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Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel pn. "Młodzi w JST – debata w
ramach projektu Młodzi@Forum".
Tematem panelu była obecność młodych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wśród panelistów
znaleźli się Michał Sopiński, Prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz burmistrz
Wasilkowa – Adrian Łuckiewicz. Za moderację debaty odpowiadał wykładowca WNPiSM Uniwersytetu
Warszawskiego, Olgierd Annusewicz.
Debata skupiała się na trzech głównych kwestiach, tj. aktualnej sytuacji młodych osób w JST, trudności i
ryzyk z jakimi młodzież styka się w JST oraz potencjalnych rozwiązaniach tychże problemów.
Na początku rozmowy Adrian Łuckiewicz zauważył, że wciąż obecne jest stereotypowe podejście do
młodych osób. Niemniej jednak z każdym rokiem stanowiska wójtów, burmistrzów, czy prezydentów
obejmuje coraz więcej młodych, co pozwala stwierdzić, iż nie wiek jest kluczowy, tylko współpraca i
sposób rozmawiania z mieszkańcami. Główną przewagą jest paradoksalnie i przede wszystkim brak
doświadczenia oraz świadomości, że „się nie da”, a także kreatywność i umiejętność dostosowywania się
do realiów dzisiejszego świata. Przykładem może być chociażby korzystanie z social mediów w sposób
angażujący dla mieszkańców.
Michał Sopiński dodał, że z jego doświadczenia wynika, iż coraz mniej patrzy się na młodych ludzi,
obejmujących wysokie stanowiska, wiekiem, a coraz bardziej kompetencjami, co wydaje się obiecującą
tendencją. Kwestią problematyczną jest natomiast współpraca z radnymi, których średnia wieku często
przewyższa wiek samego burmistrza, czy wójta. Młodzi samorządowcy często wyprzedzają swoją wizją
zastane układy. Jest to pewna przeszkoda, jednakże mając poparcie wśród mieszkańców, da się
wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu danego samorządu. Kluczowa jest zatem chęć poszukiwania tzw.
języka „międzypokoleniowego”. Paneliści zauważyli również ciekawą tendencję do tego, iż to głównie
młodzi wychodzą z inicjatywą współpracy ze starszymi współpracownikami w miejskich radach.
Mówiąc o młodych przedstawicielach JST, warto odpowiedzieć na pytanie czym tak naprawdę jest
samorząd. Oczywiście, jest to pewien etap w karierze politycznej, który w konsekwencji prowadzić może
do polityki krajowej. Pandemia Covid-19 i napływ uchodźców wojennych po 24 lutego pokazały jednak,
że samorządowcy stoją na pierwszej linii, zatem współpraca na linii samorząd – mieszkańcy jest w
kontekście jego sprawnego funkcjonowania najważniejsza.
Panel dyskusyjny zakończył się refleksją, co można zmienić, by ułatwić młodym pracę w JST. Paneliści
odpowiedzieli również na pytanie dlaczego młodzi ludzie chcą trafić do polityki.
Michał Sopiński odpowiedział na pytanie w sposób przewrotny, mówiąc o tym, że przekonanie, iż młody
człowiek powinien nabrać doświadczenia i trafić do polityki jako osoba spełniona w szerokim tego słowa
znaczeniu, jest błędny. Młodzi ludzie czują, że ich kompetencje i rozumienie dzisiejszych wyzwań jest
wystarczającą motywacją, by rozwijać swoją polityczną karierę. Nie mniej istotna jest również chęć
posiadania większego znaczenia oraz wpływu, także na politykę ogólnopolską.
Uczestniczy panelu podzielili się również refleksją, iż w pracy młodego samorządowca warto
podejmować działania niezależne od przeciwności, wykazywać wolę współpracy oraz być
konsekwentnym z pełnym przekonaniem tego, co się robi.
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Związek Powiatów Polskich objął patronat nad tym wydarzeniem.
Źródło: https://www.forum-ekonomiczne.pl/
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