NOORTEVALDKONNA
STRATEEGIA 2030

Noorte kaasamine Euroopa
Nõukogu tõekspidamistesse
Iga demokraatliku
ühiskonna
jätkusuutlikkus
tugineb tema noorte
loomingulisusele,
teotahtele,
ühiskonnale
pühendumisele
ja pädevustele

Noorte eestvedajate suutlikkuse
ülesehitamine (noored juhid
ja noorsootöötajad)
Rahaline toetus noorte
kodanikuühiskonna
edasiarendamisele
Kõrgetasemelisuse arendamine
ja standardite seadmine
noorsoopoliitikas

Valitsusvaheline koostöö
üle-Euroopaliselt
noorsoopoliitikate
edasiarendamiseks ja
teostamiseks, tuginedes
Euroopa Nõukogu
standarditele

Meie nägemus
►

Meie põhimõtted
►
►
►
►
►
►
►
►

Abi liikmesriikidele,
eriti noorsoopoliitika
nõuandelähetuste näol
ja muude mitmepoolsete
ning kahepoolsete
toetusmeetmete

Noortevaldkonna eesmärgiks on “üle Euroopa
noorte inimeste võimestamine, et nad aktiivselt
hoiaks, kaitseks ja saaks ise kasu Euroopa Nõukogu
põhilistest tõekspidamistest (inimõigused, demokraatia ja õigusriik)”

üksteise vastastikune austamine
usaldus
kaasamine
jätkuv pühendumine
osalemine
võrdõiguslikkus
läbipaistvus
koostöötamine

Resolutsioon CM/Res(2020)2
Euroopa Nõukogu Noortealase
Strateegia 2030 kohta

Meie ülesanded
►

►

►

Laiendada noorte osalemist
… nii et noored osaleks mõttekalt
otsusetegemisel kõikidel tasanditel
laiapõhjalise ühiskondliku ja poliitilise
konsensuse alusel, toetades
osalusvalitsemist ning
aruandlusvõimekust.

Meie prioriteedid
►
►

Tugevdada noorte juurdepääsu
õigustele
… nii et noored ja kõik noorte
kodanikuühiskonna vormid saaks
toetuda võimestavale keskkonnale,
et täielikult teostada oma inimõigusi
ning vabadusi, sealhulgas
konkreetsed poliitikad, mehhanismid
ja ressursid.

►

Noorte teadmiste süvendamine
… nii et noorte pühendumist
demokraatiale toetavad praktikas
tegutsevad kogukonnad, kellelt saab
teadmisi ja kogemusi.

►

►

Mitmekesise demokraatia
taaselavdamine
Noorte juurdepääs õigustele
Üheskoos elamine
rahumeelsetes ja kaasavates
ühiskondades
Noorsootöö

Meie töövahendid
►

►
►

Kaasjuhitud organid, kes loovad
reegleid
Euroopa Noortekeskused
Strasbourg´is ja Budapestis
Euroopa Noorte Sihtasutus
Partnerlus Euroopa Komisjoniga
noorsoovaldkonnas

Hea valitsustava ja noorte osalemine
läbi kaasjuhitud süsteemi, kus noored ja
valitusesindajad ühendatakse, et otsuseid teha,
moodustades peamise platvormi üle-Euroopaliseks
konsensuse loomiseks noortevaldkonnas

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

Prems 095520

Võtke meiega ühendust
Euroopa Nõukogu
Noorsootöö osakond
F-67075 Strasbourg Cedex France

EST

www.coe.int

Euroopa Nõukogu on mandri juhtiv inimõiguste
organisatsioon. Nõukogul on 47 osalisriiki, sealhulgas
kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Kõik Euroopa Nõukogu
liikmesriigid on alla kirjutanud Euroopa Inimõiguste
Konventsioonile, mis on inimõiguste, demokraatia
ja õigusriigi kaitseks koostatud rahvusvaheline lepe.
Euroopa Inimõiguste Kohus teostab järelevalvet, kuidas
osalisriigid Konventsiooni tegelikkuses rakendavad.

