Euroopan unionin nuorisostrategia 2019–2027
Eurooppalaiset nuorisotavoitteet ja arvot
LÄHDE JA LISÄTIETOA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN

#1 EU:N TUOMINEN LÄHELLE NUORIA
TAUSTATIETOA

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.
TAVOITE

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

#2 KAIKKIEN SUKUPUOLTEN VÄLINEN
YHDENVERTAISUUS
TAUSTATIETOA

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+20-nuoret.
TAVOITE

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

#3 OSALLISTAVAT YHTEISKUNNAT
TAUSTATIETOA

Joka kolmas nuori Euroopassa elää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhan alaisena. Monet heistä eivät pääse sosiaalisten
oikeuksiensa piiriin. Monet kohtaavat edelleen moninaista syrjintää,
kokevat ennakkoluuloja ja viharikoksia. Uudet maahanmuuttoon
liittyvät ilmiöt toivat mukanaan useita sosiaalisia ja osallisuuteen liittyviä haasteita. Siksi on elintärkeätä työskennellä kaikkien nuorten
oikeuksien toteutumisen puolesta, mukaan lukien kaikkein syrjäytyneimmät ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääneet.
TAVOITE

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

#4 TIEDONSAANTI JA RAKENTAVA VUOROPUHELU
TAUSTATIETOA

Nuorilla on vaikeuksia tarkistaa saamansa tiedon paikkansapitävyys ja luotettavuus. Heidät pitää varustaa paremmin, jotta he osaavat suunnistaa mediamaailmassa ja osallistua rakentavaan vuoropuheluun.
TAVOITE

Varmistetaan, että nuorilla on entistä paremmat mahdollisuudet
saada luotettavaa tietoa, ja tuetaan heidän kykyään arvioida tietoa
kriittisesti sekä ryhtyä osallistavaan ja rakentavaan vuoropuheluun.

#5 MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI
TAUSTATIETOA

Merkittävä ja yhä suurempi määrä nuorista ympäri Eurooppaa ilmaisee huolensa mielenterveysongelmien, esimerkiksi stressin,
levottomuuden, masennuksen ja muiden mielenterveyssairauksien
yleisyydestä ystäviensä joukossa. Nuoret mainitsevat syiksi kohtaamansa valtavat yhteiskunnalliset paineet ja ilmaisevat tarvitsevansa
parempia nuorten mielenterveyspalveluja.
TAVOITE

Edistetään henkistä hyvinvointia ja lopetetaan mielenterveysasioilla
leimaaminen. Näin voidaan edesauttaa kaikkien nuorten sosiaalista
osallisuutta.

#6 MAASEUTUNUORTEN TUKEMINEN
TAUSTATIETOA

Huolimatta EU:n laajuisesta sitoutumisesta maaseudun kehittämiseen ja ottaen huomioon, että vuonna 2015 melkein kolmannes
EU:n väestöstä asui maaseutualueilla, kaupungeissa ja maaseudulla asumisen välillä on merkittäviä eroja. Siksi on tärkeää turvata
yhtäläiset mahdollisuudet niin kaupungeissa kuin maaseutualueilla
asuville nuorille.
TAVOITE

Luodaan olosuhteet, jotka mahdollistavat nuorille kykyjensä toteuttamisen maaseutualueilla.

#7 LAATUTYÖPAIKKOJA KAIKILLE
TAUSTATIETOA

Nuoret kärsivät korkeasta nuorisotyöttömyydestä, epävarmoista
ja hyväksikäyttävistä työoloista sekä syrjinnästä työmarkkinoilla ja
työpaikoilla. Tulevia työmahdollisuuksia koskevan tiedon ja sopivien
taitojen puute estää nuoria pääsemästä täysin mukaan työmarkkinoille. Näin ollen tarvitaan toimenpiteitä, jotta kaikille voidaan taata
laadukkaita työpaikkoja.
TAVOITE

Taataan helppopääsyiset työmarkkinat, jotka mahdollistavat laadukkaat työpaikat kaikille nuorille.

#8 LAADUKASTA OPPIMISTA
TAUSTATIETOA

Koulutus on edelleen avain aktiiviseen kansalaisuuteen, osallistavaan yhteiskuntaan ja työllistyvyyteen. Tästä syystä meidän on laajennettava näkemystämme 2000-luvun koulutuksesta painottaen
enemmän monialaisia taitoja, opiskelijakeskeistä oppimista ja epävirallista koulutusta. Näin saavutetaan aidosti yhtäläinen ja yleinen
pääsy laadukkaaseen oppimiseen.
TAVOITE

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

#9 TILOJA JA OSALLISTUMISTA KAIKILLE
TAUSTATIETOA

Nuoret ovat aliedustettuja heihin vaikuttavissa päätöksentekoprosesseissa, vaikka heidän sitoutumisensa olisi demokratian kannalta
elintärkeää. He tarvitsevat omissa yhteisöissään fyysisiä tiloja tukemaan heidän henkilökohtaista, kulttuurista ja poliittista kehitystään.
TAVOITE

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

#10 KESTÄVÄ VIHREÄ EUROOPPA
TAUSTATIETOA

Kulutamme nykyään niin paljon, että ympäristömme ei kestä sitä.
Yhteiskunnan on toimittava ilmastonmuutosta ja yhä suurempia
ympäristöuhkia vastaan. Mutta yhteiskuntamme ei voi ratkaista ongelmaa, jonka olemassaoloa se ei halua myöntää. Siksi kaikkien,
myös nuorten on alettava ottaa vastuuta toimistaan ja niiden vaikutuksista tulevien sukupolvien elämään. Kestävä elämäntapa ei ole
enää vain vaihtoehto, vaan velvollisuus.
TAVOITE

Tehdään yhteiskunta, jossa kaikki nuoret ovat ympäristöasioissa aktiivisia ja tiedostavia ja kykenevät muuttamaan omaa jokapäiväistä
elämäänsä.

#11 NUORISOJÄRJESTÖT JA EUROOPPALAISET OHJELMAT
TAUSTATIETOA

Miljoonat nuoret osallistuvat nuorisojärjestöihin ja eurooppalaisiin
nuoriso-ohjelmiin, jotka tukevat heidän aktiivista kansalaisuuttaan
ja kehittävät heidän elämäntaitojaan. Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset nuoriso-ohjelmat ovat kuitenkin alirahoitettuja, niiltä puuttuu
arvostusta eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua niihin.
TAVOITE

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

