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Nuva ry.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 

KDN

Suopmelašnuorat leat EU-miehtemielalaččat, 
ja sii lea ain eanet beroštuvvan politihkas 
ja servodagas. Nuorat šaddet goitge 
dávjá earotbeallai, go sidjiide dehálaš 
áššit mearriduvvojit ja juobe dalle, go 
dahkkojuvvojit mearrádusat, mat gusket 
sin iežaset. Eurohpa nuoraid temájagi 
oktan ulbmilin lea nuoraid jiena lokten 
mearrádusdahkamii. 

Eurohpa nuoraid temájagiin galget leat 
maid guhkit áigge váikkuhusat nuoraid 
searvamii ja buresbirgemii. Temájagi árbin 
galget leat konkrehtalaš ja váikkuhusaid 

bukti doaibmabijut, mat dorjot 
nuoraid searvama demokráhtalaš 
mearrádusdahkamis, vai Eurohpa 
uniovdna lea maid nuoraid hápmásaš ja 
vai sii vásihit dan iežaset oapmin. 

Suopmelaš nuoraidorganisašuvnnat 
čoahkkane bearjadaga 
11.11.2022 ságastallat, mot 
temájagi árbbis dahkkojuvvo 
bistevaš. Dán dokumeanttas leat 
nuoraidorganisašuvnna golbma oktasaš 
tesa ja čovdosa, maidda sii háliidit 
mearrideddjiid čatnasit Suomas ja EU:s.
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Nuorat galget leat mielde ja ovddastuvvon 
mearrádusdahkamis buot politihka dásiin: 
báikkálaččat, guvllolaččat, álbmotlaččat, 
Eurohpas go globála dásis.  

Nuorat galget dorjojuvvot dieđuiguin 
ja resurssaiguin, mat dárbbašuvvojit 
váikkuheamis. Váikkuheapmi galgá 
dáhpáhuvvat nuoraid eavttuid mielde. 
Nuoraide galgá muitaluvvot oassálastima 
duođalaš váikkuhusas ja mearkkašumis. 
Earenoamáš fuomášupmi galgá 
giddejuvvot unnitlohkonuoraid ja rašes 
dillái šaddan nuoraid gullamii. 

Ain eanet mearrideaddjit bovdejit 
nuoraid searvat almmá duođalaš 
váikkuhusa haga. Dát gohčoduvvo 
“nuoraidbassamin”, mii skihtarda nuoraid 
divrras áiggi ja energiija sihke dahká 
ávvirmeahttumin searalašge nuoraid.

Nuoraidorganisašuvnnaid čovdosat: 

Nuoraid servvolašvuhtii ja váikkuheapmái galget 
ovdánahttojuvvot buresdoaibmi ráhkadusat  
• Nuoraidstivrraid sajádat galgá váfistuvvot. 

Nuoraidstivrraid mieldeorrun- ja hupmanriekti buot 
lávdegottiin, váldostivrras ja ráđđehusas girjejuvvo 
láhkii. Vuođđuduvvo europarlamentii nuoraidstivra. 

• Ministeriijaide ja EU-doaibmaorgánaide vuođđuduvvojit 
nuoraid gullan- ja váikkuhandoaibmaorgánat, dego 
nuoraid ráđit.

• EU-nuoraiddialoga čadnojuvvo politihkalaš 
proseassaid oassin EU nuoraidstrategiija mielde. 
EU-nuoraiddialoga ovdánahttojuvvo eakti vuogi 
mielde váikkuhusaid buktin ja vuohkin, mii váldá 
servvolažžan.  

• EU-lahttoriikkat galget geatnegahttot girjet láhkii 
nuoraid gullama. 

• Juohke lahttoriikkas galggalii leat nuoraidministtar. 

Nuoraidváikkuhusaid árvvoštallan boahtá buot 
politihkalaš ja hálddahuslaš válmmastallama oassin, 
Suomas, EU:s ja ON:s.  
• Nuoraidváikkuhusaid árvvoštallama oassin (Youth 

test) nuorat gullojuvvojit, gártejuvvojit ja nuppástusaid 
negatiivvalaš váikkuhusat eastaduvvojit čuohcit 
nuoraide. 

• Ovdánahttojit ja váldojuvvojit atnui mihttárat, maiguin 
bastá govvejuvvot eará nuoraid joavkkuid osolašvuođa 
ollahuvvan. Árvvoštallojuvvo osolašvuohta maid 
servodatlaš oasseváldima oaidninvuogis. 

 1. II “NUORAIDBASSAN” 
MUHTO RIVTTES 

VÁIKKUHEAPMI
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Nuoraid beroštupmi EU guovdu lassána, ja 
dat vuhtto ee. jienastanaktiivvalašvuođa 
loktaneapmin euroválggas.  
• Bellodagat ásahit eanet nuoraid evttohassan 

ja bellodagaide duddjojuvvojit oldehagat 
nuoraid vuhtii váldima várás.  

• Čielggaduvvojit vuogit vuolidit evttohassan 
álgima ekonomalaš šielmmá. 

Dahkkojuvvo plána EU parlameantaválgga 
jienastanahkeráji vuolideami várás ja 
vuoliduvvo EU riikkavulošálgaga ovddideapmi 
sihke vuolláičállima ahkerádji 16 jahkái 
• Daidda nuoraide, geat eai vel sáhte jienastit, 

vuođđuduvvo EU-nuoraidálgga. 
• EU riikkavulošálgaga vuolláičállingáibádusat 

galget geahpiduvvot.  

Mearrideaddjit gulahallet geažos áigge nuoraiguin, 
ml. vehádatnuoraiguin, vai sis livččii áigedássásaš 
ipmárdus nuoraid eallimis, niegadusain ja fuolain. 

Juohke nuorra vásiha EU – ja Suoma – oapminis 
• Diđolašvuohta EU:s, dan árvvuin ja 

uniovnna karriearavejolašvuođain lasihuvvo 
skuvlenbálgá čađa demokratiijabajásgeassima 
ja oahppolágádusaid oahpahusplánaid oassin. 

• Nuoraiguin galgá gulahallat EU:s nuoraid 
eavttuiguin ja nuoraid kanálain nu ahte sii 
joksojuvvojit máŋggagielalaččat. 

• Organisašuvnnat, mat ovddidit nuoraid 
EU-diđolašvuođa, huksejit uniovnna 
identifikašuvnna dáhpáhusaiguin, 
main deaivvaduvvo njunnálagaid go 
maid ođđaseamos sosiálalaš media 
guovlovuoluštemiid ávkkástallamiin.  

• Olbmuid, geain lea olgoeatnanlaš duogáš 
ja sámi nuoraid searvevuohta suopmelaš 
servodagas ja Eurohpas váfistuvvo, sin 
searvevuhtii biddjojuvvo deaddu ja sin 
ovddasteapmi lasihuvvo diđolaččat Suomas ja 
EU:s.  

• Nuoraid ovttasbargoprošeavttaide juolluduvvo 
mikroruhtadeapmi man raporteren lea geahpas.  

Bellodagat loktejit EU-áššiid riikabeaiveválgga 
agendai 
• Nuoraiguin gulahallojuvvo nu ahte sii joksojuvvojit 

ja buktojuvvo ovdan jearggalaččat álbmotlaš ja 
riikkaidgaskasaš mearrádusdahkama oktavuohta.  

Nuoraid áššedovdamuš dovddastuvvo – 
sin oaidninvuogit veahkehit dahkat buoret 
mearrádusaid 

Nuoraid ja nuoraidorganisašuvnnaid dieđut EU 
váikkuhanvejolašvuođain galget lasihuvvot. 

Mearrideddjiid ipmárdus nuoraid mearkkašahtti 
oassálastimis stuorruduvvo
• Nuoraid váikkuheami árut identifiserejuvvojit ja 

jávkaduvvojit
• Nuoraid searvevuođas lea duođalaš váikkuhus, 

mas raporterejuvvo rahpasit nuoraide. 
• Nuoraiguin deaivvaduvvo sin iežaset eavttuid 

mielde ja nu, ahte sii muosáhit oažžut iežaset 
bargui dávástusa. 

• ON-organisašuvnnat ja eará institušuvnnat 
váfistit ovttasbargguset  ortniiduvvan nuoraid- 
ja stuđeantalihkadusain.

• Mearrádusdahkamis, mii guoská skuvlema 
(ml. Eurohpa skuvlenguovlu ja Eurohpalaš 
allaskuvlafierpmádagat), sihkkarastojuvvo 
stuđeanttaid mieldeorrun. 
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Ovdalaččas heajos nuoraid dearvvašvuođa 
dilli šattai heahtedillái koronapandemiija áigge. 
Pandemiija ja dan ráddjendoaimmat váikkuhe 
nuoraid buresbirgejupmái ja oahppamii 
ja oktanaga čiekŋude nuoraidgaskasaš 
sierraárvosašvuođa ja illáveadjima čoagganeami. 
Nuorat galget váldojuvvot vuhtii earenoamáš 
joavkun dál johttáhuvvon ja vejolaš boahtteáigge 
viiddes servodatlaš kriissain ja nuppástusain.  

Vai fuolastuhtti gárggiideapmi sáhttá jorgaluvvot, 
nuoraid searvevuođa, buresbirgejumi, 
ovttaveardásašvuođa ja dásseárvvu hástalusaide 
galget gávdnot čovdosat buot politihka dásiin. 
Nuoraid buresbirgejupmi galgá loktejuvvot 
njunušulbmilin ee. riikkabeaiveválggas ja 
euroválggas.  

Nuorat ja sin earálágán diliin čoagganan máhttu 
adnojuvvo árvvus. Nuoraid olis doaibmiid gillilis 
bargu dahkkojuvvo vejolažžan ruhtademiin ja 
ráhkadusaiguin. 

EU sosiálalaš rivttiid čuoldda prinsihpat, ee. 
vuollerádjebirgemuš ja eret duvdáseapmi sihke 
geafivuođa eastadeapmi, galget ollašuhttojuvvot 
konkrehtalaččat EU riikkavuložiid vuođđorivttiid 
dorvvasteami várás.

Nuoraidorganisašuvnna čovdosat: 

Beaiváduvvo nuoraiddáhkádus boahttevuođa 
dáhkádussan, mii gokčá skuvlen-, 
mielladearvvašvuohta- ja bargguhisvuođa 
bálvalusaid 
• Terapiijadáhkádus ollašuhttojuvvo 

riikkaviidosaččat ja dievasmearálaččat 
• Ovddalgihtii eastadeapmi váfistuvvo ee. nu 

ahte lasihuvvo mielladearvvašvuođa doarjja 
oahppolágádusain, loktejuvvojit oahppi- ja 
stuđeantafuolahusa resurssat sihke lasihuvvojit 
skuvlanuoraidbargu ja eará nuoraidbargu 

• Mielladearvvašvuođa dárkkástusat galget 
váldojuvvot atnui fysihkalaš dearvvašvuođa 
dárkkástusaid báldii buot nuoraide. 

• Mielladearvvašvuođa kriissa čovdosat 
ohccojuvvojit maid servodaga ráhkadusain, 
dego barggolašvuohta- ja skuvlenpolitihkas sihke 
sosiáladorvvus. 

• Psykoterapevtaskuvlen rievdaduvvo 
mávssuheapmin ja dan álggahanbáikkit 
lasihuvvojit buot ruovttueatnama gielaiguin. 

• Sámegielat mielladearvvašvuođa bálvalusat 
ceggejuvvojit ja váfistuvvojit. maiddái earágielat 
bálvalusat lasihuvvojit. 

• EU boahtteáiggi mielladearvvašvuođa 
strategiija váldá vuhtii nuoraid buresbirgejumi 
holisttalaččat, ml. luonddugori, ájanasaid ja 
lihkadeami, ja stivre lahttoriikkaid ovddidit daid.  

• Terapiijadáhkádus šaddá EU viidosažžan ja 
mielladearvvašvuođa čuolmmaid eastadeaddji 
bargu lasihuvvo. 

 2. NUORAIN GALGÁ 
ADNOJUVVOT ÁVVIR 

DÁL JA BOAHTTEVUOĐA 
EAHPESIHKKARIS DAHKKIT 

FERTEJIT UNNIDUVVOT
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Nuoraide dáhkiduvvo doarvái buorre birgenláhki 
ja jierpmálaš bargu 
• Nuoraid dárbbut váldojuvvojit vuhtii 

sosiáladorvvu ollislaš ođastusas.
• Oahppodoarjagii dahkkojuvvo unnimusat 100 

euro dássebajideapmi, dan loatnadeaddu 
unniduvvo ja doarjjamánuid mearri lasihuvvo. 
Doarjaga guovtteceahkkálašvuohta heaittihuvvo. 

• Ealáhatvuogádaga bissovašvuođas fuolahuvvo 
nu, ahte vuogádat lea vuoiggalaš maid nuorra 
buolvvaide. 

• Nuoraid aktiivavuohta fitnodateallimis 
galgá dorjojuvvot earret eará vuogálaš 
fitnodatdoarjagiiguin. Fitnodatvuohta ja 
ekonomiijamáhttu fertejit leat oahpuid oassin.  

• Bálkkáhis bargohárjehallamat gildojuvvojit 
riikkaidgaskasaččat.

• EU galgá dahkat ávžžuhusa bargoeavttuid ja 
sosiáladorvvu vuollerádjedásiin.

Skuvlema resurssat ja šládja dorvvastuvvo 
Suomas ráđđehusbajiid rastá nu ahte čatnahuvvat 
eará Davviriikkaid ruhtadeami dávisteaddji ja 
čielgasit meroštallojuvvon ruhtadandássái  
• Skuvlemiin dáhkiduvvo stáđis ja noahkku 

vuođđoruhtadeapmi. Skuvlema 
čađaheami deaddu geahpiduvvo. Skuvlema 
álggahanbáikkit fertejit lasihuvvot ja ruhtaduvvot 
dievasmearálaččat. 

• Oahppobagadalliin leat eanemusat 150 
stuđeantta bagadalli guovdu.  

• Oahppama doarjja buoriduvvo. Skuvlen 
ovdánahttojuvvo stuđeantta dárbbu oaidninvuogis 
sihke šlája, riikkaidgaskasašvuođa ja 
olahahttivuođa deattuhemiin. 

• Non-formálalaš oahppamii movttiidahttojuvvo, 
ee. organisašuvnnain háhkkojuvvon vásáhus 
dovddastuvvo bargoeallimis ja oahppolágádusain. 

Juohke nuorra oažžu eallit, bargat ájanasaiguin 
ja searvat servodahkii nu ahte sii eai vásit 
heađuštusa dahje mangelágán vealaheami 
• Nuorat leat ovttaveardásaččat gaskaneaset ja 

eará ahkejoavkkuid oaidnut. 
• Ráhkadusain ja jurddašanvugiin dihtton 

sierraneapmi, rasisma, ovdagáttut ja nissonvašši 
sihke buotlágán vealahuvvo burgojuvvo. Nuoraid 
ipmárdus vuođđorivttiinis ja rievttis šaddat 
gullojuvvot ja searvat, dorjojuvvo.  

• Eastaduvvo servodatlaš polarisašuvdna 
Suomas ja Eurohpas.  

• Bargoeallima sierraneapmi burgojuvvo EU:s, 
earret eará nu ahte buoriduvvo ja ruhtaduvvo 
gillilit Girls into STEM -doaibmanjoavku spáitilis 
sohkabealálažžan šaddama burgin teknihkalaš 
surggiin.  

• Unnitlohkonuorat servet váikkuheami 
ráhkadusaide, dego gielddaid ja 
buresbirgenguovlluid nuoraidstivrrain, ja dasa 
dáhkiduvvojit doarjja ja resurssat. 

• Sámi nuoraide ordnejuvvo nuoraidbargu sin 
iežaset gillii. 

• Váldoálbmoga diđolašvuohta sierra unnitloguin 
lasihuvvo. 

• Dásseárvu, ovttaveardásašvuohta ja 
olmmošrievttit buktojuvvojit bajásgeassin- ja 
nuoraidsurggiid skuvlemiid oassin.  

• Láhkamearrideapmi vaššisága birra 
ođasnuhttojuvvo identifiseret buorebut 
vaššiságaid, mat čuhcet sierralágán unnitloguide. 

Nuoraidsuorggi – gielddaid nuoraidbarggu go 
álbmotorganisašuvnnaidge – ruhtadeapmi galgá 
leat doarvái buorre, stáđis ja noahkku miehtá 
Eurohpa, vai suorgi bastá gillilit dávistit servodatlaš 
dárbbuide, mat laktásit nuoraide ja eastadit nuoraid 
illáveadjima 
• Unnit prošeaktaruhtadeapmi, eanet 

vuođđoruhtadeapmi. 
• EU-ruhtadeapmi, ml. Erasmus+ ja ALMA, 

lea nohkka olu, olahahtti, oassálastit 
váldi ja relevánta sihke nuoraide ja ohcciide 
(oahppolágádusat ja organisašuvnnat). 

• Čilgejuvvojit organisašuvnnaid ruhtadeami ákkat 
dan ektui, mot ruhtadeapmi dorjjolii buorebut 
ovdamearkka dihte sierralágán ja sierrasturrosaš 
organisašuvnnaid doaibmama.  

• Prošeaktaruhtadeami ohcan ja 
raporterengeatnegasvuohta geahpiduvvo, 
vai unnit doibmiin leat maid eavttut ohcat daid, 
earenoamážit EU-prošeavttain.  
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 3. DÁRBBAŠIT ÁRVVUIDASAS 
MIEIGI, OVTTALAŠ EU ČOAVDIT 

ÁIGÁMET JA BOAHTTEÁIGGI 
ÁIGEGUOVDILIS HÁSTALUSAID

EU galgá dahkat gudneáŋgiris ja 
váikkuhusaid bukti politihka dakkár 
čuolmmaid čoavdima várás, maidda 
dárbbašuvvo rájiid rasttildeaddji 
ovttasbargu. EU galgá doallat gitta 
árvvuinis sihke ovdánahttit ja ovddidit daid 
váibameahttumit buot politihkastis, sihke 
uniovnna siste go dan olggobealde.  

Eallit kritihkalaš áiggiid planehtamet 
dáfus. Vai nuorain lea boahtteáigi, 
gáibiduvvojit hohpolaš ja beaktilis doaimmat 
globála kriissaid dego dálkkádatroasu ja 
luonddujávkku bisseheami várás.

Nuoraidorganisašuvnnaid čovdosat: 

EU lea aktiivvalaš iežas vuođđosoahpamušaide 
girjejuvvon árvvuid dego demokratiija, 
olmmošrivttiid, dásseárvvu ja 
riektestáhtaprinsihpaid ovddas hubmin
• Buot EU ja dan lahttoriikkaid sis- ja olgopolitihka 

vuođđuduvvá EU árvvuide 
• EU doaladuvvá duođalaččat sihke lahttoriikkaid 

ja guimmiid olmmošriekterihkkumušaide ja 
reagere daidda, lei dal gažaldagas stáhta dahje 
fitnodat. Dárbbu mielde EU burgá ekonomalaš 
sorjjasvuođa dakkár riikkain ja guimmiin, mat 
jeavddalaččat ja roavvát rihkkot olmmošrivttiid. 

• EU doarju ráhkaduslaš nuppástusaid, 
maiguin dáhkiduvvojit olmmošrivttiid ollašuvvan, 
áššedovdiveahki ja ruhtadeami vugiiguin 

• EU veahkeha heađis gillájeddjiid Eurohpas 
ja dan olggobealde ovdamearkka dihte nu 
ahte seahkána olmmošgávpái, ovddida 
olmmošriektevuđđosaš dorvobáikepolitihka, váldá 
atnui humanitáralaš viisuma ja dahká vejolažžan 
dorvobáikki ohcama vuolginriikkas 

• Students at Risk -veahkkeruhtaprográmma 
váldojuvvo atnui EU-dásis 
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EU dorvvasta ja ovddida guovllustis orodeddjiid 
olbmuid rivttiid 
• Sápmelaččat identifiserejuvvojit eamiálbmogin 

EU-mearrádusdahkamis, ja veahádatgielaid 
sajádat váfistuvvo 

• Sápmelašdiehtu lasihuvvo Eurohpa dásis 
• EU:s háhpohallojuvvo nuvttá ja buorrešlájat 

oahpahus buohkaide
• EU suodjala eará vehádagaid ja joavkkuid, mat 

leat hávváduvvi sajádagas, sihke dorvvasta sin 
rivttiid 

• EU lokte skuvlema ja diehtaga ovddideami 
ruhtadeami, nu ahte dáhkida skuvlema šlája 
sihke oahppanráfi, ee. geahpiduvvo stuđerema 
čađaheami mávssolašvuohta 

Nuorat galget diehtit iežaset vuoigatvuođain, mat 
gusket buohkaid álbmogii gullevaččaid dahje dihto 
joavkku, dego nuoraid, lápmásiid, eamiálbmogiid 
dahje nissoniid 
• Nuoraide muitaluvvo sin vuoigatvuođaid birra 

ja sidjiide fállojuvvo veahkki dain diliin, go sin 
vuoigatvuođat rihkkojuvvojit 

EU ja Suopma ovddidit nuoraid vuoigatvuođaid 
meroštallama ja dovddasteami globála dásis 

Nuorat, ráfi ja dorvvolašvuohta dahjege 
2250-temáid gieđahallan váldojuvvo vuhtii EU 
ollislaš dorvvolašvuođa geahčadeamis 
• EU olgopolitihka stivrejeaddji strategalaš 

kompássii gullá nuoraid rolla aktiivvalaš doaibmin 
• EU ja NATO iežaset strategiijas ovddidišgohtet 

2250-temáid gieđahallama ulbmila buot 
politihka guovlluide ja dorjot lahttoriikkaideaset 
2250-ollašuhttimis

Bastit duostut, eastadit ovddalgihtii ja čoavdit 
kriissaid áhpaseappot ovttas 
• Suopma ja EU ovddidit ja dahket mearrádusaid, 

mat dorjot dálkkádatrievdama ja luonddujávkku 
bisseheami Eurohpas ja globála dásis 

• EU ja dan lahttoriikkat vuogáiduhttet, ovddaldastet 
ja ráhkkanit koordinerejuvvon vuogi mielde 
dálkkádatrievdama váikkuhusaide dego váldit 
vuostá dálkkádatbáhtareddjiid sosiálalaččat 
ceavzilis vugiin 

• EU koordinere oktasaš dávástusaid 
energiijakriisii vuoiggalaččat ja koordineremiin, 
ruoná transmišuvnna lehttohemiin 

• EU ovddida fuolahussihkarvuođa nu ahte 
dahká vejolažžan ekologalaš (dego šaddovuđot 
biebmobuvttadeami ja luondduealáhusaid) ja 
gánnáhahtti lagasborramuša buvttadeami 
miehtá EU, maiddái Suomas 

• EU joatká Ukraina doarjuma, vai ráffi sáhttá 
máhcahuvvot Eurohpii 

• EU beavttálmahttá dorvvolašpolitihkalaš 
mearrádusdahkama ja váldá njunušrolla 
riikkaidgaskasaš dávástusas dálá ja boahttevuođa 
kyberdorvvolašvuođa uhkiide. 

EU ollašuhttá ja ovddida ruoná transmišuvnna 
gudneáŋgirit ja árvvas vuogi mielde. 
• Árvvas transmišuvdna dáhkida vuoigatvuođaid, 

buresbirgejumi ja birgenlági buohkaide, fuolakeahttá 
sin duogážis, ruovttueatnamis dahje orrun- dahje 
šaddanbáikkis, lagasvuođa prinsihpa doahttalemiin. 

• Árvvas transmišuvnnas adnojuvvo ávvir 
earenoamážit  unnitloguid ja rašes sajádagas 
orruid, dego eamiálbmogiid, vuoigatvuođain. 

• Suopma ovddida luonddu ja dálkkádaga dáfus 
ceavzilis vuovdepolitihka, fuolahettiin seammas 
eanan- ja vuovdedoallosektora doibmiid dárbahassii 
buori kompensašuvnnas.

• Fossiila boaldámušain luhppojuvvo.
• Supmii ásahuvvo biodiversiteahttaláhka luonddu 

máŋggahápmásašvuođa suodjaleami várás. 

Juohke nuoras lea ovttalágán vejolašvuohta šaddat 
riikkaidgaskasažžan ja eakti vejolašvuohta lihkadit 
lupmosit EU:s sihke oahpásnuvvat olbmuide dan 
eará ravddain.  
• Riikkaidgaskasašvuohta lea skuvlenvuogádaga 

giddes oassi, ja  riikkaidgaskasaš oahput ja 
dutkosat dovddastuvvojit rájiid rastá 

• Nuoraide lea dárbahassii fállun ja ipmirdahtti diehtu 
riikkaidgaskasažžan šaddama vejolašvuođain 

• Organisašuvnnaide fállojuvvo doarjja 
riikkaidgaskasažžan šaddamii ja eará 
eurohpalaš nuoraiguin deaivvadeapmái 

• Stuđeanta- ja nuoraidlonohallamat sihke 
riikkaidgaskasaš (ml. EU-) hárjehallamat leat 
olahahttit ja geasuheaddjit sierralágán nuoraide 
duogážis fuolakeahttá. 

• Riikkaidgaskasašvuohta adnojuvvo árvvus. 
Riikkaidgaskasaš stuđeanttat váldojuvvojit mielde 
ja sii gullojuvvojit servošiin. Nuorain lea iežaset 
duogážis ja opmodagas fuolakeahttá vejolašvuohta 
boahtit Supmii ja stuđeret sihke háloset mielde 
báhcit orrut Supmii. 

Heađuštus, vaššisáhka ja disinformašuvdna, mat 
levvet sosiála medias, mollejit iežaset oasi mielde 
demokratiijamet. Daningo some ii dovdda riikkaid 
rájiid, čuolmmaide galgá darvánit riikkaidgaskasaš 
dásis. 
• Vaššisáhka ja vašširihkkosat girjejuvvojit EU 

vuođđosoahpamušas logahallojuvvon EU-rihkkosiid 
listui. 

• Vaššisáhka mearriduvvo ráŋggáštusvuložin oba 
EU:s.

• Badjeriikkalaš sosiálalaš media fitnodagat, 
dego Meta Platforms ja Twitter, merrejuvvojit 
bargat doaibmastandárddaid ovttaiduhttima várás 
sihke vaššisága ja -rihkkosiid sihke heađuštusa 
ovddalgihtii caggama dihte. 

Riikkavuložiid medialohkan- ja digimáhtut 
ovdánahttojuvvojit, vai buohkat sáhttet ávkahuvvat 
digitalisašuvnnas ja resilieansa nanostuvvá.  
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