
UNODC YouthForum 2019

Dátum: 12. – 14. marec 2019

Miesto: Viedeň – Medzinárodné centrum, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu

Program:

Utorok (12.03.2019)

Začali sme registráciou po vstupe do komplexu OSN, dostali sme GroundPass, ktorý slúžil na našu
identifikáciu pri pohybe po celom areáli. Spoločne so skupinou ostatných účastníkov nás doviedli
do sály Meetingroom C2, v ktorej sa odohrával takmer celý náš ďalší program. 

Okolo 9:00 začalo oficiálne privítanie a následné predstavovanie sa 43 delegátov z viac ako 30
krajín sveta.

Približne o 10:00 bol začiatok oficiálneho otvorenia celého programu. Privítal nás výkonný riaditeľ
UNODC,  pán  Yury  Fedotov,  ambasádor  Ruskej  federácie,  pán  Mikhail  Ulyanov,  ambasádor
Matézskeho rádu, pán Günter Granser a vedúci oddelenia drogovej prevencie a zdravia UNODC,
pán  Gilberto  Gerra.  Vo  svojich  príhovoroch  spomenuli  rokovania  o pripravovanej  deklarácii
ministrov zdravotníctva krajín OSN, ale vyjadrili aj radosť, z toho, že tento rok sa opäť podarilo
zorganizovať mládežnícke fórum.

Po odznení všetkých príhovorov nasledovala skupinová práca, pri ktorej sme sa snažili spoločne
identifikovať príčiny a dôsledky užívania drog. Jednou časťou bolo napríklad premietanie rôznych
možností prevencie, pri ktorých sme sa mali postaviť naľavo alebo napravo, podľa toho, či sme si
mysleli, že je taká prevencia účinná alebo nie. Následne malo vždy zopár ľudí možnosť vyjadriť
svoj názor na daný typ prevencie.

Potom  sme  sa  presunuli  na  spoločný  obed  sponzorovaný  Maltézskym  rádom,  ktorý  spolu
s neskorším fotením trval asi do 13:30.

Po  návrate  do  našej  konferenčnej  sály  sa  pokračovalo  v skupinovej  práci,  ktorá  mala  za  cieľ
identifikovať možné odporúčané riešenia drogovej problematiky. Spoločne sme o nich diskutovali
v menších skupinkách a snažili sme sa vybrať najlepšie a najúčinnejšie. Skupiny sa rôzne obmieňali
a menili sa aj zadania úloh, ktoré sme mali riešiť.

Nakoniec sme spoločne dospeli k piatim najvýznamnejším dôvodom, piatim dôsledkom a piatim
riešeniam,  z ktorých  sme  potom  pri  hlasovaní  museli  vybrať  tri  najdôležitejšie.  Každý  dostal
možnosť prideliť  tri  hlasy dôvodom, tri  dôsledkom a tri  príčinám, ktoré považoval  za potrebné
spomenúť v pripravovanom stanovisku.

Na záver sme zhodnotili celý prvý deň a okolo 17:00 odišli z budovy OSN.

Streda (13.03. 2019)

Program druhého dňa začínal o 9:00. Boli nám odprezentované výsledky hlasovania z utorka. Hneď
potom sme sa rozdelili do piatich skupín. Každá skupina mala na starosti sformulovať jeden odsek
nášho  spoločného  stanoviska.  Ja  som  bol  súčasťou  skupiny,  ktorá  dostala  odsek  o príčinách
a dôsledkoch. Naša úloha bola dosť náročná, keďže na rozdiel od ostatných skupín, my sme sa
museli dosť striktne držať dôvodov a dôsledkov, ktoré vyšli v hlasovaní ako tie najdôležitejšie. 

Celá tvorba stanoviska prebiehala asi tak, že sme v skupinách dostali nejaký čas na napísanie nášho
odseku a následne každý odsek prečítal nejaký zástupca zo skupiny. Potom sme opäť dostali čas na



lepšiu formuláciu. Takto sa to opakovalo celkom štyrikrát, kým sme sa dopracovali k finálnej verzii
odsekov v skupinách.

Medzi 13:00 a 14:00 sme dostali voľno na obed. Počas nášho voľna spojili organizátori fóra všetky
naše odseky dohromady, takže vznikla prvá verzia stanoviska.

Po návrate z obednej pauzy nám organizátori ukázali celý dokument a my sme sa ešte dodatočne
mohli  vyjadrovať najmä k odsekom, ktoré sme my sami netvorili,  ak sme k nim mali  výhrady.
Podľa toho sa potom ešte ďalej upravoval celý dokument.

Nasledovala prednáška s pani Hanou Heikkila o výsledkoch vedeckého výskumu o angažovanosti
mladých. Pani Heikkila od nás zároveň zisťovala ďalšie príklady angažovanosti. Potrebovala od nás
informácie do svojej prezentácie na zasadnutí ministrov OSN. Pričom táto jej prezentácia vznikla na
minuloročnú žiadosť štátov OSN, ktorá vychádzala práve aj zo stanoviska mladých, zúčastnených
na Youth Forum 2018.

Po 16:30 nám ukázali už finálne stanovisko upravené pracovníkmi OSN, ktorí sa špecializujú na
takéto dokumenty, a ktorí ho museli prepísať do formálnejšej reči využívanej v OSN. Aj k tomuto
stanovisku bola ešte možnosť sa vyjadriť. Po dokončení posledných úprav boli vybratí ešte rečníci,
ktorí mali za úlohu vo štvrtok predniesť naše spoločné stanovisko ministrom a iným zástupcom
členských štátov OSN.

Oficiálny koniec bol v stredu niekedy po 17:30.

Bola nám ponúknutá aj  možnosť spoločnej neformálnej  večere konajúcej sa v typickej  rakúskej
reštaurácii, začínajúcej o 19:00, ktorej sme sa zúčastnili.

Štvrtok (14.03. 2019)

Stretávali sme sa o 8:30 opäť v Meetingroom C2, v ktorej sme strávili aj celý dovtedajší program.
Naši dvaja vybratí rečníci ešte zopárkrát prečítali celé stanovisko a my sme si nacvičovali záverečné
tri slová - every single day, ktoré sme mali hovoriť všetci spoločne. 

Okolo  deviatej  sme  sa  presunuli  do  inej  časti  komplexu  OSN,  do  miestnosti,  kde  prebiehalo
spomínané zasadnutie zástupcov štátov týkajúce sa drog. Priestor na odprezentovanie stanoviska
sme  dostali  hneď  na  začiatku  po  úvodnom príhovore  výkonného  riaditeľa  UNODC a krátkom
videu.  Po  odprezentovaní  stanoviska  nasledovalo  ešte  fotenie  pri  stene  s vlajkami  štátov  OSN
a presun späť do konferenčnej miestnosti, v ktorej sme si ráno nechali svoje veci.

Na záver celého fóra sa nás ešte pýtali na spätnú väzbu a mali  sme krátku prezentáciu o šírení
myšlienok prevencie užívania drog prostredníctvom sociálnych sietí.

Celý program skončil krátko po 12:00.

Naša skúsenosť

Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť takejto akcie svetového formátu. Odniesli sme si
veľké  množstvo  nových  informácii,  skúseností,  ale  najmä  nové  medzinárodné  priateľstvá.
Angažovanie mladých vo svetových témach môže byť, podľa nás, veľmi prospešné a prínosné pre
všetkých. Bol to naozaj veľký zážitok a nezabudnuteľný, zmysluplne strávený čas. 

Ďakujeme MŠVVaŠ SR za možnosť zúčastniť sa  na UNODC YouthForum 2019

Matúš Marec a Katarína Saparová, Gymnázium sv. Františka v Žiline 


