UNGMENNAÁÆTLUN 2030
Athygli ungs fólks vakin
á gildum Evrópuráðs

Virkni og þróun
lýðræðisþjóðfélags
reiðir sig á sköpun,
atorku, félagslega
ábyrgð og hæfni
æskulýðs þess

Afkastageta fjölgandi
ungmenna (æskulýðsleiðtoga
og unglingaráðgjafa)
Fjárhagsstuðningur
við þróun borgaralegs
samfélags ungmenna
Þróun gæða og staðlasetningar
á sviði ungmennastefnu

Samevrópsk
milliríkjasamvinna
við þróun og útfærslu
æskulýðsstefnu,
á forsendu staðla
Evrópuráðs

Markmið okkar
►

Æskulýðssviðið stefnir að því að “gera ungu fólki
um alla Evrópu á virkan hátt mögulegt að stuðla að,
viðhalda, vernda og njóta góðs af grundvallargildum
Evrópuráðs (mannréttindi, lýðræði og réttarríki)”

Meginreglur okkar
►
►
►
►
►
►
►
►

Aðstoð við aðildarríki,
einkum með
sendinefndum ráðgjafa
um æskulýðsstefnu
og öðrum marghliða
og tvíhliða
stuðningsráðstöfunum

gagnkvæm virðing
traust
samfélag fyrir alla
staðföst skuldbinding
þátttaka
sanngirni
gagnsæi
samvinna

Ályktun CM/Res(2020)2 um
áætlun Evrópuráðs í
ungmennageira 2030

Verkefni okkar
►

►

►

Breikkun á þátttöku ungmenna
… til þess að þátttaka ungs fólks
gegni auknum tilgangi við
ákvarðanatöku á öllum sviðum, á
grundvelli almenns félagslegs og
pólitísks samkomulags í þágu
samhentrar stjórnunar og ábyrgðar.

Forgangsröð okkar
►

Styrking aðgengis ungs fólks að
réttindum
… til þess að ungt fólk og allar
tegundir borgaralegs samfélags
ungmenna geti reitt sig á umhverfi
sem gerir þeim kleift að nýta öll
mannréttindi og frelsi, að meðtöldum
raunhæfum stefnum, fyrirkomulagi og
tilföngum.

►

Dýpkun á þekkingu ungmenna
… til þess að lýðræðisþátttaka ungs
fólks njóti stuðnings frá hæfum
samfélagshópum sem auka innsæi
þeirra og þekkingu.

►

►
►

Að veita nýju lífi í
fjölflokkalýðræði
Aðgangur ungs fólks að
réttindum
Að búa saman án átaka í
samfélagi fyrir alla
Æskulýðsstarfsemi

Aðferðir okkar
►

►
►

Lögskipaðir aðilar deila umsjón
Evrópskar æskulýðsmiðstöðvar í
Strassborg og Búdapest
Æskulýðssjóður Evrópu
Samstarf við Evrópunefnd á
æskulýðssviði

Góðir stjórnunarhættir og þátttaka æskulýðs á
forsendu deilds umsjónarkerfis, sem sameinar
ungt fólk og fulltrúa yfirvalda í ákvarðanatöku
og skapar aðalvettvanginn til þróunar á
samevrópsku samkomulagi á æskulýðssviði.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Hafið samband
Evrópuráðið
Æskulýðsdeild
F-67075 Strassborg Cedex Frakkland

ISL
Evrópuráðið er helsta stofnunin á sviði mannréttindamála
í Evrópu. Aðildarríkin eru 47, þar á meðal öll aðildarríki

www.coe.int

Evrópusambandsins. Öll aðildarríki Evrópuráðsins hafa
fullgilt Mannréttindasáttmála Evrópu, en þeim sáttmála
er ætlað að standa vörð um mannréttindi, lýðræði og
réttarríki. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur umsjá
með útfærslu sáttmálans innan aðildarríkjanna.

