STRATEGIE
JEUGDSECTOR 2030

Jongeren en de waarden
van de Raad van Europa
De duurzaamheid van
een democratische
samenleving is
afhankelijk van de
creativiteit, dynamiek,
maatschappelijke
betrokkenheid
en competenties
van jongeren

Capaciteitsopbouw
jeugdzaken (jeugdleiders
en jeugdwerkers)
Financiële ondersteuning
ontwikkeling jongeren in het
maatschappelijk middenveld
Kwaliteitsontwikkeling en
afstemming jeugdbeleid

Intergouvernementele,
pan-Europese
samenwerking voor
ontwikkeling en
toepassing jeugdbeleid
op basis van normen
Raad van Europa

Onze visie
►

De jeugdsector wil “jongeren in heel Europa in
staat stellen een actieve bijdrage te leveren aan
de kernwaarden van de Raad van Europa (mensenrechten, democratie en rechtsstaat) en die in stand
te houden, te verdedigen, te bevorderen en er hun
voordeel mee te doen”

Onze beginselen
►
►
►
►
►
►
►

Ondersteuning
lidstaten, met name in
de vorm van advisering
jeugdbeleid en overige
multilaterale en bilaterale
steunmaatregelen

►

Wederzijds respect
Vertrouwen
Inclusiviteit
Duurzame betrokkenheid
Participatie
Rechtvaardigheid
Transparantie
Samenwerking

Resolutie CM/Res(2020)2 inzake de
Strategie jeugdsector 2030
van de Raad van Europa

Onze missies
►

►

►

Verbreding participatie jongeren
… zodat jongeren op alle niveaus op
een betekenisvolle manier deelnemen
aan besluitvorming, op basis van een
brede maatschappelijke en politieke
consensus ten behoeve van
participerend bestuur en gedeelde
verantwoordelijkheid.
Verbetering toegang rechten voor
jongeren
… zodat jongeren en
maatschappelijke jeugdorganisaties
voor de volledige uitoefening van
hun mensenrechten en vrijheden
altijd kunnen terugvallen op een
faciliterende omgeving, met onder
andere concrete maatregelen,
mechanismen en middelen.
Verdieping kennis jongeren
… zodat de democratische
betrokkenheid van jongeren wordt
ondersteund door praktijkgerichte
en kennis en deskundigheid
bevorderende gemeenschappen.

Onze prioriteiten
►
►
►
►

Bevordering pluralistische
democratie
Betere toegang tot rechten voor
jongeren
Een vredelievende en inclusieve
samenleving
Jeugdwerk

Onze instrumenten
►
►
►
►

Samenwerkende overheidsinstanties
Europese Jeugdcentra in Straatsburg
en Boedapest
Europees Jeugdfonds
Samenwerking met de Europese
Commissie op het gebied van
jeugdbeleid

Goed bestuur en participatie van jongeren
middels een gezamenlijke aanpak om zo jongeren
en vertegenwoordigers van overheden samen
besluiten te laten nemen en een overkoepelend
platform te bieden voor de ontwikkeling van
een Europese consensus over jeugdbeleid

www.coe.int/youth
www.coe.int/youth/en/web/youth/youth-strategy-2030
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De Raad van Europa is de toonaangevende
mensenrechtenorganisatie van Europa. De Raad telt
47 lidstaten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.
Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. Dit
Verdrag is gericht op de bescherming van mensenrechten,
democratische waarden en rechtsstaatbeginselen. Het toezicht
op de uitvoering van het Verdrag in de lidstaten is in handen
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

