STRATEGI FÖR
UNGDOMSSEKTORN 2030
Engagerar unga personer
med Europarådets värden

Alla demokratiska
samhällens hållbarhet
bygger på kreativiteten,
dynamiken,
samhällsengagemanget
och kunnigheten
hos dess unga

Kapacitetsutveckling för
unga kunskapsspridare
(ungdomsledare och
ungdomsarbetare)
Ekonomiskt stöd för utveckling
av det unga civilsamhället
Kvalitetsutveckling och
normsättande inom
området ungdomspolitik

Samarbete mellan
regeringar på
europaövergripande
nivå inom utveckling
och genomförande av
ungdomspolitik, baserat
på Europarådets normer

Vår vision
►

Våra principer
►
►
►
►
►
►
►

Stöd till medlemsstater,
framför allt genom
rådgivningsuppdrag
inom ungdomspolitik och
andra multilaterala och
bilaterala stödåtgärder

Ungdomssektorns målsättning är att ”möjliggöra
för unga i hela Europa att aktivt upprätthålla,
försvara, främja och gynnas av Europarådets
kärnvärden (mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatsprincipen)”

►

ömsesidig respekt
förtroende
delaktighet
varaktigt engagemang
deltagande
rättvisa
öppenhet
samarbete

Resolution CM/Res(2020)2 om
Europarådets strategi för
ungdomssektorn 2030

Våra uppdrag
►

►

►

Bredda ungas deltagande
… så att unga deltar på meningsfullt
vis i beslutsfattande på alla nivåer,
med grund i en bred social och
politisk samsyn till stöd för delaktigt
ledarskap och ansvarsutkrävande.
Stärka ungas tillgång till rättigheter
… så att unga och alla former det
unga civilsamhället tar sig kan
luta sig mot en möjliggörande
miljö för att till fullo utöva alla sina
mänskliga rättigheter och friheter,
genom exempelvis konkreta regler,
mekanismer och resurser.
Fördjupa kunskap om unga
… så att ungas demokratiska
engagemang stöttas av utövare som
tillhandahåller kunskap och expertis.

Våra prioriteringar
►
►
►
►

Ge ny kraft åt pluralistisk
demokrati
Ungas tillgång till rättigheter
Leva tillsammans i fredliga och
delaktiga samhällen
Ungdomsarbete

Våra verktyg
►
►
►
►

Gemensamt förvaltade tillsynsorgan
Europeiska ungdomscenter i
Strasbourg och Budapest
Europeiska ungdomsstiftelsen
Partnerskap med den Europeiska
kommissionen inom
ungdomsområdet

God styrning och ungdomars deltagande genom
systemet för gemensamt beslutsfattande, vilket
sammanför ungdomar och myndighetsrepresentanter
för att fatta beslut, utgör den viktigaste
plattformen för utveckling av europaomfattande
samsyn inom ungdomsområdet

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Europarådet är kontinentens ledande organisation för de mänskliga
rättigheterna. Det består av 47 medlemsstater, inklusive samtliga
medlemmar av Europeiska unionen (EU). Alla medlemsstater i
Europarådet har undertecknat den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen), ett fördrag som syftar till att skydda de
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen. Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)
övervakar genomförandet av Europakonventionen i medlemsstaterna.

