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Druskininkai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra didžiausia sk÷tin÷ nevyriausybinių jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 62 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo
organizacijas bei organizacijų sąjungas. LiJOT džiaugiasi, kad 15-osios LR Vyriausyb÷s
programoje numatytas siekis sukurti Jaunimo politikos strategiją buvo prad÷tas įgyvendinti 2009aisiais metais. Šiame procese, dirbant kartu su valstybin÷mis institucijomis, svarbus vaidmuo teko
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai.

LiJOT palaiko Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos kūrimo proceso iniciavimą, tačiau keli šio
proceso aspektai lūkesčių nepateisina.

Visų pirma, LiJOT atkreipia d÷mesį į tai, kad strategijos kūrimo procesas užsitęs÷ beveik metus dokumentas tur÷jo būti paruoštas iki 2009-ųjų m. IV ketvirčio. Akivaizdu, kad procesas yra
vilkinamas, nes nevyksta taip efektyviai, kaip buvo tik÷tasi ir planuota. LiJOT viliasi, kad šio
dokumento kūrimas nesibaigs taip, kaip 14-osios LR Vyriausyb÷s planai sukurti Jaunimo galimybių
pl÷tros strategiją, kuri taip ir nebuvo sukurta, nepaisant nuolatinių LiJOT raginimų ir didelio
organizacijos įdirbio kuriant min÷tos strategijos turinį.
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Visų antra, LiJOT pažymi, kad priešingai, nei buvo planuota strategijos kūrimo pradžioje, norima
itin svarbaus dokumento tvirtinimą patik÷ti LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai, o
ne LR Vyriausybei. Tai suponuoja, kad strategijos reikšm÷ sumenksta, nes valstyb÷s institucijos,
nedalyvavusios dokumento tvirtinimo procese, nebus įpareigotos efektyviai įgyvendinti strategiją.
Būtina pažym÷ti, kad jaunimo politika tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir
Jungtinių Tautų dokumentuose yra įtvirtinta kaip tarpžinybin÷ politika, tod÷l jaunimo reikalais
rūpinasi skirtingos įstaigos ir institucijos.

LiJOT, dalyvavusi visuose Ilgalaik÷s jaunimo politikos (2009 – 2018m.) kūrimo procesuose ir
įvertinusi aukščiau pamin÷tas gr÷smes:
1. ragina LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministeriją paspartinti strategijos rengimo
procesą ir užtikrinti sklandų bei rezultatyvų dokumento derinimą su kitomis
žinybomis, skiriant deramą politinį d÷mesį;
2. prašo LR Vyriausyb÷s rengiamą strategiją tvirtinti LR Vyriausyb÷s nutarimu.

Viliam÷s, kad bus atkreiptas d÷mesys į LiJOT įvardintas gr÷smes, o pasiūlymai apsvarstyti ir
priimti.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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