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Hogy állunk? Szuperül!
Úton az ifjúsági képviselet felé

2016. október 1-jén, nyolc hónapos előkészítést követően
sikeresen elindult Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldött Programja.
A megvalósításba hihetetlen energiával vetette bele magát a
Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Magyar ENSZ Társaság Ifjúsági Szekciója, az
International Diplomatic Student Association is.
Minden azt mutatja, hogy jó úton járunk. Az első három hónap
visszajelzései alapján a program napról-napra erősödik. Az
ifjúsági küldöttek körében már most nagyon magas a magyarok
elismertsége, és a program magyarországi ismertsége is egyre
növekszik. Ez jó, ha megdobogtatja a szívünket, hiszen
mindenkinek szüksége van némi motivációra, de korántsem
jelenti azt, hogy egy pillanatra is hátradőlhetnénk: amíg működik
a program, addig lesz rajta mit csiszolni!
Viszont a közös munkára büszkék lehetünk, ezért szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a magyar
program fejlődését. Olyan ez, mint egy táncformáció, amiben
önálló elemek alkotnak egy tökéletes alakzatot. Minden láncszem
szükséges a harmóniához: nélkülük nem lennénk sehol.
Most pedig lássuk, hogy mit is értünk el eddig!
Volom András
ENSZ Ifjúsági Küldött
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Eredmények
A program számokban
Részvétel rendezvényeken: 32
Nemzetközi nagyrendezvények: 7
ENSZ Side Event: 22
COP22 Side Event: 2
ENSZ-modell konferenciák: 2
Közösségi média
Facebook-követők: 1165
Instagram-követők: 368
Médiamegjelenések: 7 (+2)
Internetes hír: 5
Nyomtatott sajtó: 1
Televízió: 1
Készülőben: 2
Szervezett rendezvények: 4
Többnapos konferencia: 1
ENSZ Side Event: 2
Magyarországi Fórum: 1
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New York I.
ENSZ Közgyűlés (okt. 2-25.)
Felszólalás a Harmadik Főbizottságban (kattintható!)
Az első magyar ENSZ ifjúsági küldötti felszólalásra október 5-én
került sor, a Harmadik Bizottság (Szociális, Humanitárius és
Kulturális) második ülésnapján. Kifejezetten sikeres volt mind a
küldöttek, mind a küldötti tevékenységet távolról követők
körében. Később, a nap folyamán többen is megkerestek, hogy
gratuláljanak. Az osztrák és lengyel ifjúsági küldöttek különösen
fontosnak tartották a felszólalást; velük már ezen a ponton
szorosra fontuk az együttműködést.
Találkozó a Főtitkárral és a Közgyűlés Elnökével
Október 12-én került sor a főtitkárral való találkozóra, ahol Ban
Ki-Mun hozzávetőlegesen 7-8 percig beszélt velünk az ifjúság és
a fenntarthatóság összefonódásáról. Ezt követően az ifjúsági
küldöttek erre az alkalomra válaszott szóvívője (egy marokkói
hölgy) felolvasta a közös üzenetünket a főtitkárnak. Csoportfotók,
majd egyéni fotók is készültek.
Viszont számomra az igazi izgalom csak ezután kezdődött, mivel
az UN DESA segítségével sikerült kiharcolnom, hogy Peter
Thomson, a közgyűlés elnöke is köszöntse a küldötteket.
Zseniálisan sült el a találkozó, és ezzel sikerült nagyot dobni a
magyar küldötti pozíció elismertségén is!
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New York II.
Side eventek a közgyűlésen
Közösen szervezett side event a román ifjúsági küldöttekkel:
“Ifjúsági diplomácia a 21. században”
Október 7-én a román ifjúsági küldöttekkel és ifjúságügyi
államtitkárukkal szerveztem side eventet az ifjúsági diplomácia
jövőjéről. A közös rendezvény szimbóluma volt annak, hogy a
fiatalok segíthetik az ellentétek feloldását és az együttműködés
megvalósítását. Közel harmincan vettek részt a workshopokkal
egybekötött beszélgetésen. A résztvevők arra jutottak, hogy
szükség van a fiatalok szerepének növelésére a formális
diplomácián belül, de nem határok nélkül. Ezen felül pedig
törekedni kell az alternatív részvételi módszerek támogatására is.
Közösen szervezett side event a német és belga ifjúsági
küldöttekkel: “Az Ifjúsági Küldött Program kiszélesítése és
elmélyítése”
Október 19-én az Ifjúsági Küldött Program kiszélesítéséről és
mélyítéséről szerveztem közös workshopot a német és belga
ifjúsági küldöttekkel Németország Állandó Képviseletén. A
rendezvény három(!) egyéb ifjúsági küldötti eseménnyel is
egybeesett, mégis több mint húsz résztvevő volt rá kíváncsi. Az itt
tapasztalt elkötelezettség és aktív munka adta az inspirációt a
november 27-29. között megrendezésre került Budapest Youth
Delegate Summit-hoz is.
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New York III.
Fontos témák és részvételi lajstrom
A magyar fiatalok szempontjából is fontos témák, melyeken a
közgyűlés tapasztalatai alapján dolgozom:
•
•
•
•
•

Fiatalok bevonása a döntéshozatali mechanizmusokba;
A fenntarthatóság fontossága a fiatal generációk számára;
Nemi egyenlőség és a nők szerepének erősítése;
A gyerek-megfélemlítés problémája (child bullying);
Az erőszakos extrémizmus megelőzése (ENSZ BT 2250).

Programok, melyeken részt vettem:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ifjúsági küldöttek informális nyitóülése;
A Harmadik Bizottság nyitófogadása, Németország
szervezésében;
Finn és eritreai ifjúsági küldöttek által szervezett
kerekasztal-beszélgetés a BT 2250-es határozatáról és
az erőszakos extrémizmus megelőzéséről Jan Eliasson
főtitkár-helyettessel;
Dél-koreai ifjúsági küldöttek kerekasztal-beszélgetése a
nők társadalmi helyzetéről;
Ír ifjúsági küldöttek kerekasztal beszélgetése a (közösségi)
média társadalomra gyakorolt hatásáról a CNN közösségi
médiáért felelős igazgatójával;
Magyarország EJT kampányindító fogadása;
Találkozó a UNDP képviselőivel;
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New York IV.
Részvételi lajstrom
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
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Munkareggeli a svájci nagykövettel és ifjúsági küldöttel az
erőszakos extrémizmus megelőzéséről;
Találkozó a WFUNA főtitkárával;
Marokkói ifjúsági küldöttek beszélgetése Mohammad
Reza Salamattal, a főtitkár klímatanácsadójával a
COP22-ről;
Találkozó Uganda nagykövetével;
Találkozó Ban Ki-Mun főtitkárral és Peter Thomsonnal, a
közgyűlés elnökével;
WFUNA által szervezett kerekasztal-beszélgetés a BT
2250-es határozatáról;
Az ausztrál nagykövet ifjúsági küldöttek tiszteletére
rendezett fogadása;
Ifjúsági küldötti kerekasztal-beszélgetés Ahmad Alhendawi
UN Youth Envoy-jal;
Konferencia a gyerekek zaklatásáról és terrorizálásáról;
Kanadai ifjúsági küldöttek kerekasztal-beszélgetése az
ifjúsági küldött programok best-practice-eiről;
Bolgár és román ifjúsági küldöttek rendezvénye az ifjúsági
vállalkozás és fenntarthatóság kapcsolatáról;
Magyarország október 23-i ünnepsége;
A “Before the Flood” c. film premier előtti vetítése John
Kerry amerikai külügyminiszterrel és Leonardo
DiCaprioval;
UN Day Concert Magyarország szervezésében.

Extrémizmus és MUN
Események az Egyesült Királyságban
Találkozó egy extrémizmus-ellenes kezdeményezés, az “Extrém
Párbeszéd” képviselőjével
Október 28-án Lucie Parkerrel, a londoni Institute for Strategic
Dialogue egyik tanácsadójával egyeztetettem az "Extrém
Párbeszéd / Extreme Dialogue" magyarországi elindításáról, ami
egy erőszakos extrémizmus megelőzéséért harcoló, személyes
történeteket bemutató projekt, elsősorban gyermekek részére. A
videóikhoz a közvetítéssemmel találtak magyar önkéntes
fordítókat.
Nemzetközi ENSZ-modell (MUN - Model United Nations)
konferencia az Oxfordi Egyetemen
November 11-13. között az Oxfordi ENSZ-Modell Konferencián
voltam bizottságvezető, ahol a résztvevőknek bemutathattam a
magyar küldötti program és az ENSZ Ifjúsági Küldött Program
működését. A találkozó arra is nagyon jó volt, hogy a résztvevő
diáktársaknak valós képet adjak az ENSZ működéséről. Sok
esetben a szimulációk torzítják a képet: tisztában kell lennie a
realitásokkal annak, aki ezzel a területtel szeretne foglalkozni.
Itt találkoztam Sam Daws-zal is, aki Kofi Annan volt ENSZ főtitkár
kabinetjében dolgozott és jelenleg az “ENSZ Kormányzás és
Reform” projektet vezeti az Oxfordi Egyetemen. Remélem, hogy
sikerülhet még 2017 első felében Magyarországra hívnom
előadni egy ENSZ-ről szóló egyetemi konferencia keretében.
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Klímaváltozás
COP22 és SIF16 Marrakeshben
November 14-15. között Marrakeshben a 22. Klímkonferencián
(COP22), valamint a Fenntarthatósági Innovációs Fórumon
(SIF16) vettem részt. Sikerült kapcsolatot építenem Pásztor János
volt ENSZ klímaügyi helyettes-főtitkárral, valamint Irina Bokova
UNESCO főigazgató kabinetjével is. Remélem, hogy ezeket a nexusokat később országos projektek keretében kamatoztathatjuk.
Együttműködést teremttünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
delegációjával is, ami kiemelkedően fontos a jövőbeli COP-okon
való ifjúsági küldötti részvétel szempontjából. Mivel a fenntarthatóság és a klímaváltozás ügye a mi generációnk számára
kiemelt fontosságú, ez prioritás volt számomra.
A plenáris ülések, a fórum, valamint az állandó kiállítások
látogatása mellett két fontos side eventen vettem részt. Az első a
fenntarthatóság oktatásban való megjelenéséről szóló esemény
volt Lalla Hasna, marokkói hercegnő, Irina Bokova UNESCO
igazgató, valamint a marokkói oktatásügyi miniszter részvételével.
Ennek kapcsán azóta találkoztam Palkovics László oktatási
államtitkárral is (később részletesen).
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A második a COP22-n résztvevő ifjúsági küldöttekkel való
találkozó volt, ahol kiderült, hogy a legtöbb esetben a COP22
küldöttek nem is tudnak a saját országuk ENSZ Ifjúsági
Küldötteiről. Uganda és Ausztria esetében a közbenjárásommal
feloldásra került ez az ellentmondás.

Emberi Jogok
Budapesten és Genfben
Budapesti Emberi Jogi Fórum a Külgazdasági és
Külügyminisztérium rendezésében
November 17-18-án a budapesti Emberi Jogi Fórumon vettem
részt. Jó tapasztalni hogy Külgazdasági és Külügyminisztérium
külön hangsúlyt fektetett a fiatalok bevonására. A fórum kitűnő
alkalmat ad arra, hogy párbeszéd alakuljon ki szakemberek,
diplomaták és az érdeklődő fiatalok közt. A rendezvény margóján
sor került az első találkozóra Martin Nesirkyvel, a Bécsi ENSZ
Információs Szolgálat igazgatójával is, ahol az ifjúsági küldött
program fenntarthatóságáról beszéltünk.
Az első ENSZ Fórum az Emberi Jogokról, Joguralomról és a
Demokráciáról
November 21-22. között először került sor a fórumra, melynek
témája a fiatalok demokratikus döntéshozatali mechanizmusokba
való bevonása volt. Két alkalommal szólaltam fel, hangsúlyozva az
állami szakmai gyakorlatok kiszélesítésének és a generációk közti
párbeszéd kialakításának fontosságát. A rendezvényen sok szó
esett az egyelőre nem létező “ifjúsági jogokról” és egy
lehetséges ifjúsági jogi egyezményről is, ami a fiatalok
érdekképviseletében mérföldkövet jelenthetne. Részt vettem a
#NotTooYoungToRun kampányindítóján is, melynek alkalmából
én is kiálltam amellett, hogy a fiataloknak fontos és érdemes
választásokban megmérettetniük magukat. Magyarországon
jelenleg egy parlamenti képviselő sem fiatalabb 30 évesnél.
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Küldötti Együttműködés
Budapest Youth Delegate Summit
November 27-29. között megrendeztük a világtörténelem első
ENSZ Ifjúsági Küldött Találkozóját Budapesten, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyi Intézet, valamint az Új
Nemzedék Központ támogatásával. A találkozón 10 ország
(Ausztria, Belgium, Csád, Cseh Köztársaság, Dominikai Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Románia, Svájc, Szlovénia)
15 ifjúsági küldötte vett részt a Budapest Youth Delegate
Memorandum megalkotása céljából, mely lefekteti a küldöttek
közti állandó együttműködés alapjait. A találkozó mindent
felülmúló sikerrel zárult a rövid szervezési idő ellenére. A
Memorandum végleges szövegét itt lehet elolvasni.
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A program keretében számos szakmai programot szerveztünk
személyekkel/szervezetekkel (kronológiai sorrendben): Dr. Illés
Boglárka ifjúságügyi helyettes államtitkár az EMMI-nél, Dr. Kuntár
Tamás Nemzetközi Szervezetek Főosztályának vezetője a KKMnél, Integrity Lab, Századvég, Nemzeti Ifjúsági Tanács, HÖOK, No
Hate Speech Campaign, FIVOSZ, ISZOSZ, Fidelitas, Societas,
JobbikIT, LiFT, Novák Katalin államtitkár és Beneda Attila
helyettes államtitkár az EMMI-től családpolitikai kérdésekben, Dr.
Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója, Dr. Szima Gergő
ENSZ Osztály vezetője a KKM-nél, Dr. Kovács Zoltán
kormányszóvívő, Ungár Péter elnökségi tag az LMP-től, Perger
István az Európai Bizottságtól. A találkozót a Budapesti Víz
Világtalálkozón való részvétel zárta le.

Otthoni Feladatok
A küldöttség nem csak utazás!
Találkozó az oktatási államtitkárral a fenntarthatóság
közoktatásba való beépítése kapcsán
December 14-én találkoztam Palkovics László oktatási államtitkárral, akivel a fenntartható fejlődési célok új Nemzeti Alaptantervbe
való beépítéséről beszéltünk a marokkói tapasztalataim kapcsán.
Az államtitkár nyitottságát fejezte ki a kezdeményezéssel
kapcsolatban és megkért egy rövid javaslat kidolgozására, melyet
januárban juttatok el hozzá. Addig még egyeztetni fogok
szakértőkkel és ENSZ szervekkel is a kérdésben. Szóba került az
is, hogy részt vehetnék a konkrét megvalósításban, ami fontos
lépés lenne a közvetlen ifjúsági részvétel megerősítése felé.
Ifjúsági fórum Mezőkovácsházán és MUN Budapesten
December 15-én tartottam meg az első Budapesten kívüli ifjúsági
fórumot, melynek keretében Mezőkovácsháza Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzatát látogattam meg. Ez a találkozó volt a
főpróbája annak az országjárásnak, aminek a keretében
személyesen kutatom majd a fiatalokat érintő legfontosabb
ügyeket. A fórumon nagyon aktív párbeszéd alakult ki az oktatás,
valamint az ifjúsági önkormányzatiság fontosságáról. Szó esett a
fenntartható fejlődési célokról is, melyeknek a túlnyomó
többségét (14-et) kiemelkedően fontosnak találtak a résztvevők.
December 19-én pedig egy helyi ENSZ-modellen tartottam
záróbeszédet. Ezeket érzem a legfontosabbnak és alig várom,
hogy januártól kibővítsük a magyarországi tevékenységet!
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Boldog Karácsonyt!
Kellemes, meghitt ünnepeket!
Kapcsolatfelvétel a küldöttel:
» Együttműködés?
» Támogatás?
» Érdeklődés?

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

@hunyouth
Sajtómegjelenések:
FEM3 Café Reggeli Beszélgetés, Új Nemzedék nagyinterjú,
Corvinus Egyetem rövidhír, Szeretlek Magyarország nagyinterjú,
lumens.hu nagyinterjú, Andyou rövidhír, Budapester Zeitung
nagyinterjú
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