STRATEGI FOR
UNGDOMSEKTOREN 2030
Involvering af de unge via
Europarådets værdier

Ethvert demokratisk
samfunds
bæredygtighed er
afhængig af de unges
kreativitet, dynamik,
sociale engagement
og kompetencer

Opbygning af evner hos de
unge deltagere i YoungMetreprojektet (unge ledere
og unge arbejdere)
Finansiel støtte til udvikling
af det unge civilsamfund
Kvalitetsudvikling og
standardfastsættelse inden
for ungdomspolitik

Mellemstatligt
samarbejde på
paneuropæisk niveau
om udvikling og
gennemførelse af
ungdomspolitik baseret
på Europarådets værdier

Vores vision
►

Vores principper
►
►
►
►
►
►
►
►

Bistand til
medlemslandene, navnlig
gennem rådgivende
ungdomspolitiske
missioner og andre
multi- og bilaterale
støtteforanstaltninger

Ungdomssektoren sigter mod at ”sætte de unge
i hele Europa i stand til aktivt at opretholde, forsvare, fremme og drage fordel af Europarådets
kerneværdier (menneskerettigheder, demokrati
og retsstatsprincippet)”

gensidig respekt
tillid
inkluderende samvær
vedvarende engagement
deltagelse
retfærdighed
gennemsigtighed
samarbejde

Resolution CM/Res(2020) 2 om
Europarådets strategi inden for
ungdomssektoren 2030

Vores missioner
►

►

►

Udvidelse af de unges deltagelse
… således at de unge kan deltage
meningsfuldt i beslutningsprocessen
på alle niveauer på grundlag af en
bred social og politisk enighed til
støtte for deltagende styrelse og
ansvarlighed.
Styrkelse af de unges adgang til
rettigheder
… således at de unge og alle former
for unge civilsamfund kan stole på et
muliggørende miljø for fuld udøvelse
af alle deres menneskerettigheder og
friheder, herunder konkrete politikker,
mekanismer og ressourcer.
Uddybning af de unges viden
… således at de unges demokratiske
engagement kan understøttes af
praktiske fællesskaber, der producerer
viden og ekspertise.

Vores prioriteter
►
►
►
►

Genoplivning af pluralistisk
demokrati
De unges adgang til rettigheder
Samvær i fredelige og
inkluderende samfund
Ungdomsarbejde

Vores instrumenter
►
►
►
►

Medstyrede lovmæssige organer
De europæiske ungdomscentre i
Strasbourg og Budapest
Den europæiske ungdomsstiftelse
Partnerskabet med
Europakommissionen på
ungdomsområdet

God styrelse og de unges deltagelse gennem
medbestemmelsessystemet, der bringer de
unge mennesker og regeringsrepræsentanter
sammen for at tage beslutninger og som danner
den vigtigste basis for udvikling af europæisk
enighed inden for ungdomsområdet

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030

Prems 095420

Kontakt os
Europarådet
Ungdomsafdelingen
F-67075 Strasbourg Cedex Frankrig

DAN

www.coe.int

Europarådet er den førende menneskerettighedsorganisation
på det europæiske kontinent. Organisationen har 47
medlemsstater, herunder alle medlemmer af den Europæiske
Union. Alle Europarådets medlemsstater har tiltrådt
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der
specifikt har til formål at beskytte menneskerettigheder,
demokrati og retsstatsprincipperne. Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol overvåger implementeringen af
Menneskerettigheds-konventionen i Europarådets medlemsstater.

