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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 négy fiatal önkéntes beszámolóját olvashatják, akik részt vettek az Európai 
Határ Menti Régiók Szövetsége által irányított Interreg Önkéntes Ifjúság (IVY) kezdeményezésben. 

Silvia és Laura az Interreg riportereként 2017. május 21. óta dol-
gozik az ALCOTRA közös titkárságán. Munkájuk során az alábbi 
benyomásokat szerezték:

Silviát már a kezdetek kezdetén magával ragadta a titkárságon 
dolgozó csapatban uralkodó együttműködő és egymást támogató 
légkör. „Nem is nyerhettem volna jobb betekintést a határon átívelő 
együttműködésbe, amelyről nem sokat tudtam a kezdeménye-
zésben való részvételem előtt. Most úgy érzem, sokkal több infor-
mációval és ismerettel rendelkezem arról, hogy milyen előnyökkel 
jár ez az együttműködés az európai polgárok számára.

A támogatás nagy része – például a történelmi épületek helyreál-
lítása vagy a határ menti egészségügyi intézmények támogatása 
– pusztán anyagi jellegű, hozzáadott értékét az teremti meg, hogy 

két nemzet úgy dönt, egy közös projekt végrehajtása érdekében 
egyesíti erőit. Ez az együttműködés a gyakorlati megvalósítása 
annak az eszmének, hogy közös területhez tartozunk és közös pol-
gárságon osztozunk – mindannyian európaiak vagyunk. A határokra 
találkozási pontként, nem pedig határellenőrzés alatt tartandó bari-
kádként tekintő közösségi szellemiség táplálása és az érte való 
felelősségvállalás talán napjaink egyik legnagyobb kihívása, amellyel 
az európai intézményeknek és polgároknak szembe kell nézniük.”

Silvia, Olaszország

Laura számára az Interreg riportereként Torinóban végzett önkén-
tes munka lehetőséget nyújtott arra, hogy előmozdítson egy szí-
véhez közel álló ügyet: „az Európai Uniót és az Unió polgároknál 
jelentkező előnyeit. Mivel francia vagyok és mindig is vonzott 
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Olaszország, kíváncsian vártam, hogy e két ország együttműködési 
erőfeszítésének közepébe csöppenjek. Izgalmas tapasztalatokat 
szereztem, amelyek segítettek megérteni, hogyan ösztönzi az EU 
a régiókat közös, határokon átívelő megoldások kidolgozására.

Több lehetőségem is adódott arra, hogy találkozzak a program 
által finanszírozott projektek vezetőivel, és a helyszínen megfigyel-
jem, hogy mit tesznek és milyen eredménnyel. Megismertem olyan 
projekteket, amelyek a határ mindkét oldalán jelentkező problé-
mákat igyekeztek kezelni, például a hegyvidéki területek elnépte-
lenedése elleni küzdelmet, a kulturális és természeti örökségünk 
megbecsülését, és a természeti csapások jobb megelőzését.”

Laura, Franciaország

Az Interreg Önkéntes Ifjúság kezdeményezés friss szemléletének 
köszönhetően Laura és Silvia úgy érzi, hogy hozzájárul a polgári 
szerepvállalás ösztönzéséhez és az Európai Unióhoz tartozás érzé-
sének terjesztéséhez. Az Interreg Önkéntes Ifjúság révén sikerült 
új színben láttatniuk egy több mint 27 éve létező támogatási 
eszközt, és ez rendkívüli büszkeséggel tölti el őket. 

Egy határok nélküli jövőn dolgozunk

„Nem tudom, de ezeknek a németeknek valahogy egész jó a zenei 
ízlésük!” Ez az egyik holland középiskolás szájából elhangzott mon-
dat jól illusztrálja annak a projektnek a lényegét, amelyben önkén-
tesként tevékenykedünk. 

A projekt elnevezése „Nachbarsprache & buurcultuur”, amely 
a német „szomszéd nyelv” és a holland „szomszéd kultúra” sza-
vakból tevődik össze. A projekt diákcsereprogramokon keresztül 
kapcsolatot teremt középiskolás diákok és a határ túloldalán élő 
társaik között. Ezek a programok segítenek lebontani a korlátokat 
és megértetni velük, hogy a jövőre nézve milyen határtalan tanu-
lási, foglalkoztatási és letelepedési lehetőségeket kínál a másik 
ország. A folyamat első lépése az, amikor megértik, hogy nem is 
annyira más az „a másik”.

A projektet nemrégiben útjára indító nijmegeni Radboud Egyetemet 
(Hollandia) és Duisburg-Esseni Egyetemet (Németország) mind-
össze 100 kilométer és egy országhatár választja el egymástól. 
Az „Európai tanulmányok: holland-német szak” kétnemzetiségű 
mesterképzés hallgatóiként mindketten tisztában vagyunk az 
európai határok átlépésének és hatásuk minimalizálásának jelen-
tőségével. Tanárunk, Paul Sars – aki a holland oldalon végzi a pro-
jekt összehangolását – lehetőséget adott nekünk a projektbe való 
bekapcsolódásra. 

„Három hónapnyi szemeszterközi szünetetek van” – mondta. 
„Miért nem csatlakoztok csapatunkhoz és szereztek tapasztalatot 
jövőbeli munkaterületeteken?” Szerzett nekünk egy csodálatos 
kilátást nyújtó hatodik emeleti irodát, és összehozott minket az 
Interreg Önkéntes Ifjúsággal. Annak érdekében, hogy képet kap-
junk a projektről, felkerestünk néhány részt vevő iskolát és meg-
figyeltük a csereprogramokat. Első kézből szereztünk tapaszta-
latot arról, milyen kedvező hatással járnak a diákcserék. 
A közösségi média és a videobloggerek népszerűvé válásával 
a diákok érdeklődési körei és ifjúsági kultúrája minden eddiginél 
jobban hasonlít egymáshoz. Nagyszerű látni, ahogy rádöbbennek 
erre a hasonlóságra! 

Munkánk szerves részeként lehetőséget nyújtunk a diákoknak arra, 
hogy tapasztalataikat megosszák környezetükkel. Segítünk nekik 
olyan blogbejegyzések készítésében, amelyekben a diákcsereprog-
ramok személyes mozzanatait tehetik közzé. Meg szoktuk szer-
vezni Instagram-fiókok átadását is, ezáltal egy számukra még 
ismerősebb terepen fejezhetik ki magukat. 

Emellett sajtóközleményeket is írunk, hogy felkeltsük az érdeklő-
dést a határ menti régiókban, és meghívjuk a helyi és regionális 
sajtó munkatársait. Létrehoztunk egy közösségimédia-platformot, 
ahol megosztjuk a diákok által készített tartalmakat és a médiában 
megjelent híreket, hogy a határ menti régióban élő tanulók és 
lakosok jobban megismerjék a másik ország által kínált nagyszerű 
lehetőségeket. 

Felfedeztük azt is, hogy rejtett tehetségeink közé tartozik a szó-
rólapok, poszterek és sablonok tervezése. Még a projekt logójának 
elkészítésével is megbíztak bennünket. Dióhéjban: a csapattól 
sokszor kaptunk szabad kezet és számos felelősséget bíztak ránk, 
ami nagyon élvezetessé tette az Interreg Önkéntes Ifjúság kezde-
ményezésben való részvételünket!

Xander és Yonec, Hollandia

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/youth/solidarIty_hu
https://www.interregyouth.com/ 
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„Izgalmas tapasztalatokat szereztem, 
amelyek segítettek megérteni, hogyan 

ösztönzi az EU a régiókat közös, határokon 
átívelő megoldások kidolgozására.”
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HATÁRRÉGIÓK 
A NÖVEKEDÉST ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉST 

ÉLÉNKÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
Az egységes piac és a szabad mozgás lehetősége uniós jogok. Az uniós állampolgárok

szabadon mozoghatnak, dolgozhatnak, tanulhatnak vagy használhatnak
szolgáltatásokat más uniós országokban is.

Ezek a jogok különösen a határ menti közösségek számára fontosak.

Ennek a folyamatnak gördülékenynek és könnyűnek kellene lennie. 
De sokak számára nem az.

Három európai 
polgárból egy ezekben
a régiókban él –
150 millió személy. 

2 millió
uniós polgár határ menti 

ingázó munkavállaló 
vagy diák, aki napi vagy 

heti rendszerességgel 
lépi át a határt, hogy 

eljusson munkahelyére 
vagy az iskolába.  

A különböző nemzeti jogszabályok 
és közigazgatási eljárások 

megnehezítik a munkához, az oktatáshoz,
a sürgősségi ellátásokhoz, az üzleti lehetőségekhez, 

a helyi tömegközlekedéshez, illetve az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Az összes akadály mindössze 
egyötödének
az elhárításával:

Határokon átnyúló felülvizsgálat:
http://europa.eu/!Xy43Gn

#EUBorderRegions  |  @RegioInterreg

A határ menti régiók nélkülözhetetlenek Európa növekedése szempontjából. 
Az Unió GDP-jének több mint egynegyede származik ezekből a régiókból,

ezért lehetőségek aranybányájának tekinthetők.
Corina Crețu, a regionális politikáért felelős európai biztos

E kihívásokat a következő 10 intézkedés segítségével kívánják kezelni. 

A Bizottság keretében egy úgynevezett „határügyi kapcsolattartó pont” létrehozása
elősegíti és támogatja a megvalósításukat.

az együttműködés és az információcsere elmélyítése

a jogalkotási folyamatok hatékonyabbá tétele

a határokon átnyúló foglalkoztatás támogatása

a határokon átnyúló többnyelvűség szorgalmazása

a határokon átnyúló hozzáférhetőség elősegítése

az e-kormányzat által lehetővé tenni
a határokon átnyúló közigazgatást 

megbízható és közérthető tájékoztatás
és segítségnyújtás biztosítása

az egészségügyi létesítmények közötti 
fokozottabb átjárás támogatása

a jogi és pénzügyi együttműködés
keret kilátásba helyezése

bizonyítékok gyűjtése a hatékonyabb 
döntéshozatalhoz

 

A 28 uniós ország Norvégiával, 
Svédországgal és Liechtensteinnel
együtt majdnem mintegy
40 országhatáron osztoznak,
míg a legalább egy országhatár
mentén fekvő régiók száma
meghaladja a 440-et. 
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https://twitter.com/search?q=%23EUBorderRegions&amp;src=typd&amp;lang=hu
https://twitter.com/search?q=@RegioInterreg&amp;src=typd&amp;lang=hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://europa.eu/!Xy43Gn

