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Het Comité van Ministers, 
 
Gezien de verklaring en het actieplan die in mei 2005 in Warschau werden goedgekeurd tijdens de 3e top 
van staats- en regeringsleiders van de Raad van Europa, waarin met name wordt gesteld dat “de Raad van 
Europa zijn unieke positie op het gebied van jeugdzaken verder zal ontwikkelen”; 
 
Gezien de verklaring die het Comité van Ministers tijdens zijn 129e zitting in mei 2019 in Helsinki heeft 
aangenomen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Raad van Europa, waarin met name wordt 
gesteld dat er "meer dan ooit Europese eenheid vereist is om ook het hoofd te bieden aan nieuwe 
uitdagingen die onze samenlevingen bedreigen. Het is van vitaal belang dat de Organisatie snel en efficiënt 
reageert op nieuwe problemen in de lidstaten. (...) Met het oog daarop verbinden wij ons ertoe de unieke rol 
van de Raad van Europa als doeltreffend kader voor pan-Europese samenwerking te versterken"; 
 
Gezien diezelfde verklaring, waarin de auteurs ook "de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld" 
erkennen en zich verbinden tot "een zinvolle en transparante dialoog met het maatschappelijk middenveld 
op alle niveaus van ons engagement"; 
 
In dit perspectief, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van het systeem van co-management van 
de Raad van Europa op het gebied van jeugdzaken als levend voorbeeld van participatieve democratie, 
waarbij de stem van jonge Europeanen en die van overheden verantwoordelijk voor 
jongerenaangelegenheden worden samengebracht in de Gezamenlijke Raad Jeugd; 
 
Gezien de Europese Culturele Conventie en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale 
minderheden van de Raad van Europa; 
 
Gezien de Verklaring van de 8e Conferentie van Ministers van Jeugdzaken van de Raad van Europa, 
genaamd “De toekomst van het jeugdbeleid van de Raad van Europa: Agenda 2020”, in oktober 2008 
goedgekeurd in Kiev, en de Resolutie CM/Res(2008)23 inzake het jeugdbeleid van de Raad van Europa, op 
25 november 2008 goedgekeurd door het Comité van Ministers; 
 
Rekening houdend met de verwezenlijkingen en de lessen die uit Agenda 2020 zijn getrokken; 
 
Herinnerend aan de noodzaak om de belangrijkste verworvenheden van de Raad van Europa op het gebied 
van het jeugdbeleid in stand te houden en te versterken, met inbegrip van Aanbeveling CM/Rec(2019)4 van 
het Comité van Ministers aan de lidstaten over de steun aan jonge vluchtelingen in de overgang naar 
volwassenheid, Aanbeveling CM/Rec(2017)4 van het Comité van Ministers aan de lidstaten inzake 
jeugdwerk, Aanbeveling CM/Rec(2016)7 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over de toegang 
van jongeren tot rechten, Aanbeveling CM/Rec(2015)3 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over 
de toegang van jongeren uit achtergestelde buurten tot sociale rechten, Aanbeveling CM/Rec(2010)7 van 
het Comité van Ministers aan de lidstaten over het Handvest van de Raad van Europa inzake onderwijs op 
het gebied van democratisch burgerschap en mensenrechten, Aanbeveling Rec(2006)14 van het Comité 
van Ministers aan de lidstaten inzake burgerschap en deelname van jongeren in het openbare leven, 
Aanbeveling Rec(2004)13 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over de deelname van jongeren in 
het lokale en regionale leven, Aanbeveling Rec(2003)8 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over 
de bevordering en erkenning van niet-formeel leren van jongeren, en de Verklaring Decl(29/05/2019) van 
het Comité van Ministers over de erfenis van de jongerencampagne ‘No Hate Speech Movement’; 
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Rekening houdend met de Strategie voor de rechten van het kind van de Raad van Europa (2016-2021), de 
Strategie voor gendergelijkheid van de Raad van Europa (2018-2023), de Strategie voor personen met een 
handicap van de Raad van Europa  (2017-2023), het Thematische Actieplan voor de integratie van Roma 
en reizigers (2016-2019), Aanbeveling 1805 (2007) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa over godslastering, godsdienstbelediging en haatspraak tegen personen op grond van hun 
godsdienst, en de werkzaamheden van de Raad van Europa op het gebied van internet governance en 
artificiële intelligentie; 
 
Rekening houdend met de Resolutie van de Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten die bijeenkomen binnen de Raad over een "kader voor Europese samenwerking 
in jeugdzaken: “De EU-strategie voor jongeren 2019-2027", waarin met name wordt gesteld dat "Verdere 
synergieën met de werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied zouden moeten worden 
aangemoedigd"; 
 
Rekening houdend met de op 25 september 2015 door de Algemene Vergadering goedgekeurde Resolutie 
A/RES/70/1 van de Verenigde Naties, "Onze wereld transformeren: Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling" en de jeugdstrategie van de Verenigde Naties "Jeugd 2030: Werken met en voor jongeren”; 
 
Het belang erkennend van het bereiken van coherentie en synergie met de werkzaamheden van alle 
relevante internationale stakeholders in de jeugdsector, in het bijzonder met de Europese Unie en de 
Verenigde Naties; 
 
Herinnerend aan het feit dat de duurzaamheid van elke democratische maatschappij berust op de 
creativiteit, de dynamiek, het sociale engagement en de competenties van haar jongeren; 
 
Herbevestigend de unieke geografische reikwijdte en de rol van de jeugdsector van de Raad van Europa en 
zijn instrumenten, met inbegrip van het systeem van co-management, de Europese jeugdcentra in 
Straatsburg en Boedapest, het Europees Jeugdfonds en het partnerschap met de Europese Commissie op 
het gebied van jeugdzaken om jongeren te betrekken bij Europa en de waarden van democratie en 
mensenrechten; 
 
Rekening houdend met de noodzaak voor de Raad van Europa om doelgericht en coherent te investeren in 
jongeren door middel van een kansengerichte benadering, met name door de lidstaten te helpen bij de 
uitwerking van jeugdbeleid in overeenstemming met de normen van de Raad van Europa; 
 
Gezien de aanhoudende uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd, zowel qua gebrek aan 
opportuniteiten die hun worden geboden als qua verhoogd risico op onzekerheid, maar niettemin overtuigd 
van hun aanzienlijke potentieel en dus van hun fundamentele rol bij het promoten van de kernwaarden van 
de Raad van Europa; 
 
De aandacht vestigend op de specifieke bijdrage die de jeugdsector van de Raad van Europa sinds 1972 
levert aan de doelstellingen van de Organisatie en haar vermogen om passende antwoorden te ontwikkelen 
op nieuwe situaties en uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, artificiële 
intelligentie en internet governance; 
 
Gezien het belang van het vaststellen van een nieuw strategisch kader 2020-2030 binnen deze context; 
 
Rekening houdend met het achtergronddocument over de strategie voor de jeugdsector 2030 van de Raad 
van Europa, goedgekeurd in oktober 2019 door de Gezamenlijke Raad Jeugd; 
 
1. Besluit dat de jeugdsector van de Raad van Europa ernaar moet streven jongeren in heel Europa in 
staat te stellen de kernwaarden van de Raad van Europa op het gebied van mensenrechten, democratie en 
de rechtsstaat actief te handhaven, te verdedigen, te bevorderen en er voordeel uit te halen, met name 
door: 
 

- de toegang van jongeren tot rechten te versterken, zodat deze jongeren en alle maatschappelijke 
jeugdorganisaties kunnen vertrouwen op een gunstig klimaat voor de volledige uitoefening van al 
hun mensenrechten en vrijheden, met inbegrip van concrete beleidslijnen, mechanismen en 
middelen;   

 
- de kennis van de jongeren te verdiepen, zodat de democratische betrokkenheid van jongeren wordt 

ondersteund door praktijkgemeenschappen die kennis en deskundigheid voortbrengen; 
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- de participatie van jongeren te verbreden, zodat zij op zinvolle wijze deelnemen aan de 
besluitvorming, op basis van een brede sociale en politieke consensus ter ondersteuning van 
inclusie, participatief bestuur en verantwoordingsplicht; 

 
2. Besluit dat onderstaande moet worden beschouwd als de thematische prioriteiten van de strategie 
voor de jeugdsector 2030 van de Raad van Europa, en als uitgangspunt moet dienen voor de 
werkzaamheden tot 2030: 
 
a. de pluralistische democratie nieuw leven inblazen, in het bijzonder door: 
 

- de capaciteit te vergroten van maatschappelijke jeugdorganisaties om de participatieve democratie 
en het democratische burgerschap binnen en buiten hun lidmaatschap te bevorderen; 

 
- meer beleidslijnen en bestuursprocessen op een zinvolle, participatieve manier te voeren en daarbij 

diverse groepen jongeren en hun vertegenwoordigers/organisaties te betrekken; 
 

- het jeugdbeleid en het jeugdwerk te versterken in het wegnemen van barrières voor 
jongerenparticipatie; 

 
- het antwoord te verbeteren van instellingen op nieuwe ontwikkelingen in de democratie, zoals de 

veranderende participatiepatronen van jongeren, digitalisering of internet governance; 
 
b. toegang van jongeren tot rechten, in het bijzonder door: 
 

- de vooruitgang te bevorderen in de implementatie van de normen van de Raad van Europa inzake 
de toegang van jongeren tot rechten; 

 
- de capaciteitsopbouw en de middelen te vergroten voor jongerenorganisaties en andere relevante 

stakeholders om mensenrechteneducatie te verstrekken en als pleitbezorger op te treden voor de 
toegang tot rechten; 

 
- het antwoord te verbeteren van instellingen op nieuwe kwesties die invloed hebben op de rechten 

van jongeren en hun overgang naar volwassenheid zoals, maar niet beperkt tot, de gevolgen van 
de klimaatverandering en de aantasting van het milieu, artificiële intelligentie, digitale ruimte, 
grotere mobiliteit en nieuwe vormen van tewerkstelling; 

 
c. samenleven in vreedzame en inclusieve maatschappijen, in het bijzonder door: 
 

- stakeholders beter uit te rusten om de uitdagingen aan te gaan met betrekking tot zowel de uitbouw 
van inclusieve samenlevingen door beleid, programma's en projecten die diversiteit omarmen, als 
tot het effectief opvolgen en bestrijden van discriminatie, geweld en uitsluiting; 

 
- jongeren, met inbegrip van diegenen die eender welke vorm van discriminatie en uitsluiting 

ondervinden, in staat te stellen opportuniteiten te benutten voor de ontwikkeling van hun 
engagement voor en uitoefening van democratisch burgerschap; 

 
- belangrijke grondslagen, zoals Europese eenheid, mondiale solidariteit, vrede, diversiteit, 

interculturele en intergenerationele dialoog en milieuduurzaamheid, op een prominentere manier te 
verankeren in beleid, praktijk en onderzoek binnen en buiten de jeugdsector; 

 
- de capaciteiten, de kracht en het leiderschap van jongeren te versterken om geweld te voorkomen, 

conflicten te transformeren en een vredescultuur uit te bouwen door middel van aanzienlijke steun 
voor de financiering en de uitbouw van netwerken en de erkenning van de volledige diversiteit van 
jongeren en de manieren waarop ze zich organiseren; 

 
d. jeugdwerk, in het bijzonder door: 
 

- jeugdwerkbeleid en -praktijken te versterken, te erkennen en te bevorderen door jeugdwerk te 
verankeren in jeugdbeleidskaders, met name door middel van een Europese agenda voor 
jeugdwerk en de uitvoering daarvan, in nauwe samenwerking met de Europese Unie; 

 
- de kwaliteit te verbeteren van het jeugdwerk dat door zowel vrijwilligers als betaalde jeugdwerkers 

wordt verricht; 
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- de toegang tot en de aantrekkelijkheid van jeugdwerk en niet-formeel onderwijs/leren uit te breiden 
ten voordele van bredere groepen jongeren; 

 
3. Besluit dat de bovengenoemde prioriteiten moeten worden onderbouwd door de volgende 
principes, volgens dewelke de Raad van Europa zich inzet voor jongeren: wederzijds respect en 
vertrouwen, inclusiviteit, duurzaam engagement, participatie, gelijkheid, transparantie en samenwerking; 
 
4. Besluit dat de bovengenoemde prioriteiten moeten worden uitgevoerd door middel van: 
 

- intergouvernementele samenwerking op pan-Europees niveau bij de voorbereiding en uitvoering 
van jeugdbeleid, op basis van de normen van de Raad van Europa; 

 
- ondersteuning bij de ontwikkeling van jeugdbeleid in de lidstaten door middel van bilaterale en 

multilaterale steunmaatregelen; 
 

- capaciteitsopbouw van jonge 'multipliers' (jeugdleiders en jeugdwerkers), met name via de 
Europese jeugdcentra en hun onderwijs- en opleidingsprogramma's; 

 
- goed bestuur en jongerenparticipatie, met name via het systeem van co-management dat jongeren 

en regeringsvertegenwoordigers samenbrengt om beslissingen te nemen, wat het belangrijkste 
platform zou moeten zijn voor de ontwikkeling van een Europese consensus, legitimiteit en 
multilateraal eigenaarschap op het gebied van jeugdzaken, alsmede een ruimte voor politieke en 
interinstitutionele samenwerking; 

 
- financiële steun voor de ontwikkeling van de maatschappelijke jeugdorganisaties, met name via het 

Europees Jeugdfonds; 
 

- innovatie in jeugdwerk, jeugdbeleid en jeugdonderzoek; 
 

- samenwerking tussen beleidsmakers, praktijkbeoefenaars en onderzoekers op het gebied van 
jeugdzaken; 

 
- kwaliteitsvolle ontwikkeling en de vaststelling van normen op het gebied van jeugdbeleid; 

 
- samenwerking met de Europese Unie en partnerschappen met andere stakeholders en diensten 

die betrokken zijn bij domeinen die relevant zijn voor de jeugdsector van de Raad van Europa; 
 

- mainstreaming and departementsoverschrijdende samenwerking in jeugdzaken binnen de Raad 
van Europa; 

 
- een proactieve outreach naar en betrokkenheid van jongeren in een achterstandspositie; 

 
- het anticiperen op toekomstige trends, uitdagingen en opportuniteiten; 

 
5. Besluit dat de huidige strategie moet worden ingezet via de volgende instrumenten van de 
jeugdsector van de Raad van Europa, die onderling verbonden en onderling afhankelijk zijn: 
 

- de relevante gezamenlijk beheerde instanties van de jeugdsector van de Raad van Europa, die op 
basis van de voorliggende resolutie activiteitenprogramma's moeten ontwikkelen en, in voorkomend 
geval, voorstellen voor normen moeten indienen bij het Comité van Ministers; 

 
- de Europese Jeugdcentra en het Europees Jeugdfonds, die verder moeten worden ondersteund in 

hun rol van ontwikkelaar en versterker van de Europese samenwerking in jeugdzaken op basis van 
de kernwaarden van de Raad van Europa; 

 
- het partnerschap met de Europese Commissie op het gebied van jeugdzaken, dat verder moet 

worden ondersteund als voorbeeld van goede samenwerking tussen de twee partners; 
 
6. Besluit dat de huidige strategie moet worden uitgevoerd en periodiek geëvalueerd in de 
opeenvolgende programma's en begrotingen van de Raad van Europa tot 2030, en dat de Gezamenlijke 
Raad Jeugd een stand van zaken moet opmaken van de uitvoering ervan. 
 
 


