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Европейска харта за младежта и демокрацията 
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а) В Хартата се предлагат конкретни препоръки, свързани с демократичното участие 

на младите хора в социалния, политическия и гражданския живот на три 

управленски равнища: местното и регионалното равнище; националното равнище; 

и европейското равнище. Тя е насочена към изграждането и консолидирането на 

съобразено с нуждите на младите хора демократично пространство, с което да се 

гарантира постоянно представителство на младите хора в ЕС.  

 

б) Тя прилага основан на участието подход, който включва млади хора чрез 

многобройни младежки организации, включително младежки клонове на 

национални и европейски партии, както и общността на млади политици на 

изборна длъжност.  

 

в) Предложените препоръки, представени от горепосочените представители на 

младежта, служат като насоки за обсъждане, както и като примери, които да бъдат 

следвани.  

 

г) Темите на Хартата са разделени на следните четири области: 

 

1. образование, сътрудничество, информация; 

2. овластяване на младите хора, лидерство и демократично участие; 

3. роля на новите технологии и цифровизацията; 

4. интегриране на въпросите, свързани с младежта, в политиките и политическото 

представителство. 
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I. Препоръки относно образованието, 

сътрудничеството, информацията 
 

Местно и регионално равнище:  

1. Засилване на гражданското образование, както и образованието относно 

Европейския съюз на всички равнища на образованието, като основен фактор за 

активно и информирано гражданство и за демократично участие, като 

същевременно се признават и подкрепят младежките организации като центрове 

за компетентност, в които също се провежда гражданско образование.  

2. Гарантиране, че самите училища са демократични институции, които включват 

учениците в демократични структури и добавят инициативи за участие в 

гражданското образование, като същевременно насърчават развитието на 

граждански умения извън рамките на училищата, например чрез проекти в 

рамките на местните общности, насочени към актуални въпроси.  

3. Засилване на работата с младежта, за да се изгради компетентност на младите 

хора за демократична култура и да им се предостави форум за активно участие в 

обществото от ранна възраст.  

Равнище на държавата членка:  

4. Финансиране на гражданското образование в рамките на формалното и 

неформалното образование и съвместно създаване на учебните програми в 

партньорство с младежките организации.  

5. Подобряване на наличието на приобщаващи младежки пространства, създаване на 

информационни центрове, които се ръководят съвместно с младите хора, и 

създаване и координиране на онлайн платформи с цел предоставяне на 

информация по въпроси, свързани с младежта, и разширяване на участието. 

6. Признаване и валидиране на компетентностите и уменията, придобити чрез 

младежката работа, доброволчеството, неформалното образование, както и 

самостоятелното учене в младежки организации. 

7. Признаване на ролята на националните институции — културни, образователни, 

правителствени — за гарантиране, че информацията за младежки програми и 

политики, свързани с младежта, е леснодостъпна за младите хора, включително за 

по-слабо представените и малцинствените групи.  

Равнище ЕС:  

8. Укрепване и насърчаване на програмите на ЕС за младежта и преодоляване на 

съществуващите пречки, като например от финансово естество, за да се разшири 

участието и да се даде възможност на повече млади хора, включително от групи в 

неравностойно положение, да придобият опит в чужбина в рамките на ЕС; и 

признаване на този опит и чрез учебни кредити. 

9. Подобряване на достъпността на информацията относно програмите на ЕС за 

младежта, по-специално чрез социалните медии, използвани от младите хора. 

10. Борба с дезинформацията, поляризацията и престъпленията от омраза.  
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II. Препоръки за овластяване на младите хора, 

лидерство и демократично участие 
 

Местно и регионално равнище: 

11. Подкрепа за изграждането и опазването на междусекторни демократични 

пространства за младите хора и от младите хора, за да се гарантира, че техният 

глас е официално, непрекъснато и постоянно представен в цикъла на създаване на 

политики, като се гарантира съществуването на такива места както в градските, 

така и в селските райони. 

12. Включване на резултатите от местните и регионалните съвещателни диалози и 

инициативи в процеса на вземане на решения на местно/регионално равнище и 

прилагане на постоянни механизми за участие, а не на изолирани инициативи. 

13. Гарантиране на достатъчна и устойчива финансова и професионална подкрепа за 

младежките центрове и организации, по-специално за тези, които работят с групи 

в неравностойно положение. 

14. Насърчаване и засилване на въздействието на съществуващите местни младежки 

съвети и създаване на нови, ако е необходимо, като същевременно се гарантира, 

че те се ръководят от млади хора чрез междусекторни демократични принципи и 

че им се предоставят конкретни инструменти, за да допринасят за формулирането 

на съответните политики. 

15. Използване на механизма на бюджетиране, основано на участието, за да се 

повиши ангажираността на младите хора. 

Равнище на държавата членка: 

16. Разширяване на безопасно и по-добре съобразено с нуждите на младите хора 

гражданско пространство и защита на гражданските и политическите права на 

младите хора.  

17. Увеличаване на устойчивата и структурна финансова подкрепа за младежките 

организации, така че да могат допълнително да насърчават участието на младите 

хора в демократичния живот и да подобряват гражданските умения в дух на 

солидарност и приобщаване. 

18. Сътрудничество с местните и регионалните клонове на младежките организации с 

цел разработване на оценка на въздействието от гледна точка на младежта1, като 

същевременно в процесите на изготвяне на политики се включи младежта и се 

гарантират мерки за смекчаване на последиците, в случай че новата политика би 

оказала отрицателно въздействие върху младите хора. 

19. Сътрудничество с представителни студентски организации и съюзи, като също 

така се улеснява създаването им, когато не съществуват такива. 

 
1

  Оценка на въздействието от гледна точка на младежта е инструмент за оценка на въздействието, който гарантира, че при 

вземането на решения за нови политики и закони се имат предвид младите хора. Това ще даде възможност за създаване на 
по-добри политики с дълготрайни и осезаеми резултати, които същевременно намаляват неравенствата и отчитат нуждите 

както на настоящите, така и на бъдещите поколения. 
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20.  Обмисляне на намаляване на възрастта за гласуване с цел насърчаване и стимулиране на 

демократичното участие на младите хора, в съчетание с подходящо политическо 

образование за допълнителна подкрепа на участието в избори. 

Равнище ЕС:  

21. Подкрепа за държавите членки и местните и регионалните власти в изграждането 

на съобразени с нуждите на младите хора демократични пространства в 

сътрудничество с младежта, за да се насърчи лидерството на младите хора и да се 

гарантира включването на важни за младежта въпроси.  

22. Предоставяне на многоезична подкрепа за обмен на най-добри практики с 

младежки организации, особено работещите с най-уязвимите младежи. 

23. Надграждане върху поуките, извлечени в контекста на Конференцията за бъдещето на 

Европа, за допълнително разширяване на механизмите за участие и консултации с 

младите хора и пълноценно използване на вече съществуващите механизми, като 

например диалога на ЕС по въпросите на младежта, и гарантиране на проследяване и 

отчитане на резултатите по време на процесите на вземане на решения. 

24. Прилагане на принципите на заетост с достойно възнаграждение, които ще 

гарантират, че европейската младеж може да придобие висококачествен 

професионален опит в рамките на европейските и политическите институции при 

безопасни и справедливи условия; насърчаване на междусекторното участие на 

младите хора в изготвянето на европейските политики. 

 

III Препоръки относно достъпа до нови технологии и 

цифровизацията 
 

Местно и регионално равнище: 

25. Укрепване на цифровата готовност на училищата и предоставяне на обучение за 

учители и ученици с цел подобряване на цифровите умения, медийната 

грамотност и критичното мислене, включително относно използването на лични 

данни. 

26. Разработване на безплатни услуги за заемане на цифрови устройства на 

обществени места като библиотеки или общински сгради и в училищата, за да се 

улесни достъпът до нови технологии и да се подкрепи подходът на учене чрез 

практика.  

 

Равнище на държавата членка: 

27. Гарантиране на високоскоростна интернет свързаност на достъпни цени за 

всички, включително в по-слабо развитите, отдалечените или селските райони, и 

по-специално за институциите за формално и неформално образование, 

включително за младежките центрове, при необходимост чрез споразумения с 

местните доставчици на интернет услуги. 

28. Гарантиране на възможност за участие на младите хора в демокрацията чрез 

цифрови инструменти, които са безопасни, лесно достъпни, неограничени и лесни 

за ползване. 
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29. Проучване на алтернативни методи на гласуване, като например електронно 

гласуване, за да се даде възможност за по-широко участие чрез извличане на 

поуки от най-добрите практики. 

30. Разработване и приемане на политики, стратегии и правни рамки в подкрепа на 

цифровото благосъстояние на младите хора, включително по отношение на защитата на 

данните, безопасността в интернет и защитата от онлайн дискриминация и изказвания, 

подбуждащи към омраза. 

31. Преодоляване на цифровото разделение между регионите и градовете, като 

същевременно се гарантира възможността за изразяване на мнения по други 

начини, а не само чрез цифрови канали. 

Равнище ЕС: 

32. Разработване на политики и законодателни рамки за насърчаване на 

неприкосновеността на личния живот и безопасността в интернет и социалните 

медии. 

33. Защита на гражданското общество и младежките организации от това да им бъде 

приписван политически характер в социалните медии, особено когато те са 

критично настроени към управляващото правителство.  

34. Гарантиране, чрез повишаване на осведомеността по този въпрос, че новите 

основани на алгоритми и програми технологии не са създадени със силни 

„предубеждения“ и не възпроизвеждат дискриминационно поведение.  

 

IV. Препоръки за интегриране на въпросите, свързани 

с младежта, в политиките и политическото 

представителство 
 

Местно и регионално равнище: 

35. Гарантиране на начини за пълноценно, независимо и междусекторно участие на 

младите хора в местната общност, като се обръща специално внимание на 

селските райони, и в местната политика. 

36. Засилване на диалога между младите хора и местните политици, гарантиране на 

последващи действия и насърчаване на инициативи, насочени към възстановяване 

на доверието между служителите на изборна длъжност, политическите партии и 

младите граждани. 

37. Обмисляне на включването на квота за млади кандидати в изборите на местно 

равнище и осигуряване на обучение и наставничество за младите хора, за да се 

насърчават да се кандидатират на избори.  

Равнище на държавата членка: 

38. Гарантиране на начини за пълноценно участие на младите хора в националната 

политика, например чрез признаване на националните младежки съвети и техните 

мрежи и сътрудничество с тях. 
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39. Насърчаване на сътрудничеството с младежките клонове на политическите 

партии и младежките неправителствени организации с цел допълнително 

засилване на участието в изборите и политическата ангажираност в по-широк 

план, както и гарантиране на включване на интересите на младите хора в 

политическите програми, включително чрез консултации със съответните 

представителни младежки организации. 

40. Изпълнение на основани на факти политики за младежта на всички равнища и 

увеличаване на финансирането за научни изследвания по въпросите на младежта и 

гарантиране на прозрачно събиране на разбити по пол и възраст данни. 

41. Увеличаване на инвестициите в съответствие с приоритетите на младите хора на 

национално равнище, особено за групите в неравностойно положение. 

42. Засилване на диалога и координацията между министерствата, отговарящи за въпросите 

на младежта, с цел подобряване на ефективното разработване и оценка на политиките.  

43. Обмисляне на квоти за политически мандати на млади хора, за да им се даде 

възможност да участват във формалната политика, и включване на специфични за 

младежта въпроси в политическата програма на политическите партии. 

44. Укрепване на развитието и финансирането за младежки представителни 

организации и политически организации, както и за организации на гражданското 

общество на национално равнище. 

45. Гарантиране на достъпността на информацията също и чрез онлайн платформи относно 

процедурите за гласуване и обмисляне на целенасочени кампании, ориентирани към 

младите хора, особено преди избори, със специфични информационни пакети за 

гласуващите за първи път. 

Равнище ЕС: 

46. Насърчаване на обмена на мнения и събирането на данни относно въздействието 

от намаляването на възрастта за гласуване на 16 години, както и намаляването на 

възрастта за кандидатстване. 

47. Засилване на сътрудничеството между представителни младежки организации на 

ЕС и младежките секции на политическите партии в ЕС.  

48. Създаване на механизъм за оценка на въздействието от гледна точка на младежта, 

за да се гарантира, че цялото ново законодателство и политика на ЕС подлежи на 

оценка на въздействието, съсредоточена върху младежта, включително 

консултация с младежки организации и експерти по въпросите на младежта на 

равнището на ЕС и разработване на мерки за смекчаване, в случай че бъде 

установено отрицателно въздействие. 

49. Полагане на конкретни усилия, като например дългосрочни целенасочени 

кампании, с цел да се увеличи участието на младите хора в изборите за 

Европейски парламент, и обмисляне на включването на квоти за млади кандидати 

на такива европейски избори. 

_____________ 

 

 


