
EU-strategieën
kinderrechten en jeugd



De EU-Jeugdstrategie

- Goedgekeurd in 2018 voor de periode 2019 – 2027
- Doelstellingen:

- ENGAGE: volwaardige participatie van jongeren in beleid dat hen 
aanbelangt

- CONNECT: solidariteit, vrijwilligerswerk en samenwerking in de EU 
versterken door (leer)mobiliteit en uitwisseling

- EMPOWER: niet-formeel leren en jeugdwerk versterken en erkennen

- Sterk gelieerd met de EU-programma’s Erasmus+: 
Jeugd en European Solidarity Corps



De EU-jeugddialoog en 11 “youth goals”



Uitvoering van de EU-Jeugdstrategie
• EU – Jeugddialoog als platform voor actieve participatie
• 3-jaarlijks EU werkplan vastgelegd door de Raad
• Nationale Actie-Plannen vanuit de lidstaten
• EU-Jeugd Coördinator
• EU-Jeugd Strategie Platform 
• Sterke communicatie en informatie naar jongeren (oa

European Youth Portal)
• Opbouwen van kennis via onderzoek, delen van kennis 

via Youth Wiki en Dashboards
• “Peer-learning” activiteiten



Enkele reflecties…  

• Juridisch kader voor Kinderrechten vs politieke 
discussie “rights-based youth policy”

• Min 18 jarigen vs 13 tot 30 jarigen

• Coördinerend vs implementerend

• Gemeenschappelijke thema’s : participatie, “inclusive
and child-friendly societies (…) education systems”, 
“digital environment”



Het perspectief van kinderen en jongeren…

• … vraagt om een continue beleid dat kinderen en jongeren
ondersteunt, doorheen alle stappen in hun ontwikkeling

• … vraagt om een afstemming van kinderrechten- en 
jeugdstrategieën op elkaar, zowel op nationaal als Europees
niveau.

• … vraagt om transparantie in participatie kanalen, 
betrokkenheid van stakeholders en in de uitvoering van de 
strategieën (rol voor de coördinatoren)



Voor wie zelf aan de slag wil…
• Erasmus+: Jeugd (deadline: 5 oktober)

• Participatie projecten
• Vorming en netwerking jeugdwerkers

• Erasmus+: Jeugd (deadline: 3 November)
• Partnerschappen (kleinschalig en ook groter)

• European Solidarity Corps (deadline: 5 oktober)
• Solidarity Projects

• CERV-programma (deadline :7 September)
• Call for proposals to protect and promote the rights of the child



Dank u !


