
In oktober 2016 zijn jongeren en beleidsmakers uit heel Europa samen gekomen tijdens de 

EU Jeugdconferentie in Slowakije om met elkaar in gesprek te gaan over het thema ‘Enabling 
all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, 
ready for society’. Rondom dit thema hebben zij aanbevelingen opgesteld, onder andere 

gericht op EU-lidstaten. Deze aanbevelingen gaan over de behoeften en meningen van 

Europese jongeren.

aanbevelingen 
EU Jeugdconferentie

Meer aandacht in het onderwijs voor psychische 
gezondheid onder jongeren is belangrijk. Met als doel 
taboes te doorbreken en jongeren het vertrouwen te 
geven om het onderwerp bespreekbaar te maken.
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Jongeren moeten vaardigheden kunnen ontwikkelen 
waarmee ze kritisch leren nadenken over informatie. 

Transparante en onafhankelijke media onder leiding van 
jongeren zijn hierbij ook belangrijk voor het versterken 
van mediawijsheid.
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Jongeren zien graag dat leraren getraind en ondersteund 
worden om leerlingen vaardigheden mee te geven, waarmee 
zij angst en de gevolgen van discriminatie kunnen overwinnen. 

Europa en lidstaten kunnen hier aan bijdragen door 
financiering beschikbaar te stellen, waarmee uitwisselingen 
tussen jongeren met verschillende achtergronden worden 
gefaciliteerd. Hiermee stimuleert Europa de ontwikkeling van 
interculturele competenties. 
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In het onderwijs willen jongeren meer aandacht voor life 
skills, hiermee worden jongeren goed voorbereid op hun 
toekomst. Life skills, zoals kritisch en creatief denken, zijn 
belangrijk om succesvol deel te kunnen blijven nemen 
aan een snel veranderende maatschappij.
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Jongeren willen graag de mogelijkheden hebben om hun 
identiteit te kunnen ontwikkelen en hun sterke punten te 
kunnen ontdekken. Dit maakt het voor hen makkelijker 
om in verbinding te staan met zichzelf en hun omgeving. 

Jongeren willen ook in de gelegenheid worden gesteld 
om hun sterke punten in te zetten voor hun omgeving.

1 Verbinding

Europa moet onderzoeken hoe zij jongeren het beste 
kunnen bereiken en betrekken om de kloof tussen 
jongeren en Europa te overbruggen.
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Jongeren vinden het belangrijk dat Europa obstakels 
voor uitwisselingsprogramma’s op het gebied van 
werken en leren wegnemen.  

Daarnaast willen jongeren dat opgedane kennis en 
vaardigheden officieel erkend worden, zowel op 
nationaal als Europees  niveau.
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Het is belangrijk dat er genoeg financiering beschikbaar 
wordt gesteld voor  jongerenorganisaties en jongeren-
werk, zodat hun werk toegankelijk, relevant en betekenis-
vol is voor zoveel mogelijk jongeren.
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Vertrouwen Informatie

Ontplooiing Acceptatie Mobiliteit

Ondersteuning Zeggenschap

De EU Jeugdconferentie is onderdeel van de Gestruc-
tureerde Dialoog. Meepraten over Europees jeugdbeleid, 
dat is waar de Gestructureerde Dialoog over gaat. Het 
doel van de Gestructureerde Dialoog is dat jeugdbeleid 
zowel in Europa als op nationaal en lokaal niveau niet 
voor, maar samen met jongeren wordt ontwikkeld.

NJR is in Nederland verantwoordelijk voor de Gestruc-
tureerde Dialoog, samen met het ministerie van VWS, 
NJi en VNG. 

Samen gaan we aan de slag om de voor Nederland 
relevante aanbevelingen in de praktijk te brengen! Laat 
ons weten wat jij vindt van deze aanbevelingen!

Voor meer informatie over de Gestructureerde Dialoog 
kijk op  www.njr.nl/gestructureerdedialoog

Fun fact:De meningen van 67.000 jongeren uit heel Europa zijn meegenomen bij het opstellen van deze aanbevelingen


