#YouthGoals
STRUCTURED DIALOGUE
Ciljevi za mlade rezultat su procesa Strukturiranog dijaloga s mladima 2017.-2018. Predstavljaju
mišljenja mladih iz cijele Europe.

1. POVEZIVANJE EUROPSKE UNIJE S MLADIMA
Poticati kod mladih osjećaj pripadnosti europskom projektu i graditi mostove između EU i mladih
kako bi se povratilo povjerenje i povećala razina sudjelovanja.
Sve više mladih ljudi nema povjerenja u EU i susreće se s poteškoćama u razumijevanju njezinih
načela, vrijednosti i načina funkcioniranja. Demokratski deficit u EU procesima također je prepoznat
kao jedan od razloga rastućeg euroskepticizma među mladima.
• Jamčiti smisleno sudjelovanje i dijalog s mladima u svim fazama procesa donošenja odluka u EU
kroz unapređenje postojećih mehanizama sudjelovanja i stvaranja novih.
• Osigurati jednakost pristupa kvalitetnim, nepristranim i youth-friendly informacijama o tome kako
funkcionira EU, kakve mogućnosti nudi i kako se uključiti u njih.
• Povećati broj prilika za obrazovanje o Europi i EU u formalnom i neformalnom okruženju.
• Jamčiti pravednu zastupljenost svih država članica u političkim i administrativnim tijelima EU, u
skladu s načelom jednakopravnosti svih građana.
• Povećati proračun i doseg EU programa za mlade.
• Graditi povjerenje mladih ljudi u europski projekt kroz rješavanje problema demokratskog deficita
te manjka transparentnosti i vidljivosti.
• Institucionalizirati proces procjene učinaka i ishoda politika EU te u kojoj mjeri su youth-friendly.

2. RAVNOPRAVNOST SVIH RODOVA
Osigurati ravnopravnost svih rodova i rodnih pristupa u svim područjima života mladih ljudi.
Rodna diskriminacija još uvijek utječe na živote mnogih mladih ljudi, osobito mladih žena. Potrebno
je osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih rodova, uključujući i nebinarne i
LGBTQI+ mlade osobe.
• Boriti se protiv diskriminacije i osigurati jednaka prava svih rodova u kulturnom, političkom i
socioekonomskom životu.
• Postići univerzalnu svjesnost o rodnoj nejednakosti i diskriminaciji, osobito u medijima.
• Zaustaviti rodno uvjetovano nasilje kroz učinkovitu borbu protiv svih njegovih oblika.
• Eliminirati stereotipne rodne uloge i prihvatiti raznolikost rodnih identiteta u obrazovnom sustavu,
obiteljskom životu, na radnom mjestu i drugim područjima života.
• Zaustaviti strukturnu rodnu diskriminaciju na tržištu rada i osigurati jednaka prava, pristup i
mogućnosti.
• Osigurati jednaku plaću za jednaki rad i ravnomjernu podjelu odgovornosti za obavljanje kućanskih
poslova i brigu o obitelji.
• Jamčiti jednaki pristup formalnom i neformalnom obrazovanju i osigurati da obrazovni sustavi
uvažavaju različite rodne pristupe.

3. INKLUZIVNA DRUŠTVA
Omogućiti i osigurati uključivanje svih mladih ljudi u društvo.
Trećina mladih ljudi u Europi u riziku je od siromaštva i socijalne isključenosti. Mnogi nemaju pristup
osnovnim socijalnim pravima. Mnogi se i dalje suočavaju s višestrukom diskriminacijom i
predrasudama te su meta zločina iz mržnje. Nove migracije donose brojne izazove u području
socijalnog uključivanja. Stoga je ključno ulagati napore kako bi svi mladi ljudi u Europi mogli uživati
svoja prava, osobito oni koji su u najvećoj mjeri marginalizirani i isključeni.
• Pružiti pravnu zaštitu i provoditi međunarodne pravne instrumente u borbi protiv svih oblika
diskriminacije i govora mržnje, imajući u vidu da su mladi ljudi podložni mnogim oblicima
diskriminacije.
• Povećati doseg informacija prema marginaliziranim mladim ljudima kako bi bili svjesni prostora,
mogućnosti i iskustava koji su im dostupni.
• Osigurati da svi marginalizirani mladi ljudi imaju jednaki pristup formalnim i neformalnim
obrazovnim prilikama, imajući u vidu sve oblike inkluzije.
• Osnažiti kapacitete obrazovnih radnika za rad s marginaliziranim mladim ljudima.
• Omogućiti više prostora, mogućnosti, resursa i programa za osnaživanje dijaloga i društvene
uključenosti te za borbu protiv diskriminacije i segregacije.
• Ojačati socijalne mreže potpore kroz osiguranje prava na plaću dostatnu za dostojanstven život,
pravedne uvjete rada i pristup zdravstvenoj zaštiti za sve, uz uvođenje posebnih mjera za
marginalizirane mlade ljude.
• Osigurati sudjelovanje marginaliziranih mladih ljudi u svim procesima donošenja odluka kao
ključnih aktera, osobito u onima koji se tiču njihovih prava, dobrobiti i interesa.

4. INFORMACIJE I KONSTRUKTIVNI DIJALOG
Osigurati da mladi ljudi imaju bolji pristup pouzdanim informacijama, poduprijeti njihove sposobnosti
kritičkog vrednovanja informacija i uključivanja u sudionički i konstruktivni dijalog.
Mladi ljudi nailaze na poteškoće u provjeravanju točnosti i pouzdanosti informacija. Potrebni su im
dodatna znanja i vještine kako bi se znali adekvatno odnositi prema medijima i sudjelovati u
konstruktivnom dijalogu.
• Osnažiti mlade ljude kako bi postali kritični i odgovorni korisnici i proizvođači informacija.
• Osigurati da mladi imaju sposobnost prepoznati i prijaviti opetovano lažne vijesti i provjeriti točnost
izvora informacija.
• Osigurati da mladi imaju sposobnost prepoznati i prijaviti govor mržnje i diskriminaciju na internetu
i u stvarnom životu.
• Osigurati da se mladi ljudi mogu uključiti u uljudan, tolerantan i nenasilan dijalog, na internetu i u
stvarnom životu.
• Osigurati jednostavan pristup razumljivim i youth-friendly informacijama koji se temelji na etičkim
načelima i standardima kvalitete.
• Osigurati da roditelji i skrbnici, i svi oni koji su aktivni u obrazovanju i osposobljavanju mladih,
posjeduju znanja i vještine iz područja medijske i digitalne pismenosti kako bi mogli biti pouzdani
izvori informacija mladima.

MENTALNO ZDRAVLJE I DOBROBIT
Povećati razinu mentalne dobrobiti i zaustaviti stigmatizaciju vezanu za probleme mentalnog zdravlja,
te na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi.
Sve veći broj mladih ljudi diljem Europe izražava svoju zabrinutost oko učestalosti problema
mentalnog zdravlja, poput stresa, tjeskobe, depresije i ostalih mentalnih oboljenja, kod svojih
vršnjaka. Mladi često navode goleme društvene pritiske s kojima se suočavaju i upozoravaju na
potrebu za boljom zdravstvenom skrbi u domeni mentalnog zdravlja.
• Potaknuti kod mladih razvoj samosvijesti i mentaliteta koji umjesto kompetitivnosti cijeni
individualne osobine i snage.
• Osigurati prava mladih s problemima mentalnog zdravlja na rad i učenje, tijekom i nakon bolesti,
kako bi, bez obzira na poteškoće, mogli ispunjavati svoje ambicije.
• Razviti inkluzivni i multidisciplinarni pristup zdravstvenoj skrbi u domeni mentalnog zdravlja,
osobito za mlade iz marginaliziranih skupina.
• Pružiti svim osobama koje rade s mladima, ali i obiteljima i prijateljima, osnovna znanja i vještine u
pružanju prve pomoći u domeni mentalnog zdravlja.
• Pružati inkluzivan i dobro financiran tretman koji uključuje visoku kvalitetu skrbi o mentalnom
zdravlju u svim medicinskim institucijama.
• Usredotočiti se na preventivne mjere koje će mladima omogućiti da steknu znanja i vještine
potrebne za brigu o mentalnom zdravlju.
• Boriti se protiv stigme povezane s bolestima mentalnog zdravlja kroz programe čiji je cilj razviti
svijest javnosti o tom problemu.

6. POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA
Osigurati uvjete koji će omogućiti mladima iz ruralnih sredina da ispune svoje pune potencijale.
Unatoč značajnima naporima EU u osiguranju razvoja ruralnih sredina te činjenici da je 2015. gotovo
trećina stanovnika EU živjela u ruralnim područjima, i dalje postoje značajne razlike između života u
urbanim i ruralnim krajevima1. Stoga je važno osigurati jednakost svih mladih, bez obzira žive li na
selu ili u gradu.
• Osigurati odgovarajuću infrastrukturu u ruralnim područjima kojom se će omogućiti pravičan
pristup javnim uslugama, širokopojasnom internetu i stambenom zbrinjavanju za mlade ljude.
• Osigurati održive i kvalitetne prilike za zapošljavanje mladih ljudi u ruralnim područjima.
• Osigurati decentralizaciju različitih aktivnosti za mlade koje će poduprijeti njihovu inkluziju te
doprinijeti kvaliteti života u ruralnim zajednicama.
• Osigurati da mladi ljudi iz ruralnih zajednica aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka.
• Osigurati jednaki pristup visokokvalitetnom obrazovanju mladim ljudima iz ruralnih područja.
• Uspostaviti i promicati pozitivnu sliku ruralnih područja.
• Zaštiti i očuvati ruralne tradicije.
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http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_rural_a reas_in_the_EU

7. KVALITETNI POSLOVI ZA SVE
Jamčiti pristupačno tržište rada s prilikama koje vode kvalitetnim poslovima za sve mlade ljude.
Mladi ljudi suočavaju se s visokom stopom nezaposlenosti, prekarnim i izrabljivačkim uvjetima rada
te s diskriminacijom na tržištu rada i radnom mjestu. Manjak informacija i odgovarajućih vještina za
buduće zaposlenje onemogućuju punu integraciju mladih u svijet rada. Stoga je potrebno poduzeti
ciljane mjere kako bi se osiguralo kvalitetno zaposlenje za sve.
• Stvarati radna mjesta koja će jamčiti pravične uvjete rada, radnička prava i naknadu za rad koja je
dostatna za dostojanstven život za sve mlade ljude.
• Osigurati socijalnu zaštitu i zdravstvenu skrb za sve mlade radnike.
• Jamčiti pravičan tretman i jednake mogućnosti za sve mlade ljude kako bi se zaustavila
diskriminacija na tržištu rada.
• Osigurati jednake mogućnosti za sve mlade za razvoj potrebnih vještina i pristup učenju kroz praksu
koji će olakšati prelazak iz obrazovanja u svijet rada.
• Jamčiti prepoznavanje i priznavanje kompetencija stečenih kroz stažiranje, naukovanje i ostale
oblike učenja kroz rad, te kroz volontiranje i neformalno obrazovanje.
• Osigurati uključenost mladih ljudi i organizacija mladih, kao ravnopravnih partnera, u razvoj,
provedbu, nadgledanje i vrednovanje politika zapošljavanja na svim razinama.
• Osigurati jednaki pristup kvalitetnim informacijama i mehanizmima podrške koji će pripremiti
mlade ljude za promjenjivo tržište rada i svijet rada u budućnosti.

8. KVALITETNO UČENJE
Integrirati i unaprijediti različite oblike učenja kako bi mladi bili spremni za izazove koje nosi
dinamični život u 21. stoljeću.
Obrazovanje ostaje ključ za aktivno građanstvo, inkluzivna društva i zapošljivost. Zato je nužno
proširiti našu viziju obrazovanja za 21. stoljeće, usmjeriti se na transferabilne vještine, proces učenja
koji je usredotočen na učenika i na neformalno obrazovanje, kako bismo osigurali uistinu jednak
pristup kvalitetnom učenju za sve.
• Jamčiti jednaki i univerzalni pristup kvalitetnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju.
• Osigurati da svi mladi ljudi imaju pristup neformalnom obrazovanju koje je odgovarajuće
financirano i čiji su ishodi prepoznati i priznati.
• Promicati otvorenost i razvoj interpersonalnih i interkulturnih vještina.
• Razviti i koristiti više personalizirane, participativne i suradničke metode učenja koje su
usredotočene na učenika na svim razinama obrazovnog procesa.
• Jamčiti da obrazovanje svim mladim ljudima osigura stjecanje važnih životnih vještina, poput
upravljanja novcem, ili zdravstvenog odgoja koji uključuje seksualno i reproduktivno zdravlje.
• Koristi metode u formalnom i neformalnom obrazovanju koje će pomoći učeniku da razvije vještine
poput kritičkog i analitičkog mišljenja, kreativnosti i učenja kako učiti.
• Osigurati da svi mladi ljudi imaju pristup građanskom odgoju i obrazovanju koje će im pružiti
temeljna znanja o političkim sustavima, demokraciji i ljudskim pravima, te im omogućiti iskustvo
angažiranja u lokalnoj zajednici s ciljem promicanja aktivnog građanstva.

9. PROSTOR I SUDJELOVANJE ZA SVE
Osnažiti demokratsko sudjelovanje i autonomiju mladih te osigurati prostore za mlade u svim
domenama društva.
Mladi ljudi su podzastupljeni u procesima donošenja odluka koje ih se izravno tiču, iako je njihovo
sudjelovanje ključno za demokraciju. Mladi trebaju imati pristup fizičkim prostorima u lokalnim
zajednicama koji će doprinijeti njihovom osobnom, kulturnom i političkom razvoju.
• Jamčiti mladima prilike da utječu na sve domene društva i sve faze procesa donošenja odluka – od
postavljanja prioriteta do provedbe, nadgledanja i vrednovanja – kroz pristupačne i youth-friendly
mehanizme i strukture, kako bi se osiguralo da politike odgovaraju stvarnim potrebama mladih ljudi.
• Osigurati jednaki pristup svakodnevnom donošenju odluka svim mladim ljudima bez obzira na
njihovo porijeklo ili pripadnost nekoj skupini.
• Povećati razinu sudjelovanja mladih, a time osigurati i jednaku zastupljenost mladih, u izbornim
procesima, izabranim tijelima i ostalim tijelima u kojima se donose odluke na svim razinama društva.
• Osigurati infrastrukturu i fizičke prostore koje vode mladi, takozvane prostore za mlade, koji su
autonomni, otvoreni, sigurni, pristupačni svima, i koji nude profesionalnu potporu razvoju mladih i
prilike za njihovo sudjelovanje.
• Osigurati sigurne virtualne prostore za mlade koji su pristupačni svima i koji nude pristup
informacijama i uslugama te pružaju prilike za sudjelovanje mladih.
• Osigurati održivo financiranje, opću prepoznatljivost i razvoj rada s mladima kako bi se osnažile
organizacije mladih i njihova uloga u inkluziji, sudjelovanju i neformalnom obrazovanju.
• Pružiti bitne, sveobuhvatne i youth-friendly informacije, koje su za mlade razvili sami mladi, kako bi
se podržalo njihovo aktivno sudjelovanje.

10. ODRŽIVA ZELENA EUROPA
Izgraditi društvo u kojem su svi mladi aktivno uključeni, educirani i sposobni doprinijeti zaštiti okoliša
u svakodnevnom životu.
U suvremenom svijetu proizvodimo i trošimo više nego što naš okoliš može podnijeti. Društvo mora
odgovoriti na klimatske promjene i druge rastuće prijetnje okolišu. No društvo ne može riješiti
problem koji nije voljno priznati. Stoga svi, uključujući i mlade ljude, moraju početi preuzimati
odgovornost za svoja djela i utjecaj koji imaju na živote budućih generacija. Prelazak na održivi način
života nije izbor nego obveza.
• Osigurati da svi, uključujući i mlade ljude, znaju koji su učinci njihova djelovanja na okoliš.
• Potaknuti čitavo društvo, a osobito mlade ljude, da djeluju kao nositelji pozitivnih promjena u
zaštiti okoliša i održivom razvoju.
• Uzeti u obzir učinke koje svaka politika i životna odluka imaju na okoliš, te osigurati da su mladi
uključeni u razvoj politika održivog razvoja na svim razinama.
• Osnažiti međunarodnu suradnju s ciljem zaustavljanja proizvodnje i potrošnje koja je pogubna za
okoliš.
• Podržati i povećati prilike za volontiranje mladih u sektoru zaštite okoliša.
• Osigurati da svi, a osobito mladi ljudi, imaju pristup ekološkoj infrastrukturi koja podržava održive
životne stilove.
• Proširiti istraživanja i inovacije u sektoru ekoloških rješenja i tehnologija.

11. ORGANIZACIJE MLADIH I EUROPSKI PROGRAMI
Osigurati svim mladim ljudima jednaki pristup organizacijama mladih i europskim programima za
mlade, s ciljem razvoja društva koje počiva na europskim vrijednostima i identitetu.
Organizacije mladih i europski programi za mlade uključuju milijune mladih ljudi i pružaju im
mogućnosti za aktivno građanstvo i razvoj životnih vještina. Ipak, organizacije mladih i europski
programi za mlade i dalje su nedovoljno financirani, prepoznati i pristupačni.
• Osigurati vidljivost organizacija mladih i europskih programa za mlade te o njima kvalitetno
informirati sve mlade ljude.
• Osigurati da se dovoljno sredstava iz EU programa usmjeri organizacijama mladih kako bi mogle
razvijati projekte i imati pristup institucionalnoj potpori koja omogućava njihov redovni rad i
ispunjenje njihovih misija.
• Osigurati da su organizacije mladih i europski programi za mlade bolje povezani s obrazovnim
sustavom i omogućiti njihovo prepoznavanje kao aktera u razvoju životnih vještina i aktivnog
građanstva.
• Povećati dostupnost europskih programa za mlade, osigurati da je proces njihove administracije
youth-friendly i pružiti podršku i kvalitetne informacije svim sudionicima i prijaviteljima.
• Doprijeti do marginaliziranih skupima mladih i podržati ih kako bi postali aktivni u organizacijama
mladih, neformalnim skupinama mladih i europskim programima za mlade.
• Povećati resurse i vrste potpora i inicijativa koje su dostupne organizacijama i skupinama mladih.
• Osigurati sudjelovanje mladih ljudi u procesima upravljanja europskim programima za mlade.

