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A fiatalok elkötelezése az
Európa Tanács értékei iránt

Egy társadalom
fenntarthatósága a
fiatalok kreativitásán,
dinamizmusán,
társadalmi
elkötelezettségén és
kompetenciáin múlik

Ka pacitásépítés a fiatal
multipliktárok (ifjúsági vezetők
és ifjúsági munkások) körében
Pénzügyi támogatás
nyújtása az ifjúsági civil
szervezetek fejlődéséhez
Minőségfejlesztés és
normák kidolgozása az
ifjúságpolitika területén

Kormányközi együttműködés
páneurópai szinten az
Európa Tanács normáin
alapuló ifjúságpolitikák
kidolgozása és
végrehajtása érdekében

Célunk
►

Az ifjúsági szektor célja, hogy „az európai fiatalokat képessé tegye az Európa Tanács által vallott
alapértékek (az emberi jogok, a demokrácia és a
jogállamiság) aktív fenntartására, védelmezésére,
előmozdítására és kiaknázására.”

Alapelveink
►
►
►
►
►
►
►

Segítségnyújtás a
tagállamoknak,
különösen kiküldött
szakpolitikai
tanácsadókon és
más többoldalú és
kétoldalú támogatási
intézkedéseken keresztül

►

kölcsönös tisztelet
bizalom
bevonás
tartós elkötelezettség
részvétel
esélyegyenlőség
átláthatóság
együttműködés
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számú határozata az ifjúsági ágazat
Stratégiájáról 2030-ig

Küldetésünk
►

►

►

A fiatalok részvételének
kiszélesítése
… annak érdekében, hogy minden
szinten érdemben részt vehessenek a
széles körű társadalmi és politikai
konszenzus alapján történő, a
részvételi kormányzást és a
számonkérhetőséget támogató
döntéshozatalban.
A fiatalok jogokhoz való
hozzáférésének javítása
… egy olyan környezet megteremtése
érdekében – a konkrét szakpolitikákat,
mechanizmusokat és erőforrásokat
is beleértve –, amely lehetővé
teszi a fiatalok és a különféle
formában tevékenykedő ifjúsági
civil szervezetek számára az emberi
jogok és szabadságok teljes körű
gyakorlását.
A fiatalok tudásának bővítése
… annak érdekében, hogy
demokratikus szerepvállalásukat
tudást és szakértelmet teremtő
gyakorlatközösségek támogassák.

Prioritásaink
►
►
►
►

A pluralista demokrácia
újraélénkítése
A fiatalok jogokhoz való
hozzáférése
Békés és befogadó
társadalmakban való együttélés
Ifjúsági munka

Eszközeink
►
►
►
►

Társirányítást alkalmazó
irányítószervek
A strasbourgi és budapesti Európai
Ifjúsági Központok
Európai Ifjúsági Alapítvány
Ifjúságügyi partnerség az Európai
Bizottsággal

A jó kormányzás és a fiatalok részvételének biztosítása
a társirányítási rendszeren keresztül, amely lehetővé
teszi, hogy a fiatalok és a kormányok képviselői közösen
hozzanak döntéseket, és az európai szintű Ifjúságügyi
konszenzus kialakításának fő eszközéül szolgál
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Az Európa Tanács a földrész vezető emberi jogi
szervezete. 47 tagállamból áll, beleértve az Európai
Unió összes tagorszàgàt. Az Európa Tanács valamennyi
tagállama aláírta az európai emberi jogi konvenciót,
azt az egyezményt, melynek célja az emberi jogok,
a demokrácia és a jogállamiság megvédése. Az
Egyezmény végrehajtását a tagországokban az
Emberi Jogok Európai Bírósága felügyeli.

