Resolution CM/Res(2020)2 om Europarådets strategi för ungdomssektorn 2030
(Antagen av Europarådets ministerkommitté den 22 januari 2020
vid det 1365:e mötet mellan ministrarnas ställföreträdare)
INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING

Ministerkommittén,

Som beaktar den förklaring och handlingsplan som antogs av det tredje toppmötet mellan stats- och
regeringscheferna i Europarådet i Warszawa i maj 2005, som särskilt fastslår att Europarådet kommer att
vidareutveckla sin enastående ställning inom ungdomsområdet,
Som beaktar den förklaring som ministerkommittén antog vid sin 129:e session i Helsingfors i maj 2019 med
anledningen av Europarådets 70-årsdag, där det särskilt fastslås att europeisk enighet behövs nu mer än
någonsin för att också ta itu med nya utmaningar som hotar våra samhällen, att det är av avgörande betydelse att
organisationen snabbt och effektivt reagerar på framväxande frågor i medlemsstaterna och att ministerkommittén i detta
syfte åtar sig att stärka Europarådets unika ställning som ett effektivt ramverk för alleuropeiskt samarbete,
Som beaktar samma förklaring, i vilken författarna även erkänner det civila samhällets centrala roll och åtar sig att föra
meningsfull och tydlig dialog med det civila samhället på alla sina insatsnivåer,
Som mot denna bakgrund understryker vikten av Europarådets samförvaltningssystem inom ungdomsområdet som ett
levande exempel på deltagande demokrati som slår ihop unga européers röster med rösterna från offentliga myndigheter
som ansvarar för ungdomsfrågor i det gemensamma rådet om ungdomsfrågor,
Som beaktar den europeiska kulturkonventionen och Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter,
Som beaktar förklaringen av Europarådets åttonde konferens för ministrar med ansvar för ungdomsfrågor, med titeln
”The future of the Council of Europe youth policy: Agenda 2020” (ej översatt till svenska), som antogs i Kiev i oktober
2008, och av resolution CM/Res(2008)23 om Europarådets ungdomspolitik, antagen av ministerkommittén den 25
november 2008,
Som med hänsyn till det som åstadkommits och de lärdomar som har dragits av Agenda 2020,
Som påminner om behovet att bevara och stärka Europarådets huvudsakliga regelverk inom ungdomspolitik, inklusive
ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2019)4 till medlemsstaterna om att stödja unga flyktingar i övergången
till vuxenlivet, ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2017)4 till medlemsstaterna om ungdomsarbete,
ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2016)7 till medlemsstaterna om ungdomars tillgång till rättigheter,
ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2015)3 till medlemsstaterna om tillgången till sociala rättigheter för
ungdomar från missgynnade områden, ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)7 till medlemsstaterna om
Europarådets stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och i mänskliga rättigheter, ministerkommitténs
rekommendation Rec(2006)14 till medlemsstaterna om medborgarskap och deltagande i det offentliga livet för
ungdomar, ministerkommitténs rekommendation Rec(2004)13 till medlemsstaterna om ungas delaktighet på lokal och
regional nivå, ministerkommitténs rekommendation Rec(2003)8 till medlemsstaterna om främjande och erkännande av
ungas icke-formella utbildning/lärande, och ministerkommitténs förklaring Decl(29/05/2019) om arvet från
ungdomskampanjen No Hate Speech Movement,

Som med hänsyn till Europarådets strategi för barns rättigheter (2016–2021), Europarådets strategi för jämställdhet
(2018–2023), Europarådets strategi för funktionsnedsättningar (2017–2023), den tematiska handlingsplanen för
integration av romer och resandefolk (2016–2019), Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1805
(2007) om hädelse, religiösa förolämpningar och hatretorik mot personer på grund av deras religion, och Europarådets
arbete inom förvaltning av internet och artificiell intelligens,
Som med hänsyn till resolutionen från Europeiska unionens råd och mötet mellan företrädarna för medlemsstaternas
regeringar i rådet om ett ramverk för europeiskt samarbete inom ungdomsområdet: Europeiska unionens
ungdomsstrategi 2019–2027, som särskilt påpekade att ytterligare synergier i arbetet som utförs av Europarådet inom
detta område bör uppmuntras,
Som med hänsyn till Förenta nationernas resolution A/RES/70/1 som antogs av generalförsamlingen den 25 september
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” och Förenta nationernas ungdomsstrategi “Youth
2030: Working with and for young people” (ej översatt till svenska),
Som erkänner vikten av att i arbetet för alla relevanta internationella intressenter uppnå en synergi och samstämmighet
inom ungdomsområdet, särskilt med Europeiska unionen och Förenta nationerna,
Som påminner om att hållbarheten i ett demokratiskt samhälle är beroende av sina ungdomars kreativitet, dynamik,
sociala engagemang och kompetens,
Som bekräftar den unika geografiska räckvidd och roll som Europarådets ungdomssektor och dess instrument, inklusive
systemet med gemensam förvaltning, europeiska ungdomscenter i Strasbourg och Budapest, Europeiska
ungdomsfonden, och partnerskapet med EU-kommissionen har inom ungdomsområdet i att engagera ungdomar till
Europa och demokratiska värden och mänskliga rättigheter,
Som med hänsyn till att det är nödvändigt för Europarådet att målmedvetet investera i ungdomar på ett
sammanhängande sätt genom ett tillvägagångssätt som fokuserar på möjligheter, särskilt genom att hjälpa
medlemsstater i att utveckla en ungdomspolitik i enlighet med Europarådets standarder,
Som med tanke på de ständiga utmaningarna som ungdomar utsätts för, både när det gäller bristen på möjligheter som
erbjuds dem och den ökande otryggheten, men med övertygelse om ungdomarnas stora potential och därmed
fundamentala roll i att främja Europarådets grundvärden,
Som understryker Europarådets ungdomssektors speciella bidrag sedan 1972 till organisationens mål och kapacitet att
utarbeta lämpliga svar på nya situationer och utmaningar, till exempel när det gäller klimatförändringen, artificiell
intelligens och förvaltning av internet,
Som betonar vikten av att fastställa en ny strategisk ram 2020–2030 i detta sammanhang,
Som noterar bakgrundsdokumentet om Europarådets strategi för ungdomssektorn 2030 som antogs av det gemensamma
rådet om ungdomsfrågor i oktober 2019,
1.
Beslutar att Europarådets ungdomssektor bör sikta på att ge ungdomar runtom i Europa en möjlighet att aktivt
upprätthålla, försvara, främja och gynnas av Europarådets grundvärden; mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatsprincipen, särskilt genom att
-

stärka ungdomars tillgång till rättigheter, så att dessa ungdomar och alla former av det unga civila samhället
kan förlita sig på en gynnsam miljö för att fullt kunna utöva alla sina mänskliga rättigheter och friheter,
inbegripet konkreta strategier, mekanismer och resurser,

-

fördjupa ungdomskunskap, så att ungdomars demokratiska engagemang stöds av praktikbaserade
gemenskaper som producerar kunskap och expertis,

-

öka ungdomarnas deltagande, så att ungdomar på ett meningsfullt sätt deltar i beslutsfattande, på basis av en
bred social och politisk enighet som stöder upptagande, inkluderande styrning och ansvar.

2.
Beslutar att följande bör anses som de tematiska prioriteterna för Europarådets strategi för ungdomssektorn 2030
som bör informera dess arbete fram till 2030
a.

att ge nytt liv till den pluralistiska demokratin, med särskild tonvikt på att
-

öka kapaciteten i det unga civila samhället för att främja deltagardemokratin och demokratiskt medborgarskap
i och utanför sina medlemskap,

-

bedriva mera åtgärder och styrningsprocesser på ett sätt som är meningsfullt, deltagande, med mångsidiga
grupper med ungdomar och deras representanter/organisationer,

-

stärka ungdomspolitiken och ungdomsarbete genom att undanröja hinder för ungdomars deltagande,

-

förbättra institutionella svar på ny utveckling inom demokrati, till exempel förändringar i ungdomars
deltagande, digitaliseringen och förvaltning av internet,

b.

ungdomars tillgång till rättigheter, med särskild tonvikt på att
-

främja framsteg inom genomförande av Europarådets standarder om ungdomars tillgång till rättigheter,

-

öka uppbyggnaden av kapacitet och resurser för ungdomsorganisationer och andra relevanta intressenter för
att ge utbildning om mänskliga rättigheter och förespråka tillgång till rättigheter,

-

förbättra institutionella svar på nya frågor som påverkar ungdomars rättigheter och deras övergång till
vuxenlivet, såsom, men inte enbart, effekter av klimatförändringar och miljöförstöringen, artificiell intelligens,
den digitala världen, ökad rörlighet och nya anställningsformer,

c.

att leva tillsammans i samhällen som är fredliga och inkluderande, med särskild tonvikt på att
-

bättre utrusta intressenter så att de kan möta både utmaningar med att bygga upp samhällen för alla genom
politik, program och projekt som omfattar diversitet, och med att effektivt övervaka och motarbeta
diskriminering, våld och utslagning,

-

tillåta ungdomar, inbegripet de som utsätts för någon form av diskriminering och utslagning, att gynnas av
möjligheter som utvecklar deras engagemang till och utövande av demokratiskt medborgarskap,

-

integrera grundläggande fundament, såsom europeisk enhet, global solidaritet, fred, mångfald, dialog mellan
olika generationer och kulturer, och miljömässig hållbarhet, på ett mera framträdande sätt i politiken, praktiken
och forskningen inom och utanför ungdomssektorn,

-

stärka ungdomars kapacitet, handling och ledarskap för att förebygga våld, transformera konflikter och bygga
en fredskultur genom betydande stöd för att finansiera, bygga nätverk och erkänna hela mångfalden bland
ungdomar och deras sätt att organisera sig.

d.

ungdomsarbete, med särskild tonvikt på att
-

-

stärka, erkänna och främja politiken och praxisen för ungdomsarbete genom att integrera ungdomsarbete inom
ramverk för ungdomspolitik, särskilt genom en europeisk agenda för ungdomsarbete och dess genomförande, i
tätt samarbete med Europeiska unionen,
förbättra kvaliteten på ungdomsarbete som utförs av både unga volontärer och avlönade ungdomsarbetare,
utvidga tillgången till och dragningskraften av ungdomsarbete och icke-formell utbildning/inlärning till
förmån för bredare grupper av ungdomar.

3.
Beslutar att ovannämnda prioriteringar bör underbyggas av följande principer, genom vilka Europarådet
engagerar sig med ungdomar: ömsesidig respekt och förtroende, delaktighet, varaktigt åtagande, deltagande, jämlikhet,
öppenhet och samarbete.
4.

Beslutar att ovan nämnda prioriteter bör genomföras genom
-

mellanstatligt samarbete på en alleuropeisk nivå för att förbereda och genomföra ungdomspolitik, utifrån
Europarådets standarder,

-

stöd till utvecklingen av ungdomspolitik i medlemsstater genom bilaterala och multilaterala stödåtgärder,

-

uppbyggnad av kapaciteten hos unga opinionsbildare (ungdomsledare och ungdomsarbetare), särskilt genom
de europeiska ungdomscentren och deras program för utbildning och kompetensutveckling.

-

goda styrelseformer och ungdomars deltagande, särskilt genom det gemensamt förvaltade systemet som för
samman ungdomar och företrädare från regeringar för att fatta beslut, som borde vara den huvudsakliga
plattformen för utvecklandet av Europaomfattande samstämmighet, legitimitet och multilateralt ägande inom
ungdomsområdet, samt som en plattform för politiskt och interinstitutionellt samarbete,

-

ekonomiskt stöd för utvecklingen av det unga civila samhället, särskilt genom Europeiska ungdomsfonden,

-

innovation inom ungdomsarbete, ungdomspolitik och ungdomsforskning,

-

samarbete mellan beslutsfattare, personer som är verksamma och personer som forskar i ungdomsområdet,

-

utveckling av kvaliteten och fastställande av standarder i det ungdomspolitiska området,

-

samarbete med Europeiska unionen och partnerskap med andra intressenter och tjänster som hänför sig till
områden som är relevanta för Europarådets ungdomssektor,

-

integration av ungdomsfrågor och samarbete över avdelningsgränserna inom Europarådet,

-

proaktivt uppsökande av och engagemang till missgynnade ungdomar,

-

förutseende av framtida utvecklingar, utmaningar och möjligheter.

5.
Beslutar att den nuvarande strategin bör utnyttjas genom följande instrument i Europarådets ungdomssektor,
som är sammankopplade och ömsesidigt beroende
-

de relevanta samförvaltade organen i Europarådets ungdomssektor, som bör utveckla aktivitetsprogram som
baserar sig på den nuvarande resolutionen och, i tillämpliga fall, lägga fram förslag till standarder till
ministerkommittén,

-

de europeiska ungdomscentren och Europeiska ungdomsfonden, som fortsättningsvis bör bistås i sin roll att
utveckla och främja det europeiska ungdomssamarbetet på grundval av Europarådets grundvärden,

-

partnerskapet med EU-kommissionen inom ungdomsområdet, som fortsättningsvis bör bistås som ett exempel
av bra samarbete mellan två parter.

6.
Beslutar att den nuvarande strategin bör genomföras och ses över periodiskt genom Europarådets framtida
program och budgetar fram till 2030, och att det gemensamma rådet om ungdomsfrågor bör granska genomförandet av
strategin i enlighet med detta.

