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D'Youth Goals - d'Jugendziler - sinn d'Resultat vum
Strukturéierten Dialog mat de Jonken 2017-18. Se
spigelen d'Usiichte vun de jonke Leit aus ganz
Europa zeréck.
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D'EU MAT DER JUGEND
ZESUMMEBRÉNGEN

D'Gefill fërderen, datt d'Jugend Deel vum
europäesche Projet ass, a Brécken tëschent der
EU an de Jonke bauen, fir d'Vertrauen
zeréckzegewannen an d'Bedeelegung z'erhéijen.
Ëmmer méi Jonker hu wéineg Vertrauen an d'EU an hu
Schwieregkeeten, der EU hir Prinzipien, hir Wäerter an
hiert
Fonctionnement
ze
verstoen.
Och
d'Demokratiedefiziter an den EU-Prozesser sinn als e Grond
fir déi zouhuelend Euroskepsis vun de jonke Leit
identifizéiert ginn.
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GLÄICHBERECHTEGUNG VUN ALL
DE GESCHLECHTER

D'Gläichberechtegung vun all de Geschlechter a
méi e geschlechtersensibelen Ëmgang an all de
Liewensberäicher
vun
de
jonke
Leit
sécherstellen.
Déi geschlechtsbezunn Diskriminatioun trëfft weiderhi vill
jonk Leit, virun allem jonk Fraen. D'Chancëgläichheet an e
gläichen Zougang zu de Rechter muss fir all déi jonk Leit
vun all de Geschlechter, dorënner och jonk net binär
Mënschen an LSBTQI+-Leit, séchergestallt ginn.

• An all de Phase vum
• D'Sensibiliséierung zum Thema
• D'Vertraue vun de jonke Leit an den
Entscheedungsprozess an der EU
Europa an EU esouwuel a formalen EU-Projet opbauen, andeems
eng wierkungsvoll Bedeelegung vun ewéi net formale Kontexter
d'Demokratiedefiziter an de
de jonke Leit an en Dialog sécherverstäerken.
Manktem un Transparenz a
stellen, andeems déi bestoend
Visibilitéit ugeschwat gëtt.
• Sécherstellen, datt all
Bedeelegungsmechanisme verd'Memberstaaten an de
• E festen institutionelle Kader
bessert ginn an neier geschaf ginn.
politeschen an administrativen
schafen, an deem déi politesch
Institutioune vun der EU fair
Decisioune vun der EU a Saache
• E gläichberechtegten Zougang zu
representéiert sinn, wéi de Prinzip Jugendfrëndlechkeet, Impakt a
qualitativ héichwäertegen, onvun der Gläichheet vun de
Folge fir déi Jonk bewäert ginn.
parteieschen a jugendgerechten
Staatsbierger et virgesäit.
Informatiounen iwwert d'Fonctionnement vun der EU, d'Aart a
• De Budget fir déi europäesch
Weis, wéi ee sech an der EU kann
Jugendprogrammer erhéijen an
engagéieren an d'Méiglechkeeten,
hiren Impakt vergréisseren.
déi d'EU bitt, sécherstellen.
• D'Diskriminatioun bekämpfen a
• effikass bekämpft gëtt.
•
gläich Rechter fir all d'Geschlechter • Déi stereotypéiert Geschlechteran de kulturellen, politeschen,
rollebiller besäitegen a fir
gesellschaftlechen a soziod'Akzeptatioun vu villsäitege
ekonomesche Beräicher sécherGeschlechteridentitéiten am Edustellen.
catiounssystem, am Familljeliewen,
op der Aarbechtsplaz an an anere
• En universellt Bewosstsinn fir
•
geschlechtsbezunn Ongläichheeten Liewensberäicher suergen.
an Diskriminatioun schafen, virun • Déi strukturell geschlechtsbezunn
allem an de Medien.
Diskriminatioun um Aarbechtsmaart zu en Enn bréngen a gläich
• Geschlechtsbezunn Gewalt zu en
Enn bréngen, andeems de Problem Rechter, e gläichen Zougang a
gläich Chancë sécherstellen.
• erkannt an an all senge Formen

E gläiche Salaire fir eng gläich Aarbecht an eng gerecht Verdeelung
vun der Verantwortung fir d'CareAarbecht (Haushaltsaarbecht,
Kannererzéiung a Fleeg vun den
eelere Leit) sécherstellen.
E gläichberechtegten Zougang zu
der formaler an net formaler
Bildung sécherstellen an den Educatiounssystem geschlechtersensibel gestalten.
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INKLUSIV GESELLSCHAFTEN

D'Inklusioun vun all de Jonken an der
Gesellschaft sécherstellen.
Een Drëttel vun de jonke Leit an Europa si vun Aarmut a gesellschaftlechem Ausschloss bedroht. Vill Jonker hu keen Zougang zu hire
soziale Rechter. Vill vun hinne si weiderhin heefeg mat Diskriminatioun, Viruerteeler an Haassverbrieche konfrontéiert. Nei Migratiounsbeweegungen hunn och Erausfuerderunge vu gesellschaftlecher an integratiounspolitescher Natur mat sech bruecht. Et ass
dohier vu grousser Wichtegkeet, sech dofir anzesetzen, datt all déi
Jonk an Europa, besonnesch déi, déi am meeschten un de Rand gedrängt ginn an ausgeschloss sinn, hir Rechter a vollem Ëmfang kënne
gelte loossen.
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INFORMATIOUNEN A
KONSTRUKTIVEN DIALOG

E besseren Zougang zu zouverlässegen
Informatioune sécherstellen an d'Fäegkeet vu
jonke Leit stäerken, fir Informatioune kritesch ze
bewäerten a sech un engem participativen a
konstruktiven Dialog ze bedeelegen.
Déi Jonk hu Schwieregkeeten, d'Genauegkeet an d'Zouverlässegkeet vun den Informatiounen z'iwwerpréiwen. Se
musse besser equipéiert ginn, fir sech an der Medielandschaft erëmzefannen an um konstruktiven Dialog deelzehuelen.

• E rechtleche Schutz bidden a mat
•
Hëllef vun internationale
Rechtsinstrumenter all d'Zorte vun
Diskriminatioun an Hetz bekämpfen, •
well déi Jonk Affer vu vilfältege Forme
vun Diskriminatioun sinn.

• séchere Loun, fair Aarbechtsbedéngungen an en universellen Zougang zu enger gudder Gesondheetsversuergung verankert gëtt. Dobäi
D'Fäegkeet vun den Educateure
stäerken, fir mat benodeelegte jonke musse geziilt Moossnamen fir
d'Ënnerstëtzung vu benodeelegte
Leit ze schaffen.
jonke Leit ergraff ginn.
• Dofir suergen, datt déi benodeelegt • Méi Strukturen, Méiglechkeeten,
jonk Leit besser driwwer informéiert Mëttel a Programmer zur Verfügung • Sécherstellen, datt déi benodeelegt
jonk Leit un all den Entscheedungsginn, wéi eng Strukturen,
stellen, déi den Dialog an de gesellMéiglechkeeten an Erfahrungen
schaftlechen Zesummenhalt fërderen prozesser deelhuelen an zentral
Acteure sinn. Dëst gëllt besonnesch,
hinnen zur Verfügung stinn.
an d'Diskriminatioun an d'Auswann et sech ëm hir eege Rechter,
• Sécherstellen, datt all déi benogrenzung bekämpfen.
hiert Wuelbefannen an hir Interessien
deelegt jonk Leit e gläichberecht• Déi sozial Ënnerstëtzung stäerken,
handelt.
egten Zougang zu formalen an net
andeems d'Recht op en existenzformale Léierëmfelder hunn, fir all
d'Dimensioune vun der Inklusioun
ofzedecken.

• Jonk Leit befäegen, Informatioun- • online an offline z'erkennen an ze • Sécherstellen, datt d'Elteren an
en op eng kritesch a verantwortsignaléieren.
d'Erzéiungsberechtegt, souwéi all
ungsvoll Aart a Weis ze benotzen
déi Persounen, déi sech mat der
• Sécherstellen, datt déi jonk Leit u
an ze produzéieren.
Educatioun an der Ausbildung vun
respektvollen, toleranten a gewaltde Jonke befaassen, iwwert digital
fräien Diskussioune kënnen deel• Sécherstellen, datt déi jonk Leit
Kenntnesser a Mediekompetenze
huelen.
d'Fäegkeet hunn, repetitiv irverfügen an esou eng zouverlässeg
féierend Noriichten, z'erkennen an
• Sécherstellen, datt déi jonk Leit en Informatiounsquell fir déi jonk Leit
ze signaléieren an d'Genauegkeet
einfachen Zougang zu verständduerstellen.
vun de benotzten Noriichtelechen a jugendgerechten Informsourcen z'iwwerpréiwen.
atiounen hunn, déi op e Verha• Sécherstellen, datt déi Jonk an der lenskodex a Qualitéitsstandarde
Lag sinn, Hetz an Diskriminatioun baséieren.

• D'Entwécklung vu Selbstbewosst- • Gesondheetsversuergung bei
• heetsversuergung fir psychesch
sinn an enger Denkweis ënnerpsycheschen Erkrankungen entErkrankungen, déi an all de
stëtzen, déi manner konkurrenzwéckelen, besonnesch bei benomedezinesche Strukturen
orientéiert ass, an d'Wäertschätzdeelegte Gruppen.
integréiert ass.
Eng Verbesserung vum mentale Wuelbefannen erung fir individuell Fäegkeeten a
• E qualitativ héichwäertegen Éischt- • De Schwéierpunkt op präventiv
reechen, d'Stigmatisatioun vun de psychesche Krank- Stäerkte fërdert.
Hëllef-Training fir psychesch ErMoossname setzen, déi sécherheeten zu en Enn bréngen an domat déi gesellschaft- • D'Recht op Aarbecht a Studie fir
krankungen ubidden, fir all déistellen, datt déi jonk Leit iwwer
jéineg, déi berufflech mat jonke Leit d'Kenntnesser an d'Fäegkeeten, déi
Leit mat psychesche Krankheeten
lech Inklusioun vun all de Jonke fërderen.
esouwuel wärend ewéi no hirer Er- ze dinn hunn, mä och fir d'Familljen se fir e bessert mentaalt WuelEng bedeitend a klammend Zuel vu jonke Leit an Europa si besuergt
an d'Frënn.
befanne brauchen, verfügen.
krankung
schützen, fir sécherzeiwwert déi ëmmer méi heefeg mental Gesondheetsproblemer, ewéi
stellen, datt se weiderhin hir Ziler • Inklusiv, respektvoll a gutt finanz- • Sensibiliséierungsprogrammer
extreme Stress, Angscht, Depressioun an aner psychesch Erkrankkënne verfollegen.
unge bei hiren Altersgenossen. Déi Jonk verweisen op den extreme
éiert Behandlungsméiglechkeeten entwéckelen, déi d'Stigmatisatioun
sozialen Drock, ënner deem se hautdesdaags stinn, an äusseren
• Eng inklusiv secteuriwwergräifend zur Verfügung stellen duerch eng
vun de psycheschen Erkrankunge
d'Bedierfnes, fir eng besser psychesch Gesondheetsversuergung.
qualitativ
héichwäerteg
Gesondbekämpfen.
• Approche am Ëmgang mat der
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MENTAL GESONDHEET A
WUELBEFANNEN
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D'JUGEND AM LÄNDLECHE
RAUM VIRUBRÉNGEN

Bedéngunge schafen, déi et de Jonken
erméiglechen, hiert Potential an de ländleche
Géigenden z'entfalen.
Trotz dem EU-wäiten Engagement fir d'Entwécklung vum
ländleche Raum an der Tatsaach, datt 2015 bal en Drëttel vun
der EU-Bevëlkerung a ländleche Géigende gelieft huet,
bleiwen Ënnerscheeder tëschent den urbanen a ländleche
Géigende bestoen.1 Dofir ass et wichteg, d'Gläichberechtegung tëschent jonke Leit an urbanen a ländleche
Géigenden ze garantéieren.

7

ENG HÉICHWÄERTEG
AARBECHTSPLAZ FIR JIDDWEREEN

En Zougang zum Aarbechtsmarché sécherstellen
a Méiglechkeete schafen, déi zu enger qualitativ
héichwäerteger Aarbecht fir all déi jonk Leit
féieren.
Déi Jonk leiden ënner héijer Jugendaarbechtslosegkeet, prekären
Aarbechtsbedéngungen an Ausbeutung, souwéi ënner Diskriminatioun um Aarbechtsmarché an op der Aarbechtsplaz. De Jonke
feelt et un Informatiounen a passende Fäegkeeten, fir eng zukünfteg Beschäftegung an eng komplett Integratioun um Aarbechtsmarché. Dofir musse Moossnamen ergraff ginn, déi eng qualitativ
héichwäerteg Aarbechtsplaz fir jiddweree garantéieren.
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QUALITATIV HÉICHWÄERTEG
LÉIERMÉIGLECHKEETEN

Verschidde Forme vum Léieren zesummeféieren a
verbesseren, fir déi jonk Leit fir d'Erausfuerderunge vun enger Gesellschaft am 21. Joerhonnert,
déi am stännege Wandel ass, fit ze maachen.
D'Bildung bleift e Schlësselelement fir déi aktiv Citoyennetéit, eng
inklusiv Gesellschaft an d'Employabilitéit. Dofir musse mir eis
Visioun vun der Educatioun fir dat 21. Joerhonnert erweideren an
eis méi op déi iwwerdrobar Fäegkeeten, e schülerorientéiert
Léieren an déi net formal Bildung konzentréieren, fir e wierklech
gläichberechtegten an universellen Zougang zu qualitativ héichwäertege Léierméiglechkeeten z'erreechen.

• Eng adequat Infrastruktur a ländleche Géigende sécherstellen, fir eng
gerecht Bereetstellung vun ëffentlechen Déngschter, Internetver•
bindungen a Wunnméiglechkeete fir
jonk Leit ze garantéieren.
• Sécherstellen, datt nohalteg an
héichwäerteg Aarbechtsplaze fir déi •
Jonk am ländleche Raum geschaf
ginn.
• Sécherstellen, datt verschidden
Aktivitéite vun, fir a mat jonke Leit •
dezentraliséiert ginn, fir datt dës
• Qualitativ héichwäerteg Aarbechtsplaze schafen, déi fair Aarbechtsbedéngungen, Aarbechtsrechter an
d'Recht op en existenzséchere Loun
fir all déi Jonk garantéieren.
• De Sozialschutz an d'Gesondheets- •
versuergung fir all déi jonk Aarbechter sécheren.
• d'Inklusioun vun de Jonke fërderen
• Eng
fair
Behandlung
a Chancëgläichan de
lokale
Gemeinschaften
zegutt
heet
fir
all
déi
Jonk
garantéieren,
fir
kommen.
d'Diskriminatioun um Aarbechts• Sécherstellen, datt déi Jonk an de
marché zu en Enn ze bréngen.
•
• Sécherstellen, datt all déi Jonk
déiselwecht Chancen hunn, déi
•

•

•

•

d'Inklusioun vun de Jonke fërderen
an de lokale Gemeinschaften zegutt
kommen.
Sécherstellen, datt déi Jonk an de
ländleche Géigenden aktiv un den
Entscheedungsprozesser bedeelegt
sinn.
Sécherstellen, datt déi Jonk an de
ländleche Géigenden e gläichberechtegten Zougang zu enger
héichwäerteger Educatioun hunn.
E positivt Bild vum ländleche Raum
schafen.

• D'Bestoebleiwe vun de ländlechen
Traditioune sécherstellen.
1)

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

noutwenneg Fäegkeeten z'entwéck- Suivi an der Evaluatioun vu beschäftelen a praktesch Erfahrungen ze
egungspolitesche Moossnamen op
sammelen, fir den Iwwergang vun
all den Niveauen als gläichder Schoul op den Aarbechtsmarché berechtegt Partner bedeelegt ginn.
z'erliichteren.
• E gläichberechtegten Zougang zu
Garantéieren, datt d'Kompetenzen, qualitativ héichwäertegen
déi duerch Stagen, Léierplazen an
Informatiounen an adequaten
aner Forme vum Léieren, déi op
Ënnerstëtzungsmechanisme
d'Schaffe berouen, d'Fräiwëllegensécherstellen, fir déi Jonk fir den
aarbecht an déi net formal Bildung
Aarbechtsmarché am Wandel an déi
ugëeegent ginn, unerkannt an
zukünfteg Beschäftegung
attestéiert ginn.
virzebereeden.
Sécherstellen, datt déi jonk Leit an
d'Jugendorganisatioune bei der
Entwécklung, der Ausféierung, dem
En universellen a gläichberechtegten • system schülerzentréiert Methoden, • abannen, déi dem Apprenant et erZougang zu enger qualitativ
déi méi perséinlech, participativ a
méiglechen, perséinlech Kompehéichwäerteger Educatioun an dem
kooperativ ausgeriicht sinn, schafen
tenzen z'entwéckelen, wéi z.B. dat
Lifelong learning garantéieren.
an asetzen.
kritescht an analytescht Denken,
Sécherstellen, datt all déi Jonk Zou- • Sécherstellen, datt den Educatiouns- d'Kreativitéit an d'Fäegkeet, ze
léieren.
gang zu enger adequat finanzéierter
system all de Jonke Liewens• Sécherstellen, datt déi Jonk Zougang
net formaler Bildung op all den
kompetenze vermëttelt, wéi
zu enger politescher Bildung hunn,
Niveauen hunn an dës unerkannt an
beispillsweis den Ëmgang mat de
déi hinnen en zolidd Wëssen iwwer
attestéiert gëtt.
Suen an d'Gesondheetserzéiung,
dorënner och Informatiounen iwwer politesch Systemer, Demokratie a
En oppent Denke fërderen an d'EntMënscherechter vermëttelt, och
wécklung vun zwëschemënsch-lechen déi sexuell oder reproduktiv
duerch de gesellschaftlechen
Gesondheet.
an interkulturelle Fäegkeeten
Engagement, fir esou eng aktiv
• Esouwuel a formalen ewéi net forënnerstëtzen.
Citoyennetéit ze fërderen.
male
Léierëmfelder
Methoden
Op all den Niveaue vum Educatiouns-
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RAUM A PARTICIPATIOUN
FIR JIDDWEREEN

Déi demokratesch Bedeelegung an d'Autonomie
vun de Jonke stäerken an eege Jugendstrukturen an all de Sphäre vun der Gesellschaft zur
Verfügung stellen.
Déi Jonk sinn an den Entscheedungsprozesser, déi si
betreffen, net genuch vertrueden, obwuel hiert
Engagement vu grousser Wichtegkeet fir d’Demokratie ass.
Si brauchen Zougang zu hiren eegene Raimlechkeeten an
hire Gemeinschaften, fir datt hir perséinlech, kulturell a
politesch Entwécklung gefërtdert gëtt.
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EN NOHALTEGT, GRÉNGT EUROPA

Eng Gesellschaft schafen, an där all déi Jonk
sech fir d'Ëmwelt engagéieren, gebilt an an der
Lag sinn, positiv Entwécklungen an hirem
alldeegleche Liewe bäizedroen.
Mir verbrauchen hautdesdaags Ressourcen an engem Mooss, dat
d'Ëmwelt net verkrafte kann. D'Gesellschaft muss handelen, fir de
Klimawiessel an déi ëmmer méi heefeg Ëmweltproblemer ze
bekämpfen. Mä eis Gesellschaft ka kee Problem bekämpfen, dee
se net bereet ass, unzëerkennen. Dofir muss jiddwereen - an
dorënner och déi Jonk - Verantwortung fir säin Handelen a fir
deem seng Auswierkungen op d'Liewe vun den nächste
Generatiounen iwwerhuelen. Nohalteg ginn ass kee Choix, mä eng
Noutwennegkeet.

• Sécherstellen, datt déi Jonk all déi ge• D'Jugendbedeelegung erhéijen an domat •
sellschaftlech Beräicher an all d'Niveaue
fir eng gläichberechtegt Representatioun
vum Entscheedungsprozess op eng
vun de Jonke bei de Wale suergen, esouadequat Aart a Weis kënne beaflossen, fir wuel a gewielte Gremien ewéi an aneren
datt déi politesch Moossnamen de
Entscheedungsgremien op all den Niveaue •
Bedierfnesser vun de Jonken entvun der Gesellschaft.
spriechen – ugefaange beim Festleeë vun • Jugendstrukturen – also Raimlechkeeten
den Diskussiounspunkten, bis hin zur
an Infrastrukturen, déi vu Jonken an
Ëmsetzung, dem Suivi an der Evaluatioun eegener Verantwortung geféiert ginn –
mat Hëllef vu jugendgerechten an
bereetstellen. Dës zeechne sech doduerch
zougängleche Prozeduren a Strukturen.
aus, datt se onofhängeg, oppen a sécher
• Sécherstellen, datt all déi Jonk, onofsinn a jidderengem Zougang awer och pro- •
hängeg vun hirem sozialen Hannergrond, fessionell Ënnerstëtzung bei der eegener
e gläichberechtegten Zougang zu den
Entwécklung a Méiglechkeete fir d'Jugendalldeeglechen Entscheedungsprozesser
bedeelegung bidden.
hunn.
• Sécherstellen, datt all jonke Mënsch

Zougang zu séchere virtuelle Jugendstrukturen huet, an domat zu Informatiounen a Servicer, awer och zu Méiglechkeete vun der Jugendbedeelegung.
Eng nohalteg Finanzéierung, eng allgemeng Unerkennung an d'Entwécklung
vun enger qualitativ héichwäerteger
Jugendaarbecht sécherstellen, fir
d'Jugendorganisatiounen an hir Roll bei
der Inklusioun, der Bedeelegung an der
net formaler Bildung ze stäerken.
Jugendgerecht, pertinent an ëmfaassend
Informatioune bereetstellen, déi vun a
mat Jugendlecher entwéckelt ginn, fir
d'Jugendbedeelegung z'erméiglechen.

• Sécherstellen, datt jiddwereen - an Niveauen an d'Entscheedung iwwer Infrastruktur hunn, fir eng méi nodorënner och déi Jonk - versteet,
halteg Liewensweis kënnen
eng nohalteg Ëmweltpolitik abezu
wéi eng Auswierkunge säin
z'entwéckelen.
ginn.
Handelen op d'Ëmwelt huet.
• Déi international Zesummen• D'Fuerschung an d'Entwécklung am
• Déi ganz Gesellschaft, a besonnesch aarbecht verstäerken, fir eng
Beräich vun den ëmweltfrëndleche
déi Jonk, befäegen, als Acteure vum ëmweltschiedlech Produktioun a
Léisungen an Technologië
Wandel fir eng ëmweltgerecht an
Consommatioun ze besäitegen.
verdéiwen.
nohalteg Entwécklung ze wierken. • Méiglechkeeten, wou déi Jonk sech
• Bei all politescher Moossnam a
kënnen am Ëmweltberäich
Liewensentscheedung berückengagéieren, fërderen a stäerken.
sichtegen, wéi eng Auswierkunge se • Sécherstellen, datt jiddwereen,
op d'Ëmwelt hunn, an dobäi sécher- besonnesch déi Jonk, Zougang zu
stellen, datt déi Jonk op all den
enger ëmweltgerechter

• Sécherstellen, datt d'Jugendorg• anisatiounen an déi europäesch Ju• organisatiounen, fir Jugendgruppen an
anisatiounen an déi europäesch
gendprogrammer besser mam Edueuropäesch Jugendprogrammer aktiv
Jugendprogrammer all de jonke Leit
catiounssystem vernetzt ginn an
ze ginn.
bekannt sinn a qualitativ héichwäerteg unerkennen, datt se dozou bäidroen, • Déi finanziell Mëttel erhéijen an
E gläichberechtegten Zougang fir all déi Jonk zu JuInformatiounen doriwwer zur Vereng aktiv Citoyennetéit a Liewensd'Vilfalt vun de Bourssen an de
fügung stellen.
kompetenzen ze fërderen.
gendorganisatiounen an europäesche Programmer
Spektrum vun Initiativen, déi fir Jugend• Sécherstellen, datt d'Jugendorg• Den Zougang zu europäesche Jugendorganisatiounen a Jugendgruppen a Fro
sécherstellen, fir eng Gesellschaft ze schafen, déi op
anisatioune genuch Mëttel vun EUprogrammer verbesseren, fir e jugend- kommen, erweideren.
europäesch Wäerter an eng europäesch Identitéit
Programmer kréien, fir Projeten
gerechte Verwaltungsprozess suergen • Sécherstellen, datt déi Jonk un de
fondéiert.
z'entwéckelen an Zougang zu enger
an eng Ënnerstëtzung a qualitativ
Prozesser bedeelegt sinn, déi doriwwer
Iwwer Jugendorganisatiounen an europäesch Programmer gi Millioune jonk struktureller Ënnerstëtzung ze kréien,
héichwäerteg Informatioune fir all
entscheeden, wéi déi europäesch
Leit an hirer aktiver Citoyennetéit an der Entwécklung vun hire Liewensfir hir Aufgaben z'erfëllen an hir
d'Participanten an d'Kandidate bidden. Jugendprogrammer gehandhaabt ginn.
kompetenze gefërdert. Trotzdem feelt et de Jugendorganisatiounen an den Aarbecht z'ënnerstëtzen.
• Déi benodeelegt jonk Leit uspriechen a
europäesche Jugendprogrammer weiderhin u finanzielle Mëttel,
• Sécherstellen, datt d'Jugendorgse dobäi ënnerstëtzen, a Jugend-
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Unerkennung an Zougänglechkeet.

