NUORISOALAN
STRATEGIA 2030

Nuorten sitouttaminen
Euroopan neuvoston arvoihin
Demokraattisen
yhteiskunnan
kestävyys riippuu sen
nuorten luovuudesta,
dynaamisuudesta,
yhteiskunnallisesta
sitoutumisesta ja
osaamisesta

Nuorten mielipidevaikuttajien
(nuorten johtajat ja
nuorisotyöntekijät)
kapasiteetin lisääminen
Nuorten kansalaisyhteiskunnan
kehittämisen taloudellinen
tukeminen
Nuorisopolitiikan
laadun kehittäminen ja
standardien luominen

Hallitustenvälinen
yhteistyö koko Euroopan
tasolla nuorisopolitiikan
kehittämiseksi ja
toimeenpanemiseksi
Euroopan neuvoston
standardien pohjalta

Visio
►

Periaatteet
►
►
►
►
►
►
►
►

Jäsenvaltioille
tarjottava apu etenkin
nuorisopolitiikkaa
koskevan neuvonnan ja
muiden monenkeskisten
ja kahdenkeskisten
tukitoimien avulla

Nuorisosektorin tavoitteena on ”antaa nuorille
kaikkialla Euroopassa mahdollisuus pitää aktiivisesti
yllä, puolustaa, edistää ja hyödyntää Euroopan
neuvoston ydinarvoja (ihmisoikeudet, demokratia,
oikeusvaltioperiaate)”

keskinäinen kunnioitus
luottamus
osallistavuus
kestävä sitoutuminen
osallistuminen
yhdenvertaisuus
läpinäkyvyys
yhteistyö

Päätöslauselma CM/Res(2020)2
Euroopan neuvoston
nuorisosektorin strategiasta 2030

Tehtävät
►

►

►

Nuorten osallistumisen
laajentaminen
… jotta nuoret ovat mielekkäällä
tavalla mukana kaikentasoisessa
päätöksenteossa osallistumista ja
tulosvastuuta tukevan laajan
yhteiskunnallisen ja poliittisen
yksimielisyyden nojalla.
Nuorten oikeuksien toteutumisen
vahvistaminen
… jotta nuoret ja kaikki nuorten
kansalaisyhteiskuntamuodot
voivat luottaa siihen, että heidän
ympäristönsä ja sen konkreettiset
toimintapolitiikat, mekanismit ja
resurssit mahdollistavat nuorten
kaikkien ihmisoikeuksien ja
vapauksien täysimääräisen
toteutumisen.
Nuorten tietoisuuden
syventäminen
… jotta tietoa ja asiantuntemusta
tuottavat toimijat tukevat nuorten
osallistumista demokraattisiin
prosesseihin.

Prioriteetit
►
►
►
►

Moniarvoisen demokratian
elvyttäminen
Nuorten mahdollisuudet käyttää
oikeuksiaan
Yhteiselo rauhanomaisissa ja
osallistavissa yhteiskunnissa
Nuorisotyö

Välineet
►
►
►
►

Yhteisesti johdetut lakisääteiset
toimielimet
Euroopan nuorisokeskukset
Strasbourgissa ja Budapestissa
Euroopan nuorisosäätiö
Kumppanuus Euroopan komission
kanssa nuorisoalalla

Hyvä hallintotapa ja nuorten osallistuminen
yhteisjohtamis järjestelmän kautta, nuorten
ja valtionhallinnon edustajien saattaminen
yhteen tekemään päätöksiä, keskeisen alustan
muodostaminen Euroopan laajuisen nuorisoasioita
koskevan yksimielisyyden saavuttamiseksi

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Euroopan neuvosto on maanosansa johtava
ihmisoikeusjärjestö. Sillä on 47 jäsenvaltiota, mukaan
lukien kaikki Euroopan unionin jäsenet. Kaikki
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet
ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion
suojaamiseksi tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo
ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

