ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2030 ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Εξοικείωση των νέων με τις αξίες
του Συμβουλίου της Ευρώπης
Η βιωσιμότητα
κάθε δημοκρατικής
κοινωνίας βασίζεται
στη δημιουργικότητα,
τον δυναμισμό, την
κοινωνική δέσμευση
και τις ικανότητες
των νέων της

Ενίσχυση των ικανοτήτων των
νέων παρόχων πληροφόρησηςπολλαπλασιαστών (ηγετικά
στελέχη νεολαίας και διοργανωτές
δραστηριοτήτων για νέους)
Οικονομική στήριξη στην ανάπτυξη
της κοινωνίας των νέων πολιτών
Ανάπτυξη ποιότητας και
καθορισμός προτύπων στον τομέα
της πολιτικής για τη νεολαία

Διακυβερνητική συνεργασία
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
σχετικά με τη χάραξη και
εφαρμογή της πολιτικής
για τη νεολαία, βάσει
των προτύπων του
Συμβουλίου της Ευρώπης

Το όραμά μας
►

Ο τομέας νεολαίας επιδιώκει να «δώσει τη δυνατότητα
στους νέους της Ευρώπης να υποστηρίζουν ενεργά,
να υπερασπίζονται και να προάγουν τις βασικές
αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (δικαιώματα
του ανθρώπου, δημοκρατία και κράτος δικαίου),
καθώς και να ωφελούνται από αυτές»

Οι αρχές μας
►
►
►
►
►
►
►

Παροχή συνδρομής
στα κράτη μέλη, ιδίως
μέσω συμβουλευτικών
αποστολών σχετικά με τις
πολιτικές για τη νεολαία
και άλλα πολυμερή και
διμερή μέτρα στήριξης

►

αμοιβαίος σεβασμός
εμπιστοσύνη
μη αποκλεισμός
σταθερή προσήλωση
συμμετοχή
δίκαιη μεταχείριση
διαφάνεια
συνεργασία

Ψήφισμα CM/Res(2020)2 σχετικά με
τη στρατηγική του Συμβουλίου
της Ευρώπης για τον τομέα της
νεολαίας με ορίζοντα το 2030

Οι αποστολές μας
►

►

►

Διεύρυνση της συμμετοχής των νέων
… ούτως ώστε οι νέοι να συμμετέχουν
ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, με βάση
μια ευρεία κοινωνική και πολιτική
συναίνεση υπέρ μίας συμμετοχικής
διακυβέρνησης και λογοδοσίας.

Οι προτεραιότητές μας

Ενίσχυση της πρόσβασης των νέων
στα δικαιώματα
… ούτως ώστε οι νέοι και όλες οι μορφές
της κοινωνίας των νέων πολιτών να
μπορούν να στηρίζονται σε ένα ευνοϊκό
περιβάλλον που θα επιτρέπει την
πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και ελευθεριών τους,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων
πολιτικών, μηχανισμών και
πόρων.

►

Αναζωογόνηση της πλουραλιστικής
δημοκρατίας

►

Πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα

►

Συνύπαρξη σε ειρηνικές κοινωνίες
χωρίς αποκλεισμούς

►

Κοινωνικομορφωτικές
δραστηριότητες για νέους

Εμβάθυνση των γνώσεων που
αφορούν τους νέους
…ούτως ώστε η συμμετοχή των
νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες
να στηρίζεται από κοινότητες
πρακτικής που παράγουν γνώσεις και
εμπειρογνωμοσύνη.

►

Διαθέσιμα μέσα

►
►
►

Διά νόμου συσταθέντα όργανα που
τελούν υπό συνδιαχείριση
Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας στο
Στρασβούργο και τη Βουδαπέστη
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας
Εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στον τομέα της νεολαίας

Χρηστή διακυβέρνηση και συμμετοχή των νέων
μέσω του συστήματος συνδιαχείρισης, το οποίο
συγκεντρώνει τους νέους και τους εκπροσώπους των
κυβερνήσεων για να λάβουν αποφάσεις και αποτελεί τη
βασική πλατφόρμα για την ανάπτυξη της συναίνεσης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe)
Youth Department (Τμήμα Νεολαίας)
F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία
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www.coe.int

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων
όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει σχεδιαστεί για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη

