Lasīt Jaunatnes
mērķus
tiešsaistē!

Jaunatnes mērķi ir rezultāts 2017.-2018. gada
Strukturētajam dialogam ar jaunatni. Šie mērķi
atspoguļo jauniešu uzskatus viscaur Eiropā.
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EIROPAS SAVIENĪBAS SAIKNE
AR JAUNATNI

• Nodrošināt jauniešu jēgpilnu
iesaisti un dialogu visos ES
lēmumu pieņemšanas posmos,
uzlabojot esošos un izveidojot
jaunus līdzdalības mehānismus.

Sekmēt jaunatnes piederību Eiropas projektam un
veidot tiltu starp Eiropas Savienību un jauniešiem, lai • Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi
kvalitatīvai, objektīvai un tieši
atgūtu uzticību un palielinātu līdzdalību.
jauniešiem
paredzētai
Arvien lielāks skaits jauniešu neuzticas ES, viņiem ir grūtības
izprast ES principus, vērtības un to, kā tā funkcionē. Kā
viens no iemesliem eiroskepticisma pieaugumam jauniešu
vidū tiek minēts arī demokrātijas trūkums ES procesos.
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA

Nodrošināt dzimumu līdztiesību visās jauniešu
dzīves jomās.
Diskriminācija pēc dzimuma joprojām ietekmē daudzus
jauniešus, jo sevišķi jaunas sievietes. Vienlīdzīgas
iespējas un pieeja tiesībām jānodrošina visu dzimumu
jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pieder pie nebinārā
dzimuma un LGBTQI+.

informācijai par ES darbību,
iespējām iesaistīties un tās
piedāvātajām iespējām.

• Risināt diskriminācijas problēmas

un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības
visu dzimumu cilvēkiem kultūras,
politiskajā un sociālekonomiskajā
dzīvē.
• Panākt vispārēju informētību

dzimumu nelīdztiesības un
diskriminācijas jautājumos, jo
sevišķi medijos.
• Izbeigt uz dzimumu balstītu

vardarbību, efektīvi vēršoties pret
šādu vardarbību jebkurā tās
formā.

• Ieviest un stiprināt izglītošanu par
Eiropas un ES jautājumiem formālā
un neformālā vidē.

• Nodrošināt visu dalībvalstu
taisnīgu pārstāvību ES politiskajās
un administratīvajās struktūrās,
ievērojot pilsoņu vienlīdzības
principu.

• Palielināt ES jaunatnes

• Stiprināt jauniešu ticību ES
projektam, risinot demokrātijas
trūkuma, caurspīdīguma un
atpazīstamības trūkuma
problēmas.

• Izveidot sistēmu, kas seko līdzi, lai
ES politika būtu jauniešiem
draudzīga, tai pat laikā sekotu tās
ietekmei un sekām uz jauniešiem.

programmu budžetu un
ietekmi.

• Izskaust stereotipus par dzimumu
lomām un iekļaut dažādas
dzimumidentitātes izglītības
sistēmās, ģimenes dzīvē,
darbavietās un citās dzīves jomās.

• Izbeigt uz dzimumu balstītu
strukturālu diskrimināciju darba
tirgū un nodrošināt vienlīdzīgas
tiesības, piekļuvi un iespējas.

• Nodrošināt vienādu samaksu par
tādu pašu darbu, kā arī ar
aprūpes darbu saistītās atbildības
līdzvērtīgu sadalījumu.
• Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi
formālajai un neformālajai
izglītībai, kā arī nodrošināt, ka
izglītības sistēma ir veidota
tādējādi, ka tiek ievērotas ar
dzimumu līdztiesību saistītās
pieejas.
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IEKĻAUJOŠA SABIEDRĪBA

Veicināt un nodrošināt visu jauniešu iekļaušanu
sabiedrībā.
Viena trešdaļa Eiropas jauniešu atrodas uz nabadzības un
sociālās atstumtības sliekšņa. Daudziem nav iespēju
izmantot savas sociālās tiesības. Daudzi joprojām
saskaras ar dažāda veida diskrimināciju, aizspriedumiem
un naida noziegumiem. Jaunais migrācijas fenomens sev
līdzi ir atnesis vairākus ar iekļaušanu saistītus un sociāla
rakstura izaicinājumus. Tādēļ ir būtiski strādāt pie tā, lai
Eiropā tiktu realizētas visu jauniešu, tostarp pašu
atstumtāko, tiesības.
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INFORMĀCIJA UN
KONSTRUKTĪVS DIALOGS

Nodrošināt jauniešiem labāku piekļuvi uzticamai
informācijai, atbalstīt viņu spēju kritiski novērtēt
informāciju un iesaistīties konstruktīvā dialogā.
Jauniešiem ir grūtības novērtēt informācijas pareizību un
uzticamību. Viņi ir pienācīgi jāsagatavo tam, lai viņi varētu
orientēties mediju vidē un piedalīties konstruktīvā dialogā.
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GARĪGĀ VESELĪBA UN
LABKLĀJĪBA

Sasniegt labāku garīgo labklājību un izbeigt
garīgās veselības problēmu stigmatizāciju,
tādējādi veicinot visu jauniešu sociālo integrāciju.
Nozīmīgs un arvien pieaugošs skaits jauniešu visā Eiropā pauž
bažas par garīgās veselības problēmu, piemēram, augsta
stresa līmeņa, trauksmes, depresijas un citu garīgu slimību
izplatību viņu vienaudžu vidū. Jaunieši norāda uz lielo sociālo
spiedienu, ar ko viņi saskaras mūsdienās, un pauž vajadzību
pēc labākas jauniešu garīgās veselības aprūpes.

• Nodrošināt tiesisko

aizsardzību un ieviest
starptautiskos tiesiskos līdzekļus
cīņai ar visa veida diskrimināciju
un naida runām, atzīstot, ka
jaunieši tiek pakļauti dažāda veida
diskriminācijai.

• Nodrošināt, ka līdz atstumtajiem

• Nodrošināt, ka visiem atstumtajiem • Stiprināt sociālo atbalstu, realizējot
jauniešiem ir vienlīdzīga piekļuve
formālai un neformālai mācību
videi, kas vērsta uz visiem
iekļaušanas aspektiem.

• Stiprināt pedagogu prasmes
darbā ar atstumtajiem
jauniešiem.

jauniešiem nonāk informācija par • Nodrošināt vairāk vietu,
viņiem
pieejamajām
vietām,
iespēju, resursu un programmu,
iespējām un pieredzēm.
lai sekmētu dialogu un sociālo
kohēziju, kā arī cīņu ar
diskrimināciju un segregāciju.

• Sniegt jauniešiem iespēju būt
kritiskiem un atbildīgiem
informācijas lietotājiem un
sniedzējiem.

• Nodrošināt, ka jaunieši spēj
atpazīt un ziņot par atkārtotām
maldinošām ziņām un pārbaudīt
izmantoto ziņu avotu pareizību.

• Nodrošināt, ka jaunieši spēj
atpazīt un ziņot par naida runām
un diskrimināciju gan tiešsaistē,
gan reālajā dzīvē.

• Veicināt pašapzināšanos un
tādu pasaules uztveri, kas ir
mazāk vērsta uz konkurenci,
sekmējot to, ka tiek novērtētas
individuālās prasmes un stiprās
puses.
• Aizsargāt personu ar garīgās
veselības traucējumiem tiesības
strādāt un studēt gan slimības laikā,
gan pēc tās, lai nodrošinātu, ka viņi
spēj piepildīt savas ambīcijas.
• Izstrādāt iekļaujošu starpsektoru

• Nodrošināt, ka jaunieši var
iesaistīties cieņpilnā, tolerantā un
nevardarbīgā dialogā gan
tiešsaistē, gan reālajā dzīvē.

tiesības uz iztikas minimumu,
taisnīgiem darba apstākļiem, vispārēju
pieeju kvalitatīvai veselības aprūpei,
kā arī nodrošināt īpaši atstumtajiem
jauniešiem paredzētu pasākumu
ieviešanu.

• Nodrošināt atstumto jauniešu dalību
visos lēmumu pieņemšanas procesos un
viņu kā galveno spēlētāju lomu, jo īpaši
procesos, kas saistīti konkrēti ar viņu
tiesībām, labklājību un interesēm.
un digitālās prasmes un ka viņi var
kalpot par uzticamu informācijas avotu
jauniešiem.

• Nodrošināt vieglu piekļuvi
saprotamai un jauniešiem
draudzīgai informācijai, kas atbilst
ētikas un kvalitātes prasībām.

• Nodrošināt, ka vecākiem un
aprūpētājiem, kā arī personām,
kas iesaistītas jauniešu izglītošanā
un apmācībā, piemīt medijpratība
pieeju garīgās veselības aprūpē,
jo īpaši attiecībā uz atstumtajām
grupām.
• Sniegt visiem profesionāļiem,
kuri strādā ar jauniešiem, kā arī
jauniešu ģimenei un draugiem
kvalitatīvas apmācības par pirmo
palīdzību garīgās veselības jomā.
• Nodrošināt iekļaujošu, cieņpilnu

un labi finansētu ārstēšanu, ieviešot
augstas kvalitātes garīgās veselības
aprūpi visās medicīnas iestādēs.

• Koncentrēt uzmanību uz profilakses
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka
jauniešiem ir labākai garīgajai veselībai
nepieciešamās zināšanas un prasmes.
• Novērst personu ar garīgās veselības
traucējumiem stigmatizāciju,
izstrādājot informētības programmas.
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LAUKU JAUNIEŠU
ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA

Izveidot apstākļus, kas jauniešiem lauku apvidos
ļautu izmantot savu potenciālu.
Neraugoties uz ES līmenī izteikto apņemšanos veicināt lauku
attīstību un par spīti tam, ka 2015. gadā gandrīz viena
trešdaļa ES iedzīvotāju dzīvoja lauku apvidos, joprojām pastāv
būtiskas atšķirības starp dzīvi pilsētās un laukos.1 Tādējādi
nepieciešams nodrošināt pilsētu un lauku vidē dzīvojošo
jauniešu vienlīdzību.

7

KVALITATĪVA NODARBINĀTĪBA VISIEM

Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu darba tirgu
visiem jauniešiem.
Jaunieši cieš no augsta jauniešu bezdarba līmeņa,
nestabiliem un ekspluatējošiem darba apstākļiem, kā arī
diskriminācijas darba tirgū un darbavietā. Informācijas un
nākotnes darbam nepieciešamo prasmju trūkums liedz
jauniešiem pilnībā integrēties darba tirgū. Tādēļ jāveic
pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu nodarbinātību.
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KVALITATĪVA MĀCĪŠANĀS

• Nodrošināt pienācīgu infrastruktūru • Nodrošināt, ka jaunieši lauku

lauku apvidos, lai visiem jauniešiem
apvidos aktīvi iesaistās lēmumu
nodrošinātu vienlīdzīgu sabiedrisko
pieņemšanas procesos.
pakalpojumu sniegšanu un datu
• Nodrošināt
lauku
apvidos
savienojumu, kā arī mājokļa
dzīvojošiem
jauniešiem
vienlīdzīgu
tiesības.
piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.
• Nodrošināt, ka lauku apvidos tiek
izveidotas ilgtspējīgas, kvalitatīvas un • Radīt lauku apvidu pozitīvu tēlu.
jauniešiem pieejamas darbavietas.
• Nodrošināt dažādu ar jauniešiem
• Nodrošināt lauku tradīciju
saistītu, viņu veidotu un viņiem
aizsardzību.
paredzētu pasākumu
decentralizāciju, lai veicinātu viņu
iekļaušanu un sniegtu labumu
vietējai kopienai.

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_rural_a
reas_in_the_EU

• Radīt kvalitatīvas darbavietas, kur

• Nodrošināt visiem jauniešiem
• Nodrošināt jauniešu un jauniešu
vienlīdzīgas
iespējas
attīstīt organizāciju kā līdzvērtīgu partneru
nepieciešamās prasmes un iegūt iesaisti
nodarbinātības
politikas
praktisko pieredzi, lai atvieglotu izstrādē, ieviešanā, uzraudzībā un
• Garantēt sociālo drošību un pāreju no izglītības iegūšanas posma novērtēšanā visos līmeņos.
veselības aprūpi visiem
uz darba tirgu.
nodarbinātajiem jauniešiem.
• Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai
• Garantēt taisnīgu attieksmi un • Garantēt, ka tiek atzītas un informācijai un atbilstošiem atbalsta
lai
sagatavotu
vienlīdzīgas
iespējas
visiem novērtētas
kompetences,
kas mehānismiem,
jauniešiem, lai izbeigtu diskrimināciju iegūtas stažēšanās, māceklības un jauniešus mainīgajam darba tirgum
darba tirgū.
citu darbam pielīdzināmu apmācību un darbam nākotnē.
laikā, kā arī brīvprātīgā darba un
neformālās izglītības rezultātā.
tiek garantēti taisnīgi jauniešu darba
apstākļi, darba tiesību ievērošana un
jauniešu tiesības uz iztikas minimumu.

• Nodrošināt, ka visiem jauniešiem ir pieeja
pienācīgi finansētai neformālajai izglītībai
visos tās līmeņos, un šī izglītība tiek atzīta
un novērtēta.

Integrēt un uzlabot dažādas mācīšanās formas, lai
• Veicināt atvērtību un sniegt atbalstu
sniegtu jauniešiem nepieciešamās zināšanas saskarsmes prasmju un starpkultūru
mainīgā 21. gadsimta problēmu risināšanā.
komunikācijas prasmju attīstībai.
Izglītība joprojām ir atslēga uz aktīvu pilsonību, iekļaujošu
sabiedrību un piemērotību darba tirgum. Tādēļ mums ir
jāpaplašina sava vīzija par izglītību 21. gadsimtā, vairāk
pievēršoties plaši izmantojamām prasmēm, uz skolēnu/studentu
centrētu mācīšanos, kā arī neformālajai izglītībai, lai sasniegtu
patiesi vienlīdzīgu un visaptverošu pieeju kvalitatīvam mācīšanās
procesam.

1)

• Izveidot un ieviest individuāli pielāgotas,
līdzdalību un sadarbību veicinošas, uz
apmācāmo centrētas metodes katrā
izglītības procesa posmā.

• Garantēt, ka jauniešiem sniegtā • Nodrošināt,
izglītība nodrošina dzīvei nepieciešamo
prasmju iegūšanu, piemēram, spēju
pārvaldīt savus naudas līdzekļus, kā arī
veselības izglītību, tostarp zināšanas par
seksuālo un reproduktīvo veselību.

• Iekļaut formālajā un neformālajā
izglītības vidē metodes, kas ļauj
apmācāmajam
attīstīt
personīgās
prasmes, tostarp attīstīt kritisko un
analītisko domāšanu, radošumu un
mācīšanās prasmes.

ka jauniešiem ir pieeja
pilsoniskajai
izglītībai,
sniedzot
viņiem
pamatīgas zināšanas par politiskajām sistēmām,
demokrātiju un cilvēktiesībām, tostarp
kopienas pieredzes kontekstā, lai veicinātu
jauniešu aktīvu pilsonisku līdzdalību.

TELPA UN LĪDZDALĪBA
VISIEM
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Stiprināt jauniešu demokrātisko līdzdalību un
autonomiju, kā arī nodrošināt īpašu jauniešu telpu
visās sabiedrības jomās.
Jaunieši nav pietiekami pārstāvēti lēmumu pieņemšanas
procesos, kas skar viņus pašus, lai arī viņu iesaiste ir
demokrātiskai iekārtai izšķiroša. Viņiem nepieciešama
piekļuve fiziskām telpām viņu kopienā, kur tiktu atbalstīta
viņu personīgā, kulturālā un politiskā izaugsme.
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ILGTSPĒJĪGA ZAĻĀ EIROPA

Veidot sabiedrību, kurā visi jaunie cilvēki ir
ekoloģiski aktīvi, izglītoti un spējīgi mainīt savu
ikdienas dzīvi.
Mūsdienās patēriņš ir sasniedzis tādus apgriezienus, ar kādiem
apkārtējā vide vairs nevar tikt galā. Sabiedrībai ir jāpretdarbojas
klimata
izmaiņām
un
arvien
pieaugošajiem
vides
apdraudējumiem. Tomēr mūsu sabiedrība nevar risināt
problēmu, kuras pastāvēšanu tā neatzīst. Tādēļ ikvienam,
tostarp jauniešiem, ir jāsāk uzņemties atbildību par savu rīcību
un tās ietekmi uz nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Ilgtspēja
vairs nav izvēle, bet gan pienākums.
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JAUNATNES ORGANIZĀCIJAS UN
EIROPAS PROGRAMMAS

• Palielināt jaunatnes dalību un attiecīgi • Nodrošināt, ka katram jaunietim ir
• Nodrošināt, ka jaunieši var atbilstoši
arī vienlīdzīgu pārstāvību vēlēšanu
ietekmēt visas sabiedrības jomas un
pieejamas drošas, jauniešiem paredzētas
procesos, kā arī ievēlētajās struktūrās
visus lēmumu pieņemšanas procesa
virtuālās telpas, kas nodrošina piekļuvi
un citās lēmējinstitūcijās visos
posmus, sākot ar darba kārtībā
informācijai un pakalpojumiem, kā arī
sabiedrības līmeņos.
esošajiem jautājumiem un līdz pat
nodrošina iespējas jauniešu līdzdalībai.
ieviešanas, uzraudzības un
• Nodrošināt jauniešu vadītas fiziskas telpas • Nodrošināt kvalitatīva darba ar jaunatni
novērtēšanas posmam, izmantojot
un infrastruktūru, t.s. “jauniešu telpas”, ilgtspējīgu
finansēšanu,
vispārēju
kas ir autonomas, atvērtas un drošas,
atzīšanu un attīstīšanu nolūkā stiprināt
jaunatnei draudzīgus un pieejamus
visiem pieejamas un kas nodrošina
jaunatnes organizācijas un viņu lomu
mehānismus un struktūras un
profesionālu atbalstu izaugsmei un
iekļaušanā, līdzdalībā un neformālajā
nodrošinot, ka izstrādātās politikas
nodrošina iespējas jauniešu līdzdalībai.
izglītībā.
atbilst jauniešu vajadzībām.
• Sniegt jaunatnei draudzīgu, būtisku un
•
Nodrošināt visiem jauniešiem
vispusīgu informāciju, ko tostarp izstrādājuši
vienlīdzīgu piekļuvi ikdienas lēmumu
jaunieši vai kas izstrādāta sadarbībā ar viņiem,
pieņemšanas procesam, neatkarīgi no viņu
nolūkā sekmēt jauniešu līdzdalību.
izcelsmes.
• Nodrošināt, ka ikviens, tostarp
jaunieši, apzinās viņu rīcības ietekmi uz
vidi.
• Pilnvarot sabiedrību kopumā un jo
īpaši jauniešus darboties kā pārmaiņu
veicinātājiem vides un ilgtspējīgas
attīstības jomā.
• Ņemt vērā ietekmi uz apkārtējo vidi,
izstrādājot jebkuru politiku vai pieņemot
jebkuru dzīves lēmumu, vienlaikus
nodrošinot, ka jaunieši ir iekļauti
ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādē
visos tās līmeņos.

• Nodrošināt atpazīstamu un sniegt visiem
jauniešiem kvalitatīvu informāciju par
jaunatnes organizācijām un Eiropas
jaunatnes programmām.

• Palielināt starptautisko sadarbību, lai
novērstu apkārtējai videi kaitīgu
ražošanu un patēriņu.
• Atbalstīt un stiprināt jauniešu
brīvprātīgā darba iespējas vides
aizsardzības jomā.
• Nodrošināt, ka ikvienam, un jo īpaši
jauniešiem, ir pieejama ekoloģiski
draudzīga infrastruktūra, lai
nodrošinātu ilgtspējīgāku
dzīvesveidu.

• Paplašināt pētniecību un inovācijas ekoloģiski
draudzīgu risinājumu un tehnoloģiju ziņā.

šīs organizācijas par nozares spēlētājiem, • Vērsties pie atstumtajiem jauniešiem un
kas veicina dzīvei nepieciešamo prasmju iedrošināt viņus būt aktīviem dalībniekiem
apguvi un aktīvu pilsonību.
jaunatnes organizācijās, jauniešu grupās un ES
jaunatnes programmās.

Nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi
jaunatnes organizācijām un Eiropas jaunatnes • Nodrošināt pienācīgu atbalstu jaunatnes • Paaugstināt Eiropas jaunatnes programmu • Palielināt jaunatnes organizācijām un jauniešu
organizācijām ar ES programmu palīdzību, lai pieejamību, nodrošināt jaunatnei
grupām pieejamos resursus, kā arī paplašināt
programmām, veidojot sabiedrību, kuras pamatā tās varētu izstrādāt projektus un saņemt draudzīgu administrēšanas procesu, kā tām pieejamo dotāciju un iniciatīvu veidus.
ir Eiropas vērtības un identitāte.
strukturālu atbalstu savas misijas un arī sniegt atbalstu un kvalitatīvu
Jaunatnes organizācijas un Eiropas jaunatnes programmas
aptver miljoniem jauniešu nolūkā atbalstīt viņu aktīvo pilsonību
un attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes. Tomēr jaunatnes
organizācijas un Eiropas jaunatnes programmas joprojām
netiek pietiekami finansētas, tās nav pietiekami atzītas un
pietiekami pieejamas.

aktivitāšu īstenošanai.

• Nodrošināt jaunatnes organizāciju un
Eiropas jaunatnes programmu labāku
pārklājumu ar izglītības sistēmu un atzīt

informāciju visiem dalībniekiem un
pieteikumu iesniedzējiem.

• Nodrošināt
jaunatnes
procesos.

jauniešu
dalību
Eiropas
programmu administrēšanas

