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Διεθνές
Έτος Νεολαίας
12 Αυγούστου 2010 – 11 Αυγούστου 2011

Διάλογος και
Αλληλοκατανόηση

Ηνωμένα Έθνη

« Η νεολαία αξίζει την απόλυτη
δέσμευσή μας για πλήρη πρόσβαση σε
εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, ευκαιρίες
απασχόλησης, χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες και συμμετοχή στο δημόσιο
βίο»
Μπαν Κι–Μουν
Γενικός Γραμματέας
Ηνωμένων Εθνών

Το Διεθνές Έτος Νεολαίας θα διαρκέσει από τις
12 Αυγούστου 2010 έως τις 11 Αυγούστου 2011.
Ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει τον δικό του ρόλο.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ;

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλές και συχνά
αλληλένδετες κρίσεις, όπως η οικονομική και η κρίση
ασφαλείας, η περιβαλλοντική κρίση, καθώς και άλλες
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που εμποδίζουν
την επίτευξη των συμφωνημένων αναπτυξιακών
στόχων. Η επένδυση στη νεολαία και η συνεργασία
μαζί της, αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
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Τον Δεκέμβριο του 2009, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
υιοθέτησε το ψήφισμα 64/134 για την ανακήρυξη
του Διεθνούς Έτους Νεολαίας. Με τον τρόπο αυτό
τόνισε τη σημασία που δίνει η διεθνής κοινότητα στην
ενσωμάτωση των θεμάτων νεολαίας στην παγκόσμια,
περιφερειακή και εθνική αναπτυξιακή ατζέντα. Με θέμα
«Διάλογος και Αλληλοκατανόηση», το Έτος επιδιώκει την
προώθηση της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενεές,
τους πολιτισμούς και τις θρησκείες.

ΓΙΑΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ;

προσπάθειες μας, πρέπει να
κάνουμε περισσότερα για να
προσεγγίσουμε, να ακούσουμε
και να μάθουμε από τους νέους.»
Μπαν Κι–Μουν
Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ

Τα κράτη - μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ότι οι
νέοι σε όλες τις χώρες αποτελούν έναν σημαντικό ανθρώπινο
πόρο για την ανάπτυξη, τη θετική κοινωνική αλλαγή και την
τεχνολογική καινοτομία. Τα ιδανικά, ο δυναμισμός και το
όραμα τους είναι απαραίτητα για τη συνεχή ανάπτυξη των
κοινωνιών τους.
Οι νέοι δεν είναι απλώς παθητικοί δικαιούχοι, αλλά
ενεργοί φορείς αλλαγής. Αφοσιωμένοι, ενθουσιώδεις
και δημιουργικοί, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην
αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων της κοινωνίας.
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«Καθώς εντείνουμε τις

Ο ΟΗΕ ορίζει ως νέους τα άτομα ηλικίας 15 έως 24
ετών. Σήμερα, οι νέοι αντιπροσωπεύουν το 18% του
παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό που αντιστοιχεί σε
1,2 δισεκατομμύρια άτομα. Το 87% των νέων ζει σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες που
οφείλονται στην περιορισμένη πρόσβαση σε φυσικούς
πόρους, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, κατάρτιση,
απασχόληση και οικονομικές ευκαιρίες.
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Οι προσπάθειες των νέων έχουν συμβάλει στην
καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, στην
αναχαίτιση της πανδημίας του HIV/AIDS και στην προστασία
του περιβάλλοντος. Οι νέοι είναι επίσης οι πρωτοπόροι του
διαλόγου, της κατανόησης και του σεβασμού ανάμεσα σε
ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής και θρησκευτικής
προέλευσης.
Η νεολαία αποτελεί συχνά παράδειγμα προς μίμηση,
υιοθετώντας έναν οικολογικό και υγιεινό τρόπο ζωής.
Προωθεί την καινοτόμο χρήση νέων τεχνολογιών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κινητών συσκευών και
διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, καθώς και τη γεφύρωση
των διαφορών, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς. Η συνεισφορά τους στην κοινοτική,
εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια ανάπτυξη πρέπει να
αναγνωρίζεται και να να ενθαρρύνεται.
Τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξαν το Διεθνές
Έτος Νεολαίας γνωρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται αυτές οι προκλήσεις, αλλά και το πώς
αξιοποιείται η δυναμική της νεολαίας, επηρεάζει άμεσα τις
σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες

«Πολλοί νέοι παραμένουν
περιθωριοποιημένοι,
αποκομμένοι ή αποκλεισμένοι
από τις ευκαιρίες που
προσφέρει η παγκοσμιοποίηση.»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ
Ψήφισμα 62/126

Το 1985 τα Ηνωμένα Έθνη γιόρτασαν
το πρώτο Διεθνές Έτος Νεολαίας.
Στη 10η επέτειο του Έτους, η Γενική
Συνέλευση ανακήρυξε το «Παγκόσμιο
Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία»,
θέτοντας μια πολιτική - πλαίσιο και
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
εθνικές και διεθνείς δράσεις, με στόχο
τη βελτίωση της κατάστασης των νέων.
Σήμερα, το «Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Δράσης για τη Νεολαία» διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
νέων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
μέτρα για την ενίσχυση των εθνικών
δράσεων και τη βελτίωση της ποιότητας
και του αριθμού των ευκαιριών που
προσφέρονται στους νέους, με στόχο
την πλήρη, αποτελεσματική και
εποικοδομητική συμμετοχή τους στην
κοινωνία.

15 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Εκπαίδευση
Απασχόληση
Καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας
Υγεία
Περιβάλλον
Χρήση ναρκωτικών
Νεανική Εγκληματικότητα
Ελεύθερος Χρόνος
Κορίτσια και νεαρές γυναίκες
Συμμετοχή
Παγκοσμιοποίηση
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
HIV / AIDS
Νεολαία και συγκρούσεις
Σχέσεις μεταξύ των γενεών
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ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
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Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών για τη Νεολαία αποτελεί
το κομβικό σημείο του ΟΗΕ
για τους νέους. Περιλαμβάνει
ένα φάσμα δραστηριοτήτων
όπως
η
διακυβερνητική
χάραξη πολιτικών, η ενδελεχής
έρευνα και η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας
του
έργου των Ηνωμένων Εθνών
για τη νεολαία. Τα παραπάνω
επιτυγχάνονται με την ενίσχυση
της συνεργασίας και την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των υπηρεσιών των Ηνωμένων
Εθνών μέσω του δικτύου «InterAgency Network on Youth
Development».

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΤΟΣ ;
Σας καλούμε όλους να προωθήσετε τα
ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας,
της προόδου και της αλληλεγγύης με
στόχο την ανάπτυξη της νεολαίας και
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης
να επανεξετάσουν τις εθνικές πολιτικές
και τα προγράμματα τους σχετικά με
την πρόοδο της νεολαίας, με στόχο
την πλήρη εφαρμογή του Παγκόσμιου
Προγράμματος Δράσης για τη Νεολαία.
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Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη των
Ηνωμένων Εθνών να διοργανώσουν
εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Έτους
και να ενημερώσουν το ευρύ κοινό
σχετικά με τη σημαντική συνεισφορά
της νεολαίας στην ανάπτυξη της χώρας
τους.
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Οι Νέοι και οι Οργανώσεις
για τους Νέους καλούνται
να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και να συμμετάσχουν στον
εορτασμό του Έτους.

• “Ανέβασε” μια εκδήλωση στο

επίσημο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη την
άδεια να χρησιμοποιήσεις το λογότυπο
του Έτους.
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• Οργάνωσε
μια
εκδήλωση:
Χρησιμοποίησε
τον
«Οδηγό
Δραστηριοτήτων» (Activities Kit) για να
προβάλεις την εκδήλωσή σου με τον
καλύτερο τρόπο.
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• Πάρε

μέρος
σε
τοπικές
εκδηλώσεις: Δες στο επίσημο

ημερολόγιο τι γίνεται στην περιοχή
σου και ενημερώσου για τις υπόλοιπες
εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

• Ενημέρωσε τον κόσμο: «Κατέβασε» το
banner του Διεθνούς Έτους Νεολαίας από
την επίσημη ιστοσελίδα και «ανέβασέ»
το στη δική σου ιστοσελίδα. Διαφήμισε
το Έτος χρησιμοποιώντας διαδικτυακά
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
• Πάρε μέρος στις διαδικτυακές
συζητήσεις: Παρακολούθησε στο
Facebook τις μηνιαίες συζητήσεις
(Facebook.com/UNyouthyear)
και
μοιράσου τις απόψεις σου για διάφορα
θέματα. Οι προηγούμενες συζητήσεις
επικεντρώθηκαν
στη
διοργάνωση
δραστηριοτήτων χαμηλού κόστους, στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της συμμετοχής των Νέων και της
εκπροσώπησής τους στις τοπικές
κοινωνίες, στη συμβολή των Μέσων
Ενημέρωσης
και
στην
υποβολή
προτάσεων για το επίσημο σλόγκαν του
Έτους: «Το Έτος μας, η Φωνή μας».

• Μίλησε στους ηγέτες σου: Συνάντησε
όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις και τόνισε
τους τη σημασία της συμμετοχής των νέων
στην ενίσχυση της αλληλοκατανόησης.
• Γράψου στο Youth Flash: Ενημερώσου
για τα όσα συμβαίνουν στο σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών και στις οργανώσεις
Νεολαίας σε όλο τον κόσμο. Πήγαινε στο
www.un.org/esa/socdev/unyin/
flash.htm για να γραφτείς στο μηνιαίο
ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του ΟΗΕ
«Πρόγραμμα για τη Νεολαία».
• Συζήτησε: Συζήτησε με τους γείτονές σου
για να μάθεις περισσότερα για τον πολιτισμό
και τη θρησκεία τους και ενθάρρυνε τους
φίλους σου να κάνουν το ίδιο.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
ενημερωτικό υλικό για το Έτος, επισκεφθείτε
την επίσημη ιστοσελίδα του Έτους: social.
un.org/youthyear .

«Φανταστείτε ένα Έτος, όπου ο καθένας,
συμμετάσχει στο διάλογο για τα θέματα της
νεολαίας. Ένα Έτος, όπου όλοι θα ακούν με
σεβασμό και θα μιλούν με αξιοπρέπεια. Το
Διεθνές Έτος Νεολαίας είναι η ευκαιρία. Είναι
η χρονιά μας για να κάνουμε τη φωνή μας να
ακουστεί. Μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία»
Christopher Derige Malano, Pax Romana, μέλος
του International Coordination Meeting of Youth
Organizations (ICMYO)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το έτος, που θα διαρκέσει από τις 12
Αυγούστου 2010 έως τις 11 Αυγούστου
2011, άρχισε με εκδηλώσεις στην έδρα
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και σε ολόκληρο
τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις αυτές
υπογράμμισαν τη συνεισφορά των νέων
στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του
«Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης
για τη Νεολαία».
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Νεολαία
θα είναι ΤΟ γεγονός του Διεθνούς Έτους.
Πολλές
άλλες
εκδηλώσεις
θα
πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε το Επίσημο Ημερολόγιο
των Εκδηλώσεων:
social.un.org / youthyear.
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σε κάθε τμήμα της κοινωνίας, μπορεί να

