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Lietuvoje jau nuo pat persitvarkymo Sąjūdžio laikų prad÷jo veikti visuomenin÷s jaunimo
organizacijos, kurios aktyviai dalyvavo šio nacionalinio jud÷jimo veikloje, tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę jaunimo organizacijos prad÷jo pl÷stis, o tuo pačiu
jungtis į sąjungas ar asociacijas - taip susikūr÷ nacionalin÷s jaunimo organizacijos. B÷gant metams
kiekviena tokia organizacija stipr÷jo - tapo brandžia, ryškia ir matoma Lietuvoje. Paraleliai su savo
veikla Lietuvoje nuo pat jų gyvavimo pradžios nacionalin÷s jaunimo organizacijos įsiliejo ir/ar
atkūr÷ savo narystę įvairiose tarptautin÷se struktūrose – tapo Pasaulin÷s ir/ar Europin÷s jaunimo
bendruomen÷s dalimi.
Organizacijos aktyvi veikla tarptautiniuose jaunimo organizacijų tinkluose:
• Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai buvo ir yra renkami į vadovaujančias,
vykdančiąsias ar sprendimus priimančias tarptautiniuose dariniuose pareigas;
• Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai inicijuoja sprendimus, kurie suteikia daugiau
laisv÷s veikti, ir/ar daro įtaką aktualių jaunimui problemų sprendimui Tarptautiniame
lygmenyje.
• Lietuvos jaunimo lyderių aktyvumo d÷ka priimama daug Lietuvos jaunimo veiklai ir
valstybei svarbių sprendimų.
Aktyvaus dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų tinkluose nauda:
• Lietuvos atstovų dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų tinkluose prisideda prie
tarptautinių organizacijų, (pvz. Europos Sąjunga, Jungtin÷s Tautos), pozicijos formavimo,
kurias v÷liau turi įgyvendinti Lietuva ir kitos valstyb÷s;
• Jaunimo organizacijos, įsiliedamos į tarptautines struktūras užmezga svarbius ryšius su kitų
tautų atstovais, įgauna naujų žinių ir kompetencijų, kurias naudoja praktin÷je veikloje
Lietuvoje.
• Lietuvos jaunimo organizacijos, priklausydamos tarptautin÷ms struktūroms, jų tinklams,
atstovauja ir reprezentuoja Lietuvos Respubliką, kuria teigiamą Lietuvos įvaizdį.
• Ugdomi jaunimo lyderiai, ateityje užimantys aktyvų vaidmenį Lietuvos politiniame,
kultūriniame, ekonominiame ir akademiniame gyvenime.
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Lietuvos jaunimo organizacijos vykdydamos tarptautinę veiklą susiduria su įvairiais sunkumais, iš
kurių svarbiausias – nepakankamas institucinis finansavimas. Nor÷damos aktyviai dalyvauti
tarptautinių jaunimo organizacijų tinkluose ar būti tarptautinių struktūrų dalis, organizacijos privalo:
• mok÷ti kasmetinį nario mokestį;
• dalyvauti statutiniuose renginiuose savo l÷šomis pasidengiant visas kelionių išlaidas;
• mok÷ti dalyvio mokestį statutiniuose renginiuose.
Daugeliu atveju, visos išleistos l÷šos kelion÷s ir dalyvavimo metu n÷ra kompensuojamos iš
tarptautin÷s sk÷tin÷s organizacijos.
Susidarius tokiai situacijai bei remiantis aukščiau išvardintais argumentais, visų Lietuvos jaunimo
organizacijų vardu, raginame Lietuvos valstyb÷s institucijas, formuojančias ir įgyvendinančias
Lietuvos užsienio politiką, sudaryti sąlygas Lietuvos jaunimo organizacijoms padengti kelionių į
statutinius tarptautinių organizacijų, jų tinklų rengiamų renginių, išlaidas.
Tokia galimyb÷ sąlygos efektyvų ir racionalų jaunimo organizacijų ribotų institucinių l÷šų
panaudojimą jų veiklos kokybei ar/ir pl÷trai gerinti. Taip pat bus skatinamas tarptautin÷s politikos
formavimas bei Lietuvos atstovavimas ir interesų gynimas tarpvalstybiniame lygmenyje.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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