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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
szeptember 9-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Elő terjesztő képviselőjének a határozati javaslathoz
fűzött szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője kiegészítésében ismertette a Nemzet i
Stratégia lényegét . Kihangsúlyozta, hogy a Kormány és a társadalom óriási kihívással ál l
szemben, mivel ezen a téren gyökeres szemlélet-, illetve paradigma váltásra van szükség . A
legfontosabbnak azt tartja, hogy az ifjúságra nem mint problémára, feladatra, hanem min t
erőforrásra kell tekinteni .

Kiemelte, hogy a jövőben a Kormány össze kívánja hozni a rendszeres nagmintá s
kutatásokat az Országgyűlés számára készítendő ifjúsági jelentésekkel .

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumot képviselő szakállamtitkár tájékoztatás t
adott az országgyűlési határozati javaslat benyújtását megelőző széleskörű társadalmi
egyeztetésről, melyet a bizottság örömmel nyugtázott . A Minisztérium képviselője
nyitottságát fejezte ki a benyújtandó módosító javaslatok iránt .

A hozzászóló kormánypárti képvisel ők példásnak ítélték meg az előzetes társadalmi
egyeztetés mellett a széleskörű tudományos, szakmai megalapozottságot és támogatottságo t
is. Ok is kifejtették nyitottságukat az esetleges módosító javaslatok irányában, mive l
véleményük szerint csak teljes konszenzus mentén van értelme a 15 évre szóló, 2024-i g
tartó, több kormányzati ciklust is érintő stratégia elfogadásának .



Az ellenzéki képviselők is egyhangúlag alkalmasnak tartották általános vitára a
határozati javaslatot, jelezték azonban, hogy módosító javaslatokat kívánnak benyújtani .
Valamennyi ellenzéki képvisel ő , illetve a bizottság független képviselője is fontosnak
tartotta kihangsúlyozni, hogy a jövőről kellene alapvet ően beszélni, annak ellenére, hogy az
elmúlt 20 év, de különösen az elmúlt 8 év ifjúságpolitikájáról volna mit beszélni . Javasolták
egy ifjúsági parlamenti vitanap megtartását .

Kijelentették, hogy a stratégia csak akkor ér valamit, ha meg is valósul . Szerintük az
elmúlt 8 évben egyébként nem akadályozta meg senki a kormányt abban, hogy hatékon y
ifjúságpolitikát folytasson, Kifogásolták, hogy 2002-ben volt az utolsó vita az ifjúság i
törvényrő l, és hogy a kormányváltás óta nem született meg az új Ifjúsági törvény .

A Kormány képvisel ője válaszában felhívta a bizottsági tagok figyelmét a 2009 .
október 12-17 . között megtartandó parlamenti ifjúsági vitanapra .

A bizottság a határozati javaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasna k
tartotta (19 igen) .

A bizottság előadója az általános vitában : Dr. Szabóné Müller Tímea (MSZP )

Budapest, 2009 . szeptember 9 .

Balog Zoltán
a bizottság elnöke
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