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W definicji ONZ młodzieżą nazywa się osoby między  

15 a 24 rokiem życia. Obecnie na świecie żyje ponad 1 miliard 

młodych ludzi, a więc co siódma osoba to młody człowiek.  

87% młodzieży mieszka w  krajach rozwijających się i  ma problemy  

z dostępem do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia oraz życia 

gospodarczego.  

 

Młodzież znajduje się w centrum uwagi i prac Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. ONZ docenia witalność i energię młodych ludzi, którzy 

przyczyniają się do zmian w społeczeństwie.  

  

W ramach Sekretariatu (jest to jeden z głównych organów ONZ) 

istnieje Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych 

(Department of Economic and Social Affairs – DESA), który zajmuje 
się tematem ‘młodzież’.  
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Pierwszy Międzynarodowy Rok Młodzieży obchodzony był w 1985 r. W jego dziesiątą 

rocznicę, Zgromadzenie Ogólne przyjęło Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży, 

który ma na celu poprawę sytuacji młodych ludzi.  

 

Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu 

młodzieży. Głównym celem Programu jest aktywowanie potencjału młodych ludzi 

i zwiększenie ich możliwości pełnego, efektywnego i konstruktywnego uczestnictwa 

w dialogu społecznym.  

 

Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży zajmuje się takimi kwestiami jak: 

edukacja, zatrudnienie, głód i ubóstwo, zdrowie, środowisko naturalne, narkotyki, 

przestępczość młodocianych, sposób spędzania wolnego czasu, dziewczęta i młode 

kobiety, uczestnictwo w życiu społecznym, globalizacja, technologie informacyjne  

i komunikacyjne, epidemia HIV/AIDS, młodzież a konflikty zbrojne, relacje 

międzypokoleniowe.  

 

Od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2011 r. obchodzony był drugi Międzynarodowy Rok 

Młodzieży. Ogłaszając obchody, Sekretarz Generalny ONZ powiedział: „Młodzież 

zasługuje na nasze pełne zaangażowanie i pomoc w dostępie do edukacji, opieki 

zdrowotnej, rynku pracy, usług finansowych, i pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.” 
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Co roku 12 sierpnia jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień 

Młodzieży. 

 

W swoim tegorocznym przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Młodzieży, Sekretarz Generalny ONZ stwierdził: 

  

„Praca z młodymi ludźmi i na ich rzecz jest jednym z moich głównych 

priorytetów. Młodzież jest siłą napędową przemian. Młodzi ludzie są 

kreatywni, przedsiębiorczy i z entuzjazmem podchodzą do zmian, 

zarówno w przestrzeni publicznej, jak i wirtualnej. Pełnią kluczową rolę 

w działaniach na rzecz wolności, demokracji i równości. Z olbrzymią 

energią po raz kolejny młodzi ludzie udowodnili, że potrafią i chcą 

odwrócić bieg historii oraz stawić czoła globalnym wyzwaniom.”  
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W 2011 roku wydano Światowy Raport  o Młodych 

Ludziach pt. Zatrudnienie wśród młodych ludzi: 

perspektywy w poszukiwaniu przyzwoitej pracy 

w zmieniających się czasach.  

  

Jest to unikalny raport, ponieważ jest pierwszym 

raportem, który powstał w oparciu o informacje 

pochodzące od samych młodych ludzi na całym 

świecie. Zebrano je w trakcie globalnych konsultacji 

przeprowadzonych przy pomocy Internetu. 
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Oto co stwierdza raport: 

- Młode osoby na całym świecie są głęboko zaniepokojone brakiem 

możliwości pracy i żądają większych inwestycji w tej dziedzinie; 

- W 2009 roku na skutek kryzysu gospodarczego wskaźnik 

bezrobocia wśród młodych ludzi wzrósł do najwyższego poziomu – 

odnotowano blisko 76 milionów bezrobotnych młodych osób.  

 

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon tak posumował raport: 

“Obecnie mamy najliczniejsze pokolenie osób młodych w całej 

historii ludzkości. Żądają oni swoich praw i większego głosu 

w życiu gospodarczym i politycznym. Jak nigdy dotąd, musimy 

w pełni wykorzystać cały system ONZ i poprzeć nową umowę 

społeczną, odzwierciedlającą wzrost zatrudnienia w wyniku wzrostu 

gospodarczego. Zacznijmy od młodych ludzi”. 
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Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza światowe kampanie 

z myślą o młodych ludziach.  

  

Oto kilka przykładów: 

  

Kampania "Wstań i Zacznij Działać" została ogłoszona w ramach 

Kampanii Milenijnej i Globalnego Wezwania do Działania Przeciwko 

Ubóstwu. Jest to największa tego typu akcja na świecie. 

Społeczność międzynarodowa przekazuje światu przesłanie 

o  konieczności walki z  ubóstwem i nierównością na świecie. 

 

W kampanii uczestniczą szkoły i wyższe uczelnie, organizacje 

pozarządowe, kluby, związki zawodowe i wiele rożnych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Każdy może się przyłączyć do tej 

akcji.  



ONZ dla młodzieży 



ONZ dla młodzieży 

 

Liczba uczestników Kampanii jest odnotowywana 

w Księdze Rekordów Guinnessa. I tak: 

W 2006 r. - 23 milionów ludzi uczestniczyło w akcji; 

W 2007 r. - udział wzięło blisko 47 milionów osób; 

W 2008 r. - było już 116 milionów uczestników;  

W 2009 r. - do akcji przystąpiło ponad 173 milionów 

ludzi ze 120 krajów. Tym samym ustanowiono nowy 

światowy rekord Guinnessa - była to największa 

mobilizacja ludności w historii świata. 
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Wydarzenia w ramach kampanii "Wstań i Zacznij Działać" są 

organizowane również w Polsce. W 2009 roku odbyło się łącznie 71 

imprez w 13 miastach, organizowanych przez Fundację Art of Living 

pod patronatem Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Wzięło w nich 

udział ponad 17 tysięcy osób. 

 

Imprezy miały miejsce w szkołach, na uniwersytetach, w klubach 

studenckich, teatrach, centrach kulturalnych, edukacyjnych 

i sportowych, a także w kościołach, na placach miejskich, w parkach  

i  na ulicach miast. Organizowane były koncerty, debaty i  wykłady, 

kampanie informacyjne, imprezy sportowe, happeningi uliczne 

i przedstawienia teatralne, akcje sadzenia drzew i honorowego 

oddawania krwi, wystawy i prezentacje. 
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Innym przykładem ogólnoświatowej akcji ONZ jest „Światowa 

kampania humanitarna”, która odbyła się 19 sierpnia br. 

Została ona zorganizowana z okazji Światowego Dnia 

Pomocy Humanitarnej i miała na celu zebranie 1 miliarda 

przesłań nadziei poprzez sieci społecznościowe. Cel ten został 

osiągnięty. 

  

Kampania skierowana była do pojedynczych osób z prośbą 

o złożenie obietnicy, że w dniu 19 sierpnia udzielą one pomocy 

osobie potrzebującej. Każdy mógł zarejestrować swoją 

obietnicę na stronie internetowej „I was here” („Byłem tu”).  
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Kampanię poparła Beyoncé. Gwiazda w sali Zgromadzenia 

Ogólnego nagrała video z piosenką „I was here”, którą przekazała na 

cele kampanii.  

 

W ostatnich dniach została ogłoszona nowa globalna inicjatywa 

Sekretarza Generalnego ONZ „Edukacja przede wszystkim”. 

Przedstawiając ją, Ban Ki-moon stwierdził: 

 

„Nasze wspólne cele są proste: chcemy, aby każde dziecko 

uczęszczało do szkoły podstawowej i mogło uczyć się w szkole 

średniej, a następnie kształciło się na wyższej uczelni. Chcemy, aby 

każde dziecko posiadło umiejętność czytania, pisania, liczenia 

i krytycznego myślenia. Pomogą one im odnieść sukces w życiu oraz 

wyrosnąć na zaangażowanych i produktywnych obywateli, którzy są 

świadomi globalnych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwami.” 
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W 2000 roku podczas Szczytu Milenijnego światowi 

przywódcy z krajów biednych i bogatych zobowiązali  się 

do realizacji ośmiu celów, aby wyeliminować skrajne 

ubóstwo na świecie. Cele te, zwane Milenijnymi, mają 

zostać osiągnięte do 2015 roku.  

  

Mówiąc o Milenijnych Celach Rozwoju, powinniśmy 

myśleć także o młodzieży. Powstała broszurka „Milenijne 

Cele Rozwoju dla Młodych Ludzi”, która dostępna jest 

na stronie internetowej Ośrodka Informacji ONZ.  
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Ośrodek Informacji ONZ współpracuje z młodzieżą, szkołami, 

ośrodkami akademickimi czy kołami studenckimi. Organizujemy 

spotkania z  uczniami szkół podstawowych i średnich  oraz studentami 

wyższych uczelni. Dla studentów wyższych uczelni prowadzimy 

program praktyk.  

 

Na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka „ONZ dla 

młodzieży” – w dziale tym można znaleźć informacje na temat kół 

przyjaciół ONZ oraz „Model UN” czyli „Modelu ONZ”. Jest to symulacja 

obrad Zgromadzenia Ogólnego, w których reprezentowane są 

państwa członkowskie. Polega na wcieleniu się przez młodych ludzi, 

głównie studentów lub licealistów, w rolę delegatów państw 

członkowskich ONZ i reprezentowania stanowiska przydzielonego lub 

wylosowanego kraju (np. stanowiska Izraela w sprawie Palestyny). 

Takie symulacje obrad organizowane są przez młodzież licealną, 

miedzy innymi przez szkoły w Warszawie i Wrocławiu. 



Dziękuję za uwagę! 

Mariola Ratschka 


