STRATEGI FOR
UNGDOMSSEKTOREN 2030

Engasjere unge i Europarådets verdier

Bærekraften i et
demokratisk samfunn
er avhengig av
kreative, dynamiske,
samfunnsengasjerte
og kompetente
unge mennesker

Kapasitetsbygging blant
ungdomsledere og
ungdomsarbeidere
Økonomisk støtte til utvikling
av sivilsamfunn for unge
Kvalitetsutvikling og
etablering av standarder
innen ungdomspolitikk

Mellomstatlig samarbeid
på paneuropeisk nivå om
utvikling og iverksetting
av ungdomspolitikk
basert på Europarådets
standarder

Vår visjon
►

Ungdomssektoren sikter mot å “gjøre det mulig
for unge over hele Europa å aktivt opprettholde,
forsvare, fremme og dra nytte av Europarådets
kjerneverdier (menneskerettigheter, demokrati
og rettssikkerhet)”

Våre prinsipper
►
►
►
►
►
►
►
►

Assistanse til
medlemsstater, spesielt
gjennom utsending av
delegasjoner som gir råd
om ungdomspolitikk og
andre multilaterale og
bilaterale støttetiltak

gjensidig respekt
tillit
inkludering
varig engasjement
deltakelse
rettferd
åpenhet
samarbeid

Resolusjon CM/Res(2020)2 om
Europarådets strategi
for ungdomssektoren 2030

Våre oppdrag
►

►

►

Sikre bredere deltakelse blant unge
… slik at de unge tar del i
beslutningstaking på en meningsfylt
måte på alle nivå, ut fra en bred
enighet i samfunnet og politikken til
støtte for deltakende styring og
ansvarlighet.
Styrke unges tilgang til rettigheter
… slik at de unge og unges
sivilsamfunn i enhver form er
sikret omgivelser hvor de helt
og fullt kan nyttiggjøre seg alle
sine menneskerettigheter og
friheter, herunder konkret politikk,
mekanismer og ressurser.
Gi unge mer kunnskap
… slik at de unges demokratiske
engasjement er støttet av
praksisfellesskap som skaper
kunnskap og ekspertise.

Våre prioriteringer
►
►
►
►

Revitalisering av pluralistisk
demokrati
Unges tilgang til rettigheter
Sameksistens i fredelige og
inkluderende samfunn
Ungdomsarbeid

Våre verktøy
►
►

►
►

Samstyrte lovbestemte organer
Europeiske ungdomssentra
(European Youth Centre) i Strasbourg
og Budapest
Det europeiske ungdomsfondet
(European Youth Foundation)
Partnerskap med Europakommisjonen
på ungdomsfeltet

Sikre god styring og unges deltakelse gjennom
samstyring, bringe unge og myndighetsrepresentanter
sammen for å ta beslutninger, etablere
hoved-plattform for å kunne utvikle enighet
på tvers av Europa på ungdomsfeltet

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen
på det europeiske kontinentet. Rådet omfatter 47 medlemsland,
inkludert alle medlemmer av Den europeiske union. Alle
Europarådets medlemsland har signert Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen, som har som formål å
beskytte menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen overvåker
medlemslandenes iverksettelse av konvensjonen.

