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Finländska ungdomar är positivt inställda 
till EU och intresserade av politik och 
samhället. Unga åsidosätts ändå ofta 
när beslut om sådant som är viktigt för 
dem fattas, och till och med i beslut som 
gäller dem själva. Ett mål för Europaåret 
för ungdomar 2022 är att lyfta fram de 
ungas röst i beslutsfattandet.

Europaåret för ungdomar ska också 
ha långsiktiga effekter på ungas 
deltagande och välbefinnande. Arvet 
efter temaåret ska vara konkreta och 
verkningsfulla åtgärder som stöder de 

ungas delaktighet i det demokratiska 
beslutsfattandet, så att EU också 
återspeglar de unga och de kan uppleva 
unionen som sin.

Fredagen den 11 november 2022 
samlades finländska ungdoms
organisationer för att diskutera hur 
temaårets arv ska göras varaktigt. I det 
här dokumentet presenteras ungdoms
organisationernas tre gemensamma 
teser och lösningar som de vill att 
beslutsfattarna i Finland och EU ska 
förbinda sig till.
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Unga ska vara med och representerade 
i beslutsfattandet på alla politiska nivåer: 
lokalt, regionalt, nationellt, i Europa och 
globalt. 

Unga bör få stöd i påverkandet genom att 
de tillgodoses med den information och de 
resurser som behövs. Påverkandet ska ske 
på de ungas villkor. Man ska kommunicera 
öppet till de unga om deltagandets 
verkliga effekter och betydelse. Särskild 
uppmärksamhet ska fästas vid att höra 
unga som tillhör minoriteter eller har en 
sårbar ställning.

Allt fler beslutsfattare inkluderar unga utan 
att det har någon egentlig effekt. Det här 
kallas för ”ungdomstvätt” och slösar de 
ungas värdefulla tid och resurser, samt gör 
även aktiva unga cyniska.

Ungdomsorganisationernas lösningar:

Fungerande strukturer för ungas delaktighet och 
påverkan måste utvecklas.
• Ställningen för ungdomsfullmäktige måste 

stärkas. Fullmäktiges närvaro och yttranderätt 
i alla nämnder, fullmäktigen och styrelser skrivs 
in i lagen. Ett ungdomsfullmäktige inrättas i 
Europaparlamentet.

• Organ där unga kan höras och påverka, såsom 
ungdomsråd, inrättas i ministerierna och 
EUorganen.

• EU:s ungdomsdialog görs till en del av de politiska 
processerna i enlighet med EU:s ungdomsstrategi. 
EU:s ungdomsdialog utvecklas till en metod som 
genuint påverkar och engagerar.

• EUmedlemsländerna ska förpliktas att lagstifta om 
hörande av unga. 

• Varje medlemsland bör ha en ungdomsminister. 

En bedömning av konsekvenserna för unga blir en 
del av all politisk och administrativ beredning i Finland, 
EU och FN.
• Som en del av bedömningen av konsekvenserna för 

unga (Youth test) hör man unga samt kartlägger och 
förhindrar förändringarnas negativa effekter för dem.

• Indikatorer som beskriver hur delaktigheten 
förverkligas för olika grupper av ungdomar utvecklas 
och introduceras. Delaktigheten utvärderas också 
utifrån samhälleligt deltagande. 

 1. INGEN  
”UNGDOMSTVÄTT”  

UTAN VERKLIG PÅVERKAN
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Ungas intresse för EU ökar, vilket syns bland 
annat som ökad röstningsaktivitet i Europa
parlamentsvalen.
• Partierna ställer upp fler unga kandidater och 

skapar incitament som uppmuntrar partierna att 
beakta unga.  

• Sätt att sänka den ekonomiska tröskeln för att 
ställa upp som kandidat utreds. 

En plan för att sänka rösträttsåldern för Europa
parlamentsvalet och sänker åldersgränsen för att 
lägga fram europeiska medborgarinitiativ till 16 
år utarbetas.
• För unga som inte ännu får rösta införs 

europeiska ungdomsinitiativ. 
• Kraven för undertecknande av europeiska 

medborgarinitiativ bör lättas.

Beslutsfattarna för en kontinuerlig dialog med 
unga, inklusive unga som tillhör minoriteter, för att 
skapa sig en uppdaterad förståelse om ungas liv, 
drömmar och oro.

Varje ung person upplever EU – och Finland – som 
sitt.
• Medvetenheten om EU, dess värderingar 

och karriärmöjligheterna inom unionen ökas 
genom hela utbildningsstigen som en del av 
demokratifostran och läroanstalternas läroplaner.

• Unga bör få information om EU på deras villkor 
och i deras kanaler, på ett sätt som är tillgängligt 
för dem och med beaktande av flerspråkighet.

• Organisationer som främjar ungas medvetenhet 
om EU bygger upp unionens igenkännlighet 
både genom fysiska evenemang och genom att 
utnyttja de senaste plattformarna inom sociala 
medier.

• Delaktigheten för unga med utländsk 
bakgrund och samiska unga i det finländska 
samhället och Europa stärks, och man satsar 
på deras delaktighet och ökar medvetet deras 
representation i Finland och EU.

• Mikrofinansiering med lätt rapportering beviljas 
för samarbetsprojekt för unga.

Partierna lyfter fram EU-frågor på agendan för 
riksdagsvalen.
• Man kommunicerar med unga på ett 

lättillgängligt sätt och lyfter konsekvent fram 
exempelvis sambanden mellan nationellt och 
internationellt beslutsfattande.

Ungas expertis erkänns – deras perspektiv bidrar 
till bättre beslut.

De ungas och ungdomsorganisationernas 
kunskaper om EU:s påverkningsmöjligheter bör 
ökas. 

Beslutsfattarnas förståelse för meningsfullt 
deltagande av unga ökas.
• Hinder för ungas möjligheter att påverka 

identifieras och avlägsnas.
• Ungas deltagande har en verklig effekt, som 

öppet rapporteras till de unga.
• Unga bemöts på deras egna villkor och så att 

de upplever att deras arbete ger resultat.
• FNorganisationerna och andra institutioner 

stärker sitt samarbete med den organiserade 
ungdoms- och studeranderörelsen.

• I beslutsfattande om utbildning (inklusive det 
europeiska området för utbildning och de 
europeiska högskolenätverken) säkerställer man 
att de studerande inkluderas.
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Situationen gällande ungas psykiska hälsa, som 
var dålig sedan tidigare, blev krisartad under 
coronapandemin. Pandemin och restriktionerna 
påverkade ungas välbefinnande och lärande, 
och fördjupade samtidigt ojämlikheten mellan 
unga och anhopningen av illamående. Unga bör 
beaktas som en särskild grupp i pågående och 
eventuella framtida omfattande samhälleliga 
kriser och förändringar.

För att den oroande utvecklingen ska 
kunna vändas måste man hitta lösningar 
på utmaningar gällande ungas delaktighet, 
välbefinnande, jämlikhet och jämställdhet på alla 
nivåer i politiken. Ungas välbefinnande måste 
lyftas fram som ett centralt mål i exempelvis 
riksdags och europaparlamentsvalen. 

Unga och det kunnande de skaffar sig i olika 
situationer ska värdesättas. Långsiktigt arbete 
bland unga möjliggörs genom finansiering och 
strukturer. 

Principerna enligt EU:s pelare för sociala 
rättigheter, bland annat minimiinkomst och 
förebyggande av marginalisering och fattigdom, 
ska förverkligas på ett konkret sätt för att trygga 
EUmedborgarnas grundläggande rättigheter.

Ungdomsorganisationernas lösningar:

Ungdomsgarantin uppdateras till en 
framtidsgaranti, som omfattar utbildnings, 
mentalvårds och sysselsättningstjänster.
• Terapigarantin förverkligas fullt ut och över 

hela landet.
• Det förebyggande arbetet stärks bland annat 

genom att utöka stödet för psykisk hälsa vid 
läroanstalterna, öka resurserna för elev och 
studerandevården samt skolungdoms och det 
övriga ungdomsarbetet.

• Undersökningar av den psykiska hälsan 
ska tas i bruk vid sidan av fysiska hälsounder
sökningar för alla unga.  

• Lösningar på mentalhälsokrisen sökes 
även i samhällets strukturer, exempelvis i 
sysselsättnings och utbildningspolitiken samt 
den sociala tryggheten.

• Psykoterapeututbildningen blir avgiftsfri och 
intagningsplatserna utökas på alla inhemska 
språk.  

• Mentalvårdstjänster på samiska byggs upp och 
stärks. Även tjänsterna på andra språk utökas.

• EU:s kommande strategi för psykisk hälsa 
beaktar ungas välbefinnande helhetsmässigt, 
bland annat förhållandet till naturen, hobbyer 
och motion, samt vägleder medlemsstaterna 
att främja dem.

• Terapigarantin utvidgas till hela EU och arbetet 
mot psykiska problem utökas.

 2. MAN MÅSTE TA HAND  
OM DE UNGA NU OCH 

MINSKA OSÄKERHETS
FAKTORERNA I FRAMTIDEN
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Unga garanteras tillräcklig utkomst och ett 
meningsfullt arbete.
• Ungas behov beaktas i helhetsreformen av den 

sociala tryggheten.
• Studiestödet höjs med minst 100 euro, dess 

lånebetoning minskas och antalet stödmånader 
ökas. Tvåstegsmodellen för stödet avskaffas. 

• Ungas ställning i arbetslivet förbättras.
• Pensionssystemets hållbarhet ska värnas 

om så att systemet är rättvist även för de unga 
generationerna. 

• Ungas aktivitet i affärslivet bör stödjas bland 
annat genom ändamålsenliga företagsstöd. 
Företagande och ekonomisk kunskap ska ingå 
i studierna. 

• Oavlönad praktik förbjuds internationellt.
• EU bör ge en rekommendation för miniminivåer 

för arbetsvillkor och social trygghet.

Utbildningens resurser och kvalitet tryggas 
i Finland över regeringsperioderna genom 
att vi förbinder oss till en tydligt definierad 
finansieringsnivå som motsvarar finansieringen i de 
övriga nordiska länderna.
• Utbildningen garanteras en stabil och förutsägbar 

basfinansiering. Fokuset på prestationer i 
utbildningen mildras. Intagningsplatserna till 
utbildningen ska utökas och finansieras fullt ut. 

• Studiehandledarna ska ha högst 150 studerande 
per handledare.

• Stödet för lärande förbättras. Utbildningen 
utvecklas utifrån de studerandes perspektiv samt 
med fokus på kvalitet, internationalisering och 
tillgänglighet.

• Informellt lärande uppmuntras, och erfarenhet 
och kunnande som man fått bland annat genom 
organisationer erkänns i arbetslivet och vid 
läroanstalter. 

Varje ung person får leva, utöva hobbyer och delta 
i samhället utan att utsättas för trakasserier eller 
diskriminering i någon form.
• Unga är jämlika såväl i förhållande till varandra 

som i förhållande till andra åldersgrupper. 
• Segregation, rasism, fördomar och kvinnohat 

samt alla typer av diskriminering i strukturer och 
attityder bekämpas. Ungas förståelse för sina 
grundläggande rättigheter, såsom yttrandefrihet 
och rätten att bli hörd och delta, stöds. 

• Man förebygger en samhällelig polarisering i 
Finland och Europa.  

• Segregation i arbetslivet bekämpas inom 
EU, bland annat genom att grunda och 
långsiktigt finansiera en Girls in STEMgrupp 
för att bekämpa den kraftiga obalanseni 
könsfördelningen inom de tekniska branscherna.

• Unga som tillhör minoriteter deltar i strukturer 
för påverkan, såsom kommunernas och 
välfärdsområdenas ungdomsfullmäktige, och stöd 
och resurser för detta garanteras.

• Ungdomsarbete för samiska ungdomar ordnas på 
deras eget språk.

• Majoritetsbefolkningens kunskap om olika 
minoriteter ökas.

• Jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter 
görs till en del av utbildningarna inom den 
pedagogiska sektorn och ungdomssektorn.

• Lagstiftningen om hatretorik förnyas för att 
bättre identifiera hatretorik mot olika minoriteter. 

Finansieringen för ungdomssektorn – 
såväl det kommunala ungdomsarbetet som 
frivilligorganisationer – ska vara tillräcklig, stabil 
och förutsägbar överallt i Europa, så att sektorn på 
lång sikt kan svara på de samhälleliga behov som 
berör unga och förebygga illamående bland unga.
• Mindre projektfinansiering, mer basfinansiering.
• EU-finansieringen, inklusive Erasmus+ och 

ALMA, ska vara tillräcklig, lättillgänglig, 
inkluderande och relevant för såväl unga som 
sökande (läroanstalter och organisationer).

• Grunderna för organisationernas finansiering 
gällande hur finansieringen bättre kan stöda 
verksamheten i exempelvis olika slags och olika 
stora organisationer utreds.  

• Ansökan om projektfinansiering och 
rapporteringsskyldigheterna görs lättare, så att 
även mindre aktörer har förutsättningar för att 
söka dem, i synnerhet i EUprojekt.  
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 3. VI BEHÖVER ETT ENHETLIGT 
EU SOM AGERAR I ENLIGHET MED 

SINA VÄRDERINGAR FÖR ATT 
LÖSA VÅR TIDS OCH FRAMTIDENS 

BRÄNNANDE UTMANINGAR

EU bör föra en ambitiös och verkningsfull 
politik för att lösa de problem som kräver 
gränsöverskridande samarbete. EU 
bör hålla fast vid sina värderingar samt 
outtröttligt utveckla och främja dem i all sin 
politik, såväl inom som utanför unionen.

Vi lever i en kritisk tid när det gäller vår 
planet. För att de unga ska ha en framtid 
krävs snabba, omfattande och effektiva 
åtgärder för att stoppa de globala kriserna, 
såsom klimatkrisen och förlusten av 
biologisk mångfald.

Ungdomsorganisationernas lösningar:

EU är en aktiv förespråkare för de värderingar som 
finns inskrivna i dess fördrag, såsom demokrati, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
rättsstatsprincipen.
• All inrikes och utrikespolitik i EU och dess 

medlemsstater ska basera sig på EU:s värderingar.
• EU ska förhålla sig allvarligt till både medlemsstaters 

och samarbetspartners kränkningar av mänskliga 
rättigheter och reagerar på dem, oavsett om det är 
fråga om en stat eller ett företag. Vid behov avslutar 
EU sitt ekonomiska beroende av sådana länder 
och samarbetspartner som upprepat och grovt har 
kränkt mänskliga rättigheter.

• EU ska stöda strukturella förändringar som 
garanterar förverkligande av mänskliga rättigheter 
genom experthjälp och finansiering.

• EU ska hjälpa nödställda såväl i och utanför 
Europa exempelvis genom att ingripa i 
människohandel, främja en asylpolitik som baserar 
sig på mänskliga rättigheter, införa humanitära 
visum och göra det möjligt att söka asyl från 
ursprungslandet.

• Stipendieprogrammet Students at Risk ska tas i 
bruk på EUnivå.
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EU tryggar och främjar rättigheterna för de 
människor som är bosatta inom dess område.
• Samerna erkänns som ursprungsfolk i EU:s 

beslutsfattande, och minoritetsspråkens ställning 
stärks.

• Kunskapen om samerna ökas på europeisk 
nivå.

• EU ska eftersträva avgiftsfri och högklassig 
utbildning för alla.

• EU ska skydda olika minoriteter och sårbara 
grupper samt tryggar deras rättigheter.

• EU ska öka finansieringen för utveckling av 
utbildning och vetenskap och garanterar 
därmed utbildningens kvalitet och studiefrid samt 
minskar bland annat studiernas prestationsfokus.

Unga ska vara medvetna om sina rättigheter, som 
gäller hela befolkningen eller en viss grupp, såsom 
barn, unga, personer med funktionsnedsättningar, 
ursprungsfolk eller kvinnor.
• Unga ska informeras om sina rättigheter och 

erbjuds hjälp i situationer där deras rättigheter 
kränks.

EU och Finland främjar fastställande och 
erkännande av ungas rättigheter på global nivå.

Unga, fred och säkerhet, det vill säga 
2250tematiken, beaktas när EU:s säkerhet som 
helhet analyseras.
• De ungas roll som aktiva aktörer inkluderas 

i den strategiska kompass som styr EU:s 
utrikespolitik.

• EU och NATO integrerar 2250tematiken i 
alla områden i politiken och stöder sina 
medlemsstater i verkställandet av 2250.

Vi kan bekämpa, förebygga och lösa kriser 
effektivare tillsammans.
• Finland och EU främjar och fattar beslut som 

stöder bekämpningen av klimatförändringen 
och utarmningen av den biologiska 
mångfalden såväl i Europa som globalt.

• EU och dess medlemsstater anpassar och 
förbereder sig samordnat för klimatförändringens 
effekter, exempelvis genom att ta emot 
klimatflyktingar på ett socialt hållbart sätt.

• EU samordnar de gemensamma svaren på 
energikrisen på ett 
rättvist sätt och så att den gröna övergången 
påskyndas.

• EU främjar försörjningsberedskapen genom 
att möjliggöra ekologisk (såsom växtbaserad 
livsmedelsproduktion och naturnäringar) och 
lönsam lokal livsmedelsproduktion i hela EU, 
även i Finland.

• EU fortsätter stödja Ukraina, så att freden kan 
återställas i Europa.

• EU effektiviserar sitt säkerhetspolitiska 
beslutsfattande och tar en ledande roll i det 
internationella svaret på dagens och framtidens 
cybersäkerhetshot.

EU genomför och främjar en grön övergång på ett 
ambitiöst och rättvist sätt.
• En rättvis övergång tryggar rättigheter, 

välbefinnande och utkomst för alla, oberoende 
av deras bakgrund, hemland eller bostads eller 
födelseort, i enlighet med närhetsprincipen.

• I en rättvis övergång tryggar man särskilt 
rättigheterna för minoriteter och sårbara 
grupper, såsom ursprungsfolk.

• Finland främjar en hållbar skogspolitik med 
tanke på naturen och klimatet, och säkrar 
samtidigt tillräcklig kompensation för aktörer inom 
jord och skogsbrukssektorn.

• Fossila bränslen avskaffas.
• Finland stiftar en biodiversitetslag för att skydda 

mångfalden i naturen.

Alla unga har lika möjligheter till internationalisering 
och genuina möjligheter att röra sig fritt inom EU 
och lära känna människor från olika delar av Europa.
• Internationalitet är en integrerad del av 

utbildningssystemet, och internationella studier 
och examina erkänns över gränserna.

• Unga erbjuds tillräcklig och begriplig information 
om möjligheterna till internationalisering.

• Organisationer erbjuds stöd för 
internationalisering och träffar med andra 
europeiska unga.

• Studerande- och ungdomsutbyten samt 
internationella (inkl. EU-) praktikperioder 
är tillgängliga och lockande för unga personer 
oberoende av bakgrund.

• Internationalitet värdesätts. Internationella 
studerande inkluderas och man lyssnar på dem i 
gemenskaperna. Unga, oberoende av bakgrund 
och tillgångar, har möjlighet att komma till Finland 
för att studera och även stanna kvar i landet om 
de vill.

Trakasserier, hatretorik och desinformation i 
sociala medier bidrar till att bryta ner vår demokrati. 
Eftersom sociala medier inte känner några 
statsgränser måste man ta tag i problemen på 
internationell nivå.
• Hatretorik och hatbrott skrivs in på listan över 

EUbrott i Europeiska unionens fördrag.
• Hatretorik blir straffbart i hela EU.
• Multinationella sociala medieföretag, såsom 

Meta Platforms och Twitter, regleras för att 
förenhetliga verksamhetsstandarderna samt 
förebygga hatretorik, hatbrott och trakasserier.

Medborgarnas medieläskunnighet och digitala 
färdigheter utvecklas så att alla kan dra nytta av 
digitaliseringen och resiliensen stärks.
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		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Ohitettiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
