SEKCIA MLÁDEŽE 2009:

„20 ROKOV PO ... VÝSKUM MLÁDEŽE NA SLOVENSKU PO
ROKU 1989“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok 1989 vytvoril podmienky na zásadný obrat v živote slovenskej spoločnosti.
Zmeny sa nevyhli ani oblasti života mladej generácie, ktorej dôležitosť sa v posledných
rokoch ešte zvýšila v súvislosti s európskou integráciou a dopadmi demografického starnutia
populácie Európy.
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV (sekcia mládeže) v spolupráci so
Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu
politiku pri SAV uskutočnila dňa 16. novembera 2009 v Bratislave v poradí už druhú
spoločnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom bolo zhodnotenie vývoja výskumu mládeže na
Slovensku v ostatných dvadsiatich rokoch a predstavenie jeho aktuálnych výsledkov
s dôrazom na ich využitie pre tvorbu mládežníckej politiky a rozvoja systému práce
s mládežou.
Vedeckí pracovníci ako občania majú v procese posilňovania demokratického
vládnutia v EU veľkú zodpovednosť. Sú to občania, ktorí v dôsledku svojej profesnej činnosti
majú hlboké poznatky o komplikovanej problematike procesov prechodu mladých ľudí do
práce a spoločnosti. Majú teda kompetenciu nielen informovať a interpretovať čo sa deje s
mladými ľuďmi v Európe, ale aj legitímne ovplyvňovať tvorbu koncepcie európskej
mládežníckej politiky.
Neznačí však robiť vlastné “politické rozhodnutia“ v štátnej mládežníckej politike
alebo verejnej politike mládeže, ale dobre si plniť svoje analyticko-výskumné a expertnoporadenské poslanie.
Myšlienka „magického triangla“ či „tripartity“ na Slovensku je už realitou, vyjadruje
súčasný stav. Už dve dekády sme svedkami toho, že okrem vlád a ich ministerstiev mládeže a
národných rád mládeže je na scéne nenápadný „aktér“. Vedie priateľský dialóg s obidvoma
partnermi. Pomáha im formovať dlhodobé programy alebo pripraviť konkrétne projekty práce
s mládežou. Spoluutvára svojimi výsledkami verejnú mienku v diskusii o súčasnej mladej
generácii.
Na tomto stretnutí odznelo niekoľko referátov z najnovších sociologických výskumov,
ktoré podporilo MS SR (mládežnícke politické elity, prvovoliči, internetové mládežnícke
komunity, šikanovanie mládeže, vidiecka mládež, práca s mládežou na sídlisku a pod.) Tieto
výsledky sa využijú v legitimizovaní záujmov mládeže na Slovensku v súlade s dokumentom
vlády SR Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na
roky 2008-2013
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