ENTENDRE
EL DIÀLEG ESTRUCTURAT
I AÇÒ DEL DIÀLEG ESTRUCTURAT,

QUÈ ÉS?

El Diàleg Estructurat és un procés participatiu que pretén
millorar l’eficàcia de les polítiques públiques a través del
diàleg amb persones jóvens i la societat civil en les fases
de disseny, implementació, monitoratge i avaluació de les
polítiques públiques.

El Diàleg Estructurat busca l’empoderament de la ciutadania,
especialment de les persones jóvens, en la presa de decisions
públiques a través de la participació, ajudant a que es creen polítiques
adaptades a la realitat, que siguen comprensius i que eviten problemes
en el futur.
Esta metodologia s’ha recollit a nivell europeu principalment en l’àmbit
de joventut, encara que és transferible a tots els nivells i per a totes les
temàtiques.
Per a dur a terme el procés de Diàleg Estructurat és important que es
respecten una sèrie de principis, que hi haja un compromís de cada
part implicada en el procés i que es busque un resultat polític real.

T’ha quedat clar?
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QUÈ HI HA DE NOU
Ara segur que em diràs:
Què hi ha de nou? Açò ja ho faig jo a nivell local.
La veritat és que moltes formes de participació política són prèvies al Diàleg Estructurat:
Consells de la joventut, eleccions, manifestacions, conferències, consultes, etc.
Lluny de posar en dubte totes estes formes de diàleg, el que volem és reforçarles! El procés que es desenvolupa a través del diàleg estructurat pretén crear una
metodologia específica per a assegurar un procés conjunt de presa de decisions de
qualitat i que tinga un impacte real.

Característiques:
COGESTIÓ DEL PROCÉS.

Gestió compartida entre jóvens i persones decisives.

SUBJECTES DEFINITS:

Tant les persones decisives com la joventut han d’estar
definides.

UN TEMA ESPECÍFIC:

Centrar el diàleg en una problemàtica concreta.
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UN CALENDARI:

Si consistix de diverses fases, definir les dates i terminis.
El Diàleg Estructurat no s’entén únicament com una reunió en què es compartixen
els aspectes que s’hagen de millorar. És un procés dirigit a aconseguir uns objectius
definits, a produir un resultat que pot ser una resolució, una llei, una recomanació, un
pressupost, un projecte, etc. Per descomptat, això implica treballar des de l’inici en
estreta col•laboració amb una institució reconeguda en un projecte realista.

LES REGLES DEL JOC:

Definir en detall quina serà la metodologia.

Dit açò, els formats de diàleg poden variar i són susceptibles de ser el més creatius
possible dins dels principis que estructuren el projecte.

RESULTATS:

Orientar tota l’activitat a obtindre un resultat concret.

Es pot definir el Diàleg Estructurat com:
Un mètode basat en uns principis d’aplicació
complementària i interdependent a fi d’aconseguir un
doble objectiu: d’una banda, la millora de les polítiques
públiques; i de l’altra, incorporar la perspectiva juvenil
en la presa de decisions incloent a este col•lectiu en el
procés.
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Per simplificar, primer cal definir sobre què
dialogar, per què, amb qui, quan i com!
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PER EXEMPLE...
EL CICLE
DE DIÀLEG ESTRUCTURAT
PEU

EXEMPLE A NIVELL EURO

Creació d’un document guia
per a la implementació de
recomanacions
Posada en
pràctica de les
recomanacions

La Unió Europea ha arreplegat la metodologia del Diàleg
Estructurat i l’ha posat en pràctica a través d’un sistema de
cicles en què la joventut s’integra com a actor principal en el
seu procés de presa de decisions.

Desenvolupament
d’indicadors

Tot el procés està orientat a aconseguir un resultat que es materialitza en que
el Consell Europeu, en el que es reunixen tots els ministres de Joventut, s’ha
de pronunciar cada 18 mesos a través d’una resolució que ha sigut formulada
conjuntament amb jóvens, organitzacions juvenils i amb organismes de la Unió.

Consulta
a cada país

CONFERÈNCIA
EUROPEA
Adopció de les
recomanacions

CONFERÈNCIA
EUROPEA

Emissió de
recomanacions

Este procés està gestionat per:
}} El Fòrum Europeu de la Joventut, que té la presidència.
}} La Comissió Europea, que finança el procés.
}} Els 3 països que en eixos 18 mesos tenen la presidència de la
Unió Europea comptant tant amb representants ministerials com
amb els consells nacionals de la Joventut de cada un d’estos
països.

Este procés s’estructura a través de consultes entre el nivell local o nacional i el
nivell europeu, articulades en tres grans etapes. Cada una d’estes etapes compta
amb una conferència europea, que servix per a posar en comú els resultats de les
consultes, per a arribar a acords i tornar la pilota al nivell local o nacional.
En cada país de la unió es coordinen les consultes a través d’un Grup Nacional de
Treball compost pel govern i per representants juvenils. A Espanya el procés està
liderat pel Consell de la Joventut d’Espanya i l’INJUVE.
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CONFERÈNCIA
EUROPEA

Definició de la temàtica

NIVELL NACIONAL

NIVELL EUROPEU
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El procés compta amb l’organització de Conferències Europees de Joventut en
cada un dels estats que presidixen la Unió Europea durant els 18 mesos del
cicle.
Estes conferències reunixen tant a jóvens com a representants governamentals
de cada un dels Estats membres, així com representants de la Comissió
Europea i del Fòrum Europeu de la Joventut.
La primera conferència de cada cicle concreta la temàtica del cicle, donant com
a resultat un marc de treball. En la segona conferència s’analitzen les consultes
sobre el tema i s’emeten una sèrie de recomanacions com a conclusió. En la
tercera conferència es preparen una sèrie d’indicadors per comprovar que les
recomanacions són posades en pràctica.

A NIVELL EUROPEU

LES
CONFERÈNCIES
EUROPEES DE
JOVENTUT

A NIVEL NACIONAL

En cada estat membre, un Grup Nacional de Treball s’encarrega d’adaptar el
procés a la realitat nacional.
Este grup està compost de diferent forma segons els països, però generalment
el lidera el Consell Nacional de Joventut del país, junt amb la representació
ministerial en matèria de joventut i l’agència nacional d’Erasmus+ del país. No
obstant això, també pot haver-hi organitzacions d’àmbit nacional, altres ministeris,
consells de la joventut regionals, etc.
Este grup té com a objectiu assegurar que les consultes realitzades en el seu
país siguen tingudes en compte en les Conferències Europees de Joventut.

Més informació:
dialogoestructurado@cje.org
dialogoestructurado.cje.org
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En el cas d’Espanya, a fi d’arreplegar de forma
més eficient l’opinió de les persones jóvens en
cada Comunitat Autònoma, s’han constituït
les Ambaixades de Diàleg Estructurat. Estes
ambaixades són grups informals de jóvens en
cada comunitat autònoma que s’encarreguen
de fer consultes sobre el cicle de Diàleg
Estructurat i estan coordinades pel Grup
Nacional de Treball junt amb els consells
autonòmics.

EL PARLAMENT JOVE DE NAVARRA
NAFARROAKO GAZTE PARLAMENTUA
El Parlament Jove de Navarra – Nafarroako Gazte Parlamentua (PJN-NGP) és
un projecte nascut de la mà del Consell de la Joventut de Navarra - Nafarroako
Gazte Kontseilua (CJN-NGK) per donar poder a la joventut i dotar-la d’una eina
de participació i influència en les polítiques públiques, objectius emmarcats en
el IV Cicle de Diàleg Estructurat.
Per a això, es trien 30 representants a través d’unes eleccions en les què pot votar
qualsevol persona jove d’entre 14 i 30 anys que residixca a la Comunitat Foral.
L’espai de treball principal són les sessions plenàries, en les quals es reunixen
almenys una vegada al mes per tractar:
}} Propostes, que a l’aprovar-se es traslladen automàticament al Parlament
de Navarra
}} Declaracions o dictàmens, per emetre l’opinió del PJN-NGP
}} Debats ordinaris, que poden evolucionar cap a una proposta, o cap a un
dictamen
El PJN-NGP es servix de la metodologia del Diàleg Estructurat pretenent, per tant,
convertir-se en un instrument de codecisió entre el Parlament de Navarra i la
joventut de la Comunitat Foral, i constituir un fòrum de discussió plural i inclusiu
que fomente la participació i l’enteniment entre els seus integrants.

Molts projectes de Diàleg Estructurat no necessiten finançament,
fomentant així la creativitat i l’aprofitament de recursos.

ENT,

RETAM

I CONC

COM FUNCIONA?

Més enllà del procés europeu, el Diàleg Estructurat és un mètode aplicable a tots
els nivells en què es manifesten una sèrie de principis, que ha de ser entès com un
procés i no com un esdeveniment concret.
Espanya és un país relativament gran en estructura al voltant de les autoritats
regionals i amb un teixit associatiu molt desenvolupat. A fi d’arribar al major nombre
de persones jóvens i assegurar un impacte en tot el territori, és important tindre en
compte aquests aspectes. Per això, el diàleg estructurat no té la intenció de seguir
sent un procés implementat només a nivell nacional.
Cada organització juvenil (i el govern local) en cada regió, tenen la possibilitat de
desenvolupar un diàleg encaminat a l’elaboració de polítiques i/o associacions
públiques i posar en marxa este mecanisme en el seu àmbit de competència.
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PLANEJA EL TEU PROPI PROJECTE
DE DIÀLEG ESTRUCTURAT
Abans que et llances a organitzar el teu propi projecte de Diàleg Estructurat, és
important que penses en aquestes preguntes:

DE QUÈ VOLS PARLAR?

 Quin vols que siga el tema de la teua consulta?
 Per què és important parlar d’eixe tema?
 Què et pot ajudar a desenvolupar eixe tema?
 Qui ha de prendre les decisions polítiques sobre el tema?

AMB QUI?

 Amb quina institució treballaràs?
 Quines són les seues competències?
 A quins jóvens et dirigixes? Com vas a comptar i contactar
amb ells i elles?
 Com es gestionarà el procés i qui el liderarà?

AMB QUIN OBJECTIU?

 Què vols produir com a resultat?
 Com es van a explotar els resultats?
 Poden els resultats ser adoptats per la institució?

COM VAS A DUR-HO A TERME?

 Quin és el millor format per aconseguir els objectius?
 Està adaptat al públic?
 Comptes amb els recursos suficients?

QUAN TINDRÀ LLOC?

 Quan ocorrerà cada una de les etapes?
 Està adaptat al calendari de la institució?
 És un projecte a curt o a llarg termini?

SABIES QUE...

...POTS OBTINDRE FINANÇAMENT PER ALS TEUS PROJECTES
DE DIÀLEG ESTRUCTURAT?

A més del cicle europeu, la Comissió Europea ha creat dins el programa Erasmus
Plus - Joventut en Acció, una Acció Clau 3 “Reunió entre Jóvens i responsables de
presa de decisions” perquè es fomente el Diàleg Estructurat a nivell local, regional
o nacional. Esta acció clau et permet tindre finançament per al desenvolupament
d’activitats i pretén, fonamentalment, atorgar el lideratge a la gent jove per fomentar
el debat entre estos i els agents de la presa de decisions.

Què és?
Promou la participació activa dels jóvens en la vida democràtica i fomenta el debat
al voltant dels temes i prioritats establits pel Diàleg Estructurat amb responsables
polítics i persones referents en aquestes prioritats. Les activitats estan dirigides per
jóvens, que han d’implicar-se de manera activa en totes les fases del projecte, des de
la preparació fins al seguiment.

Què es pot fer?

Quina implementació pot tindre?

Reunions, conferències, consultes,
actes, trobades, debats i seminaris.

Nacional (local,
internacional.

regional,

nacional)

o

Qui pot organitzar una KA3?
Una organització, associació o ONG sense ànim de lucre. Una ONG juvenil europea,
un organisme públic local o regional.

Edat de les
persones jóvens?

Edat de les persones
responsables de la política?

13 - 30 anys

Sense límits

Nombre mínim de participants?

30 jóvens

Quan es presenta
el projecte?

Entre
3 i 24
mesos

Més informació: erasmusplus@cje.org
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BONES RAONS

PER
ORGANITZAR UN PROCÉS DE
DIÀLEG ESTRUCTURAT

PER A LES INSTITUCIONS
}} Millora l’eficàcia de les polítiques públiques
}} Reforcen la unió entre la ciutadania i la societat civil
}} S’obtenen idees innovadores

PER A LES ORGANITZACIONS JUVENILS
}} Poder contribuir a la posada en pràctica de polítiques públiques
}} Ser reconegut com a actor sobre el territori
}} Desenvolupar projectes amb un impacte directe
}} Oportunitats de finançament

PER A LA GENT JOVE
}} La possibilitat d’intervenir en la vida pública
}} Una experiència educativa completa
}} Una millor comprensió del món
Sobretot, el Diàleg Estructurat és una manera de treballar conjuntament sobre
temes concrets que poden tenir un impacte sobre la vida quotidiana de les persones
jóvens.
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El 2010, el primer cicle de Diàleg Estructurat es va posar en marxa
coincidint amb la presidència d’Espanya de la Unió Europea. El cicle,
amb una estructura un poc diferent a l’actual, va concloure amb una
sèrie recomanacions, d’entre les que destaca la creació d’un programa
anomenat Garantia Juvenil. Actualment este programa permet als jóvens
que no estan dins el sistema educatiu, o que no tenen pràctiques ni treball,
obtindre una solució alternativa proporcionada pels organismes públics.

Més informació: info@cje.org / areainternacional@cje.org
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