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Amikor a borostyán ágai elterjednek 
egy felületen, rendkívül látványosak, 
és megszépítik a mindennapi tárgya-

kat: láthatóvá és mindenki számára vonzóvá 
teszik azokat. Hasonló eredményt érnek el az 

IVY-önkéntesek is (az IVY az Interreg 
Önkéntes Ifjúság angol megfelelő-
jének, az Interreg Volunteer Youth 
megnevezésnek a betűszava) az 
Interreg irányító hatóságainál, 

közös titkárságainál és a projektje-
ikben, amelyek otthont adnak nekik 
azzal, hogy új profilt biztosítanak a szá-
mukra – olyan profilt, amely sokkal 
befogadóbb a fiatalokkal szemben, és 
így azt az európai polgárok is vonzóbb-
nak találják.

Az IVY irányítása során az Európai Határ 
Menti Régiók Szövetségeként (EHMRS) 

számos alkalommal találkozhattunk az 
önkéntesekkel. Különböző eseményekre 

kísértek el bennünket, többek között a 
régiók és városok európai hetére, az 
Európai Bizottság „A növekedés és 

a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című konferen-
ciájára, valamint a Régiók Bizottsága által szervezett „EuroP-
Com 2017 Európai nyilvános kommunikációs konferenciára”. 

Mondd el másoknak is

Ezért értékelni tudjuk azt, amit az IVY-kezdeményezés keretén 
belül az önkénteseknek már otthont adó Interreg-programok 
és projektek üzennek: az a határozott szándék, amellyel az 
önkéntesek hozzá akarnak járulni az uniós szakpolitikai esz-
közökhöz, és ki akarják venni a részüket az EU megvalósítá-
sából, jelentősen befolyásolja az Interreg-programok 
hatásának bemutatási módját.

Az IVY önkéntesei egy teljesen új célközönséget jelentenek a 
területi együttműködési szakpolitikák számára. November 
közepén az IVY Facebook-oldala 1715 követővel, Twitter-fiókja 
pedig 873 követővel rendelkezett. Legtöbb fiatal követőnk új 
lehetőségeket szeretne felfedezni, amelyek révén európai pro-
jektekben vehet részt. Többet tudnak meg az Európai Bizottság 
azon kezdeményezéseiről, amelyek célja az Európai Unió 28 
országának fokozottabb kohéziója. 

Ezenkívül a közösségi média oldalain lévő csatornáink is kap-
csolódnak az önkéntesekhez: a velünk megosztott és tőlünk 

Csaknem kilenc hónapos 
tevékenysége során az IVY az 
Európai Unió egészében 
elterjedt, és több mint 50 
önkéntes csatlakozott hozzá. 
Az európai projekt iránti 
elkötelezettségüknek 
köszönhetően ezek a fiatal 
európaiak segítenek a 
szolidaritás, a területi 
együttműködés és a kohézió 
értékeinek fejlődésében.
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A nyitott határok következő szintje  

A nagybátyám és a nagynéném nemrégiben tértek vissza Spanyolország gyönyörű 
tengerpartja mentén tett autós kirándulásról. Az eredeti tervük ugyan az volt, hogy 
Bilbaóból Portóba utaznak, de kiderült, hogy egyszerűbb volt a spanyol oldalon 
maradni. Úgy döntöttek, hogy nem fogják azzal tölteni a vakációjukat, hogy megküz-
denek azzal a közigazgatási rémálommal, ami az Ibériai-félsziget egyik országában 
történő autóbérléssel és a másikban való leadásával járt volna. Számukra ez a 
határokon átnyúló akadály új és átmeneti, csekély kellemetlenség volt. Mások szá-
mára ezek a problémák a mindennapi valóságot jelenti.

Nincs még egy olyan kontinens, amelyen annyi belső határ volna, mint Európában. És 
bár ezek a határok láthatatlannak tűnnek, az EU még jelenleg is rendkívül széttagolt a 
közigazgatási, jogi és pszichológiai határok miatt. Ezek a bonyodalmak nemcsak időbe 
és pénzbe kerülnek, hanem veszélyeztetik a polgárok azon szabadságát is, hogy meg-
élhessék állampolgárságukat. Például megtörténhet, hogy a tűzoltóknak várniuk kell a határon, 
mielőtt megengedik nekik, hogy átmenjenek a túloldalra segíteni a kollégáiknak. 

Az emberek gyakran elképedve hallgatják, amikor meghallják, hogy hetente Belgium és 
Hollandia között ingázom, még akkor is, ha a Hollandián belüli mindennapi ingázás kétszer annyi 
időbe telik. A távolság ebben az esetben egy érzés. Le kell győznünk a határok okozta bonyodal-
makat, hogy kitöröljük az emberek szívéből és fejéből a határokat. Ez a Bizottság új, „A növekedés 
és a kohézió fokozása az EU határrégióiban” című közleményének központi üzenete is. 

Az IVY riportereként az Interreg Vlaanderen-Nederland önkénteseként dolgozom, mivel úgy gon-
dolom, hogy az európai szolidaritás aktív kifejezése kiváló mód Európa sokszínű közösségeinek 
egyesítésére. A régiómban folyó innovatív, határokon átnyúló projektekről történő tudósítás révén szeretném megosztani 
ezt az „európai érzést” egy szélesebb hallgatósággal. 

Az európaiak nagy dolgokat képesek elérni, ha a határokon átívelően dolgoznak és gondolkodnak. A programunk innovációi 
jobbá teszik társadalmunkat és a piacot: gondoljunk csak a bioalapú 3D-s nyomtatásra vagy egy olyan eszközre, amely segít 
az ivás során fellépő remegéstől szenvedő embereknek. Ezek a forradalmi, fejlesztés alatt álló technológiák a határokon 
átnyúló együttműködésnek köszönhetően jöttek létre. Az Interreg a határokon átnyúló kihívásokat lehetőségekké alakítja. 

Az IVY önkénteseként szerzett tapasztalataim után már nem különböző perifériák gyűjteményeként látom a régiónkat. 
A határrégiók kulturális sokszínűsége ellenére az ott élőket egyesítik a közös kihívások és lehetőségek. A határrégiók az 
EU jelmondatának erőteljes szimbólumai: egyesülve a sokféleségben.

Robbert (holland)

kapott történetek az önkéntesek hálózataiba is bekerülnek. 
Az eredmény egy Interreg-történetekből álló kirakós, amelyet 
számos európai polgár olvas, és amely minden európai régi-
óban népszerűsíti az elért eredményeket – íme, egy újabb, 
exponenciálisan növekvő és pozitív irányt ösztönző boros-
tyánbokor.  

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

Volunteer Youth

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

