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Het EU-handvest voor jongeren en democratie 
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a) Dit handvest bevat concrete aanbevelingen betreffende de democratische participatie van 

jongeren aan het sociale, politieke en maatschappelijke leven op drie bestuursniveaus: het 

lokale en regionale niveau; het nationale niveau; en het Europese niveau. Hiermee wordt 

gestreefd naar de totstandbrenging en consolidatie van een voor jongeren vriendelijke 

democratische ruimte waarin de stem van jongeren formeel en permanent in de Europese 

Unie wordt vertegenwoordigd.  

 

b) Uitgangspunt is een participatieve aanpak waarbij jongeren via talrijke 

jongerenorganisaties worden betrokken, waaronder jongerenafdelingen van zowel 

nationale als Europese partijen, en de gemeenschap van Jonge Gekozen Politici (YEP’s).  

 

c) De door de bovengenoemde jongerenvertegenwoordigers voorgestelde aanbevelingen 

dienen als richtsnoeren voor het debat en als na te volgen voorbeelden.  

 

d) De onderwerpen van het handvest zijn onderverdeeld in de volgende vier gebieden: 

 

1. onderwijs, samenwerking, informatie 

2. empowerment van jongeren, leiderschap en democratische participatie 

3. de rol van nieuwe technologieën en digitalisering 

4. de integratie van jongeren in beleid en de politieke vertegenwoordiging van jongeren 
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I. Aanbevelingen inzake onderwijs, samenwerking, 

informatie 
 

Op lokaal en regionaal niveau:  

1. de burgerschapsvorming en het onderwijs over de Europese Unie op alle 

onderwijsniveaus opvoeren, als fundamentele factor voor actief en geïnformeerd 

burgerschap en voor democratische participatie; en tegelijkertijd jeugdorganisaties 

erkennen en ondersteunen als competentiecentra waar ook burgerschapsvorming 

plaatsvindt;  

2. ervoor zorgen dat scholen zelf democratische instellingen zijn, door leerlingen bij 

democratische structuren te betrekken en participatieve initiatieven in de 

burgerschapsvorming op te nemen, en tevens de ontwikkeling van 

burgerschapsvaardigheden buiten de school te bevorderen, bijvoorbeeld via projecten 

binnen lokale gemeenschappen waarin actuele kwesties worden aangepakt;  

3. het jeugdwerk versterken om jongeren vaardiger te maken voor de democratische 

cultuur, en hun een forum bieden om zich van jongs af aan actief voor de samenleving 

in te zetten;  

Op lidstaatniveau:  

4. burgerschapsvorming in het kader van formeel en niet-formeel onderwijs financieren en 

samen met de jongerenorganisaties de curricula opstellen;  

5. ruimere beschikbaarheid van inclusieve ruimtes voor jongeren, informatiecentra 

opzetten die samen met jongeren worden beheerd, en online-platforms creëren en 

coördineren met het oog op voorlichting over jeugdzaken en een bredere participatie; 

6. erkenning en validering van de waarde van de competenties en vaardigheden die door 

jeugdwerk, vrijwilligerswerk, niet-formeel onderwijs en informeel leren, ook in 

jeugdorganisaties, zijn verworven; 

7. erkenning van de rol van nationale culturele, onderwijs- en overheidsinstellingen om 

ervoor te zorgen dat informatie over jeugdprogramma’s en jeugdbeleid gemakkelijk 

beschikbaar is voor jongeren, ook voor ondervertegenwoordigde en 

minderheidsgroepen;  

Op EU-niveau:  

8. EU-jeugdprogramma’s versterken en bevorderen en bestaande belemmeringen, zoals 

financiële, wegnemen om de deelname te verbreden en meer jongeren, ook uit kansarme 

groepen, in staat te stellen binnen de EU ervaring in het buitenland op te doen; en 

dergelijke ervaring ook erkennen door middel van studiepunten; 

9. betere toegankelijkheid van informatie over EU-jongerenprogramma’s, met name via 

sociale media die door jongeren worden gebruikt; 

10. aanpakken van desinformatie, polarisatie en haatmisdrijven.  
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II. Aanbevelingen inzake empowerment van jongeren, 

leiderschap en democratische participatie 
 

Op lokaal en regionaal niveau: 

11. de opbouw en instandhouding van intersectionele democratische ruimten voor en door 

jongeren ondersteunen om te bereiken dat het standpunt van jongeren formeel en 

permanent vertegenwoordigd is in de beleidsvormingscyclus, en ervoor zorgen dat 

zulke ruimten zowel in stedelijke als landelijke gebieden bestaan; 

12. de resultaten van lokaal en regionaal overleg en initiatieven in de lokale/regionale 

besluitvorming opnemen, en permanente participatiemechanismen toepassen in plaats 

van geïsoleerde initiatieven; 

13. zorgen voor voldoende en duurzame financiële en professionele ondersteuning van 

jeugdcentra en jongerenorganisaties, met name die welke met kansarme groepen 

werken; 

14. het effect van bestaande lokale jeugdraden bevorderen en versterken en, waar nodig, 

nieuwe oprichten, en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij door jongeren worden geleid 

volgens intersectionele democratische beginselen en concrete instrumenten krijgen om 

bij te dragen tot de formulering van relevant beleid; 

15. gebruik maken van het mechanisme van participatieve budgettering om de eigen 

inbreng van jongeren te vergroten. 

Op lidstaatniveau: 

16. een veilige en jeugdvriendelijkere civiele ruimte creëren en de politieke en 

burgerrechten van jongeren beschermen;  

17. duurzame en structurele financiële steun aan jongerenorganisaties verhogen, zodat zij de 

deelname van jongeren aan het democratische leven verder kunnen bevorderen en hun 

burgerschapsvaardigheden kunnen verbeteren, in een geest van solidariteit en inclusie; 

18. samenwerken met de lokale en regionale afdelingen van jongerenorganisaties om een 

Jongerentoets1 te ontwikkelen, waarbij de jeugd ook bij de beleidsvorming wordt 

betrokken en er wordt gezorgd voor verzachtende maatregelen ingeval jongeren 

negatieve gevolgen van het nieuwe beleid ondervinden; 

19. samenwerken met representatieve studentenorganisaties en vakbonden, ook door hun 

oprichting te vergemakkelijken wanneer zij niet bestaan; 

20.  overwegen de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen om de democratische participatie van 

jongeren aan te moedigen en te bevorderen, samen met adequate politieke vorming om 

de deelname aan verkiezingen verder te ondersteunen. 

Op EU-niveau:  

21. de lidstaten en de lokale en regionale autoriteiten steunen bij de opbouw van 

jeugdvriendelijke democratische ruimten in samenwerking met de jeugd, teneinde het 

 
1

  Een jongerentoets is een instrument voor effectbeoordeling dat ervoor zorgt dat met jongeren rekening wordt gehouden wanneer 

nieuw beleid en nieuwe wetten worden vastgesteld. Het zou de mogelijkheid bieden beter beleid te creëren dat duurzaam en 
doeltreffend is, terwijl de ongelijkheden worden verminderd en er rekening wordt gehouden met de behoeften van zowel de huidige 

als de toekomstige generaties. 
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leiderschap van de jeugd te bevorderen en ervoor te zorgen dat kwesties die voor 

jongeren relevant zijn, worden opgenomen;  

22. meertalige ondersteuning bieden voor het delen van goede praktijken met 

jongerenorganisaties, met name met organisaties die met de meest kwetsbare jongeren 

werken; 

23. voortbouwen op de lessen die zijn geleerd in het kader van de Conferentie over de 

toekomst van Europa om de participatie- en raadplegingsmechanismen met jongeren 

verder uit te breiden en reeds bestaande mechanismen, zoals de EU-Jongerendialoog, 

ten volle te benutten en ervoor te zorgen dat de resultaten in de besluitvorming worden 

opgevolgd en in aanmerking worden genomen; 

24. werkgelegenheidsbeginselen met fatsoenlijke beloning handhaven, zodat Europese 

jongeren onder veilige en eerlijke omstandigheden hoogwaardige werkervaring kunnen 

opdoen binnen Europese en politieke instellingen; de intersectionele participatie van 

jongeren in de Europese beleidsvorming bevorderen. 

 

III. Aanbevelingen inzake toegang tot nieuwe 

technologieën en digitalisering 
 

Op lokaal en regionaal niveau: 

25. verbetering van de digitale paraatheid van scholen en opleiding van leraren en 

leerlingen om de digitale vaardigheden, de mediageletterdheid en het kritisch denken te 

verbeteren, ook wat betreft het gebruik van persoonsgegevens; 

26. opzet van gratis uitleendiensten voor digitale apparatuur, in openbare ruimten zoals 

bibliotheken of gemeentelijke gebouwen en op scholen, om de toegang tot nieuwe 

technologieën te vergemakkelijken en de aanpak “ al doende leren” te ondersteunen;  

 

Op lidstaatniveau: 

27. zorgen voor betaalbare snelle internetconnectiviteit voor iedereen, ook in minder 

ontwikkelde, afgelegen of plattelandsgebieden, en met name voor instellingen voor 

formeel en informeel onderwijs, ook voor jeugdcentra, indien nodig door middel van 

overeenkomsten met lokale aanbieders van internet; 

28. ervoor zorgen dat jongeren kunnen deelnemen aan de democratie met behulp van 

digitale instrumenten die veilig, gemakkelijk toegankelijk, onbeperkt en 

gebruiksvriendelijk zijn; 

29. alternatieve stemmethoden, zoals e-stemmen, onderzoeken om een bredere deelname 

mogelijk te maken door lering te trekken uit goede praktijken; 

30. beleid, strategieën en wettelijke kaders uitwerken en vaststellen die het digitale welzijn 

van jongeren ondersteunen, onder meer op het gebied van gegevensbescherming, 

internetveiligheid en bescherming tegen online discriminatie en haatzaaiende 

uitlatingen; 

31. de digitale kloof tussen regio’s/steden aanpakken en ervoor zorgen dat meningen op 

andere manieren kunnen worden geuit dan alleen via digitale kanalen; 

Op EU-niveau: 
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32. beleid en wetgevingskaders ontwikkelen om privacy en veiligheid op het internet en 

sociale media te bevorderen; 

33. ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld en jongerenorganisaties op sociale 

media niet het etiket “politiek” krijgen, vooral wanneer zij kritisch staan tegenover de 

zittende regering;  

34. ervoor zorgen dat nieuwe, op algoritmen en programma’s gebaseerde technologieën niet 

sterk bevooroordeeld zijn en geen discriminerend gedrag reproduceren, en het 

bewustzijn hieromtrent vergroten;  

 

IV. Aanbevelingen inzake de integratie van jongeren in 

beleid en de politieke vertegenwoordiging van jongeren 
 

Op lokaal en regionaal niveau: 

35. werken aan manieren voor zinvolle, niet-partijgebonden en intersectionele participatie 

van jongeren aan de lokale gemeenschap, met bijzondere aandacht voor 

plattelandsgebieden, en aan de lokale politiek; 

36. versterken van de dialoog tussen jongeren en lokale politici, zorgen voor follow-

upacties en bevorderen van initiatieven die erop gericht zijn het vertrouwen tussen 

gekozen functionarissen, politieke partijen en jonge burgers te herstellen; 

37. overwegen om gebruik te maken van lijsten met gereserveerde plaatsen voor jonge 

kandidaten (volgens het zgn. "ritssysteem") bij de verkiezingen op lokaal niveau en 

jongeren opleiden en begeleiden om hen aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor 

verkiezingen;  

Op lidstaatniveau: 

38. ervoor zorgen dat jongeren op zinvolle wijze kunnen deelnemen aan de nationale 

politiek, bijvoorbeeld door erkenning van en samenwerking met de nationale 

jeugdraden en hun netwerken; 

39. de samenwerking met de jongerenafdelingen van politieke partijen en niet-

gouvernementele jongerenorganisaties bevorderen om de deelname aan verkiezingen en 

de politieke betrokkenheid verder te vergroten, en ervoor zorgen dat de belangen van 

jongeren in de politieke programma’s worden opgenomen, onder meer door overleg met 

relevante en representatieve jongerenorganisaties; 

40. op alle niveaus een op feiten gebaseerd jeugdbeleid uitvoeren, meer middelen uittrekken 

voor onderzoek naar jeugdzaken en zorgen voor een transparante verzameling van naar 

geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens; 

41. investeringen verhogen overeenkomstig de prioriteiten van jongeren op nationaal 

niveau, met name voor kansarme groepen; 

42. meer overleg en coördinatie tussen de ministeries die bevoegd zijn voor jeugdzaken, 

teneinde de beleidsvorming en -evaluatie doeltreffender te maken;  

43. overwegen om voor politieke mandaten gebruik te maken van lijsten met gereserveerde 

plaatsen voor jongeren om ruimte te maken voor jongeren in de formele politiek, en in 

het politieke programma van politieke partijen jeugdspecifieke wensen opnemen; 
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44. versterken van de ontwikkeling en financiering van overkoepelende en politieke 

organisaties van jongeren en van maatschappelijke organisaties op nationaal niveau; 

45. zorgen voor de toegankelijkheid van informatie, ook via online-platforms, over 

stemprocedures en overwegen van campagnes die speciaal op jongeren zijn gericht, 

vooral vóór verkiezingen, met specifieke informatiepakketten voor nieuwe kiezers; 

Op EU-niveau: 

46. bevorderen van de uitwisseling van standpunten en de verzameling van gegevens over 

het effect van de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar, alsook van de 

verlaging van de leeftijd voor kandidaatstelling; 

47. versterken van de samenwerking tussen overkoepelende jongerenorganisaties in de EU 

en de jongerenafdelingen van de politieke partijen in de EU;  

48. een mechanisme voor een jongerentoets invoeren om ervoor te zorgen dat alle nieuwe 

EU-wetgeving en -beleid wordt onderworpen aan een jeugdgerichte effectbeoordeling, 

met inbegrip van overleg met jongerenorganisaties en jeugddeskundigen op EU-niveau 

en de ontwikkeling van verzachtende maatregelen indien een negatief effect wordt 

vastgesteld; 

49. concrete inspanningen leveren, zoals gerichte langetermijncampagnes, om de deelname 

van jongeren aan de verkiezingen voor het Europees Parlement te vergroten, en te 

overwegen om gebruik te maken van lijsten met gereserveerde plaatsen voor jonge 

kandidaten voor dergelijke Europese verkiezingen. 

_____________ 

 

 


