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 „Interreg Volunteer Youth”:.  
a határokon átnyúló 
együttműködés és szolidaritás 
előmozdításáért 
Az Európai Szolidaritási Testület egy új európai uniós kezdeményezés, amely lehetőséget nyújt fiatalok számára, 
hogy saját országukban vagy külföldön önkénteskedjenek vagy olyan projektekben dolgozzanak, amelyek 
a közösségek és az emberek hasznát szolgálják szerte Európában. Az EU regionális politikája 1 millió euróval 
csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek révén határokon átnyúló, transznacionális és interregionális progra-
mok és kapcsolódó projektek fogadhatnak önkénteseket (18 és 30 év közötti uniós polgárokat) két és hat hónap 
közötti időtartamra. a cél az Interreg programok és projektek támogatása, előmozdítása és az eredményekről 
való beszámolás amellett, hogy javítják az emberek ismereteit az együttműködés előnyeivel kapcsolatosan az EU 
belső határain belül. Az alábbiakban két fiatal önkéntes beszámolóját olvashatják, akik részt vettek az Európai 
Határ Menti Régiók Szövetsége által irányított Interreg Volunteer Youth (IVY) kezdeményezésben. 

Strasbourg, 2016. szeptember 14-e: Belépek az Európai 
Parlament épületébe és leülök a plenáris ülésteremben, 
izgatottan várva, hogy meghallgassam Jean-Claude 

Juncker beszédét az Unió helyzetéről. 

„A szolidaritás az az összekötő erő, amely egyben tartja Uni-
ónkat. […] Amikor a portugál hegyek lángoltak, olasz repülőgé-
pek oltották a tüzet. […] Ebben a szellemben tesz ma javaslatot 
a Bizottság az Európai Szolidaritási Testület felállítására. Unió-
szerte a fiatalok önkéntesen felajánlhatják segítségüket ott, 
ahol arra a leginkább szükség van […].”

Minthogy magam is határrégióban nőttem fel és jártam iskolába 
sok éven át, megtanultam, hogy milyen nagy hozzáadott értékét 
jelent a területi kohézió és az integráció egy transznacionális 
területen. Amikor a határátlépés a napi rutin része, legyen szó 
munkáról vagy akár csak kocogásról, az ember ráébred arra, hogy 
milyen fontos dolog, hogy ezek a határok nem akadályok. 

Amennyire én meg tudom ítélni, az EU a szolidaritásról, a demok-
ráciáról, a szabad utazás lehetőségéről szól, közös jövőképpel 
rendelkező országokról, egymással együttműködő, az emberi 
jogokat megvédő és az egyenlőtlenségeket leküzdő emberekről, 
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békében élő polgárokról. Az Európai Szolidaritási Testület éppen 
arra ad lehetőséget, hogy mindezen értékeket ápoljuk és előmoz-
dítsuk, megerősítve az európaiak közötti összetartó erőt.

Az Interreg Volunteer Youth program keretében március 20-án 
kezdtem meg a tapasztalatszerzést önkéntesként. Interreg-je-
lentéskészítőként dolgoztam a Duna Transznacionális Program 
(DTP) közös titkárságán, ahol az volt a feladatom, hogy támo-
gassam és előmozdítsam az európai határokon átnyúló együtt-
működések fontosságát, valamint beszámoljak arról és az 
európai területi integráció előnyeiről. a DTP célja a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elősegítése, az olyan közös kihí-
vások kezelésével, amelyeknél a transznacionális együttmű-
ködés várhatóan kézzelfogható eredményeket hozhat. 

Szorosan együttműködve az első pályázati felhívás nyomán jóvá-
hagyott 54 projektben, jobban és mélyebben belelátok abba, hogy 
miként készíti elő a terepet a transznacionális együttműködés 
hosszú időtartamú és átfogó projektekre, fenntartható nézőpont-
ból. Az egyes országok közötti együttműködés valóban segíthet 
a közös problémák megoldásában azáltal, hogy új nézőpontokat 
ad a legjobb gyakorlatokra és a más országban szerzett tapasz-
talatokra vonatkozóan. Azáltal, hogy közelebb viszi az európaiakat 
egymáshoz, elősegíti az ötletek és az eszközök megosztását, így 
ösztönözve a közös célok felé tartó stratégiai munkát.

Az Európai Szolidaritási Testület IVY programjának egyik első 
önkénteseként új, rendkívül értékes tapasztalatokra tettem 
szert. Életre szóló élményeket szereztem – részt vettem az EU 
Nyílt Napján Brüsszelben, felvétel készült rólam az Európai 
Bizottság egy videójához, rádió- és újságinterjúkat adtam, 
találkoztam a költségvetésért és az emberi erőforrásokért 
felelős uniós biztossal, valamint a Régiók Bizottságának elnö-
kével, beszéltem az egész kalandról egy magyar újságírók 
számára szervezett szemináriumon... Micsoda kihívásokkal teli, 
mégis epikus út, pedig még csak most kezdődött!

Manon, Franciaország (a képen balról) .......................
Németországból érkezve, miért érdekelne Lengyelország, 
Dánia, Svédország és Litvánia? Engem az motivált arra, hogy 
önkéntesnek jelentkezzem az Interreg Dél-Baltikum 
programjába – ami egy, a Balti-tenger déli részén található 
több államot átfogó határokon átnyúló együttműködési 

program –, hogy erősen hiszek a hozzáadott értékben, amelyet 
az együttműködés hoz Európa polgárai számára. Úgy 
gondolom továbbá, hogy az Európai Szolidaritási Testület 
egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy 
hozzájáruljanak a bizalom alapjainak – a közösség érzetének 
– létrehozásához, ami kölcsönösen előnyös és gazdagító. 
a különböző partnerek bevonása révén a helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinteken az IVY egyedülálló „alulról-felfelé” 
építkező megközelítése révén a szolidaritásról egy olyan 
tágabb közösségként kezdtem gondolkozni, amely elősegíti 
a határokon átnyúló együttműködést, és több, egymást 
kiegészítő összetartozási szintet foglal magában. 

Az elméletet átültetve a gyakorlatba, milyen tapasztalatokat 
szereztem eddig? IVY-jelentéstevőként az én tanulási folya-
matom egy nagy durranással kezdődött: az EU Nyílt Napjával 
a brüsszeli Berlaymont épületben. Az Európai Bizottság több 
mint 30 főigazgatósága mutatta be tevékenységeit mintegy 
12 ezer polgárnak! Manon és én átestünk interjúkon, tájékoz-
tattuk az érdeklődő látogatókat, és még arra is volt lehetősé-
günk, hogy élő rádióadásban mondjuk el véleményünket az 
Európai Szolidaritási Testületről. Most, hogy ismét Lengyelor-
szágban vagyok, alig várom, hogy „a terepen” számolhassak 
be a számos érdekes európai területi együttműködési projek-
tekről idén nyáron. 

A május 6-án pozitív végkicsengéssel záruló program nekem, 
mint Németországból a Balti-tenger déli részén folyó határo-
kon átnyúló együttműködési programhoz érkezett önkéntesnek 
kiszélesítette a nézőpontomat, megerősítette a szolidaritásér-
zetemet és a jelenlegi közös problémákra alkalmazható közös 
megoldások megtalálásába vetett hitemet. Remélem, hogy az 
IVY-jelentéstevőként indult tanulási folyamat olyan ígéretesen 
folytatódik majd tovább, ahogy kezdődött, és hogy a jövőben 
is sok fiatal IVY csatlakozik nyitott, optimista hozzáállással az 
Európai Szolidaritási Testülethez. 

Yasmin, Németország (a képen jobbról)  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/youth/solidarIty_hu
https://www.interregyouth.com/ 

„Amikor a határátlépés a napi rutin része, 
legyen szó munkáról vagy akár csak 
kocogásról, az ember ráébred arra, 

hogy milyen fontos dolog, hogy ezek 
a határok nem akadályok.”

„Engem az motivált, hogy 
önkéntesnek jelentkezzem az Interreg 

Dél-Baltikum programjába, hogy erősen 
hiszek a hozzáadott értékben, amelyet 

az együttműködés hoz Európa 
polgárai számára.”
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