JAUNATNES NOZARES
STRATĒĢIJA 2030. GADAM

Jauniešu iesaistīšana
Eiropas Padomes vērtībās

Jebkuras
demokrātiskas
sabiedrības ilgtspēja
balstās uz tās jauniešu
radošumu, dinamismu,
sociālo ieguldījumu
un kompetencēm

Jauniešu viedokļu pavairotāju
(jauniešu līderu un jaunatnes
darbinieku) spēju veidošana
Finansiālais atbalsts
jaunatnes pilsoniskās
sabiedrības attīstībai
Kvalitātes attīstīšana un
standartu noteikšana
jaunatnes politikas jomā

Starpvaldību sadarbība
visas Eiropas līmenī
jaunatnes politikas
izstrādē un īstenošanā,
pamatojoties uz Eiropas
Padomes standartiem

Mūsu vīzija
►

Jaunatnes nozares mērķis ir “dot iespēju jauniešiem
visā Eiropā aktīvi atbalstīt, aizstāvēt, veicināt un
gūt labumu no Eiropas Padomes pamatvērtībām
(cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskuma)”

Mūsu principi
►
►
►
►
►
►
►
►

Abalsts dalībvalstīm,
jo īpaši izmantojot
jaunatnes politikas
konsultatīvās misijas
un citus daudzpusējus
un divpusējus atbalsta
pasākumus

savstarpēja cieņa
uzticība
iekļautība
ilgstošas saistības
līdzdalība
vienlīdzība
atklātība
sadarbība

Rezolūcija CM/Res(2020)2 par
Eiropas Padomes jaunatnes
nozares stratēģiju 2030. gadam

Mūsu uzdevumi
►

►

►

Jauniešu līdzdalības paplašināšana
… lai jaunieši varētu jēgpilni
piedalīties lēmumu pieņemšanā visos
līme-ņos, pamatojoties uz plašu
sociālo un politisko vienprātību,
atbalstot līdz-dalības pārvaldību un
atbildību.
Jauniešu piekļuves tiesībām
stiprināšana
… lai jaunieši un visas jaunatnes
pilsoniskās sabiedrības formas
varētu paļauties uz labvēlīgu vidi, lai
pilnībā īstenotu visas cilvēktiesības
un brīvības, ieskaitot konkrētus
politikas pasākumus, mehānismus un
resursus.
Jauniešu zināšanu padziļināšana
… lai jauniešu demokrātisko
iesaistīšanos atbalstītu prakses
kopienas, kas rada zināšanas un
kompetenci.

Mūsu prioritātes
►
►
►
►

Plurālistiskas demokrātijas
atdzīvināšana
Jauniešu piekļuve tiesībām
Dzīve kopīgās, mierpilnās un
iekļaujošās sabiedrībās
Darbs ar jaunatni

Mūsu instrumenti
►
►
►
►

Kopīgi pārvaldītas ievēlētās struktūras
Eiropas Jaunatnes centri Strasbūrā un
Budapeštā
Eiropas Jaunatnes fonds
Partnerība ar Eiropas Komisiju
jaunatnes jomā

Laba pārvaldība un jauniešu līdzdalība ar
sadarbības vadības sistēmas palīdzību, apvienojot
jauniešus un valdības pārstāvjus ar nolūku
pieņemt lēmumus, veidojot galveno platformu,
lai attīstītu vienprātību jaunatnes jomā Eiropā
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Eiropas Padome ir Eiropas vadošā cilvēktiesību
organizācija. Tajā apvienojušās 47 valstis, tostarp
visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Visas Eiropas
Padomes dalībvalstis ir parakstījušas Eiropas
Cilvēktiesību konvenciju – līgumu, kurš radīts,
lai aizsargātu cilvēktiesības, demokrātiju un
tiesiskumu. Eiropas Cilvēktiesību tiesa pārrauga
šīs Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs.

