ახალგაზრდული სექტორის
სტრატეგია 2030
ევროპის საბჭოს ღირებულებათა
გაზიარება ახალგაზრდებისათვის

ნებისმიერი
დემოკრატიული
საზოგადოების მდგრადობა
ეფუძნება ახალგაზრდების
შემოქმედებითობას,
დინამიზმს, სოციალურ
პასუხისმგებლობასა
და შესაძლებლობებს

ახალგაზრდა გამავრცელებლების
(ახალგაზრდა ლიდერებისა და
მუშაკების) შესაძლებლობათა
გაძლიერება
ახალგაზრდული სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარების
ფინანსური მხარდაჭერა
ხარისხის ამაღლება და
სტანდარტების დადგენა
ახალგაზრდული
პოლიტიკის სფეროში

სამთავრობოთაშორისო
თანამშრომლობა
პანევროპულ დონეზე
ახალგაზრდული
პოლიტიკის განვითარებისა
და განხორციელებისათვის,
ევროპის საბჭოს
სტანდარტებზე
დაყრდნობით

ჩვენი ხედვა
► ახალგაზრდული სექტორის მიზანია, „მისცეს

საშუალება ახალგაზრდებს მთელ ევროპაში,
აქტიურად შეასრულონ, დაიცვან, განავითარონ
და გამოიყენონ ევროპის საბჭოს ძირითადი
ღირებულებები (ადამიანის უფლებები,
დემოკრატია და კანონის უზენაესობა)“

ჩვენი პრინციპები
► ურთიერთპატივისცემა
► ნდობა
► ჩართულობა
► უწყვეტი მონდომება
► მონაწილეობა
► სამართლიანობა
► გამჭვირვალობა
► თანამშრომლობა

წევრი სახელმწიფოების
დახმარება, კერძოდ,
საკონსულტაციო მისიებით
ახალგაზრდული
პოლიტიკის საკითხებში
და სხვა მრავალმხრივი თუ
ორმხრივი მხარდამჭერი
ღონისძიებებით
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რეზოლუცია ევროპის საბჭოს
ახალგაზრდული სექტორის
სტრატეგიაზე 2030

ჩვენი მისიაა
► გაფართოვდეს

მონაწილეობა

ახალგაზრდების

… რათა ახალგაზრდები აზრიანად
მონაწილეობდნენ გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესში ყველა დონეზე,
ფართო სოციალური და პოლიტიკური
კონსენსუსის საფუძველზე,
მონაწილეობითი მმართველობისა და
ანგარიშვალდებულების
გასაძლიერებლად.
► გაძლიერდეს

ახალგაზრდების
წვდომა უფლებებზე
… რათა ახალგაზრდებსა და ყველა
ფორმის ახალგაზრდულ სამოქალაქო
საზოგადოებას შეეძლოს ხელსაყრელი
გარემოს ნდობა და თავიანთი
უფლებებითა თუ თავისუფლებებით
სრული სარგებლობა, მათ შორის,
კონკრეტული პოლიტიკით,
მექანიზმებითა და რესურსებით.

► გაღრმავდეს ახალგაზრდების ცოდნა

… რათა ახალგაზრდა ადამიანების
დემოკრატიულ ჩართულობას
მხარს უჭერდნენ პროფესიული
გაერთიანებები, რომლებიც ცოდნასა
და ექსპერტიზას ავითარებენ.

ჩვენი პრიორიტეტები
► პლურალისტული

დემოკრატიის
განახლება
► ახალგაზრდების წვდომა
უფლებებზე
► მშვიდობიან და ინკლუზიურ
საზოგადოებაში ერთად ცხოვრება
► ახალგაზრდების მუშაობა

ჩვენი ინსტრუმენტებია
► ერთობლივად მართული საწესდებო

ორგანოები

► ევროპული ახალგაზრდული ცენტრები

სტრასბურგსა და ბუდაპეშტში

► ევროპული ახალგაზრდული ფონდი
► ევროკომისიასთან პარტნიორობა

ახალგაზრდული საკითხების სფეროში

კარგი მმართველობა და ახალგაზრდების
მონაწილეობა ერთობლივად მართული სისტემის
მეშვეობით, აერთიანებს ახალგაზრდებსა და
მთავრობათა წარმომადგენლებს გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესში, რაც ქმნის მნიშვნელოვან
პლატფორმას საერთო ევროპული კონსენსუსის
მისაღწევად ახალგაზრდობის სფეროში.
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ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა მოწინავე
ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 47 წევრი სახელმწიფოსაგან
შედგება, რომელთა შორისაა ევროკავშირის ყველა წევრი
ქვეყანა. ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ ხელი
მოაწერა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას ხელშეკრულებას, რომლის ძირითად მიზანს ადამიანის
უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის
დაცვის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო ზედამხედველობს
კონვენციის შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.

