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Struktureeritud dialoog on Euroopa noortevaldkonna koostööraamistiku meede, mille eesmärk on 

kaasata noori Euroopa Liidu poliitikate arendamisse. Neljanda 18-kuulise töötsükli keskne temaatika 

on „Noorte poliitilise osaluse suurendamine Euroopa demokraatias“ ning töötsükli saavutused 

põhinevad Itaalia, Läti ja Luksemburgi eesistumisele eelnevatel ja selle ajal toimunud noortega 

läbiviidud konsultatsioonidel ning Euroopa Liidu Noortekonverentsidel Roomas 2014. aasta oktoobris, 

Riias 2015. aasta märtsis ja Luxembourgis 2015. aasta septembris. 

 

Euroopa Liidu Noortekonverentsi raames on Luxembourgis kokku kogunenud noorte ja liikmesriikide 

esindajad, et vastu võtta lõplikud ühissoovitused teemal „Noorte poliitilise osaluse suurendamine 

Euroopa demokraatias“. 

 

Osaluskultuuri loomine koolides 

1) Liikmesriigid peaksid õppeasutustes, sealhulgas õpilasnõukogudes ja teistes 

õpilasorganisatsioonides rakendama ja edendama raamprogrammi, mis võimaldaks ja tagaks 

õpilaste osaluse õppeasutuse otsustusprotsessides. 

 

2) Õppeasutused peaksid koolides osaluskultuuri ergutamiseks tunnustama erinevaid 

kodanikuosaluse vorme, sealhulgas vabatahtlikku tööd. 

 

3) Liikmesriigid peaksid formaalse hariduse kõikide tasemete õppekavades kaasama või veelgi 

edendama kodanikuõpetust, kaasates kohaliku, rahvusvahelise, üleeuroopalise ja ülemaailmse 

perspektiivi. Formaalse hariduse pakkujatel tuleb kaasata mitteformaalse õppe metodoloogiaid, et 

edendada kriitilist mõtlemist ja võimaldada õpilasel omandada ühiskonnas aktiivseks osaluseks 

vajalikke hoiakuid ja väärtuseid, olenemata nende taustast. 

 

 

 

 

 

 



 

Noorte kaasamine poliitilistesse otsustusprotsessidesse 

4) Selleks, et noori demokraatiasse veelgi enam kaasata, kutsutakse liikmesriike ja kohalikke 

ametivõime rakendama alates kohalikust tasemest pilootprogramme, kus valimisõigus on 

alandatud 16. elueani ja millega kaasneb vastav ettevalmistus, sealhulgas võrdõiguslikkuse 

kodanikuharidus. 

 

5) Kohalikel, piirkondlikel ja riiklikel ametivõimudel tuleks läbipaistva, jätkusuutliku ja koostööl 

põhineva struktuuri loomise ja finantsabi osutamise teel tagada valitusväliste 

noorteorganisatsioonide täielik osavõtt noori puudutavate poliitikate loomisel.  

 

Poliitikute ja noorte koostöö ja seotuse edendamine 

6) Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel tuleks koostada raamprojekt noorte kaasamiseks poliitikute 

läbiviidavatesse otsustusprotsessidesse, noored nende protsessidega siduda ning tagada 

poliitikutele kõik vajalikud töövahendid poliitikate arendamiseks, rakendamiseks ja hindamiseks. 

 

7) Kõikide tasemete poliitikutel tuleks pidevalt suhelda avatud ja kaasava poliitkultuuri põhimõtetel, 

kasutades mitmeid noortele suunatud meetodeid, et tagada poliitikute töö läbipaistvus ja 

kohustuste täitmine. 

 

Noorsootöö rolli tugevdamine noorte poliitilise osaluse suurendamises 

8) Tugevdada tuleb erinevuseid aktsepteerivat, inimõiguseid, demokraatiat ja kriitilist mõtlemist 

väärtustavat noorsootööd, millel on  poliitilise osaluse ülesehitamisel  määrav roll. Seega tuleks 

Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel võimaldada noorsootöö sektorile kõik vajalikud ressursid, 

näiteks tegevuskulud ja projektirahad koos nendeks vajalike tugistruktuuride, sealhulgas õigusliku 

raamistikuga, ning lisaks eelnimetatule tagada ka formaalne, sotsiaalne ja poliitiline noorsootöö ja 

mitteformaalse õppe tunnustatus. 

 

9) Euroopa institutsioone ja liikmesriike julgustatakse looma sektoritevahelisi algatusi ja pikaajalisi 

partnerlussuhteid kõikidel tasemetel noorsootöötajatega ja valitsusväliste 

noorteorganisatsioonidega teadmiste jagamiseks ja noorte poliitilise osaluse kompetentsi 

arendamiseks. 

 

  



 

Noortesõbralike meetmete arendamine poliitilise osaluse suurendamiseks 

10) Erasektori ja avalik-õiguslikud organisatsioonid peaksid noorte poliitiliseks kaasatuseks mõeldud 

veebipõhiste meetmete väljaarendamisel, rakendamisel ja jälgimisel kaasama igasuguse tausta ja 

identiteediga noori. Nende kaasatuse tunnustamiseks ja jätkuva osaluse säilitamiseks tuleks 

veebipõhiseid meetmeid kombineerida veebiväliste meetoditega ning kaasata järelanalüüsi etapp, 

milles poliitikud selgitavad, kuidas noorte panuseid arvesse võeti. 

 

11) Liikmesriikidel tuleks tagada, et õpetajatele ja teistele noortega töötavatele isikutele korraldatakse 

koolitusi sääraste vahendite tutvustamiseks ja kasutamiseks, et võimaldada noortele ligipääs 

teabele ja võimalustele poliitilise osaluse kogemiseks. 

 

Kohaliku ja otsedemokraatia arendamine 

12) Liikmesriikidel ning kohalikel ja piirkondlikel ametivõimudel tuleb edendada kohalike ja piirkondlike 

demokraatlike noortenõukogude ning teiste sarnaste noorteplatvormide loomist ja tugevdamist. 

Need organisatsioonid peaksid olema loomult avatud, kaasavad ja jätkusuutlikud, et võimaldada 

mis tahes tausta ja identiteediga noortel osaleda otsustusprotsessides vastavalt parandatud 

Euroopa hartale noorte osalusest kohalikul ja regionaalsel tasandil (Euroopa Nõukogu Kohalike ja 

Piirkondlike Omavalitsuste Kongress). 

 

Alternatiivsete osalusvormide väljaarendamine 

13) Liikmesriikidel ja noorteorganisatsioonidel tuleks mõista ja paremini ära kasutada alternatiivseid* 

noorte poliitilise osaluse vorme, mis on mõeldud arutelu- ja otsustusprotsesside rikastamiseks. 

 

*kõik need poliitilise osaluse vormid, mis toimuvad väljapool institutsionaliseeritud süsteemi  

 

Erinevate tegurite vahelise sünergia ja koostöö parendamine 

14) Euroopa Liidu institutsioonidel ja liikmesriikidel tuleks algatada või täiustada sektoritevahelist 

poliitilist koostööd ja suhtlust, mõjutades seeläbi kõiki noori, ja võimaldada jätkusuutlikku koostööd 

kõikide oluliste sidusrühmadega, kuid kaasates siiski just noori. 

 

15) Kutsume Euroopa Komisjoni üles algatama järk-järgulist analüüsi noorte kaasamise mõju kohta 

kõikidele nendele EL-i poliitikatele, mis puudutavad noori ja teisi olulisi sidusrühmi ning seda 

selleks, et tagada noori mõjutavate poliitikate jätkusuutlikkus ja tõhusus, muutes seega poliitilist 

osalust noorte jaoks atraktiivsemaks. 

 

 


