НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО
СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ

Актуализиран на Общо събрание на НМФ - 14.12.14 г., гр. София
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ПРЕАМБЮЛ
Национален младежки форум /НМФ/ е най - голямото младежко обединение,
включващо 41 младежки организации с над 100 хиляди членове. Неговата основна
мисия е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации
за:
 развитие на активно и компетентно младежко участие в процеса на вземане на
решения на различни нива;
 изграждане на ефективни и демократични младежки политики;
 подпомагане на младежката реализация и приноса на младите към създаване
на проспериращо общество.
ВЪВЕДЕНИЕ
Национален младежки форум и неговите членове, младежки организации, в същината
на своята работа трябва да развиват среда за водене на открит и толерантен диалог
между различните заинтересовани страни в сферата на младежката политика младежи, младежки организации, институции и други.
Целта на този политически документ е да представи основната концепция на НМФ за
ролята на младите във включването им в процеса на вземане на решение и поконкретно във включването на Структурния диалог на регионално, национално и
международно ниво.
Дефинициите ще засегнат по–ясното разбиране за понятието Структурен диалог и
включване в процеса на вземане на решения какви са преките ползи и кои са
заинтересованите страни, както и предизвикателствата от разбирането на тези
понятия.
Структурният диалог е процес, при който две или повече страни се стремят да
постигнат консенсус, като е важно да има равнопоставеност в самия диалог. Това е
инструмент, чрез който младите хора се включват активно в правенето на политики и е
легитимен начин да бъдат разпознати техните нужди. Той е инструмент от ключово
значение за качествено формулиране на политики, определяне на цели и средства за
тяхното постигане по един демократичен, прозрачен и равнопоставен начин - чрез
текущо взаимодействие между институциите и гражданския сектор, в конкретния
случай - младежките сдружения.
С резолюция № 2009/C 311/01 от 27 ноември 2009 на Съвета на Европейския съюз се
очертава процеса, значението му и плана за развитие с необходимите дейности, които
трябва да се предприемат. През същата година правителството на страната сформира
Национална работна група, която да води процеса в България. В него са включени
младежки представители, които участват в конференциите на всяко Председателство,
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като има представител на Национален младежки форум. Във връзка с изготвянето на
национален доклад се провеждат анкети, които да допитат мнението на младите и
младежките
организации.
Остава
предизвикателството
да
се
увеличи
заинтересоваността от процеса.
Като има предвид вече изложените дефиниции, Национален младежки форум чрез
този политически документ ще постави на преден план не само нуждата от бързо
развитие на процеса, но и разбирането за включването на младите както от страна на
институциите, така и от страна на самите млади.
През 2013 година Национален младежки форум проведе анкетно проучване, което
завърши с 484 валидно попълнени уникални анкетни карти, резултатите обхващат
млади хора между 15 и 29 години, живеещи в различни населени места в страната
(една трета разположени в София, 45% в областните центрове, 22% обитаващи малки
градове или села).
През 2014 година Национален младежки форум реализира изследване с използван
качествен метод за набиране на информация – фокус групи на тема „Състояние на
структурния диалог в България. Предложения за развитие.“ Проучването обхвана 33
млади хора на възраст между 15 – 29 години и бе с цел да се съберат данни за
нагласите по основни проблеми, свързани с процеса за взимане на решения и
формите на младежко овластяване. Фокусираните дискусии се основаха на следните
подтеми: разбиране на процеса Структурен диалог, важност, разпознаваемост на
понятието сред младежките организации, етап и предложения за неговото развитие в
България.
ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ
През 2013 година Национален младежки форум осъществи проект „Младежкото
включване – гарант за качество при провеждане на младежки политики”, който събра
на едно място младежи и отговорните институции по темата „Включването на младите
в процеса на вземане на решения” и беше пряка симулация на развитието на
Структурния диалог. По време на проекта се наблюдава развитието на разбирането на
двете страни по отношение на процеса и ролята на самите страни. Прякото участие на
всички заинтересовани страни даде възможност да се проследи развитието на
уменията на младите за участие и разбирането на отговорността в това участие.
През 2014 година Национален младежки форум реализира проект „Структурен диалог
и младежко овластяване“, който обхвана младежки представители, ангажирани и
отговорни към развитието на младежката сфера. Акцентите на обучителния семинар
са поставени върху повишаването на информираността за процеса на Структурен
диалог, начини за включване и основни идеи за стратегиране и планиране .
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В процеса на вземане на решения и участието на младите се очертаха следните:
1. ПОЛЗИ
Участието на младите в процеса на вземане на решения на европейско ниво развива
синхронизирани представи за компетенциите, които младите трябва да притежават за
постигане на краен резултат. От друга страна мултиплицират ефекта на национално
ниво и се постига европейско измерение на процеса.
1.1 Синхронизиране на представите за участие на младите в процеса на
вземане на решения на европейско ниво и развитие на европейската общност.
1.2 Синхронизиране на понятието за участие на младите в процеса на вземане
на решения от всички заинтересовани страни и осъзнаване на ролята на младия
човек в програмиране на собствения му живот и отговорността, която носи.
1.3 Повишаване ефективността на младежката политика, защото младите имат
възможност да участват във вземането на решения.
1.4 Повишаване на взаимодействието и комуникацията между институциите и
младежите, като по този начин институциите ще се запознаят с нуждите на
младите хора и ще получат улеснение в изпълнението на своите функции.
1.5 Ефективното прилагане на структурния диалог ще гарантира участието на
младежките представители при изготвянето на публични политики и ще ги
превърне в равностоен партньор на ресорните институции.
1.6 Ефект на консолидация на младежката общност.
2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Разглеждането на предизвикателствата пред Структурния диалог е свързано с
разбирането на заинтересованите страни на понятието и употребата му.
2.1 Основно предизвикателство е знанията, уменията и компетенциите на
младите хора по отношение на процеса на вземане на решения на местно,
национално и на европейско ниво и ролята и отговорността на тяхното участие.
2.2 Времето, необходимо за подготовка на младите, за да могат ефективно да
участват в процеса. В тази връзка липсва систематична и актуална информация
от водещата страна в процеса.
2.3 Различните разбирания относно начина на провеждане на Структурен
диалог на младежкия сектор от една страна и на институциите от друга.
2.4 Устойчивост на вече изградените добри практики в областта и
приемственост при предаване на опит от младежи към младежи.
3. РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ при осъществяването на Структурния
диалог
3.1 Осигуряване на връзката между институциите и младежта в България.
3.2 Активен участник в процеса на национално и международно ниво.
3.3 Подпомагане разпространението на анкетите до по-голям брой младежи.
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4. ПРЕПОРЪКИ
4.1 Развитие на информационна мрежа с помощта на младежката общност.
4.2 Организиране на неформални обучения, запознаващи младежи със
Структурния диалог. Да достига информация и знание до младежите в
малките населени места чрез определени за това дейности.
4.3 Създаване на онлайн базирани анкети, които да са по-лесни за попълване и
по-достъпни за младежите
4.4 Участие на представители на младежката общност при взимане на решение.
Разпознаване на младите хора като обществен ресурс и гарантиране
правото им да участват във формирането и развитието на всички
обществени политики
4.5 Продължаване на работата по развитие на компетентността на младежки
представители, с което да се спечели вниманието и уважението на
институциите и да се гарантира младежкото участие.
4.6 Подпомагане за изграждане на младежки структури с акцент върху случване
и разширяване дейността на Структурен диалог на локално и регионално
ниво в различните части на страната.
4.7 Дейности за насърчаване включването на неорганизирани млади хора (не
членуващи в младежки организации).
4.8 Структурният диалог не трябва да представлява само консултации, а
инструмент за реален диалог между младите хора и всички заинтересовани
участници. Диалогът трябва да бъде на всички нива.
4.9 Осигуряване на връзка между резултатите от процеса и националните
младежки политики.
4.10 Организиране на регулярни срещи на Националната работна група, на
които да бъдат обсъждани редовно дейностите по процеса
На 68-та сесия на Организацията на Обединените нации през 2013 г., страните-членки
приеха с консенсус Резолюцията по младежки въпроси (A/RES/68), според която
правителствата се приканват да изработват младежки политики, базирани на
Световната програма за младежта на ООН и нейните 15 приоритетни области
съвместно с младежи и младежки организации.
Горната резолюция подчертава, че младежта е основа за устойчиво развитие и
приканва страните-членки да работят съвместно с младежи и младежки организации с
цел осигуряване на пълно, ефективно, структурирано и устойчиво участие на младежи
и младежки организации в разработването, изпълнението и оценяването на политики,
касаещи младите хора.
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