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ES Jaunatnes un demokrātijas harta 
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a) Hartā minēti konkrēti ieteikumi par jauniešu demokrātisko līdzdalību sociālajā, 

politiskajā un pilsoniskajā dzīvē trijos pārvaldības līmeņos: vietējā un reģionālajā līmenī, 

valsts līmenī un Eiropas līmenī. Tās mērķis ir veidot un nostiprināt jauniešiem draudzīgu 

demokrātisko telpu, lai nodrošinātu, ka jauniešu viedoklis tiek oficiāli, nepārtraukti un 

pastāvīgi pārstāvēts Eiropas Savienībā.  

 

b) Tajā ievērota līdzdalības pieeja, kas iesaista jauniešus ar daudzu jaunatnes organizāciju 

starpniecību, tostarp ar valstu un Eiropas partiju jaunatnes atzariem, kā arī jauno vēlēto 

politiķu (YEP) kopienu.  

 

c) Iepriekš minēto jaunatnes pārstāvju ierosinātie ieteikumi kalpo kā pamatnostādnes 

diskusijām, kā arī kā piemēri, kam sekot.  

 

d) Hartas temati ir iedalīti šādās četrās jomās: 

 

1. izglītība, sadarbība, informēšana, 

2. pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana jauniešiem, līderība un demokrātiska līdzdalība, 

3. jauno tehnoloģiju un digitalizācijas nozīme, 

4. jaunatnes iekļaušana politikā un politiskā pārstāvība. 
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I. Ieteikumi par izglītību, sadarbību, informāciju 
 

Vietējais un reģionālais līmenis  

1. Palielināt pilsoniskuma izglītību, kā arī izglītību par Eiropas Savienību visos izglītības 

līmeņos, jo tā būtiski veicina aktīvu un informētu pilsoniskumu un demokrātisku 

līdzdalību; vienlaikus atzīstot un atbalstot jaunatnes organizācijas kā kompetences 

centrus, kuros arī īsteno pilsonisko izglītību.  

2. Nodrošināt, ka skolas pašas ir demokrātiskas iestādes, iesaistot skolēnus demokrātiskās 

struktūrās un ietverot līdzdalības iniciatīvas pilsoniskuma izglītībā, vienlaikus veicinot 

arī pilsoniskuma prasmju attīstību ārpus skolas telpām, piemēram, īstenojot projektus 

vietējās kopienās, kas risina aktuālus jautājumus.  

3. Stiprināt darbu ar jaunatni, lai palielinātu jauniešu kompetenci demokrātiskas kultūras 

jomā, un nodrošināt forumu, kurā viņi var aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē jau no 

agrīna vecuma.  

Dalībvalstu līmenis  

4. Finansēt pilsoniskuma izglītību formālās un neformālās izglītības ietvaros un sadarbībā 

ar jaunatnes organizācijām kopīgi izstrādāt mācību programmas.  

5. Uzlabot iekļaujošu jaunatnes telpu pieejamību, izveidot informācijas centrus, kas 

darbojas kopā ar jauniešiem, un izstrādāt un koordinēt tiešsaistes platformas, lai 

informētu par jautājumiem, kas saistīti ar jaunatni, un paplašinātu līdzdalību. 

6. Atzīt un validēt kompetences un prasmes, kas iegūtas darbā ar jaunatni, brīvprātīgajā 

darbā, neformālajā izglītībā un ikdienējās mācīšanās procesā arī jaunatnes organizācijās. 

7. Atzīt valsts – kultūras, izglītības, valdības – iestāžu nozīmi, nodrošinot, ka informācija 

par jaunatnes programmām un politiku, kas attiecas uz jaunatni, ir viegli pieejama 

jauniešiem, tostarp nepietiekami pārstāvētām un minoritāšu grupām.  

ES līmenis  

8. Pastiprināt un veicināt ES jaunatnes programmas un novērst pastāvošos šķēršļus, 

piemēram, finansiālos šķēršļus, lai paplašinātu līdzdalību un dotu iespēju vairāk 

jauniešu, tostarp no nelabvēlīgām grupām, iegūt pieredzi ārvalstīs ES; un atzīt šādu 

pieredzi arī ar studiju kredītpunktiem. 

9. Uzlabot informācijas pieejamību par ES jaunatnes programmām, jo īpaši ar jauniešu 

izmantoto sociālo mediju starpniecību. 

10. Apkarot dezinformāciju, polarizāciju un naida noziegumus.  
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II. Ieteikumi par iespēju nodrošināšanu jauniešiem, 

līderību un demokrātisku līdzdalību 
 

Vietējais un reģionālais līmenis 

11. Atbalstīt starpnozaru demokrātisko telpu veidošanu un saglabāšanu jauniešiem un ar 

jauniešu iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka jauniešu viedoklis ir oficiāli, nepārtraukti un 

pastāvīgi pārstāvēts politikas veidošanas ciklā, raugoties, lai šādas telpas pastāvētu gan 

pilsētās, gan lauku rajonos. 

12. Iekļaut vietējā un reģionālā līmeņa apspriešanās dialogu un iniciatīvu rezultātus vietējā 

un reģionālā līmeņa lēmumu pieņemšanā un īstenot pastāvīgas līdzdalības mehānismus, 

nevis atsevišķas iniciatīvas. 

13. Nodrošināt pietiekamu un ilgtspējīgu finansiālo un profesionālo atbalstu jaunatnes 

centriem un jaunatnes organizācijām, jo īpaši tiem, kas strādā ar nelabvēlīgā situācijā 

esošām grupām. 

14. Veicināt un stiprināt esošo vietējo jaunatnes padomju ietekmi un vajadzības gadījumā 

izveidot jaunas, vienlaikus nodrošinot, ka tās vada jaunatne, pamatojoties uz 

starpnozaru demokrātijas principiem, un tām tiek doti konkrēti instrumenti, lai sniegtu 

ieguldījumu attiecīgās politikas veidošanā. 

15. Izmantot līdzdalības budžeta plānošanas mehānismu, lai palielinātu jauniešu 

līdzatbildību. 

Dalībvalstu līmenis 

16. Paplašināt drošu un jauniešiem draudzīgāku pilsonisko telpu un aizsargāt jauniešu 

pilsoniskās un politiskās tiesības.  

17. Palielināt ilgtspējīgu un strukturālu finansiālo atbalstu jauniešu organizācijām, lai tās 

solidaritātes un iekļaušanas garā varētu vēl vairāk veicināt jauniešu līdzdalību 

demokrātiskajā dzīvē un uzlabot pilsoniskuma prasmes. 

18. Sadarboties ar jaunatnes organizāciju vietējām un reģionālajām nodaļām, lai izstrādātu 

Jaunatnes testu1, vienlaikus iesaistot jauniešus politikas veidošanas procesos un 

nodrošinot mazināšanas pasākumus gadījumā, ja jaunā politika nelabvēlīgi ietekmētu 

jauniešus. 

19. Sadarboties ar reprezentatīvām studentu organizācijām un apvienībām, arī veicinot to 

izveidi, ja tādu nav. 

20.  Apsvērt iespēju samazināt balsošanas vecumu, lai veicinātu un sekmētu jauniešu 

demokrātisko līdzdalību, ko papildinātu atbilstoša politiskā izglītība, lai vēl vairāk 

sekmētu dalību vēlēšanās. 

ES līmenis  

21. Atbalstīt dalībvalstis un vietējās un reģionālās pašvaldības jauniešiem draudzīgu 

demokrātisko telpu veidošanā sadarbībā ar jauniešiem, lai veicinātu jaunatnes līderību 

un nodrošinātu jauniešiem svarīgu jautājumu iekļaušanu.  

 
1

 Jaunatnes tests ir ietekmes novērtējuma instruments, kas nodrošina, ka jauniešu viedoklis tiek ņemts vērā, pieņemot lēmumus par 

jaunu politiku un tiesību aktiem. Tas ļautu izstrādāt labāku politiku, kas būtu ilgstoša un ietekmīga, vienlaikus samazinot 

nevienlīdzību un ņemot vērā gan pašreizējo, gan nākamo paaudžu vajadzības. 
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22. Sniegt daudzvalodu atbalstu paraugprakses apmaiņai ar jaunatnes organizācijām, jo 

īpaši tām, kas strādā ar visneaizsargātākajiem jauniešiem. 

23. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni, turpināt paplašināt 

līdzdalības un konsultāciju mehānismus ar jauniešiem un pilnībā izmantot jau esošos 

mehānismus, piemēram, ES jaunatnes dialogu, un nodrošināt, ka rezultāti tiek ņemti vērā 

lēmumu pieņemšanas procesā. 

24. Ieviest nodarbinātības principus ar pienācīgiem maksājumiem, kas nodrošinās, ka 

Eiropas jaunieši var iegūt augstas kvalitātes darba pieredzi Eiropas un politiskajās 

iestādēs drošos un taisnīgos apstākļos; veicināt starpnozaru jauniešu līdzdalību Eiropas 

politikas veidošanā. 

 

III. Ieteikumi par piekļuvi jaunām tehnoloģijām un 

digitalizāciju 
 

Vietējais un reģionālais līmenis 

25. Stiprināt skolu digitālo gatavību un nodrošināt apmācību skolotājiem un skolēniem, lai 

uzlabotu digitālās prasmes, medijpratību un kritisko domāšanu, tostarp par personas 

datu izmantošanu. 

26. Izstrādāt bezmaksas patapināšanas pakalpojumus digitālajām ierīcēm sabiedriskās 

vietās, piemēram, bibliotēkās vai pašvaldību ēkās, un skolās, lai atvieglotu piekļuvi 

jaunām tehnoloģijām un sekmētu pieeju “mācīties darot”.  

 

Dalībvalstu līmenis 

27. Nodrošināt cenas ziņā pieejamu ātrdarbīga interneta savienojamību visiem, tostarp 

mazāk attīstītos, attālos vai lauku apvidos, un jo īpaši formālās un ikdienējās izglītības 

iestādēm, tostarp jaunatnes centriem, vajadzības gadījumā slēdzot nolīgumus ar 

vietējiem interneta pakalpojumu sniedzējiem. 

28. Nodrošināt, ka jaunieši var piedalīties demokrātijā, izmantojot digitālos rīkus, kas ir 

droši, viegli pieejami, neierobežoti un lietotājdraudzīgi. 

29. Izpētīt alternatīvas balsošanas metodes, piemēram, e-balsošanu, lai nodrošinātu plašāku 

līdzdalību, mācoties no paraugprakses. 

30. Izstrādāt un pieņemt politiku, stratēģijas un tiesisko regulējumu, kas atbalsta jauniešu 

digitālo labklājību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību, interneta drošību un aizsardzību 

pret diskrimināciju tiešsaistē un naida runu. 

31. Novērst digitālo plaisu starp reģioniem/pilsētām, vienlaikus nodrošinot iespēju paust 

viedokļus citos veidos, ne tikai izmantojot digitālos kanālus. 

ES līmenis 

32. Izstrādāt politiku un tiesisko regulējumu, lai veicinātu privātumu un drošību internetā un 

sociālajos medijos. 

33. Aizsargāt pilsonisko sabiedrību un jaunatnes organizācijas no tā, ka sociālajos medijos 

tās nodēvē par politiskām, jo īpaši tad, ja tās kritizē pie varas esošo valdību.  

34. Nodrošināt un veicināt izpratni par to, ka jaunās tehnoloģijas, kuru pamatā ir algoritmi 

un programmas, nav izteikti neobjektīvas un neveicina diskriminējošu rīcību.  
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IV. Ieteikumi par jaunatnes integrēšanu politikā un 

politiskajā pārstāvībā 
 

Vietējais un reģionālais līmenis 

35. Nodrošināt veidus jauniešu jēgpilnai, bezpartejiskai un starpnozaru līdzdalībai vietējā 

kopienā, īpašu uzmanību pievēršot lauku apvidiem, un vietējā politikā. 

36. Uzlabot dialogu starp jauniešiem un vietējiem politiķiem, nodrošināt turpmākus 

pasākumus un veicināt iniciatīvas, kuru mērķis ir atjaunot uzticēšanos starp vēlētām 

amatpersonām, politiskajām partijām un gados jauniem pilsoņiem. 

37. Apsvērt iespēju iekļaut gados jaunu kandidātu sarakstus vietējā līmeņa vēlēšanās un 

nodrošināt jauniešiem apmācību un mentorēšanu, lai mudinātu viņus kandidēt 

vēlēšanās.  

Dalībvalstu līmenis 

38. Nodrošināt veidus jauniešu jēgpilnai līdzdalībai valsts politikā, piemēram, atzīstot 

valstu jaunatnes padomes un to tīklus un sadarbojoties ar tiem. 

39. Veicināt sadarbību ar politisko partiju jaunatnes atzariem un jauniešu nevalstiskajām 

organizācijām, lai vēl vairāk veicinātu dalību vēlēšanās un plašāku politisko iesaisti, un 

nodrošināt, ka politiskajās programmās tiek iekļautas jauniešu intereses, tostarp 

apspriežoties ar attiecīgām un reprezentatīvām jaunatnes organizācijām. 

40. Visos līmeņos īstenot uz pierādījumiem balstītu jaunatnes politiku un palielināt finansējumu 

jaunatnes jautājumu pētniecībai, kā arī nodrošināt pārredzamu datu vākšanu, kas sadalīti pēc 

dzimuma un vecuma. 

41. Palielināt ieguldījumus saskaņā ar jauniešu prioritātēm valsts līmenī, jo īpaši attiecībā 

uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām. 

42. Uzlabot dialogu un koordināciju starp ministrijām, kas atbildīgas par jaunatnes 

jautājumiem, lai uzlabotu efektīvu politikas veidošanu un novērtēšanu.  

43. Apsvērt jauniešu politisko pilnvaru sarakstus, lai dotu jauniešiem iespēju iesaistīties 

oficiālajā politikā, un iekļaut ar jaunatni saistītus jautājumus politisko partiju politiskajā 

programmā. 

44. Stiprināt jaunatnes jumta un politisko organizāciju, kā arī pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju attīstību un finansēšanu valsts līmenī. 

45. Nodrošināt informācijas pieejamību arī tiešsaistes platformās par balsošanas 

procedūrām un apsvērt mērķtiecīgas kampaņas, kas vērstas uz jauniešiem, jo īpaši pirms 

vēlēšanām, ar īpašām informācijas paketēm pirmreizējiem vēlētājiem. 

ES līmenis 

46. Veicināt viedokļu apmaiņu un datu vākšanu par ietekmi, ko rada balsošanas vecuma 

samazināšana līdz 16 gadiem, kā arī kandidātu vecuma samazināšana. 

47. Pastiprināt sadarbību starp ES jaunatnes jumta organizācijām un ES politisko partiju 

jaunatnes nodaļām.  

48. Izveidot jauniešu testa mehānismu, lai nodrošinātu, ka visiem jaunajiem ES tiesību 

aktiem un politikai tiek veikts uz jauniešiem vērsts ietekmes novērtējums, tostarp 

apspriešanās ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes ekspertiem ES līmenī un ietekmes 

mazināšanas pasākumu izstrāde, ja tiek konstatēta nelabvēlīga ietekme. 
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49. Ieguldīt konkrētus centienus, piemēram, ilgtermiņa mērķtiecīgas kampaņas, lai 

palielinātu jauniešu līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un apsvērt iespēju iekļaut 

šādu Eiropas Parlamenta vēlēšanu jauno kandidātu sarakstus. 

_____________ 

 

 


