
 

Euroopa Liidu noortekonverents 

Ühissoovitused noorte struktureeritud dialoogi teemal 

Võimaldades kõikidel noortel osaleda mitmekesises, ühendatud ja kaasahaaravas 

Euroopas. 

 
Ligipääs kvaliteetsele ja olulisele teabele 

 
1. ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid välja arendama või edasi rakendama 

tõenditel põhinevat poliitikat ja praktikaid, mille eesmärk on alalõpmata parendada noorte 

oskust kriitiliselt teavet hinnata ja töödelda nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse 

baasil. 

 
2. ELi institutsioonid peaksid koostöös kodanikuühiskonna organisatsioonidega toetama 

noorte hallatavat meediat, mis on läbipaistev, iseseisev ja mitmekesine, sest see aitab 

kaasa meediapädevuse ning kriitilise ja analüütilise mõtlemise arengule noorte seas. Nii 

Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) kui ka Euroopa Komisjoni 

kutsutakse üles seda arvesse võtma, kui vaadatakse üle Erasmus+, Kodanike Euroopa, 

Loova Euroopa ja muid olulisi programme. 

 
Noored surve all: vastupidavuse ja enesekindluse kasvatamine 

 
1. Võttes arvesse, et hariduskeskkonnas eeldatakse noortelt aina enam 

konkurentsivõimelist sooritust, tuleb pädevatel riiklikel asutustel tagada, et noortel oleks 

piisavalt aega ja vabadust tegevusteks, mis aitaksid neil kasvatada oma vastupidavust, 

eneseteadlikkust ja enesekindlust. 

 
2. Pädevatel riiklikel asutustel tuleks hariduspoliitikat rakendada võttes arvesse vaimset 

heaolu ja vaimset tervist ja tehes seda nii formaalses haridussüsteemis kui ka 

mitteformaalse õppekeskkonnas. Eesmärk on häbitundest läbi murda teadlikkuse tõstmise 

kaudu, et õpetada noortele, kuidas oma vaimset tervist hoida ja kuidas sel teemal oma 

eakaaslastega suhelda. 

 
Hirmust ja sallimatusest üle – mitmekesisuse kogemine 

 
1. Euroopa tasemel ja riiklikul tasemel asutused peaksid suurendama rahastust ja 

institutsioonilist toetust kohalikele programmidele ja riiklikul tasemel noortevahetustele, 

mis võimaldaksid noortel saavutada otsest kontakti teise tausta ja tegelikkusega 

inimestega, et tugevdada rahvusvahelisi kompetentse, võidelda diskrimineerimisega, 

edendada empaatiat ja solidaarsust ning kogeda mitmekesisuse eeliseid. 

 
2. ELi asutused ja pädevad riiklikud asutused peaksid kõikidele mitmekesises Euroopas 

elavatele noortele välja töötama ja toetama koolitusi ja arenguprogramme, mis suunatud 

õpetajatele ja koolikogukondadele, et luua turvaline ja kaasahaarav keskkond, kus noored 

saaksid oma pädevusi arendada ja seeläbi hirmust ja diskrimineerimisest üle olla. 

 
Haridussüsteemi poole, mis realiseerib noorte potentsiaali 

 
1. Me palume kõikidel liikmesriikidel pühenduda nõustamisteenuste tagamisele, mis 

võimaldaksid kõikidel noortel end kõikide haridustasemete jooksul arendada ja leida oma 

tee elus. 

 
2. Haridussüsteemil ei õnnestu anda noortele vajalikke praktilisi oskusi, mis tänapäevases 

ühiskonnas olulised. Me julgustame kõiki liikmesriike kaasama praktilisi elulisi oskusi 

haridussüsteemi, et noored saaksid olla mitmekesistes ühiskondades ja töökohal aktiivsed 

osalejad. 



 

 
 
 
 
 
 

Noorte ühiskonda kaasatuse edendamine just tundlike gruppide puhul 

1. Haridusasutused ja kohalikud sidusrühmad peaksid koostöös noortega pakkuma 

spetsiaalselt kavandatud tuge ja ligipääsetavaid teenuseid, kuid looma ka ruume 

tähendusikka vestluse jaoks, et kõikidel noortel oleks võimalik oma individuaalset 

identiteeti ja väärtust avastada ja omaks võtta. See on alus, millele ehitada erineva taustaga 

noorte vahelist vastastikust usaldust. 

2. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid tagama, et iga noor, olenemata tema 

isiklikust ja sotsiaalsest olukorrast, saaks vabalt tegeleda vabatahtliku tööga, muutes need 

noortele kättesaadavaks. Osalus tuleks tagada näiteks noorteorganisatsioonides, et luua 

kuuluvustunnet ja anda noortele kodanikena voli. 

 
Noorte usalduse taasloomine Euroopa projektis 

1. Euroopa Komisjon ja Euroopa Noortefoorum peaksid töötama koos, et analüüsida ja 

mõista, kuidas noored pääsevad ligi ELi loodavale ja ELi kohta käivale teabele ning 

arendada välja kommunikatsioonistrateegia, millega oleks võimalik noori teavitada EList 

ja sellest, kuidas positiivselt ELi projekti mõjutada. 

 
2. Selleks, et tuua noored, EL ja selle poliitikad omavahel kokku, tuleks kõikides 

liikmesriikides seoses Euroopa initsiatiividega organiseerida riiklikke ja/või 

piirkondlikke ELi noortefestivale. Need festivalid peaksid ühendama omavahel 

sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised tegevused ja koondama erineva taustaga noori. 

Need sündmused soodustavad ELi kohta õppimist, ELi ja selle võimaluste üle arutlemist, 

võimaldades selle poliitikaid kujundada ja samal ajal koos lõbusalt aega veeta. 

 
Mobiilsusprogramm: tööhõive ja haridus kõigile 

 
1. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid tugevdama oma pingutusi, et ületada 

olemasolevaid takistusi, millega noored seoses mobiilsusega silmitsi seisavad. Ligipääs 

mobiilsusprogrammidele peaks olema lihtsustatum ja paremini mugandatud noorte 

mitmekesistele vajadustele. Selleks, et tõsta teadlikkust mobiilsusvõimlauste kohta, tuleks 

tagada sellekohane teave ja nõustamine. 

 
2. ELi liikmesriigid peaksid looma õigusraamistiku mobiilsusprogrammidest saadud 

pädevuste tunnustamseks ja valideerimiseks nii riiklikul kui ka Euroopa tasemel. See ei 

taga ainuüksi võrdset ligipääsu mitmekesistele õppevõimalustele, vaid valideerib ka 

omandatud oskusi ja soodustab noorte sotsiaalset kaasatust. 

 
Noorsootöö ja noorteorganisatsioonide mõju kõigile 

 
1. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid edendama ja toetama kvalifitseeritud 

noorsootöö jaoks loodud virtuaalseid ja füüsilisi ruume, et oleks võimalik vastata kõikide 

noorte vajadustele ja huvidele. 

 
2. Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel tuleks eraldada piisaval määral 

operatiivtegevuse rahastust, et noorsootöö ja noorteorganisatsioonidel oleks võimalik teha 

noorsootööd, mis on ligipääsetav, asjakohane ja sisutihe kõikide noorte jaoks. 


