Позиційний документ Національної молодіжної ради України
“ Молодь, Мир та Безпека”
Держава повинна сприяти створенню безпечного середовища для молодих
людей та забезпечити наявність умови, в якому молоді люди можуть жити,
вчитися і працювати, почуваючи себе у безпеці, реалізувати себе у всіх сферах
життя. Особливо актуальним це питання є в ситуації збройного конфлікту на
сході України та у неформальних поселеннях, в яких, наприклад, проживають
представники національні меншини. В рамках цього процесу органи
державної влади повинні сприяти зміцненню потенціалу молодіжних
організацій, які займаються питаннями миру, безпеки, гуманітарною
діяльністю, а також зміцнювати потенціал інституцій, що взаємодіють з
молоддю у цих питаннях та розвивають міжособистісні контакти.
Для реалізації вищезазначеної мети, в першу чергу необхідно імплементувати
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резолюції ООН 2250 та 2419 в Україні та сформувати ефективний
Національний план дій щодо впровадження цих документів у відповідності до
планів реалізації ЦСР.
Обидві резолюції закликають звернути особливу увагу на захист прав молоді,
що можуть порушуватись в умовах збройного конфлікту, та підвищити рівень
участі молоді на всіх рівнях для розбудови миру у суспільстві, а також
попередження та вирішення конфліктів. В цьому процесі також необхідно
провести широке громадське обговорення за участю представників молоді та
спільні заходи з впровадження відповідних документів в партнерстві з
молоддю.
Національна молодіжна рада України рекомендує представити результати
спільного впровадження резолюцій та свої пропозиції й рекомендації до звіту
Генерального секретаря ООН із виконання резолюцій, який заплановано на
травень 2020 року, на національному рівні рекомендуємо розробити звіт щодо
впровадження резолюцій в Україні до березня 2020. Імплементація резолюцій
також рекомендується Організацією з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) для всіх країн-членів.
Разом з тим, стратегії та державні, міські цільові програми повинні
враховувати, що питання безпеки молоді стосується не лише нівеляції впливу
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Ради Безпеки ООН 2250.
Ради Безпеки ООН 2419.

конфлікту в Луганській і Донецькій областях, а і створення умов захищеності в
містах, далеких від лінії розмежування.
У зв’язку з цим, Національна молодіжна рада України рекомендує відповідним
органам влади:
- Провести національне дослідження з моніторингу ситуації
безпеки в регіонах україни для дітей та молоді.
- Затвердити Національний план дій з виконання резолюцій Ради
Безпеки ООН 2250 і 2419 на період до 2022 року;
- Визнати роль молодіжних організацій має відігравати важливу
роль у зусиллях з розбудови та збереження сталого миру.
- Розробити та впровадити освітні програми з інклюзивним
методом для всіх груп. Зобов’язати відповідальні органи влади
забезпечити їх впровадження.
- Зробити обов’язковим подання щорічного звіту про стан
виконання Національного плану дій для узагальнення та
інформування Кабінету Міністрів України.
- Організувати контакти та комунікацію між молодими людьми з
підконтрольних та непідконтрольних та тимчасово окупованих
територій, для пошуку спільних рішень.
- Заохотити відповідні органи, міністерства, державних та
місцевих органів влади, щодо потреб молоді, молодих жінок, під
час збройних конфліктів та постконфліктних територій.
- Залучити молодь до процесу мирних переговорів, підвищити її
роль та будь-яких інших процесів розбудови миру, в тому числі в
імплементації мирних домовленостей оскільки цього вимагають
Резолюції та врахуванням локального контексту;
- Зобов’язати відповідальні за це департаменти державних
обласних адміністрацій, цивільно-військових адміністрацій,
органів міського самоврядування розробити локальні плани
щодо імплементації положень резолюцій Ради Безпеки ООН
2250 і 2419.

