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a) Ez a charta konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fiataloknak a társadalmi, politikai és 

polgári életben való demokratikus részvételére vonatkozóan, a kormányzás három – 

helyi/regionális, nemzeti és európai – szintjén. A charta egy ifjúságbarát demokratikus tér 

kiépítésére és megszilárdítására törekszik annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok 

véleményét hivatalosan, folyamatosan és tartósan képviseljék az Európai Unióban.  

 

b) A charta részvételen alapuló megközelítést követ, ami azt jelenti, hogy a fiatalokat 

számos ifjúsági szervezeten – többek között a nemzeti és európai pártok ifjúsági 

tagozatain, valamint a fiatal választott politikusok közösségén – keresztül kívánja 

bevonni.  

 

c) A fent említett ifjúsági képviselők által javasolt ajánlások iránymutatást nyújtanak a 

vitához, valamint követendő példákkal szolgálnak.  

 

d) A Charta a következő négy téma köré csoportosul: 

 

1. oktatás, együttműködés, tájékoztatás, 

2. az ifjúság szerepvállalása, vezető szerepe és demokratikus részvétele, 

3. az új technológiák és a digitalizáció szerepe, 

4. a fiatalokkal kapcsolatos szempontok érvényesítése a szakpolitikákban és a politikai 

képviseletben. 
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I. Az oktatásra, együttműködésre, tájékoztatásra 

vonatkozó ajánlások 
 

Helyi és regionális szint:  

1. Az oktatás minden szintjén fokozni kell az állampolgári ismeretek oktatását, valamint az 

Európai Unióval kapcsolatos oktatást, hiszen ez alapvetően elősegíti az aktív és 

tájékozott polgári szerepvállalást és a demokratikus részvételt; emellett el kell ismerni 

és támogatni kell az ifjúsági szervezeteket mint olyan kompetenciaközpontokat, ahol 

állampolgári ismeretek oktatása is zajlik.  

2. Biztosítani kell, hogy az iskolák maguk is demokratikus intézmények legyenek, 

bevonják a diákokat a demokratikus struktúrákba, továbbá az állampolgári ismeretek 

oktatásába beépítsék a részvételi kezdeményezéseket és előmozdítsák az állampolgári 

készségek iskolai kereteken kívüli fejlesztését is, például a helyi közösségeken belül 

indított, aktuális kérdésekkel foglalkozó projektek révén.  

3. A fiatalok demokratikus kultúrával kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztése érdekében 

meg kell erősíteni az ifjúsági munkát, valamint fórumot kell biztosítani számukra, hogy 

már fiatal koruktól kezdve aktív szerepet vállalhassanak a társadalomban.  

Tagállami szint:  

4. A formális és nem formális oktatáson belül egyaránt finanszírozni kell az állampolgári 

ismeretek oktatását, és az ifjúsági szervezetekkel partnerségben, közösen tanterveket 

kell kidolgozni.  

5. Javítani kell a befogadó ifjúsági közösségi terek elérhetőségét, fiatalokkal közösen 

működtetett információs központokat kell létrehozni, valamint az ifjúsággal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás és a szélesebb körű részvétel biztosítása céljából online 

platformokat kell létrehozni és koordinálni. 

6. El kell ismerni az ifjúsági munka, az önkéntesség, az iskolarendszeren kívüli oktatás és 

az informális tanulás révén – többek között az ifjúsági szervezetekben – szerzett 

kompetenciák és készségek értékét, illetve érvényesíteni kell az ilyen kompetenciákat és 

készségeket. 

7. El kell ismerni a nemzeti – kulturális, oktatási és kormányzati – intézmények annak 

biztosításában játszott szerepét, hogy az ifjúsági programokkal és szakpolitikákkal 

kapcsolatos információk könnyen hozzáférhetők legyenek a fiatalok, köztük az 

alulreprezentált és kisebbségi csoportok számára.  

Uniós szint:  

8. Meg kell erősíteni és elő kell mozdítani az uniós ifjúsági programokat, valamint el kell 

hárítani a meglévő akadályokat, például a pénzügyi akadályokat a szélesebb körű 

részvétel biztosítása, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy több fiatal – 

beleértve a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó fiatalokat is – szerezhessen külföldi 

tapasztalatokat az Unión belül; az ilyen tapasztalatokat többek között tanulmányi 

kreditekkel is el kell ismerni. 

9. Javítani kell az uniós ifjúsági programokkal kapcsolatos információkhoz való 

hozzájutást, különösen a fiatalok által használt közösségi médián keresztül. 

10. Fel kell lépni a dezinformáció, a polarizáció és a gyűlölet-bűncselekmények ellen.  
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II. A fiatalok szerepvállalására, vezető szerepére és 

demokratikus részvételére vonatkozó ajánlások 
 

Helyi és regionális szint: 

11. Támogatni kell a fiatalok számára és a fiatalok által kialakított interszekcionális 

demokratikus terek létrehozását és védelmét, hogy a fiatalok véleményét hivatalosan, 

folyamatosan és tartósan képviseljék a szakpolitikai döntéshozatali ciklusban, és 

biztosítani kell, hogy a városi és a vidéki térségekben egyaránt legyenek ilyen terek. 

12. A helyi/regionális döntéshozatal során figyelembe kell venni a helyi és regionális 

deliberatív párbeszédek és kezdeményezések eredményeit, továbbá elszigetelt 

kezdeményezések helyett folyamatos részvételi mechanizmusokat kell megvalósítani. 

13. Elegendő és fenntartható pénzügyi és szakmai támogatást kell biztosítani az ifjúsági 

központok és ifjúsági szervezetek számára, különös tekintettel azokra, amelyek 

hátrányos helyzetű csoportokkal dolgoznak. 

14. Elő kell mozdítani és fel kell erősíteni a meglévő helyi ifjúsági tanácsok hatását, 

valamint szükség esetén új ifjúsági tanácsokat kell létrehozni, biztosítva, hogy 

interszekcionális demokratikus elvek mentén fiatalok vezessék azokat, és hogy konkrét 

eszközökkel rendelkezzenek ahhoz, hogy részt vehessenek a vonatkozó szakpolitikák 

kialakításában. 

15. Részvételen alapuló költségvetés-tervezési mechanizmust kell használni a fiatalok 

felelősségvállalásának fokozása érdekében. 

Tagállami szint: 

16. Növelni kell a biztonságos és a fiatalok számára kedvezőbb civil társadalmi teret, 

továbbá védeni kell a fiatalok polgári és politikai jogait.  

17. Növelni kell az ifjúsági szervezeteknek nyújtott fenntartható és strukturális pénzügyi 

támogatást, hogy a szolidaritás és a befogadás szellemében még inkább 

előmozdíthassák a fiatalok demokratikus életben való részvételét és fejleszthessék 

állampolgári készségeiket. 

18. Együtt kell működni az ifjúsági szervezetek helyi és regionális csoportjaival az ifjúsági 

teszt1 kidolgozása érdekében, és be kell vonni a fiatalokat a szakpolitikai döntéshozatali 

folyamatokba, valamint kockázatcsökkentő intézkedésekről kell gondoskodni arra az 

esetre, ha az új szakpolitika kedvezőtlen hatással lenne a fiatalokra. 

19. Együtt kell működni a reprezentatív diákszervezetekkel és hallgatói 

önkormányzatokkal, valamint elő kell segíteni a létrehozásukat ott, ahol még nincsenek 

ilyen szervezetek. 

20.  A fiatalok demokratikus részvételének ösztönzése és elősegítése érdekében fontolóra kell venni 

a választójogi korhatár csökkentését, amit a választásokon való részvétel további támogatása 

érdekében megfelelő politikai oktatásnak kell kísérnie. 

 
1

  Az ifjúsági teszt egy hatásvizsgálati eszköz, amely biztosítja, hogy az új szakpolitikákról és jogszabályokról való döntések 

meghozatalakor figyelembe vegyék a fiatalokat. Ez az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek 

igényeinek figyelembevétele mellett jobb, tartós és hatásos szakpolitikák kidolgozását tenné lehetővé. 
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Uniós szint:  

21. Támogatni kell a tagállamokat, valamint a helyi és regionális önkormányzatokat abban, 

hogy a fiatalokkal együttműködve ifjúságbarát demokratikus tereket alakítsanak ki a 

fiatalok vezető szerepének támogatása és annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok 

számára fontos kérdésekkel is foglalkozzanak.  

22. Többnyelvű támogatást kell nyújtani a bevált gyakorlatok ifjúsági szervezetekkel – 

különösen a legkiszolgáltatottabb fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel – való 

megosztásához. 

23. Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében levont tanulságokra építve tovább kell 

bővíteni a fiatalokkal kapcsolatos részvételi és konzultációs mechanizmusokat, és teljes 

mértékben ki kell használni a már meglévő mechanizmusokat, például az uniós ifjúsági 

párbeszédet, valamint biztosítani kell, hogy a döntéshozatali folyamatok során nyomon 

kövessék és figyelembe vegyék az eredményeket. 

24. Érvényre kell juttatni a méltányos fizetést is magában foglaló foglalkoztatási elveket, 

amelyek biztosítják, hogy az európai fiatalok biztonságos körülmények között és 

tisztességes feltételek mellett magas színvonalú munkatapasztalatot szerezhessenek az 

európai és politikai intézményekben; az európai szakpolitikai döntéshozatalban elő kell 

mozdítani a fiatalok interszekcionális részvételét. 

 

III. Az új technológiákhoz és a digitalizációhoz való 

hozzáférésre vonatkozó ajánlások 
 

Helyi és regionális szint: 

25. Meg kell erősíteni az iskolák digitális felkészültségét, valamint képzést kell nyújtani a 

tanároknak és a diákoknak a digitális készségek, a médiatudatosság és a kritikus 

gondolkodás fejlesztése céljából, többek között a személyes adatok felhasználásával 

kapcsolatban is. 

26. Az új technológiákhoz való hozzáférés megkönnyítése és a „cselekedve tanulás” 

megközelítés támogatása érdekében a nyilvános helyeken, például a könyvtárakban, az 

önkormányzati épületekben és az iskolákban ingyenes kölcsönzési szolgáltatásokat kell 

bevezetni a digitális eszközökre.  

 

Tagállami szint: 

27. Megfizethető, nagy sebességű internetkapcsolatot kell biztosítani mindenki számára, 

többek között a kevésbé fejlett és a távoli területeken, illetve a vidéki térségekben is, 

különösen a formális és informális oktatási intézmények, köztük az ifjúsági központok 

számára, szükség esetén a helyi internetszolgáltatókkal kötött megállapodások révén. 

28. Biztosítani kell, hogy a fiatalok biztonságos, könnyen hozzáférhető, korlátozásoktól 

mentes és felhasználóbarát digitális eszközökkel részt vehessenek a demokráciában. 

29. Meg kell vizsgálni az alternatív szavazási módszereket, például az e-szavazást, hogy a 

bevált gyakorlatokból tanulva szélesebb körű részvételt tegyenek lehetővé. 

30. Olyan szakpolitikákat, stratégiákat és jogi kereteket kell kidolgozni és elfogadni, 

amelyek támogatják a fiatalok digitális jóllétét, többek között az adatvédelem, az 



 

COR-2022-04574-02-01-PSP-TRA (EN) 6/7 

internetbiztonság, valamint az online megkülönböztetés és a gyűlöletbeszéd elleni 

védelem terén. 

31. Fel kell számolni a régiók és a városok közötti digitális szakadékot, a 

véleménynyilvánítás lehetőségét pedig nem csak a digitális csatornákon keresztül kell 

biztosítani. 

Uniós szint: 

32. Szakpolitikákat és jogi kereteket kell kidolgozni azzal a céllal, hogy az interneten és a 

közösségi médiában előmozdítsák a magánélet védelmét és a biztonságot. 

33. Meg kell védeni a civil társadalmi és ifjúsági szervezeteket a közösségi médiában a 

„politikai” címkézéstől, különösen, ha bírálják a hatalmon lévő kormányt.  

34. Biztosítani kell, hogy az algoritmusokon és programokon alapuló új technológiák ne 

legyenek erősen elfogultak és ne teremtsék újra a megkülönböztető magatartást, illetve 

növelni kell az ezzel kapcsolatos tudatosságot.  

 

IV. A fiatalokkal kapcsolatos szempontok szakpolitikákon 

és politikai képviseleten belüli érvényesítésére 

vonatkozó ajánlások 
 

Helyi és regionális szint: 

35. Biztosítani kell a fiatalok helyi közösségeken – különös tekintettel a vidéki területekre –

, valamint helyi politikán belüli érdemi, pártoktól független és interszekcionális 

részvételét. 

36. Fokozni kell a fiatalok és a helyi politikusok közötti párbeszédet, nyomonkövetési 

intézkedésekről kell gondoskodni, valamint elő kell mozdítani a választott tisztviselők, a 

politikai pártok és a fiatal polgárok közötti bizalom helyreállítását célzó 

kezdeményezéseket. 

37. A helyi szintű választásokon fontolóra kell venni fiatal jelöltekre vonatkozó kvótákon 

alapuló listák bevezetését, továbbá képzést és mentorálást kell biztosítani a fiatalok 

számára, hogy ösztönözzék őket a választásokon való indulásra.  

Tagállami szint: 

38. Lehetőséget kell biztosítani a fiatalok számára a nemzeti politikában való érdemi 

részvételre, például a nemzeti ifjúsági tanácsok és hálózataik elismerése és az azokkal 

való együttműködés révén. 

39. A választásokon való részvétel és a tágabb értelemben vett politikai szerepvállalás 

további fokozása érdekében elő kell mozdítani a politikai pártok ifjúsági tagozataival és 

a nem kormányzati ifjúsági szervezetekkel való együttműködést, valamint biztosítani 

kell, hogy a fiatalok érdekeit is beépítsék a politikai programokba, többek között az 

érintett és reprezentatív ifjúsági szervezetekkel folytatott konzultáció révén. 

40. Minden szinten tényeken alapuló ifjúságpolitikát kell megvalósítani, növelni kell az 

ifjúságot érintő kérdésekkel kapcsolatos kutatások finanszírozását, valamint 

gondoskodni kell a nemek és életkor szerint lebontott adatok átlátható gyűjtéséről. 
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41. Nemzeti szinten, különösen a hátrányos helyzetű csoportok esetében a fiatalok 

prioritásainak megfelelően fokozni kell a beruházásokat. 

42. A hatékony szakpolitikai döntéshozatal és értékelés javítása érdekében fokozni kell az ifjúsági 

ügyekért felelős minisztériumok közötti párbeszédet és koordinációt.  

43. Mérlegelni kell a politikai mandátumokhoz kapcsolódó, fiatalokra vonatkozó kvótákon 

alapuló ifjúsági listák bevezetését, hogy teret biztosítsanak a fiataloknak a hivatalos 

politikai életben, a politikai pártok politikai programjába pedig ifjúságot érintő 

kérdéseket is fel kell venni. 

44. Nemzeti szinten meg kell erősíteni az ifjúsági ernyőszervezetek és politikai szervezetek, 

valamint a civil társadalmi szervezetek fejlődését és finanszírozását. 

45. Biztosítani kell a szavazási eljárásokra vonatkozó információk hozzáférhetőségét, 

többek között online platformokon keresztül is, és mérlegelni kell, hogy – különösen a 

választások előtt – célzott kampányokat szervezzenek a fiataloknak, az első választók 

részére külön információs csomagokat állítva össze. 

Uniós szint: 

46. Elő kell mozdítani a választójogi korhatár 16 évre való csökkentésének, valamint a 

jelöltekre vonatkozó korhatár leszállításának hatásairól folytatott eszmecserét és 

adatgyűjtést. 

47. Meg kell erősíteni az uniós ifjúsági ernyőszervezetek és az uniós politikai pártok 

ifjúsági tagozatai közötti együttműködést.  

48. Létre kell hozni egy „ifjúsági teszt” mechanizmust annak biztosítása érdekében, hogy 

minden új uniós jogszabály és szakpolitika esetében ifjúságra összpontosító 

hatásvizsgálatot végezzenek, ideértve az ifjúsági szervezetekkel és ifjúsági szakértőkkel 

folytatott uniós szintű konzultációt, valamint kedvezőtlen hatások azonosítása esetén 

kockázatcsökkentő intézkedések kidolgozását is. 

49. Konkrét erőfeszítéseket kell tenni, például hosszú távú, célzott kampányokat kell 

indítani annak érdekében, hogy az európai parlamenti választásokon fokozzák a fiatalok 

részvételét, továbbá az ilyen európai választásokon fontolóra kell venni fiatal jelöltekre 

vonatkozó kvótákon alapuló listák bevezetését. 

_____________ 

 

 


