STRATEĠIJA FIS-SETTUR
TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2030

Ninvolvu liż-żgħażagħ
mal-valuri tal-Kunsill tal-Ewropa

Is-sostenibbilità f’kull
soċjetà demokratika
tiddependi fuq
il-kreattività, id-dinamika,
l-impenn soċjali
u l-kompetenzi
taż-żgħażagħ infushom.

Tisħiħ fil-ħiliet ta’
multiplikaturi żgħażagħ
(Mexxejja żgħażagħ u
ħaddiema maż-żgħażagħ)
Appoġġ finanzjarju
għall-iżvilupp ta’ soċjetà
ċivili żagħżugħa
Żvilupp fi kwalità u ssettjar
ta’ standards fil-qasam
tal-politika taż-żgħażagħ

Kooperazzjoni
intergovernattiva fuq
livell pan-Ewropew dwar
l-iżvilupp u
l- implimentazzjoni
tal-politika taż-żgħażagħ,
ibbażata fuq l-istandards
tal-Kunsill tal-Ewropa.

Il-Viżjoni tagħna
►

Il-Prinċipji tagħna
►
►
►
►
►
►
►

Assistenza lill-Istati
Membri, partikolarment
permezz ta’ pariri
mogħtija mill-Youth
Policy Advisory
Missions, kif ukoll
permezz ta’ miżuri
t’appoġġ multilaterali
u dak bilaterali.

Is-settur taż-żgħażagħ għandu l-għan li ‘jippermetti
liż-żgħażagħ madwar l-Ewropa biex b’mod attiv,
jonoraw, jiddefendu, jippromwovu u jibbenefikaw
mill-valuri ewlenin li jħaddan il-Kunsill tal-Ewropa.’
(Hawn qed nitkellmu dwar id drittijet tal-bniedem,
id demokrazija u s saltna tad-dritt).

►

Rispett reċiproku
Fiduċjà
Inklussività
Impenn kontinwu
Parteċipazzjoni
Ekwità
Trasparenza
Kollaborazzjoni

Riżoluzzjoni CM / RES (2020) 2 dwar
l-istrateġija tal-Kunsill tal-Ewropa
fis-settur taż-żgħażagħ 2030

Il-Missjonijiet tagħna
►

►

►

Twessigħ fil-parteċipazzjoni
taż-żgħażagħ
… sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu
jipparteċipaw b’mod sħiħ fit-teħid ta’
deċiżjonijiet f’kull livell, fuq bażi
wiesgħa ta’ konsensus soċjali u politiku,
b’appoġġ għall-parteċipazzjoni
governattiva u kontabbilità.
Tisħiħ għall-aċċess tad-drittijiet
taż-żgħażagħ
… sabiex iż-żgħażagħ u s-soċjetà
ċivili żagħżugħa jkunu jistgħu
jiddependu fuq ambjent li jippermetti
għall-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet u l
libertaijiet tal-bniedem, inklużi politiki,
mekkaniżmi u riżorsi konkreti.
Tkabbir fl-għarfien għaż-żgħażagħ
… sabiex l-involviment taż-żgħażagħ
fil-proċess tad-demokrazija jkun
megħjun minn komunitajiet ta’
prattika, li jipproduċu għarfien u
kompetenza.

Il-Prijoritajiet tagħna
►
►
►
►

Insaħħu d-demokrazija
pluralista
Aċċess għad-drittijiet
taż-żgħażagħ
Ngħixu flimkien b’mod paċifiku
u f’soċjetajiet inklussivi
Xogħol maż-żagħżagħ

Il-Mezzi tagħna
►
►
►
►

Koamministrazzjoni ta’ korpi statutorji
Ċentri Ewropew taż-Żgħażagħ fi
Strasburgu u Budapest
Fondazzjoni Ewropea taż-Żgħażagħ
Sħubija mal-Kummissjoni Ewropea
fil-qasam taż-żgħażagħ

Governanza tajba u parteċipazzjoni taż-żgħażagħ
permezz ta’ sistema ta’ koamministrazzjoni,
bil-għan li tqarreb liż-żgħażagħ u r-rappreżentanti
tal-gvern biex flimkien ikunu responsabbli
fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, biex b’hekk twassal għal
formazzjoni ta’ pjattaforma prinċipali fl-iżvilupp
ta’ kunsens Ewropew fil-qasam taż-żgħażagħ.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Il-Kunsill tal-Ewropa huwa l-organizzazzjoni ewlenija
tal-kontinent dwar id-dritiijiet tal- bniedem. Iħaddan 47
stat membru li jinkludu l-istati membri kollha tal-Unjoni
Ewropeja.L-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa
huma firmatarji tal-Konvenzjoni Ewropeja Ghad-Drittijiet
tal-Bniedem, li huwa trattat li l-għan tiegħu huwa l-ħarsien
tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat taddritt. Il-Qorti Ewropeja Għad-Drittijiet tal- Bniedem tħares
l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni mill-istati membri.

