis tikslas – mobilizuoti žmones ir keisti praktiką bei pažiūras. Šias pastangas
būtina tęsti.
Jaunimas taip pat baiminasi dėl tam tikrų globalizacijos padarinių, dėl kurių gali
atsirasti ar padidėti nelygybė tarp įvairių gyventojų sluoksnių ir pasaulio regionų.
Jaunimas labai susirūpinęs dėl prekybos žmonėmis, nes tai – tarptautinė skurdo
pasekmė.
Portugalijos solidarumo fondo ,,Jaunimo kortelės Timorui”sukūrimas arba kaip
stiprinti solidarumą naudojant iš esmės vartojimo produktą. Jaunimo kortelės yra
dviejų rūšių: standartinė kortelė kainuoja 6 eurai, o ,,MegaCarto Jovem” kainuoja
12 eurų. Nuo 1999 m. sausio 1 d. nuo kiekvienos parduotos standartinės kortelės 0,5
euro skiriama Rytų Timore vykdomiems projektams; nuo kiekvienos ,,Mega
koretelės” skiriama 1 euras.
http://www.timorlorosac.fdti.pt/campanhas/cartaojovem.htm
•

Kova su rasizmu ir ksenofobija

Šioje kovoje yra du aspektai – prevencija ir tvirtos pozicijos (nulinis pakantumas) bet
kokiam ekstremistiniam elgesiui.
Apskritai, jaunimas atviras kitų problemoms, jautriai reaguoja į rasizmo apraiškas ir
yra pasirengęs įnešti savo indėlį. Bet jie taip pat labai jautriai reaguoja į pastebimą
manipuliavimą šiais klausimais.
Todėl politiniuose veiksmuose būtina atsižvelgti į šiuos principus:
-

Apsisaugojimo nuo rasizmo ir ksenofobijos prielaida – švietimas, užimtumas
ir socialinė integracija.

-

Tinkamiausios priemonės – žemiausius jaunimo sluoksnius, ypač mažumas,
apimantys projektai ir neformalusis mokymasis bei švietimas.

-

PATIES JAUNIMO teikiama informacija – geriausias būdas kelti jaunimo
sąmoningumą, ypač šioje srityje.
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-

Tolesni veiksmai turėtų remtis parama visų lygių tinklams ir naujais
komunikacijos kanalais tarp jų.

Visi skirtingi/visi lygūs
Kampanija prieš rasizmą ir nepakantumą, kurią organizavo Europos Taryba 1996 m.
Kampanijos metu buvo sukurtos puikios priemonėsi ir motyvuojamas vienmečių vykdomas
švietimas kovojant su išskirtimi. Nors kampanija buvo vykdoma tik trumpą laiką, buvo
sukurta puiki mokomoji medžiaga, kurią ir dabar naudoja jaunimo organizacijos Europoje.

http://www.ecri.coe.int/
Europos vienmečių mokymo organizacija (EPTO)
Tai jaunų mokytojų Europos tinklas kovai su rasizmu ir ksenofobija. Jo tikslas – tiekti
jaunimui, pirmiausia jaunimo judėjimo vadovams, švietimo priemones, kurios padėtų
organizuoti seminarus pagarbos kultūrų įvairovei klausimais. Šis tinklas egzistuoja dešimtyje
Europos šalių.

http://www.ceji.org/new/epto/frameset2.html
•

Europa, kurioje jaunimas nori dalyvauti

Jaunimas ir jo atstovai reikalauja tokios Europos, kurioje būtų atsižvelgiama į jų
rūpesčius, Europos, kurioje nebūtų išskirties ir pažymėjimo kokia nors žyme.
Jaunimas nori matyti Europą be sienų, kurios galėtų trukdyti studijoms, kelionėms,
darbui ar kasdieniniam gyvenimui. Jauni žmonės nori, kad Europa taptų idealia vieta,
kurioje įstatymai saugo aplinką, paveldą, padeda kovoti su ekstremizmo apraiškomis,
stiprina socialines teises, vienodas galimybes ir t. t.
Europa - visą laiką nebaigta statyba, kurioje vyksta didelė politinė pažanga ir kuri
susideda iš mažų žingsnelių ir veiksmų prie pačių visuomenės pagrindų. Konsultacijų
metu kai kurie jauni žmonės išreiškė apgailestavimą, kad yra daug sunkiai suprantamų
ir sudėtingų dalykų; kiti išreiškė viltį. Bet visi pareiškė norą dalyvauti Europos
integracijoje ne tik kaip jaunimas, bet kaip piliečiai, reiškiantys viešai savo nuomonę
klausimais, kurie jiems įdomūs ir (arba) su jais susiję. Tačiau nepakanka vien
išklausyti jaunimą.
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Asociacijos, kurioms pagal jų pobūdį dažnai tenka susidurti su Bendrijos
institucijomis (pateikti pareiškimus dotacijoms, įtraukti projektus į programas ir t. t.),
skundžiasi esamų struktūrų sudėtingumu. Europos jaunimo forumas išreiškė mintį,
kad būtina sukurti naują žinybą, kuri rūpintųsi techninės pagalbos teikimu platesnio
masto politikai jaunimo klausimais.
InfoMobil – praktinė informacija apie Europos šalis
InfoMobil - ERYICA jaunimo informacinio tinklo teikiama interneto paslauga. Informacija
apima tokias sritis kaip studijos, užimtumas, mokymas, būstas, kultūra ir sportas, laisvalaikis,
sveikata, jaunimo informacijos paslaugos, socialinės paslaugos, transportas ir t. t. daugiau
kaip 20 šalių.
http://www.eryica.org/infomobil/

Vis dėlto atrodo, kad jaunesniosios kartos požiūris į Europą verčia tyrinėtojus ir
mokslininkus ne kartą įspėti nepasikliauti plačiai paplitusiais teiginiais, jog šios
dienos jaunimas taps ,,pirmaisiais tikrais europiečiais”. Daugelis jaunų žmonių dar
tvirtai laikosi savo vietinės aplinkos ir tautinių pažiūrų. Europos suvokimo ir
pilietiškumo kelias yra ilgas ir reikalauja daug kantrybės.
Praktiškas Europos įgyvendinimas pasinaudojant ,,Euregio Meuse-Rhine” ir EFI tinklu –
Europos regiono jaunimo laisvalaikio ir informacijos asociacija.
Euregio – tai daugiakalbis ir daugiakultūrinis regionas, į kurį įeina trys šalys – Belgija,
Vokietija ir Nyderlandai ir kuris sujungia Liežo, Mastrichto ir Acheno miestus. Jo moto –
Europos kūrime turi dalyvauti kiekvienas žmogus. Tai reiškia, kad jaunimui turi būti suteikta
galimybė laisvalaikiu kartu su kaimynais už savo valstybės sienų gerai susipažinti su
apylinkėmis ir visa supančia aplinka. EFI organizuoja ne tik seminarus ir diskusijas vaikams,
jaunimui ir socialinės bei švietimo srities darbuotojams, bet ir kitus kūrybinius renginius,
skatinančius jaunimo dalyvavimą.

http://www.efi-aachen.de/f/frames_f.htm
Atsižvelgdami į tai, kad sprendimai vis dažniau priimami Europos lygiu, jauni
žmonės nori dalyvauti sprendžiant europinius klausimus. Jie nori, kad būtų imtasi
naujos Europos jaunimo iniciatyvos ir geriau būtų koordinuojamos valstybių jaunimo
politikos. Jie nori, kad į jaunimą būtų atsižvelgiama įvairiais jiems svarbiais
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klausimais ir reikalauja užtikrinti, kad į juos būtų žiūrima ne kaip į problemą, bet kaip
į veiksnį, kuris padeda spręsti tas problemas, kurias toji politika stengiasi išspręsti.
•

Mobilumas – pagrindinė Europos integracijos vertybė

Išryškėjo du dalykai:
-

Pirmas, kuris yra pozityvus ir teikiantis vilties, yra tai, kad mobilumas visą
laiką plečiasi. Dabar plačiai pripažįstama jo sukuriama pridėtinė vertė.
Mobilumas atveria galimybes pažinti pasaulį ir praturtina mūsų patirtį visais
atvejais, nesvarbu, ar judėjimas vyktų tarp šalių, ar tarp kaimo ir miesto
vietovių, ar tai būtų milijonų Europos studentų ir besimokančio jaunimo
kelionės, ar žmonių su negalia ir mažumoms bei nuskriaustiesiems
priklausančių žmonių judėjimas.

-

Antras dalykas nėra toks pozityvus. Vis dar yra kliūčių dėl to, kad trūksta
informacijos visuose lygiuose, dėl psichologinių barjerų (stereotipų), tam tikrų
praktinių procedūrų (vizos), kvalifikacijų ekvivalentiškumo ir patirties
pripažinimo stokos, kalbų nemokėjimo. Todėl mobilumas būdingas tik
jaunimo mažumai.

Mobilumas neturi būti išimtis, jis turi tapti visuotine taisykle: nuo ankstyvo amžiaus
mobilumas turi tapti sudėtine mokymosi dalimi. Todėl mobilumo programos turi būti
prieinamos visiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinės, ekonominės
ar geografinės kilmės.
Tam reikia naujo finansavimo, reikia pritraukti partnerius, nustatyti kokybės
kriterijus. Nors Bendrijos programos leido įgyti patirties ir parodė pavyzdį, mobilumo
skatinimui jų vienų nebeužtenka. Reikia geriau koordinuoti sprendimų priėmimą
įvairiais lygiais.
• Savanoriškoji tarnyba – atsakas į jaunimo poreikius
Jauni žmonės į savanoriškąją tarnybą, t. y. bet kokios rūšies neapmokamą darbą, žiūri
kaip į galimybę įgyti įgūdžių ir patirties, kuriuos jie vėliau galės plėtoti savo
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profesiniame gyvenime. Tačiau, jų nuomone, savanoriškoji tarnyba nėra apmokamo
darbo pakaitalas.
Tokios pažiūros atspindi pokyčius visuomenėje; savanoriškoji tarnyba suteikia
jaunimui galimybę bendrauti, bet visuomenė taip pat turi naudos iš tokios veiklos, nes
jos poreikis per pastaruosius metus ganėtinai išaugo. Dažnai užsimenama, kad būtų
naudinga nustatyti 30 proc. dalyvavimo savanoriškoje veikloje reikalavimą. Kai
kuriose šalyse šios naujos dalyvavimo formos pasidarė labai populiarios po to, kai
buvo panaikinta privalomoji karo tarnyba.
Savanoriškoji tarnyba – tai ir dalyvavimo visuomenės gyvenime forma, ir lavinamoji
patirtis. Tai socialinės integracijos veiksnys ir labai konkretus būdas kovoti su
išankstiniais nusistatymais. Savanoriškoji tarnyba potencialiai yra universalus
reiškinys ir turi būti atvira visiems. Tai pavyzdys, kaip galima reaguoti į
pageidavimus, išreikštus konsultacijų metu, rengiant Baltąją knygą.
Savanoriškoji tarnyba gali būti vykdoma vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu.
Europos lygiu ji vaidina svarbų vaidmenį kuriant Europos identitetą ir turėtų tapti
veiksmingu įrankiu suburiant jaunimą, kai į Sąjungą įstos naujos valstybės narės.
Darbas, kuris vyksta Europos Taryboje46 kuriant nacionalinės civilinės tarnybos
schemas, ES Ministrų Taryboje (šis klausimas šiuo metu kaip tik svarstomas),
Europos Sąjungos JAUNIMO programoje ir Jungtinių Tautų Organizacijoje47 rodo,
kad savanoriškąją tarnybą būtina plėtoti.
Savanoriškos socialinės ir aplinkosaugos veiklos metai
Vokietijoje federalinis įstatymas dėl savanoriškos socialinės veiklos metų (Freiwilliges
Soziales Jahr-FSJ) suteikia galimybę jauniems žmonėms (nuo 16 iki 27 metų) vykdyti
savanorišką veiklą socialinės rūpybos, priežiūros ar švietimo projektuose nuo 6 iki 12
mėnesių, dirbant šį darbą visą dieną. 1993 m. įstatymas buvo papildytas įrašius į jį ir
Savanoriškos aplinkosaugos veiklos metus (Freiwilliges √kologisches Jahr –FOJ). Įstatymas
užtikrina, kad tarnybos metu jauni savanoriai ir toliau gaus pašalpas (pavyzdžiui, šeimos
išlaikymui, premijinius taškus priimant į universitetą) ir už juos organizacija, kurioje jie
46
47

Plg. Europos nutarimą dėl jaunimo savanorių, dalyvaujančių jaunimo politikoje.
Plg. 2001 m. – Tarptautiniai savanorių metai.
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atlieka savanoriškąją tarnybą, mokės socialinį draudimą. Įstatymas ypač pabrėžią ugdomąją
metų vertę ir nustato minimalias savanorio paramos normas.

http://www.ijgd.de
5.2. Konsultacijų metu pateikti pasiūlymai
Santykiai su pasauliu
Europos lygiu
Konsultacijų metu, ypač kalbant su jaunimu, išryškėjo šie pasiūlymai:
•

Užtikrinti, kad žmonėms visur būtų suteiktos tos pačios galimybės siekti gerovės
ir plėtros:
-

mažinti trečiojo pasaulio skolas (keliant sąlygą, kad turi būti gerbiamos
žmogaus teisės ir demokratinės vertybės);

-

laikytis Jungtinių Tautų Organizacijos reikalavimo, kad 0,6 proc. BVP būtų
skiriama remti plėtrą skurdžiose šalyse;

•

teikti veiksmingą pagalbą pietų šalims.

Remti jaunimo politiką besivystančiose šalyse ir įtraukti ,,jaunimo aspektus” į
bendradarbiavimo programas.

•

Sukurti instituciją, kuri rūpintųsi užkirsti kelią konfliktams Europoje ir ją
supančiose šalyse.

•

Sukurti programas konfliktų prevencijai Europoje ir pasaulyje, atsižvelgiant į
jaunimo kontaktų ir mainų svarbą kovoje už taiką. Jaunimo politika ir ypač mainų
programos turi didelį poveikį tarptautinėje srityje.

Migracija
Europos lygiu
•

Sudaryti pagalbos programas šalims, iš kurių vyksta emigracija. Joms turėtų būti
teikiama konkreti ekonominė pagalba ir didinamos užimtumo galimybės jų pačių
teritorijose.

•

Kreipti ypatingą dėmesį pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, jiems atvykus į
Europą, ir skatinti jų pačių kryptingą iniciatyvą.
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•

Pasiekti, kad Bendrijos programos būtų prieinamos jaunimui iš trečiųjų šalių
(pasikeitimas informacija, ypač kalbos ir administracinių kliūčių šalinimas).

Pagrindinių vertybių ir pagarbos žmogaus teisėms apsauga
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Pakeisti nacionalinius įstatymus taip, kad homoseksualai turėtų tas pačias teises
kaip ir heteroseksualai, įskaitant santuoką ir įvaikinimą.

•

Mokyklos turėtų kalbėti temomis, susijusiomis su visuomene ir elgesio
tendencijomis. Reikia rengti švietimo sekso klausimais kursus, kuriuose būtų
kalbama apie įvairių rūšių praktiką.

•

Skatinti išsamų ir privalomą kursą žmogaus teisių klausimais, arba “švietimą
pasaulio klausimais”.

•

Rengti specifinius kursus mokytojams, valstybės tarnautojams ir policijai.

Europos lygiu
•

Įrašyti Europos piliečių pagrindines teises į Sutartis, įtraukiant į jas 2000 m.
gruodžio mėnesį Nicoje pasirašytą Chartiją, į kurią įeina Žmogaus teisių
konvencija ir papildomos nuostatos. Konsultacijose dalyvavęs jaunimas mano,
kad Europos Sąjunga taip pat turėtų pasirašyti šią Konvenciją. Pagrindinės teisės
turi būti taikomos ir migrantams bei pabėgėliams.

•

Turi būti įsteigta Europos ombudsmeno pareigybė įstatymų taikymui be jokios
diskriminacijos užtikrinti.

Kova prieš rasizmą ir ksenofobiją
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Teikti prioritetą nacionalinei jaunimo veiklai.

•

Skatinti ir remti per vietos projektus darbą, skatinantį solidarumą ir atskaitomybę.
Jaunimo organizacijų darbas turi būti pripažintas ir plėtojamas.
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•

Atsižvelgiant į 2001 m. gegužės mėnesio Jaunimo tarybos pareiškimą, būtina, kad
įstatymuose vienodai būtų suprantamas rasistinės ir ksenofobinės informacijos
skelbimas ir platinimas, pavyzdžiui, internete.

•

Skatinti bendras su įmonėmis priemones ir pabrėžti įvairovės valdymo naudą.

•

Švietimas ir mokymas turi dėmesį sutelkti į rasizmo ir ksenofobijos
nepriimtinumą: mažumų ir imigrantų mokymas užsienio kalbų, bet taip pat
švietimas jų gimtąja kalba; pabrėžti įvairovės svarbą rengiant mokytojus;
dalyvavimas švietimo sistemoje, ypač migrantų ir mažumų.

Europos lygiu
•

Ši tema turi reguliariai kartotis ministrų susitikimuose.

•

Įtraukti jaunimo iniciatyvas į veiksmų planą kovai su diskriminacija, kurį ES
priėmė 2001.

•

Skirti rasizmui ir ksenofobijai prioritetą visose Bendrijos programose ir
veiksmuose, susijusiuose su jaunimu, įskaitant Socialinį fondą.

•

Pasinaudoti JAUNIMO programa ir sukurti internete platformą kovai su rasizmu
ir ksenofobija.

•

Stiprinti bendradarbiavimą su Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centru
(Vienoje) ir remti pilietinės visuomenės veiksmus šioje srityje.

•

Bendrijos programose skirti ypatingą dėmesį jaunimui, kilusiam iš tautinių
mažumų ir antros ar trečios kartos migrantų.

•

Pradėti diskusiją apie politinį prieštaravimą tarp ES imigracijos politikos ir noro
spręsti rasizmo klausimus.

•

Suaktyvinti pastangas plėtoti Europos pilietiškumą ir Europos identitetą.

•

Suderinti pabėgėlių ir imigrantų teises ir pagerinti jų statusą visoje Europoje.

Visais lygiais
•

Raginti visų lygių sprendimų priėmėjus didinti su plačiosiomis masėmis susijusių
projektų vertę ir taip palaikyti glaudesnius ryšius su jaunimu.

•

Viešojo administravimo įstaigos ir institucijos turi atspindėti visuomenės įvairovę,
ir mažumos turi būti tinkamai atstovaujamos.
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•

Palengvinti informacijos, ryšių, paramos iniciatyvų ir projektų prieinamumą, ypač
plačiosioms masėms, bet taip pat įmonėse, darbo pasaulyje ir kultūros bei meno
įstaigose.

•

Remti visų lygių tinklus ir organizuoti visų veikėjų konsultacijas.

Europos institucijos ir jaunimo politika
Europos lygiu
• Stiprinti vykdomą politiką ir veiksmus Bendrijos lygiu, ir raginti valstybes
nares aktyvinti jaunimo politiką.
• Stiprinti valstybių narių ir Europos institucijų bendradarbiavimo mechanizmus
ir skleisti sėkmingą patirtį, iš kurios galėtų turėti naudos jaunimas.
• Rengti įvairios politikos, turinčios poveikį jaunimui, apžvalgas.
• Konsultuoti jaunus žmones apie naujas iniciatyvas, kurios gali turėti jiems
tiesioginio ar netiesioginio poveikio, pavyzdžiui, panaudojant interneto portalus,
kurie tuo tikslu yra sukurti Europos lygiu.
• Be Komisijos veiksmų Jaunimo reikalų ministrų taryba privalo suaktyvinti
savo darbą, o Tarybos jaunimo reikalų darbo grupė turi dalyvauti rengiant
sprendimų projektus. Institucijos visos kartu turi sukurti pozityvų klimatą jaunajai
kartai.
• Glaudžiau bendradarbiaujant ES ir Europos Tarybai, sukurti monitoringo
priemones ir pradėti reguliarų dialogą su pastarąja dėl bendrų veiksmų.
Mobilumas
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Įgyvendinti Veiksmų planą48 ir Rekomendacijas dėl mobilumo49 ir taip užtikrinti,
kad jaunimo mobilumui nebūtų kliudoma ir kad žmonės, dalyvaujantys mobilumo

48

Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų susitikimo 2000 m. gruodžio 14 d. nutarimas dėl
mobilumo veiksmų plano – 2000/C371/03- (OJ C 371/4, 2000. 12.23).
49
Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl studentų, besimokančiųjų asmenų, jaunų
savanorių, mokytojų ir instruktorių mobilumo Bendrijoje – COM (1999) 708 – C5 – 0052 / 2000 –
2000 / 0021 (COD) (OJ C 178, 2001.06.22).
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programose, turėtų tuos pačius privalumus kaip ir savos valstybės piliečiai: galėtų
gauti nuolaidas už viešojo transporto bilietus, paramą būstui, galėtų naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis ir t. t.
•

Išplėsti dvišales mainų programas, kurios sudaro pagrindą bendradarbiavimui
šioje srityje. Tokios dvišalės mainų programos papildo daugiašalius mainus, kurie
vyksta pagal JAUNIMO programą.

•

Kadangi mobilumas vietos lygiu dažnai yra geriausias tramplinas į tarptautinį
mobilumą, reikia suburti įvairius žmones vietos lygiu:
-

didinant mobilumą tarp kaimo ir miesto vietovių;

-

sudarant ,,mobilumo partnerystes”, kuriose dalyvautų savivaldybės, socialiniai
partneriai ir įvairios įmonės bei nevyriausybinės organizacijos.

•

Remti mainų organizatorių mokymą (ypač kalbų mokymą) universitetuose,
asociacijose ir administracijose. Mobilumo pažanga per ateinančius metus
priklauso nuo to, kiek tokie mainai yra remiami, ir kiek yra dalijamasi patirtimi.
Reikia taip pat didinti mokytojų mobilumą. Pavyzdžiui, iki 2006 m. visi užsienio
kalbų mokytojai turėtų turėti galimybę dalyvauti kokioje nors mobilumo
programoje.

•

Pagerinti mobilumo projektų kokybę (informacijos kokybę, priežiūrą, kultūrinį
pasirengimą, finansinę paramą) ir imtis visų įmanomų priemonių, kad
dalyvaudami mobilumo programose jauni žmonės išlaikytų savo savarankiškumą.

•

Įtraukti į švietimo ir mokymo programas mokyklose ir savaiminio mokymosi
aplinkybes europinį ir tarptautinį aspektą.

•

Rengiant transporto politiką, atsižvelgti į jaunimą.

Europos lygiu
• Įgyvendinti monitoringo mechanizmus, numatytus Veiksmų plane ir
Rekomendacijoje dėl mobilumo.
• Išplėsti programose dalyvaujančių jaunų žmonių ratą, būtent:
-

pirmenybę teikti jauniems žmonėms, kuriems mobilumas sunkiau prieinamas
dėl socialinių priežasčių;

-

skatinti profesinio rengimo studentų ir jaunų darbininkų mobilumą;

-

kuo anksčiau supažindinti jaunimą su mobilumo galimybėmis ir nauda;
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-

teikti daugiau finansinės paramos.

•

Pradėti plačią diskusiją apie jaunų žmonių su negalia mobilumą.

•

Imtis labai praktiškų pagalbos priemonių jaunimui prieš išvykstant ir grįžus:
-

supaprastinti administracinę tvarką, pavyzdžiui, prašymus išduoti vizas
jaunimui iš trečiųjų šalių. Europos lygiu ,,mobilumo paso” neturėjimas yra
labai dažna kliūtis kelionėms.

-

Pradėti naudoti ,,Jaunimo korteles” ir užtikrinti, kad jos būtų naudojamos
visoje Europoje, kartu taikant nuolaidas jaunimui, teikiant daugiau paslaugų
kortelių turėtojams ir geresnę informaciją apie tas paslaugas.

-

Daugiau akcentuoti kalbų mokėjimą.

-

Užtikrinti, kad informacija apie mobilumo galimybes būtų teikiama
tikslingiau, būtų pritaikyta prie jaunimo poreikių, lengvai suprantama ir
randama ir ją būtų galima sėkmingai naudoti kartu su vykstančiomis šioje
srityje iniciatyvomis.

-

Oficialiai pripažinti šiuo būdu įgytą formalią ir neformalią patirtį.

Savanoriška tarnyba
Nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu
•

Per ateinančius dešimt metų žymiai išplėsti jaunimo savanorišką darbą visais
lygiais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos).

•

Kiekvienoje valstybėje narėje sukurti kokios nors formos savanorišką tarnybą,
atitinkamas struktūras, padidinti tokiomis paslaugomis besinaudojančių institucijų
skaičių ir teikti finansavimą. Esminį vaidmenį šiame procese turėtų vaidinti
savivaldybės, regionai, asociacijos ir jaunimo organizacijos. Patys jauni žmonės
turi turėti galimybę pasidalinti savo patirtimi ir padėti apibrėžti ir įgyvendinti
savanorišką tarnybą.

•

Parengti jauniems savanoriams skirtą nacionalinį rinkinį apie sąlygas, galbūt kartu
su platesne medžiaga. Tokiame rinkinyje turėtų būti išdėstytos savanorių teisės ir
pareigos; jis turėtų padėti plėtoti savanorišką tarnybą ir garantuoti jaunų žmonių
socialinę apsaugą.
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•

Nedelsiant įgyvendinti Rekomendaciją ir Veiksmų planą dėl mobilumo (žr.
toliau).

•

Didinti darbdavių supratimą apie tai, kokias savybes jaunimas įgauna
dalyvaudamas

savanoriškame

darbe

(iniciatyvumą,

pasitikėjimą

savimi,

kolektyvinio darbo įgūdžius ir t. t.).
•

Įtraukti jaunimą į savanoriško darbo skatinimą ir plėtrą.

Europos lygiu
•

Stebėti vietos, regioninių, nacionalinių ir Europos savanoriškos tarnybos schemų
kokybę ir kiekybę. Kad būtų galima daryti palyginimus, pasikeisti patirtimi ir
nustatyti ateities kryptis, būtina nustatyti tam tikrus rodiklius.

•

Visame pasaulyje yra labai daug valstybinių ir privačių savanoriškos tarnybos
organizacijų. Jaunimui tokia veikla paprastai nėra lengvai prieinama. Europos
Komisijai būtų galima skirti užduotį tartis su tokiomis organizacijomis, kad jos
būtų jaunimui atviresnės.

•

Stengtis, kad Europos savanoriškoji tarnyba būtų dar prieinamesnė jauniems
žmonėms, patiriantiems sunkumus ir jauniems žmonėms su negalia.

•

Pripažinti savanoriškąją tarnybą, aukščiau vertinti jos statusą kaip neformalaus
išsilavinimo patirtį.

6. MEDŽIAGA, PAPILDANTI BALTĄJĄ KNYGĄ
a)

Iš

Europos

Komisijos

http://europa.eu/int/comm/education/youth/ywp/index.html

tinklapio
galima

atsiųsti šiuos dokumentus:
•

Baltoji

knyga

apie

jaunimo

politiką

Europoje.

Nacionalinės

jaunimo

konsultacijos, 2000 m. gegužės-liepos mėn.,

•

-

Ataskaitos santrauka, antroji redakcija [DE, FR];

-

Apžvalga, 2000.09.27;

-

Nacionalinės ataskaitos ir nacionalinių konferencijų tinklapiai.

Europos jaunimo susibūrimas Paryžiuje, 2000 m. spalio 5-7 d.. 450 jaunų
delegatų rekomendacijos [EN, DE].
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•

Ataskaita apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto posėdį jaunimo
politikos klausimais Briuselyje 2001 m. vasario 20 d.

•

Konferencija apie jaunimo sąlygas Europoje, 2001 m. kovo 16-17 d.
konferencijos ataskaita, Folkets Hus Ume∑, Švedija.

•

Europos Komisijos baltoji knyga apie jaunimo konsultacijų procesą: konsultacijų
tiriamojo ramsčio atstovų pranešimas Ume∑ 2001 m. kovo 16-17 d.

•

Vokietijos federacinių institucijų pozicija.

•

Eurobarometras 55.1 apie jaunimą Europoje 2001 m.

b)

Iš

Europos

Parlamento

tinklapio

http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf
galima atsisiųsti:
•

Europos Parlamentas, Tyrimų generalinis direktoratas, viešo posėdžio jaunimo
klausimais santrauka, 2001 m. balandžio 24 d., Briuselis, IV/WIP/2001/04/0094.

c)

Iš

Ekonomikos

ir

socialinių

reikalų

komiteto

tinklapio

http://www.ces.eu.int/pages/avis/11_00/en/CES14182000_AC_en.doc galima atsisiųsti:
•

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė apie Baltąją knygą: Jaunimo
politika (paties iniciatyva), patvirtinta 2000 m. lapkričio 29 d., CES 1418/2000
[ES, DA, DE, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV].

d)

Iš

Europos

jaunimo

forumo

http://www.youthforum.org/start/whitepaper/whitepaper.htm

tiklapio
galima

atsisiųsti:
•

Pilietinės visuomenės organizacijų indėlis į Europos Komisijos konsultacijas
rengiant Baltąją knygą jaunimo politikos klausimais, trečiasis leidimas, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto posėdis Briuselyje 2001 m. vasario 20
d.

•

Jaunimo politikos Europos Sąjungoje strategija ir pagrindiniai tikslai, Europos
jaunimo forumo antrasis Europos Komisijos baltosios knygos jaunimo klausimais
papildymas, priimtas Narių taryboje 2001 m. balandžio 6-7 d., Briuselis [FR].
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2 PRIEDAS
EUROPOS VEIKSMŲ JAUNIMO FRONTE APŽVALGA
1. JAUNIMO PROGRAMA
1988 m. Europos Sąjunga pradėjo vykdyti programą JAUNIMAS EUROPAI, kuri
rėmė įvairių šalių jaunimo mainus50. Nuo 1989 m. iki 1991 m. programos
galimybėmis pasinaudojo apie 80,000 jaunų žmonių nuo 15 iki 25 metų amžiaus.
1991 m. liepos mėn., vadovaujantis Europos Bendrijų Steigimo sutarties 149
straipsniu, buvo priimta JAUNIMAS EUROPAI II51, o 1995 m. kovo mėn. pradėtas
trečiasis programos etapas. Jis pasibaigė 1999 m.52
1996 m. Europos Komisija žengė žingsnį toliau nei vien mainai ir pasiūlė Bendrijos
jaunimui Europos savanoriškosios tarnybos veiksmų programą53. Ši programa
išsiplėtojo į lygiateisę Bendrijos veiksmų programą 1998 m., pagal kurią jauni
žmonės gali dalyvauti kaip savanoriai vietos bendruomenei naudingoje socialinėje,
kultūrinėje ir aplinkos apsaugos veikloje54.
Programa JAUNIMAS EUROPAI ir Europos savanoriškosios tarnybos schema
paskatino Europos, nacionalinių ir vietos projektų, kuriose dalyvauja jaunimas,
pirmiausia jaunimas, patiriantis tam tikrus sunkumus, plėtrą.
2000 m. balandžio mėn. Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas priėmė JAUNIMO
programą laikotarpiui 2000-2006 m.55 JAUNIMO programa siekia toliau nei
programa JAUNIMAS EUROPAI ir Europos savanoriškosios tarnybos schema. Ji
daugiau dėmesio skiria žinių įgijimui ir valstybių narių bendradarbiavimui jaunimo
politikos srityje56. Be to, JAUNIMO programoje daugiau reikšmės skiriama švietimui

50

OJ L 158, 1988 08 25.
OJ L 217, 1991 08 06.
52
OJ L 87, 1995 04 20.
53
COM (1996) 610, 1996 12 23.
54
OJ L 214, 1998 07 31.
55
OJ L 117, 2000 05 18, p. 1-10.
56
Smulkesnės informacijos žr. http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html
51
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ir mokymui už mokyklos sienų (,,neformalusis švietimas”). JAUNIMO programa
remia projektus, kurie siejasi su:
1) Jaunimas Europai mainais;
2) Europos savanoriškąją tarnyba;
3) Grupinėmis iniciatyvomis ir Ateities kapitalu;
4) Bendrais su švietimo (SOCRATES) ir profesinio rengimo (LEONARDO DA
VINCI) programomis veiksmais;
5) Paramos priemonėmis.
Programa yra atvira taip pat Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui ir šalims
kandidatėms (t. y. Rytų Europos šalims, taip pat Kiprui, Maltai, Turkijai). Tam
tikromis sąlygomis galima vykdyti veiklą su trečiosiomis šalimis (t. y. Viduržemio
jūros, pietryčių Europos, Nepriklausomų valstybių sandraugos ir Lotynų Amerikos
šalimis).
2. POLITINĖS INICIATYVOS, TURINČIOS POVEIKIO JAUNIMUI
Apskritai paėmus, už jaunimo reikalus atsako valstybių narių nacionalinės, regioninės
ir vietos institucijos. Bet atidžiau pažiūrėjus į Sutartis57, matyti, kad Bendrijos
veiksmuose daugelyje sričių, susijusių su jaunimo reikalais, atsiskleidžia ir europinis
aspektas.
Europos Sąjungos Sutarties (ESS) 6 straipsnyje sakoma: ,,Sąjunga grindžiama laisvės,
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės
valstybės principais”. Šis straipsnis remiasi 1950 m. Romoje pasirašyta Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.
Europos Bendrijos steigiamoji sutarties (EBS) 13 straipsnyje kalbama apie visų rūšių
diskriminacijos prevenciją Europos Sąjungoje. Vadovaudamasi šiuo straipsniu,
Europos Sąjunga ,,gali imtis atitinkamų veiksmų kovai su diskriminacija lyties,
rasinės ar tautinės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės
orientacijos pagrindu”.

57

Daugiau informacijos apie Sutartis žr. http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
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EBS 17 straipsnis numato Europos pilietybę: ,,kiekvienas asmuo, turintis kurios nors
valstybės narės pilietybę, yra kartu ir Sąjungos pilietis. […] Sąjungos piliečiai
naudojasi šios Sutarties suteiktomis teisėmis ir vykdo jos numatytas pareigas”.
Pagal EBS 125 straipsnį, kurį reikia aiškinti kartu su EBS 2 straipsniu, valstybės narės
ir Europos Bendrija ,,stengiasi sukurti koordinuotą užimtumo ir ypač kvalifikuotos,
apmokytos ir lanksčios darbo jėgos bei į ekonominius pokyčius tinkamai reaguojančių
darbo rinkų skatinimo strategiją.” Šiuo tikslu 1997 m. Liuksemburge Europos
Sąjunga paskelbė Europos užimtumo strategiją.
EBS 136 straipsnyje Europos Bendrija pripažįsta darbuotojų socialines teises. Šioje
srityje ,,Bendrija ir valstybės narės […] siekia skatinti užimtumą, geresnes gyvenimo
ir darbo sąlygas, […] tinkamą socialinę apsaugą, vadovybės ir darbuotojų dialogą,
žmogiškųjų išteklių plėtrą, siekdamos užtikrinti ilgalaikį didelį užimtumą ir kovoti su
išskirtimi”.
EBS 137 straipsnyje kalbama apie veiklą nacionaliniu lygiu, kurią turėtų remti
Europos Bendrija, pavyzdžiui, darbo aplinka, kurioje būtų tinkamai apsaugota
darbuotojų sveikata ir užtikrinta jų sauga, nedalyvaujančių darbo rinkoje asmenų
integracija ir t. t.
EBS 146 straipsnyje daroma nuoroda į Europos socialinį fondą (ESF), kuris prisideda
prie žmogiškųjų išteklių plėtrą skatinančių priemonių finansavimo, kad ,,būtų
lengviau užtikrinti darbuotojų užimtumą, didinti jų geografinį ir profesinį mobilumą
Bendrijoje, padėti jiems prisitaikyti prie pramonės ir gamybos sistemų pokyčių”.
Europos socialinio fondo finansuojami projektai turi tiesioginio poveikio jaunimui.
EBS 149 straipsnis yra bendradarbiavimo švietimo ir jaunimo srityje Europos lygiu
pagrindas. Jame pabrėžiamas pagrindinis švietimo vaidmuo užtikrinant jaunimui
galimybes Europoje be sienų laisvai gyventi, studijuoti ir judėti. 149 straipsnyje
išvardijamos įvairios sritys, kuriose Europos Bendrija gali plėtoti bendradarbiavimą:
valstybių narių kalbų mokymas ir sklaida; studentų ir dėstytojų mobilumas; švietimo
įstaigų bendradarbiavimas; informacijos apie bendras valstybių narių švietimo sistemų
problemas ir su jomis susijusią patirtį pasikeitimas; jaunimo ir socialinių bei švietimo
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darbuotojų mainai; nuotolinis švietimas. 149 straipsnis – teisinis JAUNIMO ir
SOCRATES programų pagrindas.
Vadovaudamasi EBS 150 straipsniu, Europos Bendrija ,,įgyvendina profesinio
mokymo politiką”, papildydama valstybių narių veiksmus. Jame apibrėžiami siektini
tikslai ir pabrėžiama, kad ,,pirmiausia jauniems žmonėms” turi būti prieinamos
profesinio rengimo ir mobilumo schemos.
EBS 151 straipsnis sudaro pagrindą bendradarbiavimui kultūros srityje Europos lygiu.
Vadovaudamasi šiuo straipsniu, Bendrija papildo valstybių narių veiksmus ,,Europos
tautų kultūros ir istorijos … europinės reikšmės kultūros paveldo… kultūrinių
mainų…meno ir literatūros kūrybos, įskaitant audiovizualinį sektorių” srityse. Nors
jaunimas konkrečiai čia nepaminėtas, tokie veiksmai jaunimui turi tiesioginį poveikį.
EBS 151 straipsnis yra teisinis programos KULTŪRA 2000 pagrindas. Pagal šią
programą, be kita ko, finansuojami projektai kultūros paveldo, meno ir literatūros
kūrybos, profesinio mobilumo, meno ir kultūros sklaidos, tarpkultūrinio dialogo ir
Europos istorijos žinių srityse.
Pagal EBS 152 straipsnį Europos Bendrija, nustatydama ir įgyvendindama visas savo
politikos ir veiklos rūšis, siekia aukšto žmonių sveikatos apsaugos lygio. Šiame
straipsnyje konkrečiai kalbama apie Bendrijos kompetenciją ,,plėtoti veiksmus,
įskaitant informaciją ir prevenciją, mažinant narkotikų žalą sveikatai”.
EBS 153 straipsnis skirtas vartotojų apsaugai. Jis numato, kad Bendrija turi prisidėti
prie ,,vartotojų sveikatos, saugos ir ekonominių interesų apsaugos, palaikyti jų teisę į
informaciją, švietimą ir teisę organizuotis.”
EBS 163-173 straipsniai kalba apie Europos Bendrijos tikslą stiprinti Bendrijos
pramonės mokslo ir technologijos pamatus ir skatinti ją būti dar konkurencingesne
tarptautiniu lygiu. Remdamasi šiuo straipsniu, 2001 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė
Mokslo tiriamųjų darbų ir technologijos plėtros pagrindų programą, kuri yra viena iš
svarbiausių

priemonių, remiančių Europos tyrimų erdvės (ETE) kūrimą. Į ETE

tikslus įeina parama jaunų mokslininkų mokymui ir mobilumui Europos lygiu (plg.
EBS 164 straipsnį).
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Vadovaudamasi EBS 177 straipsniu, Europos Bendrija prisideda prie tvarios
besivystančių šalių ekonominės ir socialinės raidos, padeda jų integracijai į pasaulio
ekonomiką ir kampanijoms prieš skurdą tose šalyse. Šis straipsnis – tai viena iš
svarbiausių priemonių, kurios pagrindu Bendrija gali teikti paramą besivystančių šalių
jaunimo poreikiams.
Minėtų straipsnių pamatu yra sukurtos ir planuojamos kurti įvairios politinės
iniciatyvos, kurios atneša naudos jaunimui. Pagrindinės temos yra šios:
•

Jaunimas

Be pirmiau minėtos JAUNIMO programos priemonės jaunimo klausimais – tai
daugiausia Ministrų Tarybos nutarimai, pavyzdžiui, dėl jaunų žmonių dalyvavimo58,
dėl neformalaus švietimo aspekto sporto veikloje59, dėl socialinės jaunimo įtraukties60
ir dėl jaunimo iniciatyvumo, verslininkiškumo ir kūrybingumo skatinimo61.
•

Užimtumas

Europos užimtumo strategija – tai platus kasmetinis procesas, kurį paskelbė Speciali
Europos Taryba 1997 m. lapkričio mėn. Liuksemburge, dažnai vadinamas
,,Liuksemburgo procesu”. Tai, kad valstybės narės ir Komisija susitarė pradėti šį
naują procesą, nelaukdamos Amsterdamo sutarties ratifikavimo, ir tai, kad to proceso
teisinis pagrindas yra antraštinė dalis ,,Užimtumas”62, rodo, kokia svarba buvo ir yra
teikiama užimtumui ir darbo rinkos problemoms bei įvairioms su tuo susijusioms
politikos sritims.
Europos užimtumo strategijoje Europos Komisija ir valstybės narės aiškią pirmenybę
teikia jaunimui kaip pagrindinei bendrų pastangų sumažinti nedarbą ir jam užkirsti
kelią tikslinei grupei. Užimtumo gairėse, pavyzdžiui, nuolatos minima, kad valstybės
58

OJ C 42, 1999 02 17, p. 1-2.
OJ C 8, 2000 01 12, p. 5.
60
OJ C 374, 2000 12 28, p. 5-7.
61
OJ C 196, 2001 07 12, p. 2-4.
62
Žr. Europos Bendrijos steigimo sutarties VIII antraštinę dalį ,,Užimtumas”; dėl procedūrų žr. EBS
128 straipsnį.
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narės privalo siekti kiekvienam jaunam bedarbiui suteikti ,,naujo starto” galimybę
nepasibaigus jų bedarbystės šešių mėnesių laikotarpiui. Po Lisabonos valstybių ir
vyriausybių vadovų susitikimo Gairių švietimo ir mokymo aspektai buvo dar labiau
sustiprinti, pabrėžiant, jog būtina, kad valstybės narės kartu su kitais veikėjais,
pavyzdžiui, socialiniais partneriais, sukurtų ir plėtotų išsamias ir nuoseklias
mokymosi visą gyvenimą strategijas. Konkrečiai kalbama apie tai, jog būtina
,,jaunimui suteikti galimybę įgyti pagrindinius įgūdžius, kurių reikia darbo
rinkai”, ,,mažinti jaunimo neraštingumą” ir ,,žymiai sumažinti jaunų žmonių skaičių,
kurie anksti meta mokyklą”63. Taip pat reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų
,,ypatingą dėmesį jauniems žmonėms, kurie turi sunkumų mokytis ir lavinimosi
problemų”. Jaunimo klausimams taip pat svarbios yra kitos Gairės dėl socialinės
išskirties, verslininkiškumo skatinimo ir lygių vyrų bei moterų galimybių.
•

Švietimas ir mokymas

2000 m. kovo mėn. Lisabonos Europos Taryba priėmė ilgalaikę strategiją, kaip siekti
konkurencingos žiniomis paremtos ekonomikos, turinčios geresnį užimtumą ir
sanglaudą. Ši strategija nustato naujus tikslus įvairiose politikos srityse, kurios
glaudžiai siejasi su jaunimu, tokiose kaip švietimas, užimtumas, socialinė įtrauktis,
informacija ir pilietinė visuomenė. Joje apibrėžti nauji prioritetai, reikalaujantys teikti
mokymosi ir mokymo galimybes, pritaikytas tikslinėms grupėms įvairiuose jų
gyvenimo tarpsniuose. Strategijoje yra trys pagrindinės dalys; a) mokymo centrų
plėtra; b) naujų pagrindinių įgūdžių skatinimas; c) didesnis kvalifikacijų skaidrumas.
Vienas iš svarbiausių tikslų – padidinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, iki 2010
m. sumažinti per pusę jaunų nuo 18 iki 24 metų amžiaus žmonių, turinčių tik
žemesnįjį vidurinį išsilavinimą ir nedalyvaujančių šveitimo bei mokymo sistemose,
skaičių, paversti visas su internetu sujungtas mokyklas ir mokymo centrus atvirais
mokymosi centrais, teikti paramą kiekvienai gyventojų grupei ir taikyti tinkamiausius
metodus naujiems pagrindiniams įgūdžiams apibrėžti.
2001 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė informacinį pranešimą Kaip paversti
iniciatyvą ,,Europa - mokymosi visą gyvenimą erdvė” realybe64. Jame viena iš
63
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Komisijos informacinis pranešimas Kaip paversti iniciatyvą ,,Europa - mokymosi visą gyvenimą
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prioritetinių veiksmų sričių – daugiau vertinti mokymąsi ir geriau suprasti bei vertinti
dalyvavimą mokymosi procese ir mokymosi rezultatus, ypač mokymąsi už mokyklos
sienų ir jo rezultatus (t. y. neformalųjį mokymąsi).
2001 m. kovo mėn. Komisija pateikė E-mokymosi veiksmų planą, pagal kurį siekiama
sujungti mokyklas su internetu ir kuris apima įvairiausias sritis – infrastruktūrą,
mokymą, paslaugas, turinį, bendradarbiavimą ir dialogą65. 2001 m. liepos mėn.
Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas priėmė rekomendaciją dėl studentų,
besimokančių asmenų, jaunų savanorių, mokytojų ir dėstytojų mobilumo. Jų tikslas –
panaikinti kliūtis mobilumui, įtraukti transnacionalinį mobilumą į nacionalinę politiką
ir prisidėti prie geros praktikos sklaidos66.
2001 m. liepos mėn. Komisija paskelbė informacinį pranešimą ,,Bendradarbiavimo su
trečiosiomis šalimis stiprinimas aukštojo mokslo srityje”67. Šis pranešimas turi siekia
dviejų tikslų: sukurti aukštos kokybės žmogiškuosius išteklius šalyse partnerėse ir
Bendrijoje kartu plėtojant ir stiprinant Europos Sąjungą kaip aukštos kokybės
pasaulinį studijų/mokymo ir mokslo bei technologijų tyrimų centrą.
Šiuo metu Komisija rengia pasiūlymą direktyvai dėl trečiųjų šalių gyventojų
įsileidimo į ES studijų ir mokymosi tikslais. Tai palies šimtus tūkstančių studentų.
Pasiūlymu siekiama pagerinti užsienio studentų priėmimą ir kartu sustiprinti Europos
kaip pasaulinio masto puikaus mokymosi vietos reputaciją.
• Informacinė visuomenė
Lisabonos strategijos esminė dalis, e-Europos veiksmų planas 200268, patvirtinta
Feiros viršūnių susitikime 2000 m. birželio mėn., apima kelias veiksmų sritis, kuriose
siekiama pagreitinti Europos žengimą į informacinę visuomenę. Veiksmai ,,Europos
jaunimas - į skaitmeninį pasaulį” siekia skatinti naudotis skaitmeninėmis
technologijomis ir internetu Europos mokyklose ir įsigyti naujų įgūdžių.
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Atsižvelgdama į e-mokymosi vaidmenį siekiant eEurope 2002 veiksmų plano tikslų,
Komisija priėmė aukščiau minėtą e-mokymosi veiksmų planą.
Be to, jaunimo integraciją į informacinę visuomenę palengvins trys kitos eEurope
veiksmų plano priemonės: ,,Greitesnis mokslo darbuotojų ir studentų prisijungimas
prie interneto”, kurios tikslas – atnaujinti ir modernizuoti tyrimo institutų ir
universitetų tinklus Europos Sąjungoje; ,,Darbas žiniomis paremtoje ekonomikoje”,
kurioje pabrėžiamas mokymasis visą gyvenimą ir įgūdžiai naudotis skaitmenine
technologija; ,,Dalyvavimas visiems”, kuria siekiama pagerinti viešai prieinamas
prisijungimo prie interneto galimybes.
Informacinės visuomenės mokslo tiriamųjų darbų ir technologijų plėtros srityje
Europos Komisija pradėjo keletą iniciatyvų, siekdama sukurti išteklių kritinę masę,
kuria būtų galima remtis, orientuoti ir skatinti mokslo tiriamuosius darbus ir naujoves
švietimo bei mokymo srityse. E-mokymosi technologijos vaidins lemiamą vaidmenį
užtikrinant, kad europiečiai turėtų lanksčias, patogias ir nebrangias galimybes
naudotis mokymosi priemonėmis ir paslaugomis ir plėtoti esminius įgūdžius, būtinus
žinių visuomenei. IVT (Informacinės visuomenės technologijų) tyrimų programoje,
sudarančioje Penktosios sisteminės tiriamųjų darbų ir technologijų plėtros programos
dalį, švietimas ir mokymas yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Šiuo metu
finansuojami keli švietimo ir mokymo srities IVT projektai, kurių tikslas –
technologijų plėtra ir panaudojimas skatinant ir lengvinant jaunimo integravimąsi į
informacinę visuomenę.
•

Verslininkiškumas

2000 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė informacinį pranešimą ,,Verslininkystės
politikos uždaviniai žiniomis paremtoje ekonomikoje”69, kurioje sakoma, kad
,,verslininkiškumo ugdymas yra dar vienas varomasis veiksnys dinamiškesnei
verslininkystės kultūrai sukurti. Bendrųjų žinių apie verslą ir verslininkystę turi būti
mokoma visuose švietimo etapuose – pradiniame, viduriniame ir aukštajame” ir ,,kad
padidėtų verslininkų skaičius, verslo politika turi siekti padidinti pradedančiųjų
verslininkų skaičių tarp moterų, jaunimo ir bedarbių…”.
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COM(2000)256 final (OJ C311E, 2000 10 31, p. 180-186).
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Forumas tema ,,Verslininkystės mokymas” (Nica, 2000 m. spalio mėn.70), kurį
organizavo kartu Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos, paskatino geriausios
praktikos šioje srityje mainus ir Europos lygiu iškėlė tuos tikslus, kuriuos būtina
pasiekti.
Kaip šio forumo tąsą ir Daugiametės verslo ir verslininkystės programos (20012005)71 dalį Komisija paskelbė verslininkystės ugdymo ir mokymo ,,geriausios
procedūros” projektą. Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas švietimui – nuo
pradinės mokyklos iki universiteto – ir stengiamasi nustatyti bei įvertinti priemones
bei

geriausią

praktiką,

kurios

yra

sukurtos

nacionaliniu

ir

vietos

lygiu

verslininkiškumui ir įgūdžiams skatinti švietimo sistemose.
2000 m. birželio 20 d. Santa Maria da Feira mieste Europos Taryba patvirtino
Europos mažų įmonių chartiją72. Chartija ragina valstybes nares ir Komisiją imtis
priemonių keliose srityse mažoms įmonėms remti ir skatinti. Viena iš pagrindinių
sričių, kurias būtina tobulinti, yra Verslininkiškumo ugdymas ir mokymas.
•

Socialiniai reikalai

Lisabonos strategijoje raginama sukurti atnaujintą ir modernizuotą Europos socialinį
modelį, apimantį tris pagrindines problemas: 1) investicijas į žmones; 2) aktyvios ir
dinamiškos gerovės valstybės kūrimą; 3) veiksmų prieš nedarbą, socialinę išskirtį ir
skurdą aktyvinimą. Dėl socialinės įtraukties Lisabonos Europos Taryba pabrėžė, kad
žemiau skurdo ribos gyvenančių socialiai išskirtų žmonių skaičius Sąjungoje yra
nepriimtinas. Būtina dėti pastangas tobulinti tokių jaunų žmonių įgūdžius, didinti
galimybes siekti žinių ir kovoti su nedarbu.
2000 m. gruodžio mėn. Nicos Europos Taryba patvirtino kovos prieš skurdą ir
socialinę išskirtį tikslus, kuriuos prieš tai buvo priėmusi Taryba. Keturi iš tų tikslų yra
labai svarbūs jaunimui: 1) palengvinti visiems susirasti darbą ir naudotis ištekliais,
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Europos mažų įmonių chartiją priėmė Bendrųjų reikalų taryba 2000 m. birželio 13 d.
90

teisėmis, prekėmis ir paslaugomis (ypač socialine apsauga, būstu ir pagrindinėmis
paslaugomis, sveikatos priežiūra, švietimu, teisingumu, kultūra, sportu ir laisvalaikiu);
2) užkirsti kelią socialinės išskirties pavojui; 3) padėti labiausiai pažeidžiamiems; 4)
mobilizuoti visas su tuo susijusias institucijas. Ypač pabrėžiama, jog labai svarbu
kovoti su mokyklos nebaigimo tendencijomis ir panaikinti jaunų žmonių socialinę
išskirtį.
Taryba paragino valstybes nares pagal šiuos tikslus nustatyti savo prioritetus ir iki
2001 m. birželio mėn. pateikti dvimečius nacionalinius veiksmų planus, kaip kovoti
su skurdu ir socialine išskirtimi. Visos valstybės narės jau pateikė tokius planus. Šie
planai patvirtina, kad jaunimo skurdo ir socialinės išskirties problema kelia didelį
susirūpinimą daugelyje valstybių narių.
Nicos Europos Taryba taip pat patvirtino Socialinę dienotvarkę, kurioje apibrėžti
konkretūs prioritetai ateinantiems penkeriems metams, ir pagal Sutarties 13 straipsnį
patvirtino kovos su visų rūšių diskriminacija strategijų svarbą.
Stokholmo viršūnių susitikimas 2001 m. kovo mėn. patvirtino šią strategiją ir
paragino Tarybą ir Europos Parlamentą susitarti dėl socialinės įtraukties programos
pasiūlymo 2001 m. Šioje programoje bus numatyta svarbi mainų galimybė mokymo
srityje ir galimybė valstybėms narėms keistis geriausia praktika mažinant jaunimo
skurdą ir socialinę išskirtį ir šiems reiškiniams užkertant kelią.
•

Sveikata

Jaunimo aspektas sudaro dalį strategijos, kuri yra išdėstyta Bendrijos veiksmų
programoje sveikatos priežiūros srityje. 2001 m. liepos mėn. Sveikatos Taryba
susitarė dėl bendros pozicijos dėl šios Veiksmų programos (2001-2006) 73. Vienas iš
pagrindinių aspektų – informacijos ir žinių apie sveikatą tobulinimas. Programoje
numatyta ir AIDS bei narkomanijos prevencija. Taryba taip pat priėmė rekomendaciją
dėl jaunimo, ypač vaikų ir paauglių, piktnaudžiavimo alkoholiu.
•
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Rasizmo ir ksenofobijos prevencija
OJ C 307, 2001 10 31, p. 27-40.
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1997 m. Taryba sveikino Europos metus prieš rasizmą, pabrėžė, kad valstybių narių
pastangas būtina suintensyvinti, ir ypač iškėlė švietimo svarbą. 2000 m. Švietimo ir
jaunimo reikalų taryba pastebėjo, kad būtina spręsti klausimus, susijusius su rasizmu
ir ksenofobija jaunimo tarpe. 2001 m. gegužės mėn. Jaunimo reikalų taryba priėmė
pareiškimą dėl kovos prieš rasizmą ir ksenofobiją internete, stiprinant darbą su
jaunimu.
•

Sportas

Amsterdamo Sutartis Deklaracijoje Nr. 29 pripažino sporto socialinę svarbą, ypač jo
vaidmenį stiprinant identitetą ir suburiant jaunimą. Deklaracijoje taip pat pabrėžiamas
svarbus sporto asociacijų ir neprofesionalaus sporto vaidmuo. Šiuo pagrindu ES
vaidina aktyvų vaidmenį sporto arenoje. Ji remia, be kita ko, projektus, kurie skatina
jaunimo integraciją per sporto veiklą, dopingo prevenciją sporte, ir informacijos
kampanijas mokyklose apie etines sporto vertybes bei olimpinius idealus. 1999 m.
gruodžio mėn. Tarybos nutarime74 pabrėžiama būtinybė išnaudoti jaunimo sportinės
veiklos potencialą neformalaus švietimo kontekste ir Europos bendradarbiavimo
politikoje į tai atsižvelgti. Nicos Europos Taryba priėmė pareiškimą dėl konkrečių
sporto charakteristikų ir paragino Bendriją savo veiksmuose, vykdomuose pagal
įvairias Sutarties nuostatas, atsižvelgti į sporto socialines, ugdomąsias ir kultūrines
vertybes. Europos Taryba taip pat nutarė suintensyvinti Europos bendradarbiavimą
kovojant su dopingo vartojimu.
Europos Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlė 2004 metus paskelbti
,,Švietimo skatinimo per sportą Europos metais”. Pagrindinis tų Europos metų tikslas
– skatinti švietimo sektorių ir sporto organizacijas dirbti kartu ir išnaudoti sporto
ugdomąsias savybes bei jo vaidmenį socialinėje integracijoje, taip pat pabrėžti
savanoriškos sportinės veiklos svarbą savaiminiam ugdymui. Mokyklas būtina
skatinti savo programose ir tarpmokykliniuose mainuose daugiau reikšmės ir vietos
skirti sportinei veiklai.
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3. FINANSAVIMAS UŽIMTUMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR JAUNIMO APSAUGOS SRITYSE
Švietimo, užimtumo, kultūros ir jaunimo apsaugos srityje Yra nemaža kitų
finansavimo linijų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai remia jaunimui taikomas
priemones. Štai keletas tokių linijų pavyzdžių:
•

Infrastruktūra: finansavimo laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m. Europos regionų
fondas teikia paramą tam tikrų regionų infrastruktūros projektams, iš kurių turi
naudą jaunimas (pavyzdžiui, jaunimo centrai, mokyklos ir t. t.).

•

Užimtumas ir socialinė įtrauktis: finansavimo laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m.
Europos socialinis fondas teikia paramą konkrečiai jaunimui skirtoms schemoms
nacionaliniu ir regioniniu lygiu darbo, socialinės įtraukties, informacijos ir
konsultacijų ir kt. Srityse.

•

Švietimas: SOCRATES programa remia jaunimo mainus ir mobilumą mokyklose
ir universitetuose.

•

Profesinis rengimas: LEONARDO programa sukuria sąlygas jaunimui pasinaudoti
profesinio rengimo paslaugomis, kalbų mokymo ir darbo galimybėmis užsienyje.

•

Kultūra: KULTŪRA 2000 programoje yra jaunimo elementas: finansavimas
skiriamas kūrybiškumo ir mobilumo, meno ir kultūros sklaidos, tarpkultūrinio
dialogo ir geresnių Europos istorijos žinių projektams.

•

Jaunimo apsauga: DAPHNE programa remia prevencines priemones, kuriomis
siekiama išnaikinti prievartą prieš vaikus, jaunimą ir moteris.

4. PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA
Pagrindinių teisių chartijos paskelbimas Nicoje 2000 m. gruodžio mėn. buvo svarbus
žingsnis. Chartija į vieną tekstą sujungia žmonių civilines, politines, ekonomines,
socialines ir visuomenines teises. Du skyriai apie laisves (II skyrius) ir solidarumą (IV
skyrius) aiškiai išreiškia vaikų ir jaunimo teisių pripažinimą (žr. 14 straipsnį apie
,,teisę į išsilavinimą”, 24 straipsnį apie ,,vaiko teises” ir 32 straipsnį apie ,,vaikų darbo
uždraudimą ir jaunimo apsaugą darbe”).
5. EUROPOS PARLAMENTO PARAMA
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Europos Parlamentas aktyviai remia Europos lygio veiklą, ypač su jaunimu susijusias
programas, kurios atneša naudos jaunimui. 1999 m. kovo mėn. Europos Parlamentas
priėmė ,,nutarimą dėl jaunimo politikos Europoje”, kuriame pabrėžiamas ,,vis labiau
ryškėjantis ,,jaunimo veiksnys” ekonominių ir kultūrinių Europos visuomenės
pokyčių kontekste”75.
2001 m. balandžio mėn. komitetas, atsakingas už jaunimo reikalus, organizavo viešą
jaunimo reikalų svarstymą, kuriame dalyvavo Parlamento nariai, ekspertai jaunimo
klausimais,

ekonomikos

ir

socialinių

organizacijų,

jaunimo

asociacijų

ir

neorganizuoto jaunimo atstovai. Dalyvių skaičius ir aukštas diskusijų lygis tikrai buvo
įspūdingas ir prisidėjo prie renginio sėkmės.
Komiteto pranešėjai jaunimo klausimais svarstymo metu konstatavo, kad ,,vis dar
trūksta nuoseklios ES politikos jaunimo klausimais … Baltoji knyga turėtų nubrėžti
integruotą metodiką, kaip spręsti jaunimui rūpimus klausimus”76. Europos
Parlamentas pabrėžė, kad Baltoji knyga turėtų būti idėjų, įkvėpimo ir diskusijų
šaltinis, rodyti geros praktikos pavyzdžius ir skatinti valstybes nares, regionų ir vietos
valdžios institucijas imtis naujų iniciatyvų.
Jaunimas sako, kad jie daug tikisi iš Baltosios knygos, ypač tokiose srityse kaip
informacija, priemonės prieš diskriminaciją, lygios galimybės jauniems žmonėms su
negalia, formalusis ir neformalusis švietimas, užimtumas ir socialinė įtrauktis,
dalyvavimas

mainų

programose,

demografiniuose

Europos

pokyčiuose

ir

visuomenėje. Jaunimas sako, kad ,,reikia tikros Europos politikos jaunimo klausimu ir
kad nuo žemiausio lygio iki Europos lygio jaunimo politika turi papildyti kitas
politikos kryptis ir ją būtina koordinuoti tarp įvairių lygių.”
6. EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO BEI REGIONŲ KOMITETO INDĖLIS
Jaunimas yra netiesiogiai atstovaujamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitete (ESC), kadangi daugelis ESC narių yra susiję su organizacijomis, kurios turi
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jaunimo atšakas, aktyviai veikiančias nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. 2000 m.
lapkričio mėn. ESC priėmė nuomonę dėl jaunimo politikos77. Nuomonėje pasakyta,
kad jaunimo politika turi vertinti jaunimą kaip ,,visuomenės išteklius” ir sudaryti jam
galimybes ,,būti aktyviems, laisviems ir atsakingiems piliečiams”. Teigiama, kad
jaunimo politika yra ,,integruota visiems sektoriams svarbi politika”, kurios tikslas
- ,,gerinti ir plėtoti jaunimo gyvenimo sąlygas ir jo dalyvavimą sprendžiant visus
socialinius, kultūrinius ir politinius klausimus, kurie yra svarbūs ir jaunimui, ir kitoms
visuomenės grupėms”.
2001 m. vasario mėn. ESC ir Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos jaunimo
forumu organizavo pilietinės visuomenės klausimo svarstymą Baltosios knygos
kontekste. Svarstymas buvo nepaprastai naudingas, nes jis suteikė informacijos iš
pirmųjų lūpų apie jaunų žmonių padėtį Europoje ir jų socialinius, ekonominius bei
asmeninius lūkesčius.
Regionų ir vietos valdžios institucijos, kurios yra atstovaujamos Regionų komitete
(CoR), yra pagrindinės jaunimo politikos įgyvendintojos daugumoje valstybių narių.
1999 m. CoR priėmė nuomonę dėl ,,bendradarbiavimo vietos ir regionų lygiu, saugant
vaikus ir jaunimą Europos Sąjungoje nuo išnaudojimo ir nepriežiūros”78. Regionų
komitetas pabrėžė, kad reikalinga sukurti visos ES strategiją, kaip užkirsti kelią vaikų
ir jaunimo išnaudojimui ir nepriežiūrai, nepakeičiant, o tik papildant nacionalinių,
regioninių ir vietos valdžios institucijų atsakomybę šioje srityje. Regionų komiteto
nuomone, tokių reiškinių prevenciją galima sustiprinti, jei bus leidžiama vaikams ir
jaunimui dalyvauti priimant sprendimus, kurie turi įtakos jų gyvenimui, ir išklausoma
jų balso. Regionų komitetas teigia, kad arti savo piliečių esančios Europos
decentralizuotos struktūros turi daugiau koordinuoti savo veiklą, bendradarbiauti su
kaimyninių ir visų kitų šalių atitinkamomis struktūromis ir šiuose procesuose
neignoruoti vaikų ir jaunimo.
7. DIALOGAS SU EUROPOS JAUNIMO FORUMU
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Europos jaunimo forumas (EJF) buvo įkurtas 1979 m. atstovauti jaunimo
organizacijoms Europos lygiu ir pradėti dialogą su jaunimu. Forumo nariai – valstybių
narių nacionalinės jaunimo tarybos ir tarptautinės nevyriausybinės jaunimo
organizacijos. Forumas siekia stiprinti kasdieninius kontaktus ir ryšius tarp
organizacijų, jungiančių milijonus jaunų žmonių, kurios yra jo narės, ir tarp atskirų
žmonių. Jis siekia geriau atstovauti jaunimui. EJF yra įgijęs nemaža patirties tokiose
srityse kaip darbas su jaunimu, jaunimo politika, nevyriausybinis jaunimo sektorius ir
pilietinės visuomenės klausimai. EJF yra atstovaujamas Europos Komisijos darbo
grupėse ir dalyvauja, išrenkant projektus JAUNIMO programoje.
Europos jaunimo forumas suvaidino svarbų vaidmenį konsultacijose, kurių išdava – ši
Baltoji knyga. Jis dalyvavo jaunimo konsultacijose ir kartu su Komisija bei ESC
organizavo pilietinės visuomenės organizacijų konsultacijas. Jaunimo forumas
parengė savo medžiagą ir ją pateikė svarstant Baltąją knygą79.
8. EUROPOS TARYBOS DARBAS
Aštuntajame dešimtmetyje Europos Taryba įkūrė Europos jaunimo centrą (EJC) ir
Europos jaunimo fondą (EJF) Strasbūre. 1995 m. Budapešte buvo atidarytas antrasis
Europos jaunimo centras. EJF ir EJC programos ir projektai valdomi bendrai80.
Europos Taryba yra priėmusi kelias deklaracijas ir nutarimus tokiais klausimais kaip
jaunimo dalyvavimas, pilietiškumas, neformalusis švietimas, mobilumas ir kova prieš
rasizmą.
1992 m. kovo mėn. Europos Taryba priėmė Europos jaunimo dalyvavimo vietos ir
regionų savivaldos gyvenime chartiją81. Chartija paragino jaunimą daugiau dalyvauti
viešuosiuose reikaluose regionų ir vietos lygiu ir taikyti ,,visų jaunų žmonių įvairias
dalyvavimo formas be jokios diskriminacijos”. Rekomendacijoje dėl jaunimo
dalyvavimo ir pilietinės visuomenės ateities, priimtoje 1997 m., Ministrų komitetas
79
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dar kartą pabrėžė ,,svarbų vaidmenį, kurį vaidina jaunimo dalyvavimas pilietinės
visuomenės raidoje kaip nuolatinio demokratinės visuomenės atsinaujinimo
šaltinis”82.
Europos Tarybos penktojoje konferencijoje, vykusioje Bukarešte 1998 m. balandžio
mėn., Jaunimo reikalų ministrai pareiškė, kad jaunimo integracija į darbo pasaulį
remsis taip pat įgūdžiais ir kvalifikacijomis, įgytomis neformaliojo švietimo
sistemose. Europos Taryba pabrėžė neformaliojo švietimo reikšmę, nes tokiu būdu
aiškiai praturtinami tradiciniai švietimo modeliai. Europos Taryba padarė dar vieną
žingsnį 2000 m. sausio mėn. priimdama rekomendaciją dėl neformalaus švietimo,
kurioje ji pripažino, kad formaliojo švietimo sistemos pačios vienos negali greitai ir
nuolatos reaguoti į technologinius, socialinius ir ekonominius pokyčius ir todėl jas
būtina papildyti neformaliojo švietimo praktika83.
Kova prieš rasizmą, ksenofobiją ir nepakantumą Europos Taryboje turi senas
tradicijas.

Dešimtojo

dešimtmečio

pradžioje

kartu

su

Europos

jaunimo

organizacijomis ji pradėjo plačią Europos jaunimo kampaniją už pakančią visuomenę
ir skatino bandomuosius projektus. Europos Taryba taip pat rūpinosi jaunimo
kortelės, kuri būtų darbo/tarnybos kortele, sukūrimu ir taip stengėsi pagerinti
mobilumo projektuose dalyvaujančių jaunų žmonių padėtį. Europos Taryba skatina
jaunų žmonių savanoriškos tarnybos schemas nacionaliniu ir Europos lygiu ir išlaiko
Interrail sistemos prieinamas kainas. Ji remia jaunimo mainų nepelno organizacijas.
Europos Komisijos ir Europos Tarybos partnerystė prasidėjo 1998 m., kuriant
mokomąją programą jaunimo dėstytojams, kurie skatintų bendrąsias vertybes, tokias
kaip žmogaus teisės, pliuralistinė visuomenė, teisinė valstybė, aktyvus pilietiškumas ir
bendradarbiavimas Europos mastu84. Partnerystės konkretūs rezultatai – mokomosios
medžiagos leidiniai ir bendradarbiavimas konsultacijų ir mokomosios veiklos tyrimų
srityje.
9. EUROPOS KOMISIJOS NUOMONIŲ APKLAUSOS IR TYRIMAI
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Per penkerius metus pagal JAUNIMAS EUROPAI programą buvo bendrai finansuota
daugiau kaip trisdešimt tyrimų. Daugiausia tai buvo lyginamosios analizės, bet buvo
ir konkrečių atvejų tyrimų, kurie pasiskirstė į tris grupes: 1) nuskriausti jauni žmonės
ir rizikingas elgesys; 2) jaunimo vertybės, lūkesčiai ir identitetas, ypač santykiuose su
Europa (įskaitant jaunų imigrantų, rasizmo ir ksenofobijos klausimus); 3)
neformaliojo švietimo metodai.
Keturi tyrimai buvo finansuoti pagal Europos savanoriškosios tarnybos programą:
sportas kaip jaunimo socialinės integracijos priemonė; nacionalinės civilinės tarnybos
schemos; jaunimo su negalia galimybės dalyvauti Europos savanoriškoje tarnyboje;
pažymėjimai užbaigus savanoriškąją tarnybą (nacionalinę ar kitokią).
Buvo taip pat įvertintas Europos savanoriškosios tarnybos schemos poveikis.
Jaunimo politikos valstybėse narėse tyrimą atliko IARD institutas (Milane) ir
paskelbė 2001 m.85 Jame apžvelgiami kiekybiniai ir kokybiniai duomenys,
charakterizuojantys jaunimo padėtį ir lūkesčius; taip pat aprašomos jaunimo
struktūros ir politika valstybėse narėse.
Kaip Trečiosios daugiametės mažų ir vidutinių įmonių Europos Sąjungoje programos
(1997-2000)86 dalį Komisija pateikė tyrimą ,,Jauni verslininkai, verslininkės, tautinių
mažumų ir bendri verslininkai Europos Sąjungoje ir Vidurio bei Rytų Europoje”.
Tyrime buvo nustatytos pagrindinės problemos ir uždaviniai, su kuriais susiduria
nurodytų grupių verslininkai ir buvo nurodyta keletas rekomendacijų, kaip padėti jų
plėtrai.
Kartu Komisija pradėjo tirti ir Europos jaunimo nuomonę. 1997 m. buvo atlikta
nuomonių apklausa – Eurobarometras 47.2 ,,Jauni europiečiai”. Komisija atliko ir kitą
Eurobarometro apklausą, rengiant šią Baltąją knygą dėl jaunimo politikos. Rezultatai
buvo paskelbti 2001 m. spalio mėn.87
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