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Međunarodni dan mladih praznik je kojem je cilj podići svijest o problemima s kojima se 
suočavaju mnoga djeca i tinejdžeri diljem svijeta, posebno oni pogođeni siromaštvom te koji 
nemaju pristup odgovarajućem obrazovanju. To je i dan kada slavimo mlade ljude i njihovu 
ulogu u mijenjanju svijeta kako bismo ga učinili boljim mjestom. Oni su ipak budućnost i ključno 
je da tijekom odrastanja osjećaju podršku. 
Dobrobit i obrazovanje mladih ljudi diljem svijeta uvijek su bili glavna briga Ujedinjenih naroda, 
a 1985. godine obilježili su Međunarodnu godinu mladih. Njihov fokus bio je na mladim ljudima 
i njihovim potrebama, ne samo kao širokom entitetu, već i kao podskupinama koje čine tu 
demografiju i imaju svoje specifične potrebe, kao što su mlade žene, ruralna i urbana omladina 
te mladi ljudi s invaliditetom. Kako bi obilježili 10. godišnjicu Međunarodne godine mladih, 
1995. godine, Ujedinjeni narodi uspostavili su Svjetski program akcije za mlade, organizaciju 
koja ima za cilj poboljšati živote mladih ljudi diljem svijeta. Godine 1998. Svjetska konferencija 
ministara odgovornih za mlade predložila je da se 12. kolovoza obilježava kao Međunarodni 
dan mladih, a 17. prosinca 1999. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je svoju podršku 
za taj dan. Međunarodni dan mladih prvi put je službeno obilježen 12. kolovoza 2000. godine i 
od tada se obilježava svake godine s ciljem stvaranja održive sadašnjosti i budućnosti za mlade 
današnjice. 
Starost i dalje predstavlja značajan izazov za poticanje suradnje i solidarnosti među dobnim 
skupinama. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definira ageizam (značenje: nepravedan 
odnos prema ljudima zbog njihove dobi) kao „stereotipe (kako razmišljamo), predrasude (kako 
se osjećamo) i diskriminaciju (kako djelujemo) usmjerene prema drugima ili sebi, na temelju 
dobi“. Starenje je podmukao i često neriješiv problem u zdravstvu, ljudskim pravima i razvoju, 
a utječe i na stariju i na mlađu populaciju diljem svijeta. Osim toga, starosna diskriminacija 
redovito se isprepliće s drugim oblicima pristranosti (kao što su rasizam i seksizam) i utječe na 
ljude na načine koji ih sprječavaju da ostvare svoj puni potencijal i sveobuhvatno doprinesu 
svojoj zajednici. 
Globalno izvješće o ageizmu koje su Ujedinjeni narodi objavili u ožujku 2021. naglašava mnoge 
nedostatke kod podataka koji postoje u vezi s ageizmom protiv mladih. Unatoč tom nedostatku 
istraživanja, mladi ljudi i dalje navode prepreke povezane s dobi u različitim sferama svog 
života kao što su zapošljavanje, sudjelovanje u politici, zdravlje i pravosuđe. Na individualnoj 
razini, ove prepreke povezane s godinama mogu duboko utjecati na dobrobit i život ne samo 
tijekom mladosti, već i u odrasloj dobi. Na društvenoj razini, dob nas sprječava u razmišljanju i 
dizajniranju politika i socijalnih usluga koje prihvaćaju pristup tijekom života i pravedne su za 
sve dobi. Međugeneracijske aktivnosti mogu dovesti do većeg osjećaja društvene povezanosti i 
ojačati međugeneracijsku solidarnost. Poticanje međugeneracijske solidarnosti među 
generacijama više je nego ikad potrebno kako bi se osigurao uključiv i održiv oporavak. U tom 
je kontekstu cilj ovogodišnje teme Međunarodnog dana mladih, Međugeneracijska 
solidarnost: Stvaranje svijeta za sve uzraste, pojačati poruku da je potrebno djelovati među 
svim generacijama kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja te da se nikoga u tom procesu ne 
zaobiđe. Međunarodni dan mladih 2022. također će podići svijest o određenim preprekama 
međugeneracijskoj solidarnosti, posebice dobnoj diskriminaciji koja utječe na mlade i starije 
osobe, a ima štetne učinke na društvo u cjelini. 
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