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Den europeiska stadgan om ungdomar och demokrati 
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a) Denna stadga innehåller konkreta rekommendationer om ungdomars demokratiska 

deltagande i det sociala och politiska livet och samhällslivet på tre styresnivåer: den 

lokala och regionala nivån, den nationella nivån och EU-nivån. Den syftar till att bygga 

upp och befästa ett ungdomsvänligt demokratiskt utrymme för att se till att unga 

människors röster är formellt, fortlöpande och ständigt representerade i Europeiska 

unionen.  

 

b) Den följer en deltagandebaserad strategi där ungdomar involveras via en mängd olika 

ungdomsorganisationer, bland annat nationella och europeiska partiers ungdoms-

sektioner, samt deltagarna i programmet för unga folkvalda politiker.  

 

c) De förslag till rekommendationer som läggs fram av ovannämnda ungdomsrepresentanter 

fungerar som riktlinjer för diskussion och bra exempel.  

 

d) Stadgans ämnen är indelade i följande fyra områden: 

 

1. Utbildning, samarbete och information. 

2. Ungdomars egenmakt, ledarskap och demokratiska deltagande. 

3. Den nya teknikens och digitaliseringens roll. 

4. Integrering av ungdomar i politiken och den politiska representationen. 
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I. Rekommendationer om utbildning, samarbete och 

information 
 

Lokal och regional nivå:  

1. Förbättra medborgarutbildningen och utbildningen om Europeiska unionen på alla 

utbildningsnivåer som en grundläggande möjliggörande faktor för ett aktivt och 

informerat medborgarskap och för demokratiskt deltagande, samtidigt som man 

erkänner och stöder ungdomsorganisationer som kompetenscentrum där 

medborgarutbildning också äger rum.  

2. Se till att skolorna själva utgör demokratiska institutioner där eleverna integreras 

i demokratiska strukturer, bland annat i deltagandebaserade initiativ med koppling till 

medborgarutbildning, samtidigt som man främjar utvecklingen av medborgarfärdigheter 

utanför skolans lokaler, till exempel genom projekt med lokalsamhällena om aktuella 

frågor.  

3. Stärka ungdomsarbetet för att bygga upp ungdomars färdigheter beträffande den 

demokratiska kulturen och skapa ett forum där de kan delta aktivt i samhället från tidig 

ålder.  

Medlemsstatsnivå:  

4. Finansiera medborgarutbildning inom formell och icke-formell utbildning och ta fram 

läroplanerna i samarbete med ungdomsorganisationer.  

5. Förbättra tillgängligheten till inkluderande ungdomsutrymmen, inrätta informations-

knutpunkter som drivs tillsammans med ungdomar samt skapa och samordna 

onlineplattformar i syfte att informera om ungdomsrelaterade frågor och bredda 

deltagandet. 

6. Erkänna värdet av och validera de kompetenser och färdigheter som förvärvas genom 

ungdomsarbete, volontärarbete, icke-formell utbildning och informellt lärande, även 

inom ungdomsorganisationer. 

7. Erkänna de nationella – kulturella, utbildningsrelaterade och offentliga – 

institutionernas roll när det gäller att se till att information om ungdomsprogram och 

ungdomsrelaterad politik finns lätt tillgänglig för ungdomar, även för 

underrepresenterade grupper och minoritetsgrupper.  

EU-nivå:  

8. Stärka och främja EU:s ungdomsprogram och ta itu med befintliga hinder, till exempel 

ekonomiska hinder, i syfte att bredda deltagandet och ge fler ungdomar, inklusive 

ungdomar från missgynnade grupper, möjlighet att få utlandserfarenheter inom EU, och 

erkänna sådana erfarenheter även i form av studiepoäng. 

9. Förbättra tillgången till information om EU:s ungdomsprogram, särskilt via sociala 

medier som används av ungdomar. 

10. Bekämpa desinformation, polarisering och hatbrott.  
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II. Rekommendationer om ungdomars egenmakt, 

ledarskap och demokratiska deltagande 
 

Lokal och regional nivå: 

11. Stödja uppbyggnaden och skyddet av intersektionella demokratiska utrymmen för och 

av ungdomar för att säkerställa att ungdomars röster är formellt, fortlöpande och 

ständigt representerade i den politiska beslutsprocessen, och se till att det finns sådana 

utrymmen i både stads- och landsbygdsområden. 

12. Inkludera resultaten av lokala och regionala samrådsdialoger och initiativ i det 

lokala/regionala beslutsfattandet och genomföra mekanismer för fortlöpande deltagande 

snarare än fristående initiativ. 

13. Säkerställa ett tillräckligt och hållbart ekonomiskt och yrkesmässigt stöd till 

ungdomscentrum och ungdomsorganisationer, särskilt sådana som arbetar med 

missgynnade grupper. 

14. Främja och stärka genomslaget av befintliga lokala ungdomsråd och inrätta nya vid 

behov, samtidigt som man ser till att de leds av ungdomar i enlighet med 

intersektionella demokratiska principer och ges konkreta verktyg för att bidra till 

utformningen av relevant politik. 

15. Använda mekanismen för medverkan i budgetarbetet för att öka ungdomarnas 

egenansvar. 

Medlemsstatsnivå: 

16. Bygga ut ett tryggt och mer ungdomsvänligt medborgerligt utrymme samt skydda 

ungdomarnas medborgerliga och politiska rättigheter.  

17. Förbättra det hållbara och strukturella ekonomiska stödet till ungdomsorganisationer så 

att de kan fortsätta att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet och 

förbättra medborgarfärdigheterna i en anda av solidaritet och inkludering. 

18. Samarbeta med ungdomsorganisationernas lokala och regionala avdelningar för att 

utveckla ett ungdomstest1, samtidigt som man involverar ungdomar i den politiska 

beslutsprocessen och sörjer för begränsningsåtgärder i händelse av att ungdomar 

påverkas negativt av ny politik. 

19. Samarbeta med representativa studentorganisationer och studentkårer, och även främja 

inrättandet av sådana där de saknas. 

20.  Överväga att sänka rösträttsåldern för att uppmuntra och främja ungdomars 

demokratiska deltagande, tillsammans med lämplig politisk utbildning för att stödja 

valdeltagandet ytterligare. 

  

 
1

 Ett ungdomstest är ett konsekvensbedömningsverktyg som säkerställer att ungdomar beaktas vid beslut om ny politik och nya lagar. 

Det skulle göra det möjligt att utforma en bättre politik som är långvarig och effektiv samtidigt som ojämlikheten minskas och både 

nuvarande och framtida generationers behov beaktas. 
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EU-nivå:  

21. Stödja medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna i arbetet med att 

bygga upp ungdomsvänliga demokratiska utrymmen i samarbete med ungdomar i syfte 

att främja ungdomars ledarskap och säkerställa att frågor av betydelse för ungdomar 

beaktas.  

22. Tillhandahålla flerspråkigt stöd för utbyte av bästa praxis med ungdomsorganisationer, 

särskilt sådana som arbetar med de mest utsatta ungdomarna. 

23. Bygga vidare på lärdomarna av konferensen om Europas framtid för att fortsätta att 

utveckla deltagande- och samrådsbaserade mekanismer för ungdomar och fullt ut 

utnyttja befintliga mekanismer, till exempel EU:s ungdomsdialog, och se till att 

resultaten följs upp och beaktas i beslutsprocesserna. 

24. Genomdriva sysselsättningsprinciper som omfattar anständiga löner som säkerställer att 

ungdomar i EU kan förvärva högkvalitativa arbetserfarenheter vid europeiska och 

politiska institutioner under trygga och skäliga förhållanden, samt främja ungas 

intersektionella deltagande i det europeiska beslutsfattandet. 

 

III. Rekommendationer om tillgången till ny teknik och 

digitalisering 
 

Lokal och regional nivå: 

25. Stärka skolornas digitala beredskap och tillhandahålla utbildning för lärare och elever 

för att förbättra deras digitala färdigheter, mediekunnighet och kritiska tänkande, även 

när det gäller användningen av personuppgifter. 

26. Utveckla kostnadsfria utlåningstjänster för digitala enheter på offentliga platser, till 

exempel bibliotek, kommunala byggnader och skolor, i syfte att underlätta tillgången till 

ny teknik och stödja praktiskt lärande.  

 

Medlemsstatsnivå: 

27. Säkerställa snabba internetuppkopplingar till överkomliga priser för alla, även i mindre 

utvecklade områden, avlägsna områden eller landsbygdsområden, framför allt vid 

formella och informella utbildningsinstitutioner, även ungdomscentrum, vid behov 

genom avtal med lokala internetleverantörer. 

28. Se till att ungdomar kan delta i demokratin med hjälp av digitala verktyg som är säkra, 

lättillgängliga, obegränsade och användarvänliga. 

29. Undersöka alternativa röstningsmetoder, såsom e-röstning, för att möjliggöra ett bredare 

deltagande genom att dra lärdom av bästa praxis. 

30. Utforma och anta politik, strategier och rättsliga ramar som stöder ungdomars digitala 

välbefinnande, bland annat när det gäller dataskydd, internetsäkerhet och skydd mot 

diskriminering och hatpropaganda på nätet. 

31. Ta itu med den digitala klyftan mellan regioner och kommuner och samtidigt säkerställa 

möjligheten att uttrycka åsikter på andra sätt än enbart genom digitala kanaler. 
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EU-nivå: 

32. Utforma politik och rättsliga ramar för att främja integritet och säkerhet på nätet och 

i sociala medier. 

33. Skydda civilsamhälles- och ungdomsorganisationerna från att stämplas som politiska 

i sociala medier, särskilt när de är kritiska till den sittande regeringen.  

34. Säkerställa och öka medvetenheten om att ny teknik som bygger på algoritmer och 

program inte är starkt partisk och inte återger diskriminerande beteenden.  

 

IV. Rekommendationer om integrering av ungdomar 

i politiken och den politiska representationen 
 

Lokal och regional nivå: 

35. Sörja för möjligheter till ett meningsfullt, politiskt obundet och intersektionellt 

deltagande av ungdomar i lokalsamhället, med särskild uppmärksamhet på landsbygden, 

och i lokalpolitiken. 

36. Stärka dialogen mellan ungdomar och lokala politiker, säkerställa uppföljningsåtgärder 

och främja initiativ som syftar till att återupprätta förtroendet mellan förtroendevalda, 

politiska partier och unga medborgare. 

37. Överväga att inkludera kvoterade listor för unga kandidater i lokala val samt erbjuda 

utbildning och mentorskap för ungdomar för att uppmuntra dem att ställa upp i val.  

Medlemsstatsnivå: 

38. Se till att ungdomar på ett meningsfullt sätt kan delta i den nationella politiken, till 

exempel genom att erkänna och samarbeta med nationella ungdomsråd och deras 

nätverk. 

39. Främja samarbete med de politiska partiernas ungdomssektioner och icke-statliga 

ungdomsorganisationer för att ytterligare förbättra valdeltagandet och det politiska 

engagemanget mer allmänt, och säkerställa att ungdomarnas intressen inkluderas i de 

politiska programmen, bland annat genom samråd med relevanta och representativa 

ungdomsorganisationer. 

40. Genomföra evidensbaserad ungdomspolitik på alla nivåer och öka finansieringen till 

forskning om ungdomsfrågor samt säkerställa öppen insamling av köns- och 

åldersuppdelade uppgifter. 

41. Öka investeringarna i enlighet med ungdomarnas prioriteringar på nationell nivå, 

särskilt för missgynnade grupper. 

42. Stärka dialogen och samordningen mellan de ministerier som ansvarar för 

ungdomsfrågor för att göra beslutsfattandet mer effektivt och förbättra utvärderingen av 

politiken.  

43. Överväga kvoterade listor för politiska mandat för ungdomar i syfte att ge ungdomarna 

plats i den formella politiken och inkludera ungdomsspecifika frågor i de politiska 

partiernas politiska program. 

44. Stärka utvecklingen och finansieringen av paraplyorganisationer och politiska 

organisationer för ungdomar samt det civila samhällets organisationer på nationell nivå. 
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45. Säkerställa tillgång till information, även via onlineplattformar, om röstnings-

förfaranden, och överväga riktade kampanjer som vänder sig till ungdomar, särskilt före 

val, med särskilda informationspaket för förstagångsväljare. 

EU-nivå: 

46. Främja utbyte av åsikter och uppgiftsinsamling om konsekvenserna av att sänka 

rösträttsåldern till 16 år samt sänka åldern för att få ställa upp i val. 

47. Stärka samarbetet mellan paraplyorganisationer för ungdomar i EU och ungdoms-

sektionerna av de politiska partierna i EU.  

48. Inrätta en ungdomstestmekanism för att säkerställa att all ny EU-lagstiftning och EU-

politik är föremål för en ungdomsinriktad konsekvensbedömning, vilket inbegriper ett 

samråd med ungdomsorganisationer och ungdomsexperter på EU-nivå samt utarbetande 

av begränsningsåtgärder om negativa konsekvenser fastställs. 

49. Investera i konkreta insatser såsom långsiktiga riktade kampanjer för att öka ungdomars 

deltagande i val till Europaparlamentet och överväga att inkludera kvoterade listor för 

unga kandidater i dessa val. 

_____________ 

 

 


