
Struktureeritud dialoogi uuendatud ülesehitus kinnitati nõukogu 20. mai 

2014 resolutsiooniga „Noorte sotsiaalset kaasamist hõlmava 

struktureeritud dialoogi protsessi ülevaade”, mis tõi endaga pooleteise 

aasta pikkused vaid ühele temaatilisele prioriteedile keskenduvad 

tsüklid. Otsus võimaldas EL noortekonverentsil Hollandis panna paika 

juhtraamistiku, mis annab üldpildi olemasolevatest probleemkohtadest, 

millega noored valitud prioriteedi raames kokku puutuvad.. 

Juhtraamistik toimib põhjana, mille alusel algatada üleeuroopalisi 

noortekonsultatsioone. 

Nõukogu 23. novembri 2015 resolutsioon „Noorte poliitilise osaluse 

suurendamine Euroopa demokraatias” seab paika üleüldise temaatilise 

prioriteedi struktureeritud dialoogi V tsükli jaoks, milleks on 

„võimaldamine kõikidel noortel osaleda mitmekesises, ühendatud ja 

kaasavas Euroopas – eluks valmis, ühiskonnaks valmis”. 

 

 
„Võimaldamine kõikidel noortel osaleda 

mitmekesises, ühendatud ja kaasavas Euroopas – 

eluks valmis, ühiskonnaks valmis” juhtraamistik 

 
Kultuurilised, etnilised ja geograafilised erinevused, mis juba 

ammusest ajast on kogu maailma ja Euroopat määratlenud, on 

muutumas ja asendumas uute reaalsustega, uute võimaluste ja 

väljakutsetega noortele. Neid väljakutseid, millega noored 

vastamisi seisavad, iseloomustavad mitmed omavahel seotud 

ja kattuvad probleemkohad, nagu allpool ülevaatlikult toodud. 

 
Kaasava Euroopa väljakutsed 
 

Selle asemel, et suurendada noorte konstruktiivset panust 

ühiskonda, vaadeldakse ja kujutatakse neid tihtipeale 

negatiivsetes toonides. Lisaks sellele näevad vanemad 

inimesed noori väljakutsena, mitte võimaluse ja ressursina. 

Meediakajastus ei ole tasakaalustatud ning ei peegelda 

adekvaatselt mõlemapoolset, nii negatiivset kui ka positiivset 

mõju, mis noortel ühiskonnas on.  

 

Noortele konkurentsil põhineva ühiskonna poolt avaldav surve 

(omada tasuvat tööd, mitte põruda, näha hea välja / olla 

tervislike eluviisidega, ootustele vastata jne) võib neid takistada 

oma täieliku potentsiaali realiseerimisel ja see võib omakorda 

viia psühholoogiliste, tervislike ja tööhõiveprobleemideni. Lisaks 

sellele on formaalne haridus tihtipeale liiga teoreetiline ja ei 

julgusta noori olema uuenduslikud ja loovad. Noortel ei ole oma 

oskuste arendamiseks turvalist ja vaba ruumi ning positiivseid 

eeskujusid. See muudab neil raskeks enda elus mingi kindel 

eesmärk leida. Noorte väljakutseks on leida säärane ruum ja 

võimalused, mis võimaldaksid neil arendada oma isiklikke, 

sotsiaalseid ja ühiskondlikke pädevusi, mida tänapäeva 

ühiskonnamuutustega hakkama saamiseks ning asutuste, 

perekonna, eakaaslaste ja noorte endi tunnustuseks vaja on. 

 

Marginaliseeritud noored seisavad vastamisi puuduliku 

ligipääsuga majanduslikele, seaduslikele ja sotsiaalsetele 

võimalustele ja õigustele. See võib tuleneda praegustest 

normidest, mis on ühiskonna poolt paika pandud ja kinnistunud 

selle kaudu, kuidas informatsiooni edastatakse. Tulemusena 

hakkavad mittekaasatud noored end ühiskonnast eraldama 



ning võivad kogeda võõrandumist ja omada negatiivset 

eluvaadet. Lisaks sellele on noortel ligipääs töökohtadele 

raskendatud, eriti neil, kel on vähem võimalusi või kes on 

vähemus- ja etnilistest gruppidest või kel on erivajadused. Seda 

põhjustab diskrimineerimine, kvaliteetse hariduse vähesus, 

sundmigratsioon ja tööturu ülesehituse isepärasus. 

 

Mitmekülgse Euroopa väljakutsed 

 

Vastastikune mõistmine ja suhtlus erineva kultuuri- ja etnilise 

taustaga noorte vahel on puudulik. See võib olla põhjustatud 

kartusest kõige tundmatu vastu või hirmust isikliku ja kultuurilise 

identiteedi kaotamise ees, raskendavateks asjaoludeks on 

vääriti informeeritus ja puudulik kriitiline mõtlemine. See võib 

endaga kaasa tuua jagunenud ühiskondade tekkimise, 

äärmuslikkuse tõusu, eelarvamused ja häbimärgistamise, 

samas ka ebakindluse. 

 

Ühendatud Euroopa väljakutsed 

 

Noored kaotavad tihtipeale kuuluvustunde, kui nad tunnevad, et 

neid ei mõisteta, väärtustata või austata. Nad ei samastu alati 

eksisteerivate kultuuriliste väärtushinnangutega ning 

majanduslike ja sotsiaalsete struktuuridega, mistõttu on nad 

haavatavamad manipuleerimisele ning on oht, et nad ei sulandu 

ei kogukonda ega ka ühiskonda. Lisaks sellele on noorte jaoks 

keeruline teavet tõhusalt töödelda, kasutada ja kriitiliselt 

hinnata. Nad ei pruugi olla pädevad orienteeruma üleküllases 

teabes, mis ei ole alati usaldusväärne, täpne ega üksikisiku 

vajadustele vastav. Ilma ligipääsuta korralikule teabele ja ilma 

õigete pädevusteta võivad noored eksiteele sattuda, olla 

negatiivselt mõjutatud oma elu puudutavates valikutes, 

arvamuste kujundamises, oma õiguste ja aktiivse 

kodakondsuse rakendamises. 

 

Mitmekülgse, kaasava ja ühendatud Euroopa väljakutsed on 

keerukad, omavahel seotud ja raskestilahendatavad. 

Sellegipoolest annab üleeuroopaline noortega konsulteerimine 

ja arutamine võimaluse mõelda ja vastata küsimustele, kuidas 

nendele väljakutsetele vastu astuda ja neid ületada. Kuigi 

nende väljakutsetega võidakse adekvaatselt hakkama saada ka 

liikmesriikide sihikindlate jõupingutuste abil, on noortel, kes 

esitavad ideid ja ettepanekuid ning kes toetavad oma 

eakaaslaseid, elutähtis ja hindamatu roll sellistele väljakutsetele 

vastu astumises. 


