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HVAD ER EN DELAFTALE:
En delaftale er en særlig form for samarbejde
inden for Europarådet. Den giver medlemsstaterne
mulighed for at deltage i eller undlade at deltage
i en bestemt aktivitet, som andre medlemsstater
støtter. Ud fra et lovmæssigt synspunkt forbliver
en delaftale en aktivitet for organisationen på
samme måde som andre programmæssige
aktiviteter. Forskellen består i, at en delaftale har
sit eget budget og sine egne arbejdsmetoder, som
kun bestemmes af delaftalens medlemmer.

DELAFTALEN OM DE UNGES MOBILITET
GENNEM UNGDOMSKORTET:
Delaftalen er åben, dvs. at stater, som ikke er
medlemmer af Europarådet eller som ikke deltager
i Den Europæiske Kulturkonvention, har ret til
at tilslutte sig aftalen (se mere nedenfor).
Delaftalen er en del af Europarådets ungdomsafdeling
og følger således prioriteterne og målene for både
ungdomssektoren og Europarådet som helhed.

FORMÅL:
1. Udvikling af ungdomskortordningen
Ordningen blev oprettet i 1991 og siger i sine
statutter: ”Delaftalen skal sigte på at udvikle
ungdomskortsordningen, især på europæisk plan, til
fordel for de unge [...] med henblik på at lette deres
mobilitet såvel som deres adgang til forskellige goder
og tjenester, der er nødvendige for deres personlige
og kulturelle udvikling.” Enhver under 30 år kan blive
ungdomskortindehaver – en ung person behøver ikke
at være studerende eller bosat i et europæisk land.
Ungdomskortene giver de unge – uanset om de er
fastboende eller rejsende –adgang til rådgivning,
rabatter og fordele inden for mobilitet, indkvartering,
kultur, sprogkurser og tjenester og produkter
både online (alt efter kategori, by eller stat) og
offline. Der lægges stor vægt på kvalitetsudvikling
og -måling af de tjenester, der leveres, med
henblik på en langsigtet positiv virkning.

2. Udvikling af bedre ungdomspolitikker med
og for medlemsregeringerne
Det andet mål er at imødekomme
medlemsregeringernes interesser og behov
med hensyn til de unges mobilitet og spørgsmål
vedrørende ungdomskortet. Arbejdsprogrammet
er udformet på en sådan måde, at det genererer
og mobiliserer viden om disse emner, deler den
bedste praksis og dermed tilbyder bedre politiske
løsninger (seminarer, workshops, symposier
osv.). Disse aktiviteter opfølges af publikationer
om den bedste praksis og anbefalinger om
specifikke aktioner til medlemslandene og
de nationale medlemsorganisationer af
’European Youth Card Association’ (EYCA).
Arbejdsprogrammet er åbent for deltagelse på egen
regning for stater uden for delaftalen. Deltagelse af
repræsentanter for medlemslandene er fuldt dækket.

En bred vifte af interessenter er aktiveret til dette
formål: regeringer, europæiske institutioner,
erhvervslivet, eksperter, akademikere, ikkestatslige ungdomsorganisationer, nationale
ungdomskortorganisationer såvel som de unge
kortindehavere personligt. Således bidrager
medlemslandene både aktivt til delaftalen og
drager fordel af ekspertisen i samme aftale.

HVORDAN FOREGÅR DET:
Aktivitetsprogrammet overvåges af et
Koordineringsråd bestående af 17 medlemmer:
► 8 repræsentanter for delaftalens medlemsstater
udpeget af Europarådets ministerkomité,
► 8 medlemmer af ’European Youth Card
Association’ udpeget af sidstnævnte;
► 1 repræsentant uden stemmeret udpeget af det
rådgivende råd for ungdomsanliggender.
Delaftalens arbejdsprogram gennemføres i
samarbejde med ’European Youth Card Association’.
EYCA er en ikke-profitskabende organisation, der
blev grundlagt i 1987. Den repræsenterer over 40
nationale ungdomskortorganisationer i hele Europa
med over 5 millioner kort i brug. Alle medlemmer
af EYCA har forpligtet sig til at fremme de unges
mobilitet, en sund livsstil og aktivt medborgerskab
blandt unge individuelt og kollektivt.

PROCEDURE FOR AT TILSLUTTE
SIG DELAFTALEN:
For Europarådets medlemslande og
stater, der deltager i Den Europæiske
Kulturkonvention:
Disse medlemsstater kan til enhver tid tilslutte sig
delaftalen ved blot at afgive en erklæring herom
til generalsekretæren. Denne erklæring består i
at sende et officielt brev eller en skriftlig note fra
udenrigsministeren eller landets faste repræsentant til
Europarådet, stilet til Europarådets generalsekretær.

For stater uden for Europarådet, som ikke
deltager i Den Europæiske Kulturkonvention:
På forslag af ’European Youth Card Association’
og Koordineringsrådet for delaftalen kan
ministerkomitéen opfordre enhver stat,
der ikke er medlem af Europarådet, til at
tilslutte sig delaftalen efter høring af andre
ikkemedlemsstater, der allerede deltager.

Europarådet
Europarådet er en fælleseuropæisk politisk
organisation, der blev oprettet i 1949 for at
fremme internationalt samarbejde, fred, demokrati
og menneskerettigheder i hele Europa. Rådet
udvikler fælles reaktioner på fælles udfordringer
på alle områder af den menneskelige tilværelse
undtagen på det økonomiske og militære område.
Europarådet tæller 47 medlemslande og 50 stater,
der deltager i Den Europæiske Kulturkonvention,
og omfatter 820 millioner europæere.

Europarådets ungdomssektor
Europarådet støtter de unges aktive rolle i samfundet
gennem forskellige europæiske aktiviteter, både
gennem mellemstatsligt samarbejde og øvelses- og
uddannelsesaktiviteter for og med ikke-statslige
ungdomsorganisationer og ungdomsledere. De
europæiske ungdomscentre i Strasbourg og Budapest,
Den Europæiske Ungdomsstiftelse og delaftalen
om de unges mobilitet gennem ungdomskortet er
vigtige instrumenter til at udføre disse aktiviteter.

Kontakt i Sekretariatet
for Europarådet
Direktoratet for demokratisk deltagelse
Ungdomsafdelingen (Agora-bygningen),
sektoren for ungdomspolitik
Delaftalen om de unges mobilitet gennem ungdomskortet
F-67075 Strasbourg Cedex
Tlf.:+33 (0)3 88 41 29 98

Prems 072921

youthmobility@coe.int
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-mobility
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Europarådet er den førende
menneskerettighedsorganisation på det europæiske
kontinent. Organisationen har 47 medlemsstater,
herunder alle medlemmer af den Europæiske Union.
Alle Europarådets medlemsstater har tiltrådt Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, der
specifikt har til formål at beskytte menneskerettigheder,
demokrati og retsstatsprincipperne. Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol overvåger
implementeringen af Menneskerettighedskonventionen i Europarådets medlemsstater.

