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Europejska karta na rzecz młodzieży i demokracji 

  



 

COR-2022-04574-02-01-PSP-TRA (EN) 2/7 

a) Karta zawiera konkretne zalecenia dotyczące demokratycznego uczestnictwa osób 

młodych w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim na trzech poziomach 

sprawowania rządów: lokalnym i regionalnym, krajowym oraz europejskim. Jej celem 

jest budowa i konsolidacja przestrzeni demokratycznej przyjaznej młodzieży, aby głos 

osób młodych był formalnie, stale i trwale reprezentowany w Unii Europejskiej.  

 

b) Stosuje się w niej podejście partycypacyjne, w myśl którego młodzież angażuje się za 

pomocą licznych organizacji młodzieżowych, w tym młodzieżowych oddziałów partii 

krajowych i europejskich, a także społeczności Młodych Demokratycznie Wybranych 

Polityków (YEP).  

 

c) Proponowane zalecenia przedstawione przez wyżej wymienionych przedstawicieli 

młodzieży są podstawą dyskusji oraz przykładami do naśladowania.  

 

d) Tematy Karty podzielono na cztery następujące obszary: 

 

1. Edukacja, współpraca, informacja 

2. Wzmocnienie pozycji młodzieży, jej przywództwo i uczestnictwo demokratyczne 

3. Rola nowych technologii i cyfryzacji 

4. Włączanie młodzieży do głównego nurtu polityki i reprezentacji politycznej. 
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I. Zalecenia dotyczące edukacji, współpracy, informacji 
 

Poziom lokalny i regionalny:  

1. Rozwijanie edukacji obywatelskiej, a także edukacji na temat Unii Europejskiej na 

wszystkich poziomach kształcenia, gdyż jest to podstawowy czynnik umożliwiający 

aktywne i świadome obywatelstwo oraz udział w życiu demokratycznym; przy 

jednoczesnym uznaniu i wspieraniu organizacji młodzieżowych, będących ośrodkami 

kompetencji, w których odbywa się również edukacja obywatelska.  

2. Zadbanie o to, aby szkoły były instytucjami demokratycznymi poprzez angażowanie 

uczniów w struktury demokratyczne i włączanie inicjatyw partycypacyjnych do 

edukacji obywatelskiej, przy jednoczesnym dążeniu do rozwijania umiejętności 

obywatelskich poza terenem szkoły, na przykład poprzez projekty społeczności 

lokalnych dotyczące aktualnych kwestii.  

3. Wzmacnianie pracy z młodzieżą, aby kształtować jej kompetencje w zakresie kultury 

demokratycznej oraz zapewnić jej forum, na którym będzie mogła od najmłodszych lat 

aktywnie angażować się w życie społeczne.  

Poziom państw członkowskich:  

4. Finansowanie edukacji obywatelskiej w ramach kształcenia formalnego 

i pozaformalnego oraz tworzenie programów nauczania wspólnie z organizacjami 

młodzieżowymi.  

5. Zwiększenie dostępności inkluzywnych przestrzeni dla młodzieży, uruchamianie 

prowadzonych wspólnie z młodzieżą centrów informacyjnych oraz tworzenie 

i koordynowanie platform internetowych służących informowaniu o kwestiach 

związanych z młodzieżą i zwiększaniu jej uczestnictwa. 

6. Uznawanie wartości kompetencji oraz umiejętności zdobytych dzięki pracy 

z młodzieżą, wolontariatowi, kształceniu pozaformalnemu, uczeniu się nieformalnemu 

oraz w organizacjach młodzieżowych, a także ich walidacja. 

7. Dostrzeganie roli, którą instytucje krajowe – kulturalne, edukacyjne i rządowe – 

odgrywają, troszcząc się o to, aby informacje o programach młodzieżowych 

i politykach dotyczących młodzieży były łatwo dostępne dla osób młodych, w tym dla 

grup niedostatecznie reprezentowanych i mniejszościowych.  

Poziom UE:  

8. Ulepszanie i promowanie programów młodzieżowych UE oraz usuwanie istniejących 

przeszkód, takich jak bariery finansowe, aby zwiększyć uczestnictwo i umożliwić 

większej liczbie młodych osób, w tym osób z grup w niekorzystnej sytuacji, zdobycie 

doświadczenia za granicą w UE; a także uznawanie takiego doświadczenia również za 

pomocą punktów zaliczeniowych. 

9. Zwiększenie dostępności informacji o unijnych programach na rzecz młodzieży, 

w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych, z których korzysta 

młodzież. 

10. Zwalczanie dezinformacji, polaryzacji i przestępstw z nienawiści.  
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II. Zalecenia dotyczące wzmocnienia pozycji młodzieży, 

jej przywództwa i uczestnictwa demokratycznego 
 

Poziom lokalny i regionalny: 

11. Wspieranie tworzenia i ochrony międzysektorowych przestrzeni demokratycznych dla 

młodzieży i przez młodzież, tak aby głosy osób młodych były formalnie, stale i trwale 

reprezentowane w cyklu kształtowania polityki, a także aby takie przestrzenie istniały 

zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

12. Uwzględnienie wyników lokalnych i regionalnych dialogów i inicjatyw 

deliberatywnych w lokalnym/regionalnym procesie decyzyjnym oraz wdrożenie 

mechanizmów stałego uczestnictwa, a nie pojedynczych inicjatyw. 

13. Zapewnienie wystarczającego i trwałego wsparcia finansowego i zawodowego 

ośrodkom i organizacjom młodzieżowym, w szczególności tym pracującym z grupami 

w niekorzystnej sytuacji. 

14. Krzewienie i wzmacnianie wpływu istniejących lokalnych rad młodzieżowych oraz – 

w razie potrzeby – powołanie nowych i zadbanie przy tym o to, aby były one kierowane 

przez młodzież zgodnie z międzysektorowymi zasadami demokracji oraz aby otrzymały 

konkretne narzędzia udziału w kreowaniu odpowiednich polityk. 

15. Korzystanie z mechanizmu budżetu partycypacyjnego, aby zwiększyć poczucie 

odpowiedzialności młodzieży. 

Poziom państw członkowskich: 

16. Rozbudowa bezpiecznej i bardziej przyjaznej młodzieży przestrzeni obywatelskiej oraz 

ochrona praw obywatelskich i politycznych osób młodych.  

17. Zwiększenie zrównoważonego i strukturalnego wsparcia finansowego dla organizacji 

młodzieżowych, tak aby mogły one dalej przyczyniać się do większego udziału osób 

młodych w życiu demokratycznym i podnosić umiejętności obywatelskie w duchu 

solidarności i włączenia. 

18. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi oddziałami organizacji młodzieżowych, aby 

opracować ocenę przez młodzież1, przy jednoczesnym włączeniu osób młodych 

w proces kształtowania polityki i zapewnieniu środków łagodzących w przypadku, 

gdyby nowa polityka miała negatywny wpływ na młodzież. 

19. Współpraca z reprezentatywnymi związkami i organizacjami studenckimi, a także 

ułatwianie ich tworzenia tam, gdzie nie istnieją. 

20.  Rozważenie obniżenia wieku uprawniającego do głosowania, aby zachęcić młodzież do 

udziału w życiu demokratycznym i wspierać ją w tym, a także zapewnienie 

odpowiedniej edukacji politycznej w celu dalszego wsparcia udziału w wyborach. 

 
1

 Ocena przez młodzież jest narzędziem oceny wpływu, które gwarantuje, że osoby młode są brane pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji o nowych strategiach politycznych i przepisach. Pozwoliłaby na stworzenie lepszych, długotrwałych i skutecznych strategii 

politycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu nierówności i uwzględnieniu potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. 
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Poziom UE:  

21. Wspieranie państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu, 

we współpracy z osobami młodymi, przestrzeni demokratycznych przyjaznych 

młodzieży, aby krzewić przywództwo młodzieży i zapewnić uwzględnianie istotnych 

dla niej kwestii.  

22. Zapewnienie wielojęzycznego wsparcia w dzieleniu się najlepszymi praktykami 

z organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza tymi, które pracują z młodzieżą najbardziej 

społecznie wrażliwą. 

23. Oparcie się na wnioskach wyciągniętych z Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 

aby dalej rozbudowywać mechanizmy uczestnictwa i konsultacji z młodzieżą oraz 

w pełni wykorzystać już istniejące mechanizmy takie jak unijny dialog młodzieżowy, 

a także dopilnować, aby wyniki były monitorowane i uwzględniane w procesach 

decyzyjnych. 

24. Egzekwowanie zasad zatrudnienia obejmujących godne wynagrodzenie, dzięki którym 

to zasadom europejska młodzież będzie mogła zdobyć wysokiej jakości doświadczenie 

zawodowe w instytucjach europejskich oraz politycznych na bezpiecznych 

i sprawiedliwych warunkach; promowanie międzysektorowego uczestnictwa młodzieży 

w kształtowaniu polityki europejskiej. 

 

III. Zalecenia dotyczące dostępu do nowych technologii 

i cyfryzacji 
 

Poziom lokalny i regionalny: 

25. Zwiększenie gotowości cyfrowej szkół i zapewnienie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, 

aby podnieść poziom umiejętności cyfrowych, umiejętności korzystania z mediów 

i krytycznego myślenia, w tym w zakresie wykorzystywania danych osobowych. 

26. Opracowanie usług bezpłatnego wypożyczania urządzeń cyfrowych w przestrzeni 

publicznej, takiej jak biblioteki lub budynki miejskie oraz w szkołach, aby ułatwić 

dostęp do nowych technologii i wspierać podejście polegające na uczeniu się przez 

działanie.  

 

Poziom państw członkowskich: 

27. Zapewnienie przystępnych cenowo, szybkich łączy internetowych dla wszystkich, 

w tym na obszarach słabiej rozwiniętych, oddalonych lub wiejskich, w szczególności 

dla instytucji kształcenia formalnego i nieformalnego, w tym dla ośrodków 

młodzieżowych – jeśli to konieczne poprzez umowy z lokalnymi dostawcami usług 

internetowych. 

28. Zapewnienie osobom młodym możliwości uczestnictwa w demokracji za pomocą 

narzędzi cyfrowych, które są bezpieczne, łatwo dostępne, nieograniczone i przyjazne 

dla użytkownika. 

29. Rozważenie alternatywnych metod głosowania, takich jak głosowanie elektroniczne, 

aby umożliwić szersze uczestnictwo dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk. 
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30. Opracowanie i przyjęcie polityk, strategii i ram prawnych wspierających dobrostan 

cyfrowy osób młodych, w tym w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa w internecie 

oraz ochrony przed dyskryminacją i mową nienawiści w sieci. 

31. Zaradzenie przepaści cyfrowej między regionami/miastami przy jednoczesnym 

zapewnieniu możliwości wyrażania opinii w inny sposób niż tylko za pośrednictwem 

kanałów cyfrowych. 

Poziom UE: 

32. Opracowanie polityk i ram prawnych, aby wspierać prywatność i bezpieczeństwo 

w internecie i mediach społecznościowych. 

33. Ochrona społeczeństwa obywatelskiego i organizacji młodzieżowych przed 

zaszufladkowaniem ich jako politycznych w mediach społecznościowych, zwłaszcza 

gdy wyrażają się krytycznie o rządzie sprawującym władzę.  

34. Zadbanie o to, by nowe technologie oparte na algorytmach i programach nie były 

w dużym stopniu stronnicze i nie powielały zachowań dyskryminacyjnych, a także 

podniesienie świadomości w tym zakresie.  

 

IV. Zalecenia dotyczące włączania młodzieży do głównego 

nurtu polityki i reprezentacji politycznej 
 

Poziom lokalny i regionalny: 

35. Zapewnienie możliwości znaczącego, bezpartyjnego i międzysektorowego uczestnictwa 

osób młodych w społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

wiejskich, oraz w polityce lokalnej. 

36. Pogłębienie dialogu między młodzieżą a lokalnymi politykami, zapewnienie działań 

następczych i propagowanie inicjatyw na rzecz odbudowania zaufania między 

wybieranymi urzędnikami, partiami politycznymi i młodymi obywatelami. 

37. Rozważenie włączenia naprzemiennych list dla młodych kandydatek i kandydatów 

w wyborach na poziomie lokalnym oraz zapewnienie szkoleń i mentoringu dla osób 

młodych, aby zachęcić je do kandydowania w wyborach.  

Poziom państw członkowskich: 

38. Zapewnienie sposobów znaczącego udziału osób młodych w polityce krajowej, na 

przykład poprzez uznanie krajowych rad młodzieżowych i ich sieci oraz współpracę 

z nimi. 

39. Krzewienie współpracy z młodzieżowymi oddziałami partii politycznych 

i młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi, aby dalej zwiększać udział 

w wyborach i szerzej rozumiane zaangażowanie polityczne oraz zapewnić 

uwzględnienie interesów młodzieży w programach politycznych, w tym poprzez 

konsultacje z odpowiednimi i reprezentatywnymi organizacjami młodzieżowymi. 

40. Wdrożenie polityk młodzieżowych opartych na dowodach na wszystkich poziomach 

oraz zwiększenie finansowania badań naukowych nad kwestiami związanymi 

z młodzieżą, a także zapewnienie przejrzystego gromadzenia danych 

zdezagregowanych według płci i wieku. 
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41. Zwiększenie inwestycji zgodnie z priorytetami osób młodych na poziomie krajowym, 

zwłaszcza dla grup w niekorzystnej sytuacji. 

42. Pogłębienie dialogu i zacieśnienie koordynacji między ministerstwami 

odpowiedzialnymi za sprawy młodzieży, aby poprawić skuteczność kształtowania 

i oceny polityki.  

43. Rozważenie naprzemiennych list młodzieżowych w mandatach politycznych, aby 

stworzyć miejsce dla osób młodych w formalnej polityce, a także uwzględnienie 

postulatów dotyczących młodzieży w programie politycznym partii politycznych. 

44. Wzmocnienie rozwoju i finansowania młodzieżowych organizacji parasolowych 

i politycznych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie 

krajowym. 

45. Zapewnienie dostępności informacji o procedurach głosowania również za 

pośrednictwem platform internetowych oraz rozważenie kampanii skierowanych do 

młodzieży, zwłaszcza przed wyborami, wraz ze specjalnymi pakietami informacyjnymi 

dla osób głosujących po raz pierwszy. 

Poziom UE: 

46. Propagowanie wymiany poglądów i gromadzenia danych dotyczących wpływu 

obniżenia wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat, a także obniżenia wieku 

kandydowania. 

47. Zacieśnienie współpracy między unijnymi młodzieżowymi organizacjami 

parasolowymi a sekcjami młodzieżowymi unijnych partii politycznych.  

48. Ustanowienie mechanizmu oceny przez młodzież, aby zagwarantować, że wszystkie 

nowe przepisy i polityka UE będą podlegały ocenie wpływu ukierunkowanej na 

młodzież, z uwzględnieniem konsultacji z organizacjami młodzieżowymi i ekspertami 

ds. młodzieży na poziomie UE, a także opracowanie środków łagodzących w przypadku 

wykrycia negatywnego wpływu. 

49. Podjęcie konkretnych działań, takich jak długoterminowe, ukierunkowane kampanie, 

aby zwiększyć udział młodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oraz 

rozważenie włączenia naprzemiennych list dla młodych kandydatek i kandydatów do 

takich wyborów europejskich. 

_____________ 

 

 


