
• Garantera meningsfull involvering 
och dialog bland ungdomar i alla 
faser av EU:s beslutstagande, 
genom att förbättra befintliga 
deltagarmekanismer och skapa 
nya. 

• Säkerställ att det finns lika tillgång 
till opartisk och ungdomsvänlig 
kvalitetsinformation om hur EU 
fungerar, hur man kan engagera 
sig i EU och vilka möjligheter det 
erbjuder. 

• Introducera och öka utbildning om 
Europa och EU i formella och icke-
formella sammanhang. 

• Garantera att alla medlemsstater 
framställs på ett rättvist sätt i 
politiska och administrativa EU-
organ, enligt principen om 
jämställt medborgarskap. 

• Öka budgeten för och påverkan av 
EU:s ungdomsprogram. 

• Bygg upp ungas tillit till EU-

projektet genom att angripa 
demokratiska brister som 
avsaknad av transparens och 
synlighet. 

• Institutionalisera utvärderingen av 
EU-politikens påverkan och effekt 
på ungdomar, samt hur 
ungdomsvänlig den är. 

Youth Goals är resultatet av den strukturerade 
dialogen med unga 2017-18. De representerar unga 
människors åsikter över hela Europa.

ATT FÖRA SAMMAN UNGA
OCH EU 

Främja ungas upplevelse av att tillhöra det 
europeiska projektet och bygga en bro mellan 
EU och unga för att vinna tillit och öka 
deltagandet.

Ett ökande antal unga människor saknar ti llit ti ll EU och 
s töter på svårigheter med att förstå dess principer och 
värderingar, samt hur det fungerar. Demokratiska brister i  
EU-processer har också identifierats som en av 
anledningarna till en ökande euroskepticism bland unga.
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2 • Tackla diskriminering och 
säkerställ lika rättigheter för alla 
kön i det kulturella, politiska och 
socioekonomiska livet. 

• Uppnå en allmän medvetenhet om 
ojämlikhet och diskriminering på 
grund av kön, särskilt i media. 

• Få ett slut på könsbaserat våld 
genom att angripa och tackla det 
effektivt i alla dess former. 

• Få bort könsstereotypiska roller 
och anamma olika könsidentiteter 
inom skolsystem, familjeliv, 
arbetsplatser och andra områden i 
livet.

• Få bort strukturerad 
könsdiskriminering från 
arbetsmarknaden och säkerställ 
att alla har lika tillgång till 
jämställda rättigheter och 
möjligheter. 

• Säkerställ lika lön för lika arbete 
och en jämställd fördelning av 
vårdnadsansvaret.

• Säkerställ jämställd tillgång till 
formell och icke-formell 
utbildning, och att skolsystemen 
utformas på ett genusmedvetet 
sätt. 

Säkerställa jämställdhet mellan alla kön och se 
till att det finns genusmedvetna 
tillvägagångssätt inom samtliga områden i en 
ung människas liv. 

Könsdiskriminering påverkar fortfarande många unga 
människor, och särskilt unga
kvinnor. Vi måste se ti ll att alla unga människor av alla kön, 
inklusive unga icke-binära och HBTQ+-personer, får samma 
möjl igheter och tillgångar ti ll rättigheter.

JÄMSTÄLLDHET MELLAN ALLA KÖN

www.youthgoals.eu



• Uppmuntra unga till att vara 
kritiska och ansvarsfulla när de 
använder och producerar 
information. 

• Säkerställ att unga har förmåga att 
känna igen och rapportera 
upprepat missvisande nyheter, och 
att kontrollera tillförlitligheten hos 
de nyhetskällor de använder. 

• Säkerställ att unga har förmåga att 
känna igen och rapportera 
hatpropaganda och diskriminering, 

både på nätet och offline.

• Säkerställ att unga kan engagera 
sig i en respektfull, tolerant och 
våldsbefriad dialog, både på nätet 
och offline. 

• Säkerställ att det finns tillgång till 
begriplig, ungdomsvänlig 
information som följer etiska 
koder och kvalitetsstandarder.

• Säkerställ att föräldrar och 
vårdnadshavare, samt alla andra 
som är involverade i att utbilda 

och träna unga, har 
mediakunskaper och digitala 
kompetenser och att de är 
tillförlitliga informationskällor för 
unga. 

INFORMATION OCH
KONSTRUKTIV DIALOG

PSYKISK HÄLSA OCH
VÄLMÅENDE

Säkerställa att unga har bättre tillgång till 
tillförlitlig information, stödja deras förmåga att 
kritiskt utvärdera information och engagera 
dem att vara delaktiga i en konstruktiv dialog. 

Unga upplever svårigheter med att kontrollera huruvida 
information är korrekt och ti llförlitlig. De behöver bli bättre 
rustade för att navigera i medialandskapet och delta i 
konstruktiva dialoger. 
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• Uppmuntra utvecklingen av 
självmedvetenhet och mindre 
kompetitiva tankegångar, genom 
att främja uppskattningen av 
individuella färdigheter och 
styrkor. 

• Trygga rättigheterna för att 
personer med psykiska problem 
ska få arbeta och studera, både 
under och efter 
sjukdomsperioden, för att 
säkerställa att de kan fullfölja sina 
egna ambitioner. 

• Utveckla ett inkluderande, 
intersektionellt tillvägagångssätt 
för att alla, och i synnerhet 
marginaliserade grupper, ska få 
psykisk hälsovård. 

• Förse alla som arbetar med unga, 
såväl som familj och vänner, med 
kvalitativ utbildning i första 
hjälpen vid psykisk ohälsa. 

• Erbjud inkluderande, respektfull 
och välgrundad behandling genom 
att införa högkvalitativ psykisk 
hälsovård inom alla 

sjukvårdsinrättningar.

• Fokusera på förebyggande 
åtgärder som säkerställer att unga 
har de kunskaper och färdigheter 
som krävs för bättre psykiskt 
välmående. 

• Bekämpa stigmatiseringen av 
psykiska hälsoproblem genom att 
utveckla utbildningsprogram för 
ökad medvetenhet. 

Uppnå bättre psykiskt välmående och få bort 
stigmatiseringen av psykisk ohälsa, för att 
främja social inkludering av alla unga.

Ett s tort och ökande antal unga i hela Europa uttrycker sin oro 
för utbredningen av psykiska hälsoproblem såsom hög s tress, 
ångest, depression och andra psykiska sjukdomar bland s ina 
jämnåriga. Unga ta lar om det enorma samhällstryck de möter i 
dag, och uttrycker ett behov av bättre åtgärder för ungdomars 
psykiska hälsa. 

• Ge rättsligt skydd och stärk 
internationella rättsliga instrument 
för att bekämpa all sorts 
diskriminering och hatpropaganda, 
eftersom vi vet att unga utsätts för 
flera former av diskriminering.

• Bredda informationsspridningen 
för att nå ut till marginaliserade 
unga, så att de blir medvetna om 
de platser, möjligheter och 
upplevelser som finns tillgängliga 
för dem. 

• Se till att alla marginaliserade unga 
har samma tillgång till formella 
och icke-formella 
inlärningsmiljöer, på alla nivåer av 
inkludering.

• Stärk förmågan hos personer som 
arbetar med utbildning att arbeta 
med marginaliserade unga. 

• Ta fram fler utrymmen, 
möjligheter, resurser och program 
för att värna om dialog och social 
sammanhållning, samt bekämpa 
diskriminering och segregation. 

• Stärk det sociala stödet genom att 
implementera rätten till 
existensminimum, rättvisa 
arbetsförhållanden och allmän 
tillgång till kvalitativ sjukvård, och 
säkerställ specifika mått för 
marginaliserade unga. 

• Säkerställ att marginaliserade unga 
deltar i alla beslutsfattande 
processer och att de är 
huvudaktörer, särskilt i processer 
som gäller deras rättigheter, 
välmående och intressen.

INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Möjliggöra och säkerställa att alla unga 
inkluderas i samhället. 

En tredjedel av Europas unga riskerar fattigdom och socialt 
utanförskap. Många har inte tillgång till sina sociala 
rättigheter. Många utsätts fortfarande för diskriminering, 
fördomar och hatbrott. Nya migrationsfenomen har medfört 
ett flertal utmaningar vad gäller samhälle och inkludering. 
Därför är det mycket viktigt att jobba för att uppfylla 
rättigheterna för Europas alla unga, inklusive de mest 
marginaliserade och utestängda. 



• Skapa kvalitetsjobb som garanterar 
rättvisa arbetsvillkor, 
arbetsrättigheter och rätten til l  
existensminimum för alla unga. 

• Trygga socialt skydd och vård för alla 
unga arbetare.

• Garantera rättvis behandling och lika 
möjligheter för alla unga för att få 
bort diskrimineringen från 
arbetsmarknaden.

• Säkerställ  jämställda möjligheter så 
att alla unga ska kunna utveckla de 

färdigheter som behövs och få 
praktisk erfarenhet. Då blir 
övergången mellan utbildning och 
arbetsmarknad så smidig som 
möjligt. 

• Garantera att kompetenser som fås 
genom praktik, lärlingsutbildning 
och andra former av arbetsbaserad 
inlärning blir erkända och godkända, 
så väl som volontärarbete och icke-
formell utbildning. 

• Säkerställ  att ungdomar och 
ungdomsorganisationer involveras 

som jämställda partner i  utveckling, 
implementering, övervakning och 
utvärdering av 
arbetsmarknadspolitik på alla nivåer. 

• Säkerställ  jämställd ti llgång til l 
kvalitetsinformation och lämpliga 
stödmekanismer som förbereder 
unga för framtida arbete i en 
förändrad arbetsmarknad. 

KVALITETSJOBB FÖR ALLA

KVALITETSINLÄRNING

Garantera en tillgänglig arbetsmarknad med 
jobbtillfällen som leder till kvalitetsjobb för alla 
unga. 

Unga l ider av hög arbetslöshet, osäkra och exploaterande 
arbetsvillkor samt diskriminering på arbetsmarknaden och 
arbetsplatser. Unga hindras från att bli helt integrerade på 
arbetsmarknaden på grund av att de saknar information om 
och passande färdigheter för framtida anställningar. Därför 
behöver vi  genomföra åtgärder för att säkerställa 
kval itetsjobb för a lla. 
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• Garantera allmän och jämställd 
til lgång til l kvalitetsinlärning och 
livslångt lärande. 

• Säkerställ  att alla unga har ti l lgång 
til l  adekvat finansierad, icke-formell 
utbildning, som är erkänd och 
godkänd på alla nivåer. 

• Främja öppenhet och stötta 
utvecklingen av interpersonella och 
interkulturella färdigheter. 

• Skapa och implementera 
elevcentrerade metoder, som är 
personligare samt mer deltagande 

och samarbetande, i  varje fas av 
utbildningsprocessen. 

• Garantera att utbildning utrustar alla 
unga med livskunskaper såsom 
pengahantering och hälsoutbildning, 
vilket inkluderar sex- och 
samlevnadskunskap. 

• Införliva metoder inom både 
formella och icke-formella 
utbildningssammanhang vilka 
möjliggör för eleven att utveckla 
personliga färdigheter såsom kritiskt 
och analytiskt tänkande, kreativitet 

och inlärning. 

• Säkerställ  att unga har ti l lgång til l 
medborgarutbildning för att få 
grundlig kunskap i politiska system, 
demokrati samt mänskliga 
rättigheter, vilken också uppnås 
genom lokalt förankrade 
erfarenheter för att främja aktivt 
deltagande i samhället. 

Integrera och förbättra olika former av inlärning 
så att unga rustas för utmaningarna i en modern 
tid med ständiga förändringar. 

Utbi ldning förblir nyckeln ti ll aktivt medborgarskap, ett 
inkluderande samhälle och anställningsbarhet. Därför 
behöver vi  bredda vår vision om utbildning och fokusera 
mer på överförbara färdigheter, elevcentrerad 
undervisning och icke-formell utbildning för att få ti ll en 
verkl ig jämställdhet och l ika tillgång ti ll kva litetsinlärning.

• Säkerställ  lämplig infrastruktur på 
landsbygden för rättvist 
ti l lhandahållande av offentliga 
tjänster, datauppkoppling och 
bostäder för unga. 

• Säkerställ  att hållbara, högkvalitativa 
jobb skapas för unga på 
landsbygden.

• Säkerställ  decentralisering av olika 
aktiviteter av, för och med unga för 
att kunna stödja deras inkludering 
och gagna lokala nätverk.

• Säkerställ  att unga på landsbygden 

aktivt deltar i  beslutsfattande 
processer.

• Säkerställ  jämställd ti llgång til l 
högkvalitativ utbildning för unga på 
landsbygden.

• Etablera en positiv bild av 
landsbygd. 

• Säkerställ  att landsbygdstraditioner 
skyddas.

1) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Statistics_on_rural_a
reas_in_the_EU 

FÖRA FRAM UNGDOMAR PÅ
LANDSBYGDEN

Skapa villkor som gör det möjligt för ungdomar 
på landsbygden att uppfylla sin potential.

Trots  EU:s  engagemang i  utvecklingen av landsbygden, och 
det faktum att nästan en tredjedel av EU:s befolkning 2015 
levde på landsbygden, råder det skillnader mellan att bo i  
städer och på landsbygden1. Därför är det viktigt att se till att 
det råder jämställdhet för unga i  städer och på landsbygden. 



• Se til l  att alla, inklusive unga, känner 
til l  de effekter deras handlingar får 
på miljön. 

• Ge hela samhället, och särskilt unga, 
makt att agera som 
förändringsagenter för miljömässig 
och hållbar utveckling. 

• Tänk på hur varje politik och 
livsbeslut påverkar miljön och 
säkerställ samtidigt att unga 
inkluderas i  skapandet av hållbar 
utvecklingspolitik på alla nivåer. 

• Öka det internationella samarbetet 

för att få ett stopp på miljöfarlig 
produktion och konsumtion. 

• Stöd och stärk ti l lfällena för unga att 
volontärarbeta inom miljösektorn. 

• Se til l  att alla, särskilt unga, har 
ti l lgång til l miljövänlig infrastruktur 
för att kunna föra en mer hållbar 
l ivsstil. 

• Bredda forskning och innovation 
inom miljövänliga lösningar och 
teknologier. 

ETT HÅLLBART GRÖNT

EUROPA

UNGDOMSORGANISATIONER
OCH EUROPEISKA PROGRAM

Uppnå ett samhälle där alla unga är utbildade i 
och aktiva för miljön och har förmåga att göra 
skillnad i sina liv. 

Nuförtiden konsumerar vi  på ett sätt som vår miljö inte kan 
hantera. Samhället måste agera mot klimatförändringar och 
de växande hoten mot vår miljö. Men vårt samhälle måste 
erkänna problemet för att kunna lösa det. Det är därför alla, 

inklusive unga, måste börja ta ansvar för sina handlingar 
och påverka livet för framtida generationer. Att bl i hållbar 
är inget va l, det är ett måste. 
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• Säkerställ  synlighet och ge 
kvalitetsinformation om 
ungdomsorganisationer och 
europeiska ungdomsprogram för alla 
unga. 

• Se til l  att det finns til lräckliga 
resurser från EU:s program för att 
ungdomsorganisationer ska kunna 
utveckla projekt och ha til lgång til l 
strukturell  support för att utföra sina 
uppdrag och stödja sitt arbete. 

• Se til l  att ungdomsorganisationer 
och europeiska ungdomsprogram är 
bättre förenade med 
utbildningssystemet, samt erkänn 
dem som aktörer som främjar 
l ivskvalifikationer och aktivt 
medborgarskap. 

• Öka til lgången til l  europeiska 
ungdomsprogram, säkerställ 
ungdomsvänliga 
administrationsprocesser och ta 
fram stöd och kvalitetsinformation 
ti l l  alla deltagare och ansökande. 

• Nå ut och stötta marginaliserade 
unga til l  att vara aktiva i  
ungdomsorganisationer, 
ungdomsgrupper och EU:s 
ungdomsprogram. 

• Öka resurserna samt bredda 
bidragsutbudet och mångfalden av 
initiativ som finns för 
ungdomsorganisationer och 
ungdomsgrupper. 

• Säkerställ  ungas deltagande i 
europeiska ungdomsprogrammens 
myndighetsprocesser.

Se till att alla unga har lika tillgång till 
ungdomsorganisationer och europeiska 
ungdomsprogram för att bygga ett samhälle 
baserat på europeiska värderingar och identitet. 

Ungdomsorganisationer och Europeiska ungdomsprogram 

involverar miljoner unga för att stödja dem till aktivt 
medborgarskap och utveckla deras livskunskaper. 
Ungdomsorganisationer och europeiska ungdomsprogram 
förbl ir dock underfinansierade och saknar erkännande och 
ti l lgänglighet. 

• Se til l  att unga på ett adekvat sätt kan 
påverka alla samhällsområden och alla 
delar av beslutsprocesserna, från 
dagordning till genomförande, 
uppföljning och utvärdering. Detta ska 
ske genom ungdomsvänliga och 
til lgängliga mekanismer och 
strukturer, och säkerställer att 
politiken svarar för ungas behov.

• Säkerställ l ika tillgång till dagligt 
beslutsfattande för alla unga från olika 
bakgrunder. 

• Öka ungdomsdeltagandet och därmed 
jämlik representation i såväl 

valprocessen som i folkvalda organ 
och andra beslutsfattande organ på 
alla nivåer i  samhället. 

• Ta fram ungdomsdrivna platser och 
infrastrukturer. De ska definieras 
genom att vara autonoma, öppna, 
säkra och tillgängliga för alla, och ska 
erbjuda professionellt stöd för 
utveckling och säkerställa att det finns 
til lfällen till ungdomsdeltagande. 

• Se til l  att alla unga får ti llgång till säkra, 
virtuella platser –avsedda för dem –
som til lhandahåller information och 
tjänster samt säkerställer möjligheter 

til l  ungdomsdeltagande.

• Säkerställ hållbar finansiering och ett 
gemensamt erkännande och 
utvecklande av kvalitativt 
ungdomsarbete för att stärka 
ungdomsorganisationer och deras roll 
i  inkludering och deltagande samt i 
icke-formell utbildning. 

• Ta fram ungdomsvänlig, relevant och 
förståelig information som utvecklats 
av och med ungdomar, för att 
möjliggöra ungdomsdeltagande. 

UTRYMME OCH
DELTAGANDE FÖR ALLA

Stärka ungas demokratiska deltagande och 
autonomi samt ta fram specifika utrymmen för 
unga i alla delar av samhället. 

Unga är underrepresenterade i  beslutsprocesser som 
påverkar dem, trots att deras engagemang är av s törsta vikt 
för demokratin. De behöver tillgång ti ll fysiska utrymmen i  
s i tt lokalområde för att stödja sin personliga, kulturella och 
pol itiska utveckling. 


