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„A Duna térségének fiatal generációja, mint az európai integráció kulcsa”

MARITY PATRÍCIA

2011. június 17-én került megrendezésre a Fiatal Dunai Polgárok Hálózata (Young Citizens Danube
Network, a továbbiakban: YCDN) és a budapesti Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem szervezésében és a
Külügyminisztérium védnökségével megvalósuló három napos konferencia megnyitója. „A Duna térségének
fiatal generációja, mint az európai integráció kulcsa” címet viselő konferencia témája a június végén a
Tanács elé kerülő Duna Régió Stratégia volt.
.
Az YCDN egy nemzetközi ifjúsági szervezet, saját megfogalmazásuk szerint „Fiatalok szerveződése az
európai integráció erősítéséért a Duna mentén”, amely 2010 júliusában alakult. Céljuk az alapvető európai
értékek – demokrácia, emberi jogok, fenntartható fejlődés - kommunikálása és az ezek mentén való
együttműködés a Duna-menti országokban és azon túl, mert hiszik, hogy a Duna jövőjének fontos kulcsa az
európai gondolat továbbélése és terjedése a térség fiataljai körében. Erről tanúskodik jelmondatuk is:
„Egység a sokféleségben. A Duna mentén. Európában.” A szervezet a hangsúlyt a személyes kapcsolatokra,
találkozókra helyezi, és ehhez kíván minél több lehetőséget biztosítani a csatlakozó fiatalok számára. Ennek
egyik eleme a mostani konferencia.1
A 2011. június 17-19. között megrendezésre kerülő interkulturális konferencia a Duna-menti népek
párbeszédét hivatott elősegíteni, ezáltal hozzájárulni az integráció útjában álló előítéletek felszámolásához. A
konferencia szakmai oldala a Duna Stratégiához illeszkedik.
A magyar EU-elnökség prioritásai közé tartozó Duna Régió Stratégiát2 2011. április 13-án fogadta el az
Általános Ügyek Tanácsa, azaz az EU külügyminiszterei, a Tanács 2011. június 24-én bólintott rá a
tervezetre. A stratégia megvalósulásával egy 14 országot és 115 millió uniós polgárt érintő, összekötő
makrorégió jön létre. A jelenlegi elképzelés 11 kiemelt területen kívánja megvalósítani a szorosabb,
országhatárokon átnyúló, régiók közötti együttműködést. A 11 prioritás négy nagy csoportba sorolható:
1. A Duna régió összekapcsolása (mobilitás, kultúra, turizmus).
2. Környezetvédelem (vízminőség, biológiai sokszínűség, tájvédelem, megelőzés)
3. A jólét és gyarapodás a Duna mentén (tudás, oktatás, készségfejlesztés, válságkezelés)
4- Duna régiójának erősítése (intézményi kapacitások, együttműködés, biztonság)3
A megnyitón számos neves érintett képviseltette magát. A konferenciának otthont adó egyetem rektora,
nagykövetek és a Dunáért tevékenykedő különféle szervezetek vezetői; végül pedig a szervezők mutatkoztak
be.
Elsőként prof. Masát András a Budapesti Andrássy Egyetem rektora szólalt fel. A rektor a Duna-menti
kultúrák összefogásáról beszélt, kiemelte a más kultúrák iránti fogékonyság fontosságát, amelyek
megismeréséhez elengedhetetlen a mobilitás.
Barsiné Pataki Etelka, az Uniós Duna Stratégiáért felelős magyar kormánybiztos beszédében is kiemelt
helyet kapott a mobilitás, emellett a Stratégia üzleti vetületéről is szó esett, a munkahelyteremtés és a
versenyképesség elősegítése érdekében.
Mig Dorothee Janetzke-Wenzel, budapesti német nagykövet a lehetőségek kiaknázásáról szólt és
üdvözölte az olyan alulról érkező kezdeményezéseket, mint a YCDN, valamint hangsúlyozta a velük való
párbeszéd fontosságát, addig az osztrák nagykövet, Michael Zimmermann méltatta a magyar elnökség
erőfeszítéseit. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy bár az eddigiekben döntően földrajzi távolságról és
azok áthidalásáról esett szó, emellett azonban a pszichológiai és kulturális különbözőségeket is le kell
győzni.
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Hans Kaiser, a Konrád Adenauer Alapítvány elnökének szavaival élve az EU még „nincs kész”, a valódi
jószomszédi viszony kialakítása a fiatalokon múlik. Kritikusnak, egyben elkötelezettnek kell lenni és
szükség van személyes felelősségvállalásra. Ha az ember dolgozik, mindig sikerre számíthat – folytatta -,
így, bár vannak még akadályok, ezeket le fogjuk győzni. A sokszínűség és a szabadság Európa sajátjai. A
mai fiatalok számára ez már természetes, ám fontos emlékezni arra, hogy nem is olyan régen ez nem volt
ennyire egyértelmű, ezért a lehetőség mellett a mai generációnak kötelessége, felelőssége ezt kihasználni.
Egy 2010-es kormányfői találkozó beszámolójával kezdte mondanivalóját a volt külügyminiszter, Prof.
Balázs Péter, amelyet stakeholder konferenciának nevezett. Ez még az elnökség előtt, annak egyfajta
főpróbájaként szedte sorba a teendőket, elképzeléseket, alternatívákat. A közelmúltban megrendezésre került
egy másik találkozó is, amely már hosszabb távlatokat érintett - 2050-ig tárgyalta a dunai stratégiát. Ennek
egyik legnagyobb kérdése, hogy melyek azok az államok, amelyek addigra Uniós taggá válnak. A volt
külügyminiszter a nyugat-balkáni államokat és keleti szomszédainkat is potenciális partnerként említette.
Hangsúlyozta, hogy ha a Dunáról beszélünk, közös jövőnkről beszélünk és a jövő minden esetben a
fiatalokról szól. Ezért van realitása és aktualitása a mostani konferenciának és az YCDN-nek is.
Stefan August Lütgenau, a Duna Stratégia Civil Társadalom Fórumától szintén méltatta a YCDN
kezdeményezését, amely nemcsak új és innovatív, hanem a régi, már meglévő kezdeményezések legjavát is
beépíti. Nagy vállalkozás, mely alulról építkezik és amely valóban független és autonóm, demokratikus és
átlátható, egy új kezdet, mely a Duna térségének egészével kívánja megvalósítani az együttműködést. A
mostani találkozó is ennek a 12 ötletes és elkötelezett fiatalnak a sokat ígérő kezdeményezése. Ám egy
bizonyos ponton túl nem elegendő az elkötelezettség, konkrét támogatásra is szükség van, mind anyagi,
mind pedig partnerségi formában.
Az anyagi támogatás fontosságát emelte ki az elhivatottság és a lelkesedés mellett prof. Ellen Bos, a
Budapesti Duna Intézet vezetője is beszédében, emellett megemlítette, hogy milyen fontos az elhivatott
intézetek közötti baráti együttműködés, amelynek eredményeképpen a mostani konferencia is megvalósult.
A megnyitót az YCDN prezentációja, valamint Johann-Jakub Wulf beszéde zárta, amely a korábbiak
összefoglalásaként is értelmezhető. A dinamikus és tartalmas beszéd nyitógondolata Európa folyamatos
változására való reflektálás szükségességére hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a mivel a Duna
természetes számunkra, könnyen elfelejtjük értékelni. Az EU és a Duna is adott, de ettől még építeni kell. A
gazdasági képviselőkhöz, stakeholderekhez szólva az oktatás támogatására hívta fel a figyelmet, hiszen a jó
munkához, jól képzett szakemberekre van szükség. Az egyetem vezetőkhöz szólva pedig a fiatalok
közösséggé formálására szólított fel, hogy a diákok együttműködve, együttdolgozva érjenek el
eredményeket.
A beszédben elhangzott egy ún. Budapesti Nyilatkozat megfogalmazásának terve a konferencia végére,
amely a dunai hálózat tevékenységének konkrét pontjait, terveit fektetné le.
A felszólalók beszédében közös elem volt az együttműködés és a Duna által való összekötöttség
hangsúlyozása; az elkötelezettség, lelkesedés és felelősségvállalás fontossága. A fiatal generációk kreatív
együttműködése révén megszülető innovatív ötletek megvalósulásához elengedhetetlen az anyagi támogatás,
amely a már működő intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés révén és új stakeholderek
bevonása által teremthető elő. A kulturális sokszínűség megértésének és kihasználásának eszköze elsősorban
a mobilitás; Európa és a Duna sokszínűségében, diverzitásában rejlő lehetőségek felismerése és
kamatoztatása által pedig az EU további fejlesztésének kulcsszereplőjévé válhat a Duna régió.
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