2030 YILI GENÇLİK
SEKTÖRÜ STRATEJİSİ

Gençlerin Avrupa Konseyinin
değerlerini benimsemesini sağlamak
Her hangi bir
demokratik toplumun
sürdürülebilirliği,
gençlerinin
yaratıcılığına,
dinamizmine, sosyal
taahhütlerine ve
yetkinliklerine bağlıdır.

Gençlik çarpanlarının
(gençlik liderleri ve gençlik
alanında görev yapanlar)
kapasitelerinin artırılması
Gençlik sivil toplumunun
gelişimine finansal
destek sağlanması
Gençlik politikaları alanında
niteliklerin geliştirilmesi ve
standartların oluşturulması

Avrupa Konseyi
standartlarını temel alan
gençlik politikalarının
geliştirilmesinde ve
uygulanmasında Avrupa
çapında hükümetler
arası işbirliği yapılması

Vizyonumuz
►

Gençlik sektörü “Avrupa’nın her tarafındaki gençlerin
Avrupa Konseyinin temel değerlerini (insan hakları,
demokrasi ve hukukun üstünlüğü) aktif bir biçimde
sürdürmelerini, savunmalarını, desteklemelerini ve
bu değerlerden yararlanmalarını mümkün kılmayı”
amaçlar.

İlkelerimiz
►
►
►
►
►
►
►

Özellikle de gençlik
politikaları danışma
heyetleri ve diğer çok
taraflı ve ikili destek
tedbirleriyle üye devletlere
yardım sağlanması

►

Karşılıklı saygı
güven
kapsayıcılık
taahhütlerin sürdürülebilir kılınması
katılım
eşitlik
şeffaflık
işbirliği

Avrupa Konseyinin 2030
gençlik sektörü stratejisine dair
CM/Res(2020)2 sayılı Kararı

Misyonlarımız
►

►

►

Gençlik katılımımım genişletilmesi
… katılımcı yönetişimi ve hesap
verebilirliği desteklemek üzere, geniş
bir sosyal ve siyasi görüş birliği
temelinde gençlerin her kademede
karar verme sürecine anlamlı bir
şekilde katılımının sağlanması için
gençlik katılımının genişletilmesi.
Gençlerin haklarına erişiminin
güçlendirilmesi
… somut politikalar, mekanizmalar ve
kaynaklar dahil olmak üzere, gençlerin
ve her türlü gençlik sivil toplumunun,
tüm insan hak ve özgürlüklerinden tam
olarak yararlanabilecekleri etkinleştirici
bir ortama bel bağlayabilmeleri
için, gençlerin haklarına erişiminin
güçlendirilmesi.
Gençliğin bilgi düzeyinin
derinleştirilmesi
… Gençlerin demokratik sürece
katılımının, bilgi ve uzmanlık deneyimi
üreten uygulayıcı topluluklarca
desteklenmesi için gençliğin bilgi
düzeyinin derinleştirilmesi.

Önceliklerimiz
►
►
►
►

Çoğulcu demokrasinin
canlandırılması
Gençlerin haklarına erişiminin
sağlanması
Barışçı ve kapsayıcı
topluluklarda birlikte yaşamak
Gençlik çalışmaları

Araçlarımız
►
►
►
►

Eş yönetimli resmi kuruluşlar
Strazburg ve Budapeşte Avrupa
Gençlik Merkezleri
Avrupa Gençlik Vakfı
Avrupa Komisyonuyla gençlik
alanında ortaklık yapmak

Gençlerin ve hükümet temsilcilerinin karar
vermek üzere bir araya gelerek karar verdiği eş
yönetim sistemiyle, iyi yönetişimin ve gençlik
katılımının sağlanmasıyla, gençlik alanında
Avrupa çapında görüş birliğinin geliştirilmesine
yönelik temel bir platformun oluşturulması.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde gelen
insan hakları kuruluşudur. Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği’nin tüm üyeleri dahil olmak üzere, 47 üye
ülkeden oluşmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri
insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü
korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini
imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.

