Polityka młodzieżowa
Zaakceptowana przez 18-stą sesję Zgromadzenia Ogólnego odbywającego się w dniach
23-25 listopada 2011. Obowiązuje do czasu jej przeglądu podczas 21–ej sesji Zgromadzenia
w 2017r.

Wprowadzenie
Celem tej polityki jest informowanie młodzieży i doradzanie jej w sprawach udziału
w działaniach Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca.
Strategia 2020 wzywa Międzynarodową Federację, by „robiła więcej, lepiej i sięgała dalej”,
ratując ludzkie życie i kształtując sposób myślenia ludzi. W perspektywie dnia dzisiejszego,
ale i przyszłości apeluje o skoncentrowanie się na młodych ludziach; o uznanie ich
szczególnej roli w budowie i rozwijaniu społeczności opartych na wzajemnym poszanowaniu
i solidarności.
Strategia 2020 stwierdza, że stowarzyszenia krajowe stoją wobec konieczności
pozyskiwania i utrzymywania w swoich szeregach większej liczby młodych ludzi, którzy
powinni być wykształceni i zdolni do podejmowania działań w zakresie wolontariatu, lecz
również do obejmowania funkcji liderów na wszystkich szczeblach i w każdym zakresie
działalności stowarzyszeń.
Definiowanie młodzieży
W Międzynarodowej Federacji termin „młodzież” i „młodzi ludzie” obejmuje osoby
w przedziale wiekowym 5-30 lat. Chodzi tu o dzieci (5 do 11 roku), młodzież właściwą (12 do
17 roku) oraz młodych dorosłych (18 do 30 roku). Doradzamy stowarzyszeniom
zaadaptowanie tej definicji do krajowych praw, norm społecznych i kontekstów kulturowych.
Uwydatnianie roli młodych ludzi
Stowarzyszenia krajowe uznają i cenią wkład, jaki młodzi ludzie wnoszą w wykonywanie
zadań humanitarnych oraz nowatorską rolę, jaką odgrywają pod wieloma względami: jako
pierwsi użytkownicy narzędzi komunikowania się, mediów społecznościowych i innych
środków technologicznych, a także jako ambasadorowie międzykulturowości, uczestnicy
edukacji rówieśniczej, animatorzy społeczności, czynniki zmiany zachowania i orędownicy
ludzi potrzebujących. Stowarzyszenia krajowe dowartościowują rolę liderów młodzieżowych
w rozwiązywaniu aktualnych i pojawiających się problemów humanitarnych.
Młodzi ludzie wnoszą wartościowe kwalifikacje i zdolności, pracując wspólnie z ludźmi
starszymi w duchu wzajemnego szacunku. Uważa się to za kluczowe
w międzypokoleniowym transferze doświadczeń, niezbędnym dla zapewnienia postępu
i stabilizacji w społeczeństwie. Wkład młodych ludzi we współpracę powinien jeszcze zostać
zwiększony.
Wzmocnienie udziału młodych ludzi
Zadaniem stowarzyszeń krajowych jest edukowanie młodych ludzi w zakresie wartości
humanitarnych, w tym znajomości podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu, jak

również zachęcanie ich do nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych w życiu,
działalności i relacjach z innymi.
Młodzież i młodzi dorośli w stowarzyszeniach krajowych mają możliwość działania
w charakterze członków aktywnych i wolontariuszy, a także w ramach obowiązujących
w danym państwie przepisów prawa, mogą być zatrudniani jako pracownicy.
Młodzi ludzie, a szczególnie liderzy włączają się we wszystkie działania swoich
stowarzyszeń, przy czym uwzględniane są wymogi związane z przedziałem wiekowym,
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, bezpieczeństwo i samopoczucie. Zachęca się ich do
aktywnego udziału w planowaniu, projektowaniu, świadczeniu usług i lub korzystania z nich,
a także ich oceniania.
Stowarzyszenia oferują młodym ludziom, a szczególnie liderom możliwość uczestnictwa
w procesach decyzyjnych na szczeblach zarówno krajowym, jak międzynarodowym.
Młodzież w pełni włączana jest w zarządzanie stowarzyszeniem i kierowanie nim na
szczeblu terenowym, ale i centralnym. Mogą być zrzeszeni w specjalnych strukturach
młodzieżowych, jeśli sprzyja temu kontekst instytucjonalny i w ten sposób optymalnie
realizuje się ich wkład w działalność stowarzyszenia.
Stowarzyszenia krajowe traktują młodych wolontariuszy zgodnie z federacyjną polityką
wolontariatu, uwzględniając ich dodatkowe lub odmienne potrzeby w porównaniu ze
starszymi. W szczególności stowarzyszenia dokładają starań, by stwarzać młodym ludziom
warunki skłaniające ich do pozostawania w jego szeregach.
Stowarzyszenia krajowe umożliwiają swoim młodym wolontariuszom, członkom
i pracownikom osobisty i zawodowy rozwój przez naukę i szkolenie, przygotowujące ich do
pełnienia ról liderów w bliższej i dalszej przyszłości.
Usilnie promowane są krajowe, regionalne i międzynarodowe sieci tworzone przez młodych
ludzi; jest to niezwykle cenny wkład w innowacyjność i wymianę wiedzy w całym
Międzynarodowym Ruchu. Stowarzyszenia wspierają przedstawicieli młodych ludzi
uczestniczących w tych sieciach, które służą promocji roli lidera młodzieżowego oraz
wymianie konkretnych pomysłów, innowacji i planów działania.
Młodych ludzi zachęca się do wykazywania wraz ze starszymi osobami aktywności
w stowarzyszeniach, które sprzyjają wymianie doświadczeń i umiejętności między swoimi
strukturami młodzieżowymi a dorosłymi w realizacji skutecznych praktyk współdziałania.
Młodzi ludzie jako beneficjenci
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie przed młodymi ludźmi na całym świecie stoją
bezprecedensowe wyzwania, między innymi przemoc, eksploatacja, dyskryminacja,
nadużywanie szkodliwych substancji, wypadki, choroby, bezrobocie, ubóstwo wynikające
z kryzysu finansowego i gospodarczego, handel ludźmi i urbanizacja. Dodatkowe zagrożenia
mogą wynikać z negatywnej presji rówieśniczej wywieranej na osobę i modyfikującej jej
zachowanie oraz z niebezpieczeństw związanych z używaniem do porozumiewania się
nowych technologii komunikacji sieciowej.
Celem wspierania młodych ludzi w konfrontacji z sytuacjami, w których zaspokajania
wymaga tak wiele potrzeb, jest umożliwienie tym ludziom takiego rozwoju, by stali się
pomocnymi, odpowiedzialnymi, przejawiającymi troskę członkami społeczności, w których

żyją. Dlatego przy planowaniu i realizowaniu działań humanitarnych stowarzyszeń
szczególnie uwzględnia się bezpieczeństwo, ochronę, wrażliwość i równość płci młodzieży.
Wpływ polityki
Skutkiem pomyślnego wdrożenia tej polityki powinien być wzrost liczby młodych ludzi
angażujących się w działalność każdego stowarzyszenia krajowego, a także liczby tych,
którzy pozostają w nim jako starsi dorośli. Można liczyć, że wzrośnie również liczba młodych
ludzi pełniących funkcje w organach zarządzających i kierujących stowarzyszeniami; będą
się przyczyniali do wzmacniania ich struktur i poprawiania jakości działań.
Wpływ realizacji polityki będzie mierzony w systemie sprawozdawczym Międzynarodowej
Federacji, którego podstawowe parametry zostaną opracowane w 2012 r. Stowarzyszenia
zachęcamy do opracowywania własnych systemów analizy i oceny zaangażowania
młodzieży w działania, w tym w świadczenie usług humanitarnych.

