
• EU:n päätöksenteon kaikilla 
tasoilla taataan todellinen 
osallistaminen ja vuoropuhelu 
nuorten kanssa parantamalla 
olemassa olevia 
osallistumiskeinoja ja luomalla 
uusia.

• Varmistetaan kaikille yhtäläinen 
pääsy laadukkaaseen, 
puolueettomaan ja 
nuorisoystävälliseen tietoon siitä, 
kuinka EU toimii, kuinka 
toimintaan pääsee mukaan ja 
mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

• Käynnistetään ja lisätään 
koulutusta Euroopasta ja EU:sta 
muodollisissa ja epämuodollisissa 
oppimisympäristöissä.

• Taataan kaikille jäsenmaille 
tasapuolinen edustus poliittisissa 
ja hallinnollisissa EU-elimissä, 
tasavertaisen kansalaisuuden 
periaatteen mukaisesti.

• Lisätään EU:n nuoriso-ohjelmien 
rahoitusta ja vaikuttavuutta.

• Lisätään nuorten luottamusta 
EU-projektiin puuttumalla 
demokratiavajeeseen ja 
lisäämällä läpinäkyvyyttä.

• Vakiinnutetaan 
nuorisoystävällisyyden, 
vaikuttavuuden ja merkityksen 
arviointi toimivaksi käytännöksi 
kaikessa EU-politiikassa.

Nuorisotavoitteet (Youth Goals) ovat nuoriin liittyvän 
Jäsennellyn Vuoropuhelun 2017-18 lopputuloksia. Ne 
edustavat nuorten mielipiteitä kaikkialta Euroopasta.

EU:N TUOMINEN LÄHELLE 
NUORIA

Edistetään nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
eurooppalaiseen projektiin, ja rakennetaan silta 
EU:n ja nuorten välille luottamuksen 
palauttamiseksi ja osallistumisen lisäämiseksi.

Yhä suurempi osa nuorista ei luota EU:hun, ja heillä on 
vaikeuksia ymmärtää sen periaatteita, arvoja ja toimintaa. 
EU-prosessien sisältämät demokratiavajeet on myös 
tunnistettu yhdeksi euroskeptisyyden syistä nuorten 
keskuudessa.
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• Vastustetaan syrjintää ja 

varmistetaan yhtäläiset oikeudet 
kaikille sukupuolille kulttuurisessa, 
poliittisessa ja sosioekonomisessa 
elämässä. 

• Tiedostetaan laajasti sukupuoleen 
perustuva epätasa-arvo ja syrjintä, 
erityisesti mediassa.

• Lopetetaan sukupuoleen perustuva 
väkivalta kiinnittämällä siihen 
huomiota ja taistelemalla 

tehokkaasti sitä vastaan kaikissa sen 
muodoissa.

• Karsitaan stereotyyppiset 
sukupuoliroolit ja omaksutaan 
monimuotoiset sukupuoli-
identiteetit koulutusjärjestelmissä, 
perhe-elämässä, työpaikoilla ja 
muillakin elämänalueilla.

• Lopetetaan sukupuoleen perustuva 
rakenteellinen syrjintä 
työmarkkinoilla ja varmistetaan 

yhtäläiset oikeudet, eteneminen ja 
mahdollisuudet.

• Varmistetaan sama palkka samasta 
työstä ja tasa-arvoinen hoivatöiden 
vastuunjako.

• Varmistetaan yhtäläinen pääsy 
muodolliseen ja epämuodolliseen 
koulutukseen ja että 
koulutusjärjestelmien suunnittelu 
noudattaa sukupuolisensitiivisiä 
lähestymistapoja.

Varmistetaan kaikkien sukupuolten välinen 
yhdenvertaisuus sekä sukupuolisensitiiviset 
lähestymistavat nuoren ihmisen kaikilla 
elämänalueilla.

Sukupuoleen perustuva syrjintä vaikuttaa yhä moniin 
nuoriin, erityisesti nuoriin naisiin. Yhtäläiset 
mahdollisuudet ja oikeuksien toteutuminen on 
varmistettava kaikille eri sukupuolia oleville nuorille, 
mukaan lukien muunsukupuoliset ja LGBTQI+-nuoret.

KAIKKIEN SUKUPUOLTEN 
VÄLINEN YHDENVERTAISUUS

www.youthgoals.eu



TIEDONSAANTI JA RAKENTAVA 
VUOROPUHELU

MIELENTERVEYS JA 
HYVINVOINTI

Varmistetaan, että nuorilla on entistä parempi 
pääsy luotettavaan tietoon, ja tuetaan heidän 
kykyjänsä arvioida tietoa kriittisesti sekä ryhtyä 
osallistavaan ja rakentavaan vuoropuheluun. 

Nuorilla on vaikeuksia tarkistaa saamansa tiedon 
paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta. Heidät pitää varustaa 
paremmin suunnistamaan mediamaailmassa ja 
osallistumaan rakentavaan vuoropuheluun.
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• Rohkaistaan itsensä tuntemisen ja 

vähemmän kilpailuhenkisen 

ajattelutavan kehittämistä edistämällä 

yksilöllisten taitojen ja vahvuuksien 

arvostamista.

• Turvataan mielenterveysongelmista 

kärsivien ihmisten oikeudet työhön ja 

opiskeluun sekä sairauden aikana että 

sen jälkeen, jotta voidaan varmistaa 

heille mahdollisuudet jatkaa 

tavoitteidensa toteuttamista.

• Kehitetään kaikki huomioon ottava ja eri 

osa-alueet yhdistävä lähestymistapa, 

joka tarjoaa mielenterveyspalveluita 

kaikille, 

erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville          

ryhmille                    

• Tarjotaan kaikille nuorten kanssa 

työskenteleville ammattilaisille, samoin 

kuin perheenjäsenille ja ystäville, 

laadukasta mielenterveysasioiden 

ensiapukoulutusta.

• Tarjotaan kaikki nuoret huomioivia, 

heitä kunnioittavia ja hyvin rahoitettuja 

hoitoja, sisällyttämällä korkeatasoisia 

mielenterveyspalveluita kaikissa 

sairaanhoitolaitoksissa.

• Keskitetään huomiota 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka 

varmistavat nuorilla olevan tarvittavat 

tiedot ja taidot paremman 

mielenterveystason saavuttamiseen.

• Torjutaan mielenterveysasioihin 

liittyvää leimaamista kehittämällä 

ohjelmia tietoisuuden lisäämiseksi.

Edistetään mielenterveyttä ja lopetetaan 
mielenterveysasioilla leimaaminen. Näin voidaan 
edesauttaa kaikkien nuorten pääsemistä mukaan 
yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Merkittävä ja yhä suurempi määrä nuorista ympäri Eurooppaa 
ilmaisevat huolensa mielenterveysongelmien (stressi, 
levottomuus, masennus ja muut mielenterveyssairaudet) 
yleisyydestä ystäviensä joukossa. Nuoret mainitsevat syiksi 
kohtaamansa valtavat yhteiskunnalliset paineet ja ilmaisevat 
tarpeensa saada parempia nuorten mielenterveyspalveluita.

KAIKILLE AVOIMET 
YHTEISKUNNAT

Mahdollistetaan ja varmistetaan, että kaikki 
nuoret pääsevät mukaan yhteiskunnan 
jäseniksi.

Joka kolmas nuori Euroopassa elää köyhyyden ja syrjäytymisen 
uhan alaisena. Monet heistä eivät pääse sosiaalisten oikeuk-
siensa piiriin. Monet kohtaavat edelleen moninaista syrjintää, 
kokevat ennakkoluuloja ja viharikoksia. Uudet maahan-
muuttoon liittyvät ilmiöt toivat mukanaan useita sosiaalisia ja 
inkluusioon liittyviä haasteita. Siksi on elintärkeätä työskennellä 
kaikkien nuorten oikeuksien toteutumisen puolesta, mukaan 
lukien kaikkein syrjäytyneimmät ja ulkopuolelle jäävät.

• Kannustetaan nuoria olemaan kriittisiä 
ja vastuullisia tiedon käyttäjiä ja 
tuottajia.

• Varmistetaan, että nuorilla on kyky 
tunnistaa ja raportoida toistuvasti 
virheellisistä uutisista sekä tarkistaa 
käytettyjen uutislähteiden 
paikkansapitävyys.

• Varmistetaan, että nuorilla on kyky 
tunnistaa vihapuhetta ja syrjintää sekä 
raportoida niistä, olivatpa kirjoitukset 
netissä tai muualla.

• Varmistetaan, että nuoret osaavat 
käydä toisia kunnioittavaa, 
suvaitsevaista ja väkivallatonta 
vuoropuhelua, niin netissä kuin 
muuallakin.

• Varmistetaan helppo pääsy 
ymmärrettävään, nuorisoystävälliseen 
tietoon, joka noudattaa eettisiä 
sääntöjä ja laatuvaatimuksia.

• Varmistetaan, että vanhemmilla ja 
huoltajilla sekä kaikilla nuorten 
koulutuksessa ja kasvatuksessa 
mukana olevilla on hyvät media- ja 
digilukutaidot ja että he ovat 
luotettavia tiedonlähteitä nuorille.

• Tarjotaan lainopillista suojelua ja 
käytetään kansainvälisiä laillisia 
sopimuksia taistelussa kaikenlaista 
syrjintää ja vihapuhetta vastaan, 
tunnistaen että nuoret ovat alttiita 
monenlaiselle syrjinnälle.

• Vahvistetaan tiedon levittämistä 
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, 
jotta voidaan varmistaa, että he ovat 
tietoisia heille tarjolla olevista tiloista, 
mahdollisuuksista ja kokemuksista.

• Varmistetaan, että kaikilla 
syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla on 
yhtäläinen pääsy muodollisiin ja 

• epämuodollisiin oppimisympäristöihin,         
koskien kaikkia inkluusion 
ulottuvuuksia.

• Vahvistetaan kaikkien koulutuksessa 
toimivien kykyjä työskennellä 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
kanssa.

• Tarjotaan enemmän tiloja, 
mahdollisuuksia, voimavaroja ja 
ohjelmia, joiden avulla lisätään 
vuoropuhelua ja sosiaalista 
yhtenäisyyttä sekä taistellaan syrjintää 
ja erottelua vastaan.

• Vahvistetaan sosiaalista tukea 
toteuttamalla oikeudet toimeentulon 
mahdollistavaan palkkaan, reiluihin 
työolosuhteisiin, yleiseen pääsyyn 
laadukkaan terveydenhuollon piiriin 
sekä varmistamalla erityistoimenpiteet 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
tukemiseksi.

• Varmistetaan, että syrjäytymisvaaras-
sa olevat nuoret osallistuvat kaikkiin 
päätöksentekoprosesseihin, ja ovat 
erityisen vahvasti mukana prosesseis-
sa, jotka liittyvät heidän omiin oikeuk-
siinsa, hyvinvointiinsa ja etuihinsa.



LAATUTYÖPAIKKOJA KAIKILLE

LAADUKASTA OPPIMISTA

Taataan avoimet työmarkkinat, jotka 
mahdollistavat laatutyöpaikkojen syntymisen 
kaikille nuorille.

Nuoret kärsivät korkeasta nuorisotyöttömyydestä, 
epävarmoista ja hyväksikäyttävistä työolosuhteista sekä 
syrjinnästä työmarkkinoilla ja työpaikoilla. Tiedon ja sopivien 
taitojen puute tulevista työmahdollisuuksista estää nuoria 
pääsemästä täysin mukaan työmarkkinoille. Näin ollen 
vaaditaan toimenpiteitä, jotta kaikille voidaan taata 
laadukkaita työpaikkoja.
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• Luodaan laadukkaita työpaikkoja, 
joissa kaikille nuorille taataan reilut 
työolosuhteet, työsopimukset ja 
oikeus elämiseen riittävään 
palkkaan.

• Turvataan sosiaalinen suojelu ja 
terveydenhoito kaikille nuorille 
työntekijöille.

• Taataan kaikille nuorille reilu 
kohtelu ja tasavertaiset 
mahdollisuudet, tavoitteena saada 
työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä 
loppumaan.

• Taataan yleinen ja yhtäläinen pääsy 
laadukkaaseen koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen.

• Varmistetaan, että kaikilla nuorilla 
on pääsy tunnustettuun ja 
hyväksyttyyn sekä riittävästi 
rahoitettuun epämuodolliseen 
oppimiseen kaikilla tasoilla.

• Edistetään ennakkoluulottomuutta 
ja tuetaan ihmissuhdetaitojen sekä 
kulttuurienvälisten taitojen 
kehittämistä.  

• Varmistetaan yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille nuorille, 
jotta he voivat kehittää tarvittavia 
taitojaan ja hankkia käytännön 
kokemusta pehmentääkseen 
siirtymää koulutuksesta 
työmarkkinoille.

• Taataan harjoitteluiden, 
oppisopimuskoulutuksen ja muiden 
työpohjaisten oppimismuotojen, 
samoin kuin vapaaehtoistyön tai 
epämuodollisen oppimisen avulla 
saavutettujen pätevyyksien 
tunnustaminen ja vahvistaminen.

• Luodaan ja otetaan käyttöön 
yksilöllisempiä, osallistavampia sekä 
yhteistyö- ja oppijakeskeisempiä 
menetelmiä koulutusprosessien 
kaikilla portailla.

• Taataan, että koulutus varustaa 
kaikki nuoret sellaisilla 
elämäntaidoilla kuten rahanhallinta 
ja terveystiedot, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveys-
tiedot. 

• Varmistetaan nuorten ja 
nuorisojärjestöjen mukanaolo 
tasavertaisena kumppanina 
työpolitiikan kehittämisessä, 
toteuttamisessa, seurannassa ja 
arvioinnissa kaikilla tasoilla.

• Varmistetaan yhtäläinen pääsy 
laadukkaaseen tietoon ja riittäviin 
tukimuotoihin nuorten 
valmentamiseksi muuttuviin 
työmarkkinoihin ja tuleviin 
työmuotoihin.

• Sisällytetään sekä muodollisiin että 
epämuodollisiin oppimisympäristöi-
hin keinoja, jotka mahdollistavat 
opiskelijan kehittää henkilökohtaisia 
taitojaan, mukaan lukien kriittistä ja 
analyyttista ajattelua, luovuutta ja 
oppimista.

• Varmistetaan, että nuorilla on pääsy 
kansalaiskasvatukseen, joka tarjoaa 
heille vankat tiedot poliittisista 
järjestelmistä, demokratiasta ja 
ihmisoikeuksista. Nämä voidaan 
saavuttaa myös yhteisötason 
kokemusten kautta, jotta edistetään 
aktiivista osallistumista.

Yhdistetään ja parannetaan oppimisen eri muotoja 
varustaen nuoret 2000-luvun jatkuvasti muuttuvan 
elämän haasteisiin.

Koulutus on edelleen avaintekijä aktiiviseen kansalaisuuteen, 
nuoret mukaan ottavaan yhteiskuntaan ja työllistymiseen. 
Tästä syystä meidän on laajennettava näkemystämme tämän 
vuosisadan koulutuksesta, painottaen enemmän 
muunneltavia taitoja, opiskelijakeskeistä oppimista ja 
epämuodollista oppimista. Näin saavutetaan aidosti 
yhtäläinen ja yleinen pääsy laadukkaaseen oppimiseen.

• Varmistetaan riittävät perus-
rakenteet haja-asutusalueilla, 
jotta voidaan tarjota nuorille 
yhtäläinen julkisten palvelujen, 
datayhteyksien ja 
asumismahdollisuuksien 
saatavuus.

• Varmistetaan, että maaseudulle 
luodaan kestäviä ja korkealaatuisia 
nuorten ulottuvilla olevia 
työpaikkoja.

• Varmistetaan, että eri toimintoja 
hajasijoitetaan nuoria varten, 
heidän kanssaan ja heidän 

toimestaan, jotta voidaan tukea 
heidän ottamistaan mukaan   
yhteiskuntaan ja tukea                          
paikallisyhteisöjä.

• Varmistetaan, että haja-asutus-
alueiden nuoret osallistuvat 
aktiivisesti päätöksenteko-
prosesseihin.

• Varmistetaan haja-asutusalueiden 
nuorille yhtäläinen pääsy 
korkeatasoiseen koulutukseen. 

• Kehitetään maaseudun positiivista 
imagoa.

• Turvataan maaseututraditioiden 

säilyminen.
1) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Statistics_on_rural_
areas_in_the_EU 

MAASEUTUNUORTEN 
TUKEMINEN

Luodaan olosuhteet, jotka mahdollistavat 
nuorille kykyjensä toteuttamisen haja-
asutusalueilla.

Huolimatta EU:n laajuisesta sitoutumisesta haja-
asutusalueiden kehittämiseen ja ottaen huomioon sen, että 
vuonna 2015 melkein kolmannes EU-väestöstä asui haja-
asutusalueilla, kaupungeissa ja maaseudulla asumisen välillä 
on merkittäviä eroja 1. Siksi on tärkeää turvata yhtäläiset 
mahdollisuudet niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla 
asuvien nuorten välillä.



• Varmistetaan, että kaikki, myös 
nuoret, ovat tietoisia toimintansa 
seurauksista ympäristölle

• Kannustetaan koko yhteiskuntaa, 
erityisesti nuoria, toimimaan 
muutoksentekijöinä 
ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen puolesta.

• Otetaan huomioon jokaisen poliittisen 
tai arkielämää koskevan päätöksen 
ympäristövaikutukset, ja samalla 
varmistetaan, että nuoret ovat 
mukana kaikessa kestävään 
kehitykseen liittyvässä 
päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

• Lisätään kansainvälistä yhteistyötä 
ympäristön kannalta haitallisten  
tuotteiden ja kulutuksen 
vähentämiseksi.

• Tuetaan ja vahvistetaan nuorten 
mahdollisuuksia toimia 
vapaaehtoistehtävissä 
ympäristönsuojelun alalla.

• Varmistetaan, että kaikilla, erityisesti 
nuorilla, on pääsy luontoystävällisiin 
palveluihin, jotta he voivat noudattaa 
kestävämpää elämäntapaa.

• Laajennetaan tutkimusta ja 
innovaatiota luontoystävällisiin 
vaihtoehtoihin ja teknologioihin.

KESTÄVÄ VIHREÄ EUROOPPA

NUORISOJÄRJESTÖT JA 
EUROOPPALAISET OHJELMAT

Tehdään yhteiskunta, jossa kaikki nuoret ovat 
ympäristöasioissa aktiivisia, tietoisia ja osaavat 
tehdä ympäristön hyväksi päätöksiä 
jokapäiväisessä elämässään.

Kulutamme nykyään niin paljon, että ympäristömme ei kestä sitä. 
Yhteiskuntamme on toimittava ilmastonmuutosta ja yhä suurempia 
ympäristöuhkia vastaan. Mutta yhteiskuntamme ei voi ratkaista 
ongelmaa, jonka olemassaoloa se ei ole halukas myöntämään. Siksi 
kaikkien, myös nuorten on alettava ottaa vastuuta toimistaan ja 
niiden vaikutuksista tulevien sukupolvien elämään. Se, että elämme 
kestävästi, ei ole valinnainen vaihtoehto vaan velvollisuutemme.
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• Varmistetaan näkyvyyttä ja tarjotaan 
laadukasta tietoa nuorisojärjestöistä ja 
eurooppalaisista nuoriso-ohjelmista 
kaikille nuorille.

• Varmistetaan riittävät resurssit EU:n 
ohjelmista nuorisojärjestöille, jotta 
nämä voivat kehittää hankkeita ja hakea 
rakennetukia pystyäkseen toteuttamaan 
tavoitteitaan ja saamaan tukea työlleen.

• Varmistetaan, että nuorisojärjestöt ja 
eurooppalaiset nuoriso-ohjelmat on 
paremmin linkitetty 
koulutusjärjestelmiin ja että ne 
tunnustetaan elämäntaitoja ja aktiivista 
kansalaisuutta edistäviksi toimijoiksi.

• Lisätään eurooppalaisten nuoriso-
ohjelmien helppopääsyisyyttä, 
varmistetaan hallintoprosessien 
nuorisoystävällisyys sekä tarjotaan 
tukea ja laadukasta tietoa kaikille 
osallistujille ja hakijoille.

• Pidetään huolta syrjäytymisvaarassa 
olevista nuorista ja tuetaan heitä, jotta 
hekin voisivat olla aktiivisia 
nuorisojärjestöissä, nuorisoryhmissä ja 
EU:n nuoriso-ohjelmissa.

• Kasvatetaan voimavaroja ja 
laajennetaan erilaisten avustusten ja 
moninaisten aloitteiden määrää, jotka 
ovat nuorisojärjestöjen ja 
nuorisoryhmien käytettävissä.

• Varmistetaan nuorten osallistuminen 
eurooppalaisten nuoriso-ohjelmien 
hallintoprosesseihin.

Varmistetaan kaikille nuorille yhtäläinen pääsy 
nuorisojärjestöihin ja eurooppalaisiin nuoriso-
ohjelmiin rakentaen yhteiskuntaa, jonka perus-
tana ovat eurooppalaiset arvot ja identiteetti.

Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset nuoriso-ohjelmat vetävät mu-
kaansa miljoonia nuoria, tukevat heidän kehittymistään aktiivisik-
si kansalaisiksi ja auttavat heitä kehittämään elämäntaitojansa. 
Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset nuoriso-ohjelmat ovat 
kuitenkin alirahoitettuja, niiltä puuttuu arvostusta, ja  ne eivät 
pysty vastaanottamaan kaikkia.

• Varmistetaan, että nuoret voivat 
riittävästi vaikuttaa kaikkiin yhteis-
kunnallisiin asioihin ja kaikkiin päätök-
sentekoprosessien vaiheisiin asialisto-
jen tekemisestä toteuttamiseen, seu-
rantaan ja arviointiin. Tähän käytetään 
nuorisoystävällisiä ja helposti löydettä-
viä välineitä ja rakenteita, ja näin 
varmistetaan, että politiikat vastaavat 
nuorten tarpeisiin.

• Varmistetaan yhtäläinen pääsy joka-
päiväiseen päätöksentekoon kaikille 
erilaista taustoista oleville nuorille.

• Lisätään nuorten osallistumista ja siten 
yhtäläistä edustusta vaalien 
järjestämisessä samoin kuin vaaleilla 
valittavissa elimissä ja muissa 
päätöksentekoelimissä kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla.

• Tehdään nuorten johtamia fyysisiä 
tiloja ja perusrakenteita, joita 
kutsutaan nuorisotiloiksi. Nämä tilat 
ovat itsenäisiä, avoimia ja turvallisia, 
kaikkien saatavilla olevia tarjoten 
ammattimaista tukea kehittymiselle ja 
varmistaen mahdollisuuksia nuorten 
osallistumiselle.

• Varmistetaan, että turvalliset virtuaali-
set nuorisotilat ovat kaikkien nuorten 

saatavilla ja että ne tarjoavat pääsyn 
tietoon ja palveluihin, samoin kuin antavat 
nuorille mahdollisuuden osallistumiseen. 
• Varmistetaan laadukkaalle nuoriso-

työlle riittävä rahoitus, yleinen tunnus-
tus ja kehittämismahdollisuudet, jotta 
voidaan vahvistaa nuorisojärjestöjä ja 
niiden roolia nuorten ottamisessa mu-
kaan yhteiskuntaan, osallistumisen 
edistämisessä ja epämuodollisen 
oppimisen tukemisessa.

• Tarjotaan nuorisoystävällistä, 
merkityksellistä ja kattavaa tietoa, jota 
on tuotettu nuorten kanssa tai jota he 
itse ovat tuottaneet nuorten 
osallistumisen mahdollistamiseksi.

TILOJA JA OSALLISTUMISTA 
KAIKILLE

Vahvistetaan nuorten demokraattista 
osallistumista ja autonomiaa sekä tarjotaan 
varta vasten nuorille tarkoitettuja tiloja kaikilla 
yhteiskunnan osa-alueilla.

Nuoret ovat aliedustettuja heihin vaikuttavissa 
päätöksentekoprosesseissa, vaikka heidän sitoutumisensa 
olisi demokratian kannalta elintärkeää. He tarvitsevat 
omissa yhteisöissään heille tarkoitettuja fyysisiä tiloja 
tukemaan heidän omakohtaista, kulttuurista tai poliittista 
kehittymistään.


