ПОЗИЦІЯ
Генеральної Асамблеї Національної молодіжної ради України
“Місто, дружнє до дітей та молоді”
Національна молодіжна рада України закликає міста України бути більш відкритими та
«дружніми» до молоді, оскільки, кожна молода людина має право розвиватися та
самореалізовуватися у себе в місті, саме тому, місцева влада має створити умови для комфортного
проживання та розвитку молоді, незважаючи на розмір та кількість населення.
Статистика останнього дослідження в молодіжній сфері “Цінності української молоді” 2016
(Дослідження проведене Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на замовлення
Міністерства молоді та спорту України). Результати дослідження були оприлюднені в 2017 році.
Дані вражають своїми цифрами та примушують замислитись, чи дійсно стратегія розвитку молоді
в Україні відповідає чинним викликам та наскільки ефективна молодіжна політика в Україні на
різних рівнях, якщо:
- більше половини опитаних молодих людей вважає, що місцева влада не враховує
думку молоді під час ухвалення рішень, що стосуються розвитку громади (57,3 %)
- розподіл відповідей на запитання «Чи хотіли б Ви виїхати з Вашого населеного
пункту?» - «Так» відповіло 44,7 % молоді віком від 14 до 19 років, 43,8 % - віком від 20-24 років
14–19 років 20–24 роки 25–29 років 30–34 роки.
- cеред головних чинників «аполітичності» сучасної молоді – недовіра політикам та
владі (48 %), зневіра щодо важливості своєї громадянської позиції (30,1 %) та низька самооцінка
власної політичної культури («я нічого в цьому не розумію» - (23,6 %)
Кожна молода людина має право на повноцінний:
- доступ до освіти
- на автономність та інклюзивність суспільства та інфраструктури
- на мобільність
- на участь (активне громадянство, побудова демократії, процеси прийняття рішень)
- на різноманіття у суспільстві
- на доступ до інформації
- на якісні послуги в сфері охорони здоров’я
Зважаючи на вищезазначене, рекомендуємо органам місцевої влади провести розширену
зустріч з молоддю та молодіжними ГО, проаналізувати чинну ситуацію, виявити нагальні потреби
молоді та спробувати сформувати спільний план дій для подальшої співпраці та налагодження
діалогу між молоддю та місцевою владою для розбудови муніципалітету, в якому комфортно та
безпечно жити для молоді.
Всеукраїнський проект «Місто, дружнє до дітей та молоді» покликаний саме для того, щоб
пройти цей шлях спільно із дітьми та молоддю, задля розвитку дружніх до молоді політик. Разом
навчати та розширювати можливості молодіжних лідерів, організацій, просторів, модерувати,
аналізувати ситуацію та потреби молоді, забезпечивши високий рівень участі молоді у процесах
прийняття рішень.

