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Ifjúsági Küldött Program
Fiatalok képviselete az ENSZ-ben
Az elmúlt évtizedek adták az eddigi legnagyobb ifjúsági korosztályt a Világnak, ami miatt kiemelten fontos üggyé vált a fiatalok
részvétele a politikai döntéshozatali mechanizmusokban. Az
1980-as években újkeletűnek számító ötlet ösztönzésére jött létre
az ENSZ Ifjúsági Küldött Program (IKP), melynek keretében
fiatalok képviselhetik saját országuk 15-26 éves korosztályát az
ENSZ számukra legfontosabb fórumain.
A Programot többek közt a World Programme of Action for Youth
(A/RES/50/81) illetve az ENSZ Közgyűlésének határozata (A/RES/
64/130) is megerősítette, azonban áttörést egészen az idei évig
nem sikerült elérni. Az Agenda 2030 és a fenntartható fejlődési
célok bejelentése azonban új lendületet adott a kezdeményezésnek, így az ENSZ 71. Közgyűlésén már több mint 40 ország
ifjúsági küldöttjei vesznek majd részt.
Egy ifjúsági küldött nem csak képviseleti feladatokat lát el: saját
országában utazva fórumokon számol be az ENSZ-ben szerzett
tapasztalatairól és párbeszédet alakít ki az ifjúság számára fontos
kérdésekről. A küldöttek dolgoznak államközi ifjúsági együttműködések építésén és az ENSZ-hez bármilyen módon kapcsolódó ifjúsági kezdeményezések segítésén is.
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#H-UN YOUTH
Magyar részvétel a programban
A tagállamok, azon belül pedig a külügyekkel foglalkozó állami
szervek hatáskörébe tartozik a programhoz való csatlakozás
elbírálása. 2 év egyeztetést és 3 hónap további előkészítést
követően a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
felsővezetése 2016. április 4-én jóváhagyta Magyarország
részvételét a programban.
A 2016 augusztusától számított első év az általános küldötti
feladatokon kívül sok egyéb teendőt is magába foglal. Meg kell
alapozni a program szervezeti hátterét és tesztelni kell a
protokollokat, melyek mentén a 2017 januártól évente, nyitott
pályáztatás által kiválasztásra kerülő női és férfi küldöttpár a
leghatékonyabban dolgozhat.
A program szakmai hátterét egyedülálló módon a KKM és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja képzéssel, gyakornoki felkészítéssel. Konzultatív szerepkörben a bécsi ENSZ
Információs Szolgálat és a budapesti ENSZ-modell közösségek is
segítik a küldöttet. A program létrehozásában együttműködés a
Magyar ENSZ Társaság Ifjúsági Tagozatával, a Nemzeti Ifjúsági
Tanáccsal, a magyarországi UNESCO-val és az UNICEF-fel is
várható.
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Az Ifjúsági Küldött
Volom András, a próbaév elindítója
Volom András Magyarország első ENSZ Ifjúsági Küldöttje, a
londoni King’s College másodéves nemzetközi kapcsolatok
szakos hallgatója, az Eötvös József Gimnázium öregdiákja.
Öt éve foglalkozik ENSZ-hez kötődő ifjúsági kezdeményezésekkel, melyeken keresztül a fiatalok kollektíven formálhatják
közvetlen környezetük és az egész világ jövőjét. Négy évig volt
szervezője a Budapesti Nemzetközi ENSZ-Szimulációs Konferenciának, melyet 2014-2015 között Főtitkárként vezetett.
2012-2014 között junior tanácsadója volt a kínai Nanjingban
megrendezésre került 2. Nemzetközi Ifjúsági Olimpiai Játékoknak. 2015 októberében meghívásra független képviselőként vett
részt az UNESCO 9. Ifjúsági Fórumán, ahol egy csoportot vezetett
és a záródokumentum két pontjához is hozzájárult.
Küldötti feladatai mellett jelenleg a “Holnap » Fiatalok a
Fenntarthatóságért” nevű országos projekt megvalósításán
dolgozik és kettő egyetemi társaság elnöki tisztségét is betölti.
Szabadidejében gyakran zenél, immár 11 éve hegedül és 6 éve
zongorázik. Kedvenc hobbijai közé tartozik a balatoni vitorlázás,
az utazás és a főzés is.
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Kiküldetési Feladatok
Mivel foglalkozik a küldött külföldön?
Az ifjúsági küldöttek az ENSZ-ben az általuk képviselt országok
hivatalos delegációjának tagjai. A diplomaták belépőjével
rendelkeznek és tanácsadói pozícióban tevékenykednek.
1. A magyar ifjúság képviselete és felszólalás
Az első és legfontosabb feladat a magyar ifjúsági képviselete az
üléseken és egyeztetéseken. Ennek keretében felszólalhat a
küldött, többek közt az ENSZ Harmadik Főbizottságában, és
találkozhat az ENSZ Főtitkárával is.
2. Információátadás a kiküldetési eseményekről
A küldött folyamatosan “közvetít” az ENSZ-ben történő, magyar
ifjúságot potenciálisan érintő történésekről. Ennek a legfőbb
platformja a közösségi és internetes média.
3. Lobbizás különböző ügyekért
Idén kiemelt fontosságú az alulról építkező ifjúsági kezdeményezések támogatása, illetve az Ifjúsági Küldött Program kiszélesítése.
4. Programok szervezése és részvétel
A küldöttek saját programokat szerveznek, melynek keretében
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együtt keresnek megoldásokat az ifjúság globális problémáira.

Otthoni Feladatok
Mit csinál a küldött Magyarországon?
Habár a küldötteket az ENSZ fórumokon való részvétellel azonosítják, feladataik nagy részét hazájukban végzik. Legfontosabb céljuk a fiatalok tájékoztatása és a velük való párbeszéd kialakítása.
1. Ifjúsági fórumok szervezése országszerte
A küldöttek személyesen is bejárják az országot, hogy felhívják a
fiatalok figyelmét az ENSZ-ben megvitatott, magyar fiatalokat is
érintő kérdésekre. A fórumok a fiatalok számára fontos témák és
problémák felderítésében is kulcsszerepet játszanak.
2. ENSZ-hez kötődő ifjúsági kezdeményezések segítése
Ha egy magyar fiatal egy ENSZ-hez kapcsolódó ifjúsági projektet
szeretne elindítani, bátran fordulhat a küldötthöz segítségért.
3. Beszámolás a Parlamentnek
A küldött tájékoztatja az ország vezetőit az általa tapasztaltakról
és javaslatokat tesz bizonyos kérdésekben.
4. Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ápolása
Az ENSZ-ben végzett kapcsolatépítési munka a hazatéréssel nem
ér véget. A küldöttek folyamatosan dolgoznak a kétoldalú
ifjúsági együttműködések megerősítésén.
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A Program haszna
Miért éri meg támogatni a küldöttet?
A 21. század központi értéke a fenntarthatóság, felelősség és a
fiatal kezdeményezés is. Az Ifjúsági Küldött Program segíthet
abban, hogy Magyarországon is beépüljenek a felnövő generációk életébe ezek az alapgondolatok.
A küldöttek tevékenységükkel hozzájárulnak a fenntartható
életmód és gondolkodás terjesztéséhez, segítenek az ifjúsági
részvétel ösztönzésében és bekapcsolják az ország fiatalságát a
nemzetközi együttműködések vérkeringésébe.
Azonban a magyar program, más országokhoz hasonlóan, nem
kap állami pénzügyi támogatást, így a küldötteknek minden
kiadásukat saját kasszából, illetve szponzorációs támogatásokból
kell fedezniük.
Az önköltséges megoldás sajnos sok tehetséges fiatalt kizárhat a
részvételből, illetve negatívan befolyásolhatja a részvételek
számát, hosszát és minőségét, ezért kiemelten fontos, hogy minél
előbb támogatókat találjon a program.
Egy összetartó, felelős és cselekvő magyar ifjúság a célunk,
amely felkészült a 21. század kihívásaira. Ennek az eléréséhez
kér az Ifjúsági Küldött Program segítséget!
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Ütemterv
A küldött előzetes menetrendje
2016. október

» Részvétel az ENSZ 71. Közgyűlésén

2016. november

» Bizottság elnöklése a XIV. Oxfordi ENSZSzimulációs Konferencián
» Részvétel a 9. Budapesti Emberi Jogi
Fórumon
» Részvétel egy genfi ENSZ fórumon: az
ifjúság szerepe az állami döntéshozásban
» Részvétel a Budapesti Víz Találkozón (TBC)

2016. december

» Magyarországi nyílt fórumok

2017. január

» a 2017/2018-as kiválasztás kezdete

2017. február

» Részvétel a Gazdasági és Szociális Tanács
éves ülésén New York-ban

2017. április

» A BIMUN konferencia megnyitója
» Magyarországi nyílt fórumok, kiválasztás

2017. május

» Részvétel az Európai Ifjúsági Rendezvényen

2017. június

» Országjárás és interaktív programok

2017. július

» Részvétel a New York-i magas szintű
fenntarthatósági találkozón

2017. augusztus

» Országjárás és felkészülés az új küldöttekkel
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Kapcsolat
Kapcsolatfelvétel a küldöttel
» Együttműködés?
» Meghívás?
» Támogatás?
» Érdeklődés?

Volom András
Ifjúsági Küldött
AVolom@hunyouth.hu
facebook.com/hunyouth

@hunyouth
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