STRATEGIJA MLADINSKEGA
SEKTORJA 2030

Vključevanje mladih v
uresničevanje vrednot Sveta Evrope
Vzdržnost vsake
demokratične
družbe temelji
na ustvarjalnosti,
dinamičnosti,
družbeni zavezanosti
in sposobnostih
mladih

Krepitev zmogljivosti
mladinskih organizacij (mladinski
voditelji in mladinski delavci)
Finančna podpora za razvoj
mladinske civilne družbe
Razvoj kakovosti in določanje
standardov na področju
mladinske politike

Vseevropsko medvladno
sodelovanje na področju
razvoja in izvajanja
mladinske politike, ki temelji
na standardih Sveta Evrope

Naša vizija
►

Mladinski sektor želi “omogočiti mladim po vsej
Evropi, da aktivno podpirajo, zagovarjajo, spodbujajo in uživajo temeljne vrednote Sveta Evrope
(človekove pravice, demokracija in pravna država)”

Naša načela
►
►
►
►
►
►
►

Pomoč državam
članicam, zlasti s
svetovalnimi misijami
za mladinsko politiko ter
drugimi večstranskimi
in dvostranskimi
podpornimi ukrepi

►

medsebojno spoštovanje
zaupanje
vključevanje
trajna zaveza
udeležba
enakost
transparentnost
sodelovanje

Resolucija CM/Res(2020)2 o

Strategiji Sveta Evrope na področju
mladinske politike do leta 2030

Naše poslanstvo
►

►

►

Poglabljanje sodelovanja mladih
… da bodo lahko pomembno vplivali
na sprejemanje odločitev na vseh
ravneh. Podlaga za to pa je široko
družbeno in politično soglasje, saj
želimo zagotoviti participativno
upravljanje in prevzemanje
odgovornosti.
Izboljšanje dostopa mladih do
pravic
… da se bodo mladi in vse oblike
mladinske civilne družbe lahko
zanesle na ugodno okolje za celovito
uresničevanje vseh človekovih pravic
in svoboščin, kar vključuje konkretne
politike, mehanizme in vire.
Poglabljanje znanja mladih
… da demokratičnemu udejstvovanju
mladih zagotovimo podporo delovnih
skupnosti, ki gradijo znanje in
izkušnje.

Prednostne naloge
►
►
►
►

Oživitev pluralistične
demokracije
Dostop mladih do pravic
Skupno življenje v mirnih in
vključujočih družbah
Mladinsko delo

Instrumenti
►
►
►
►

Soupravljanje v zakonsko določenih
organih
Evropska mladinska centra v
Strasbourgu in Budimpešti
Evropska mladinska fundacija
Partnerstvo z Evropsko komisijo na
mladinskem področju

Dobro upravljanje in udeležba mladih prek
sistema soupravljanja, ki združuje mlade in
predstavnike vlad pri sprejemanju odločitev ter je
tako glavna platforma za razvoj vseevropskega
soglasja na mladinskem področju
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Svet Evrope je vodilna organizacija za varovanje
človekovih pravic v Evropi. Sestavlja ga 47 držav
članic, vključno z vsemi članicami Evropske unije. Vse
države članice Sveta Evrope so podpisnice Evropske
konvencije o človekovih pravicah – pogodbe, ki je
namenjena varovanju človekovih pravic, demokracije in
pravne države. Evropsko sodišče za človekove pravice
nadzoruje izvajanje Konvencije v državah članicah.

