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1. Εισαγωγή 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε επίσημα το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. 
Όλα αυτά αντανακλούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα: τις κοινωνικές και οικονομικές 
εντάσεις που εξαπολύει η πανδημία COVID-19, την αυξανόμενη κοινωνική και πολιτική 
αποξένωση των νέων ή ακόμη και τις φθίνουσες δημογραφικές τάσεις. Είναι πλέον 
σαφές ότι τα αποτελέσματα της δημοκρατικής ανάπτυξης που έχουν επιτευχθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα μόνο αν 
ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και εμβαθύνει η συμμετοχή τους στις 
δημόσιες και, κατά περίπτωση, στις πολιτικές αποφάσεις και διαδικασίες. Αυτός είναι 
ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστούν τα θεμέλια της κοινωνικής συνύπαρξης και της 
χάραξης δημόσιας πολιτικής που βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές για τις μελλοντικές 
γενιές, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. 

Το παρόν έγγραφο έχει διττό σκοπό. Ο πρώτος στόχος του είναι να εξηγήσει 
λεπτομερώς τους κύριους λόγους για την αποξένωση της ευρωπαϊκής νεολαίας 
και τη δυσπιστία της απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, γεγονός που καθιστά 

τα βασικά ζητήματα της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία πιο κατανοητά για τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις οργανώσεις πολιτικής για τη νεολαία. Ο 
δεύτερος στόχος είναι να παρουσιάσει καλές πρακτικές και να διατυπώσει 
συστάσεις που παρέχουν προφανή υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τη νεολαία κατά τη χάραξη και την υλοποίηση αποφάσεων ή την 
ανάπτυξη κοινωνικών συμπράξεων. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα ευρήματα του εγγράφου που εκπονήθηκε από την 
σύμπραξη του έργου COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope wE want) 
αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την ανάλυση εγγράφων πολιτικής και στατιστικών στοιχείων 
της ΕΕ, αλλά και τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας με ερωτηματολόγιο. Η 
σύμπραξη θεώρησε απαραίτητο να συμπεριλάβει στο έγγραφο τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για τη 
νεολαία. Έτσι, το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αντανακλά τις απόψεις 
25 συμμετεχόντων οργανώσεων νεολαίας από 10 κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 

που ενισχύει σημαντικά τη συνάφεια της έρευνας και το συμβουλευτικό δυναμικό της 
εργαλειοθήκης πολιτικής. 

Με γνώμονα αυτή την προστιθέμενη αξία, η σύμπραξη του έργου COHERENT συνιστά 
τη χρήση και την εξέταση των ευρημάτων και των συστάσεων του παρόντος εγγράφου, 
τα οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στην εποικοδομητική ενίσχυση της πολιτικής για 
τη νεολαία. 

 

 

--- 
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2. Το τοπίο της νεολαίας στην Ευρώπη  
 

Γενικά, πρέπει να τονιστεί ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των νεότερων γενεών: κυρίως από τη σύνδεσή 

τους με τις δημοκρατικές αξίες, την προθυμία τους να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, και την ενεργό συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, 
οι νεότεροι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και 
στους κοινωνικούς διαλόγους για να αποφευχθεί η αποξένωσή τους από τη συμμετοχή 
στην κοινωνική/πολιτική εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής πολιτικής (από 
τους δήμους έως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της δημοκρατικής συμπεριφοράς των νεότερων πολιτών 
σε κάθε κράτος μέλος και η διασφάλιση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση των ευκαιριών εκπαίδευσης και των 
προοπτικών απασχόλησης μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένας από τους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο 
ξεκίνησε η ΕΕ, επικεντρώνεται στη "βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων των νέων, στη 
στήριξη της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή και στην αγορά εργασίας, καθώς 
και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, του διαπολιτισμικού 
διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης". Επιπλέον, στο πλαίσιο του 
Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, 
παρέχει μια μοναδική δυνατότητα στους νέους πολίτες να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες όπως ο εθελοντισμός και η απασχόληση στη χώρα τους και εκτός 
αυτής. Επίσης, προγράμματα όπως το Euroscola και η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση 
Νεολαίας, ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εκφράσουν τις ιδέες τους και να 
συμμετάσχουν σε αμοιβαίο διάλογο με επαγγελματίες και φορείς λήψης αποφάσεων. 
Κατά συνέπεια, η παρακίνηση παρόμοιων πρωτοβουλιών αποτελεί στρατηγικό 
ακρογωνιαίο λίθο της ποικιλόμορφης φύσης των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία, οι 
οποίες συνδυάζουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να συμβάλουν 
στη διασφάλιση της οικονομικής και πολιτικής ενδυνάμωσης των νέων Ευρωπαίων. 

Ως θετική ανατροφοδότηση, τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας πιστοποιούν ότι 
πολλοί νέοι ενδιαφέρονται και συμμετέχουν ήδη πολιτικά και πολιτικά στην ΕΕ. Πολλά 
ερευνητικά έγγραφα υπογραμμίζουν το γεγονός, ότι οι νεότερες γενιές συμμετέχουν 
ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή, είναι πρόθυμες να ενημερώνονται για τις 
τρέχουσες υποθέσεις και έτοιμες να αφιερώσουν χρόνο στον εθελοντισμό (ΕΚ 2021). 
Επιπλέον, είναι οι πιο μορφωμένες και ψηφιακά καταρτισμένες από όλες τις γενιές και 
από τις πιο κινητοποιημένες για την αντιμετώπιση σοβαρών παγκόσμιων ζητημάτων, 
όπως η κλιματική αλλαγή, έχουν τη δυνατότητα να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 
σύστημα. Ωστόσο, ως αρνητική πτυχή, τα ίδια ερευνητικά έγγραφα εντοπίζουν ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό της ευρωπαϊκής νεολαίας εξακολουθεί να αποξενώνεται από την 
πολιτική ή να μην επιθυμεί να συμμετάσχει σε πολιτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες 
λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, χρόνου, ευαισθητοποίησης ή σκοπού. Όπως 
επισημαίνεται στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νεολαία του 2021, 
αυτή η σοβαρή απομάκρυνση των νέων έχει εντοπιστεί σε όλη την ΕΕ ότι αποτελεί 
μείζονα πρόκληση για ορισμένες δημοκρατίες (EΚ, 2021). 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συμμετοχή, η σύνδεση και η ενδυνάμωση 
των νέων είναι οι τρεις ακρογωνιαίοι λίθοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-
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2027, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2018, είναι απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση και να ενισχυθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, 
αυξάνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή συνείδηση των νεότερων πολιτών εντός της 
ΕΕ (Sipos, 2020). Παρ' όλα αυτά, όπως προκύπτει από ανάλυση της Ipsos, σχετικά με 
τη ζωή και τις ευκαιρίες της γενιάς Ζ, αντανακλάται ότι οι νεότερες γενιές δεν είναι 
απαραίτητα λιγότερο πολιτικά ενεργές από τις προηγούμενες γενιές, αλλά 
έχουν ελαφρώς διαφορετικές κοινωνικές αξίες και ανησυχίες από τους 
μεγαλύτερους (IPSOS, 2018). Συνεπώς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα 
τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις της ευρωπαϊκής νεολαίας όσον αφορά την πολιτική και 
την κοινωνική δέσμευση, καθώς και τυχόν πιθανά εμπόδια στη συμμετοχή ενός 
διαφορετικού φάσματος νέων. Μια τέτοια σε βάθος κατανόηση θα είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων των πολιτικών 
και πολιτικών θεσμών που αποσκοπούν στην προώθηση των νέων ώστε να γίνουν 
πιο ενεργοί πολίτες στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και κοινωνία. 

 

2.1. Στατιστικά 
 

Το 2021, για να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων της 
συνεισφοράς και της κοινωνικής συμμετοχής των νέων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανέθεσε μια νέα έρευνα Flash Eurobarometer για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
τη στάση και τις συμπεριφορές των νέων όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή και την 
ΕΕ (πιο συγκεκριμένα το γενικό ενδιαφέρον τους για την πολιτική, τις δημοκρατικές 
αξίες, τα κίνητρα εμπλοκής, τη συνείδηση). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν από το ΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021, 
τα οποία μας δίνουν μια πολύ ενημερωμένη και ακριβή εικόνα της κοινωνικής 
συμμετοχής των νεότερων γενεών σε σχέση με τα θέματα που αναφέρθηκαν.1 Εξαιτίας 
όλων αυτών, για να διερευνήσουμε την κατάσταση πιο δυναμικά, η ανασκόπηση του 
ερευνητικού υλικού στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης εργαλείων πολιτικής μπορεί να 
θεωρηθεί ιδιαίτερα συνιστάμενη, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα να 
εντοπίσουμε τα σημαντικότερα προβλήματα και δυνατότητες. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να 
επισημάνουμε τα ακόλουθα σημεία ως κύρια συμπεράσματα σχετικά με τις στάσεις 
των νέων (EΚ, 2021):  

● Οι νεότερες γενιές μιλούν γενικά πολύ για την πολιτική, αλλά έχουν 
περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ. 
 

● Τα πιο σημαντικά θέματα στο μυαλό τους είναι η φτώχεια/κοινωνική 
ανισότητα και η κλιματική αλλαγή, τα οποία θεωρούν ζωτικής σημασίας για 
το μέλλον τους. 
 

● Η πολιτική τους συμμετοχή μπορεί να θεωρηθεί αρκετά αδύναμη. Μόνο το 46% 
των ερωτηθέντων ψήφισε στις τελευταίες τοπικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές 

εκλογές. 

                                                
1 Η Ipsos European Public Affairs πήρε συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων ηλικίας 16-
30 ετών σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ 18 Ιουνίου και 27 Ιουνίου 
2021, 18 156 νέοι ερωτήθηκαν μέσω διαδικτυακής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), 
χρησιμοποιώντας τα διαδικτυακά πάνελ της Ipsos και το δίκτυο συνεργατών της. 



 

6 
 

● Μπορούν να προσεγγιστούν κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ωστόσο τα εθνικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης σημαντικό 
αντίκτυπο όταν πρόκειται να κρίνουν την ΕΕ και τα πολιτικά ζητήματα. 
 

● Συνολικά, το 62% των ερωτηθέντων τάσσεται γενικά υπέρ της ΕΕ. Ωστόσο, 
από την άλλη πλευρά, το 45% θεωρεί ότι η ερμηνεία της ΕΕ έχει παραμείνει 
σταθερή τα τελευταία χρόνια, ενώ το 31% δηλώνει ότι έχει χειροτερέψει. 
Κατά συνέπεια, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σχεδόν το ένα τρίτο των 
ερωτηθέντων έχει πιο κριτική άποψη για την ΕΕ σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια. 
 

 

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να εξηγηθούν και να απεικονιστούν 
λεπτομερώς με τα ακόλουθα σημεία και σχήματα ανά θέμα: 

 

Η σημασία της πολιτικής και η θέση προτεραιοτήτων 

● Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (85%) μιλούν για πολιτική όταν 
συναντιούνται με φίλους ή συγγενείς (το 25% το κάνει "συχνά" και το 61% 

"περιστασιακά"). 
 

● Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (55%) θεωρεί ότι δεν καταλαβαίνει 
αρκετά ή καθόλου σχετικά με την ΕΕ, ενώ το 42% δηλώνει ότι καταλαβαίνει 

πολύ ή αρκετά. 
 

1. Διάγραμμα: Γνώση σχετική με την πολιτική στην ΕΕ 

 
Πηγή: EΚ 2021 

 
● Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι δεν έχουν επαρκή ή καθόλου 

λόγο σε σημαντικές αποφάσεις, νόμους και πολιτικές που επηρεάζουν τη 
ζωή τους. Το αίσθημα αυτό αυξάνεται όσο πιο απομακρυσμένη είναι η υπό 

εξέταση σφαίρα διακυβέρνησης. (Το 53% πιστεύει ότι δεν έχει επαρκή ή 
καθόλου λόγο για τις αποφάσεις, τους νόμους και τις πολιτικές που επηρεάζουν 
την τοπική τους σφαίρα, ενώ αυξάνεται στο 70% για θέματα που αφορούν την 
ΕΕ). 
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2. Διάγραμμα: Ερμηνεία της δυναμικής επιρροής στη λήψη αποφάσεων 

 

Πηγή: EΚ 2021 
 

● Τα πολιτικά ζητήματα στα οποία οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να δοθεί 
μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και της 
κοινωνικής ανισότητας (43%)- και ακολουθούν η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος (39%)- και η 

καταπολέμηση της ανεργίας ή της έλλειψης θέσεων εργασίας. 
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3. Διάγραμμα: Οι σημαντικότερες προτεραιότητες της νεολαίας στην Ευρώπη 

Πηγή: EΚ 2021 

 

Πολιτική δέσμευση 

● Το 87% των ερωτηθέντων έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία πολιτική 
δραστηριότητα. Το 46% συμμετείχε στις τελευταίες τοπικές, εθνικές ή 
ευρωπαϊκές εκλογές και το 42% δημιούργησε ή υπέγραψε κάποιο 
ψήφισμα. Περίπου το 25% έχει συμμετάσχει σε άλλες, πιο άμεσες μορφές 

δράσης, όπως το μποϊκοτάζ ή η αγορά ορισμένων προϊόντων για πολιτικούς, 
ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους (25%)- και η συμμετοχή σε διαμαρτυρίες ή 
διαδηλώσεις στους δρόμους (24%). Επίσης, παρόμοιο ποσοστό έχει 
συμμετάσχει σε διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσίευσης απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με ένα πολιτικό 
ή κοινωνικό ζήτημα (26%). 
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4. Διάγραμμα: Πολιτική και κοινωνική συμμετοχή της ευρωπαϊκής νεολαίας 

 

Πηγή: EΚ 2021 
 

● Οι πιο αποτελεσματικές ενέργειες για να ακουστεί η φωνή κάποιου είναι 
η "ψήφος", η οποία αναφέρεται από το 41%, ακολουθούμενη από τη 

συμμετοχή σε διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις (33%) και τη δημιουργία ή 
υπογραφή υπομνήματος (30%). 
 

● Οι συμμετέχοντες που δεν ψήφισαν ποτέ ρωτήθηκαν τι τους εμπόδισε να το 
κάνουν, αν υπήρχε κάτι. Οι περισσότεροι προσδιόρισαν τουλάχιστον ένα 
εμπόδιο στην εκλογική συμμετοχή: μια βασική έλλειψη ενδιαφέροντος 
(15%), την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων "δεν ακούνε 
ανθρώπους σαν εμένα" (13%) και την έλλειψη κατανόησης των 
ζητημάτων που διακυβεύονται (11%). 

 

Πληροφόρηση για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα 

● Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης για πολιτικά και κοινωνικά θέματα 
για τους νέους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι 
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, που αναφέρονται από το 41%. 
 

● Τα συγκεκριμένα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τείνουν να 
βασίζονται οι ερωτηθέντες είναι το Facebook (54%) και το Instagram (48%), 
ακολουθούμενα από το YouTube (35%) και το Twitter (29%) αντίστοιχα. 
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● Ωστόσο, οι πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης (25%), οι φίλοι, 
η οικογένεια ή οι συνάδελφοι (23%), οι ηγέτες της ΕΕ (23%) και η εθνική 
κυβέρνηση (21%). 

 

 

Στάση απέναντι στην ΕΕ 

● Το 62% των ερωτηθέντων τάσσεται γενικά υπέρ της ΕΕ. Ωστόσο, το 
ποσοστό αυτό περιλαμβάνει επίσης 34% που είναι δυσαρεστημένοι με τη 
λειτουργία της ΕΕ. Εξάλλου, ένα επιπλέον 21% των ερωτηθέντων είναι 
μάλλον επιφυλακτικοί απέναντι στην ΕΕ, αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν 
γνώμη αν εισαχθεί ριζική μεταρρύθμιση, ενώ το 5% είναι αντίθετο με τη 
γενική ιδέα της ΕΕ. 

 
● Το 45% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η ερμηνεία τους για την ΕΕ 

παρέμεινε σταθερή τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 31% δηλώνει ότι 
χειροτέρεψε και το 17% ότι βελτιώθηκε. 
 

5. Διάγραμμα: Η ερμηνεία της ΕΕ 

 

Πηγή: EΚ 2021 
 

 

2.2. Ερωτηματολόγια 
 

Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η σύμπραξη του έργου COHERENT 
έθεσε ως προτεραιότητα την αξιολόγηση της κοινωνικής δραστηριότητας των 
νεότερων γενεών, όχι μόνο υπό το πρίσμα των στατιστικών στοιχείων αλλά και με τη 
μορφή άμεσης ανατροφοδότησης από τις ΜΚΟ μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων. 
Όλα αυτά κατέστησαν δυνατή την απόκτηση λεπτομερέστερων και εμπεριστατωμένων 
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πληροφοριών, ώστε η αξιολόγηση της κατάστασης της έρευνας να οδηγήσει και σε πιο 
συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη σύνθεση των απαντήσεων και των 
προβληματισμών που δόθηκαν από τις 25 ΜΚΟ νεολαίας που απάντησαν, σύμφωνα 
με τη θεματική ομαδοποίηση του ερωτηματολογίου, καλύπτοντας πολλά θέματα από 
την κοινωνική ζωή, μέχρι τη δημόσια εκπαίδευση και τα κίνητρα. 

 

1. Η σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνική ζωή: 
 

● Οι νέοι ζουν σε κοινωνίες και πρέπει να έχουν λόγο για το τι συμβαίνει γύρω 
τους. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχουν στην ενίσχυση των 
δημοκρατικών αξιών μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

● Είναι οι σημαντικότεροι υποστηρικτές της κοινωνικής προόδου και των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. 
● Οι κατασκευές πρέπει πάντα να ξεκινούν από τη βάση, γι' αυτό είναι 

σημαντικό οι νέοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινότητες. 
Δυστυχώς, η έλλειψη ενεργού συμμετοχής έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο 
στη ζημία και τη διάλυση των τοπικών κοινοτήτων. Επομένως, είναι 

σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους νέους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη ζωή 
των κοινοτήτων. 

● Οι νέοι είναι το μέλλον των κοινωνιών μας, και η συμμετοχή τους μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξή τους, κατανοώντας τις ανάγκες τους. 

● Όταν οι νέοι ψηφίζουν και συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, μπορούν να 
προσφέρουν πολύτιμες προοπτικές στα δημόσια ζητήματα και να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος τους. 

●  Οι νέοι απαιτούν αλλαγή. Για ορισμένους από αυτούς ο αγώνας κατά της 
κλιματικής αλλαγής είναι επείγων και οι δραστηριότητες αυτές δίνουν, κατά 
κάποιο τρόπο, μια απάντηση στα αιτήματά τους. Εμπλουτίζουν τη ζωή των 
νέων και είναι κοινωνικά ωφέλιμες για την κοινότητα, ενώ οι νέοι 
ευαισθητοποιούνται για την κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Για 
παράδειγμα, ο εθελοντισμός είναι μια μορφή συμμετοχής που περιλαμβάνεται 
στην καθιέρωση της πολιτικής δράσης και της πολιτικής δέσμευσης. 

● Η συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτικής δέσμευσης μπορεί επίσης να 
βοηθήσει τους νέους να ενημερωθούν καλύτερα για τα τρέχοντα 
γεγονότα. Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν αναπτύσσοντας τις 

γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζονται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 
τους και να κατανοήσουν τις ευθύνες τους. 

● Οι νέοι έχουν ανάγκη να είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των 
κοινωνιών τους, νιώθοντας ότι μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν τους 

τόπους στους οποίους ζουν, και μπορούν να είναι η μικρή "σταγόνα" που μαζί 
με άλλες "σταγόνες" θα γεμίσουν το κενό του "τίποτα δεν θα αλλάξει ή θα γίνει 
καλύτερο". 
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2. Ενίσχυση της συμμετοχής των νεότερων γενεών από τους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων και τους κοινωνικούς φορείς στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που τις αφορούν: 
 

 

● Πάνω απ' όλα, οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να 
αποτελούν πρότυπα για τους νέους. Οι πολιτικοί θα πρέπει να προωθούν τη 

δίοδο για την επικοινωνία με τους νέους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ότι 
μοιράζονται τους ίδιους στόχους και αξίες, και να επιδιώκουν να συνεργαστούν, 
να ακούσουν και να βοηθήσουν. 

● Προσκαλώντας τους σε διάφορες συναντήσεις, εκδηλώσεις και 
προσφέροντάς τους πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς 
που έχουν αρμοδιότητες λήψης δημόσιων αποφάσεων. 

● Δημιουργώντας ή ενισχύοντας τα συμβούλια νέων που φέρνουν σε 
επαφή τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους νέους (π.χ. 
συζητήσεις, συστάσεις), ώστε οι φωνές των νέων να ακούγονται πραγματικά και 
να λαμβάνονται υπόψη από αυτούς που αποφασίζουν και αυτούς που είναι 
υπεύθυνοι για τις κοινωνικές υποθέσεις. 

● Το κρίσιμο είναι να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μηχανισμοί 
λήψης αποφάσεων από κοινού στους επίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς 
(π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός στα σχολεία, διάφορες άλλες διαδικασίες 
διαβούλευσης), να συμμετέχουν οι νέοι στις δημοτικές συνελεύσεις, να 
προωθηθούν οι συνεταιρισμοί και να ενισχυθούν οι κοινότητες της 
γειτονιάς/περιφέρειας με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. 

 

 

3. Μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για τη δημόσια ζωή και τα αίτιά της:  
 
● Ο σημαντικότερος αρνητικός αντίκτυπος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους 

πολιτικούς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Η δυσπιστία 
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και δεν δημιουργείται η κατάλληλη συμμετοχή 
των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τόσο η εκπαίδευση των νέων όσο 
και ο ανοιχτός διάλογος με τους πολιτικούς μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αυτού του φαινομένου. 

● Η χαμηλή συμμετοχή στη δημόσια και κοινωνική ζωή οφείλεται στην έλλειψη 
πληροφόρησης, στις δυσκολίες ευθυγράμμισης των μη τυπικών κοινωνικών 

δραστηριοτήτων με την εργασία ή τις σπουδές. 

● Στο σχολικό περιβάλλον δεν λαμβάνουν γνώσεις για το πώς λειτουργεί η 
δημόσια/πολιτική ζωή, αλλά διεγείρονται τόσο πολύ από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και την καθημερινή ζωή σχετικά με αυτά τα θέματα που οι 
περισσότεροι δεν τα κατανοούν και, ως εκ τούτου, δεν θέλουν να ασχοληθούν 
με αυτά. Έτσι, συχνά αποκλείονται από τις ευκαιρίες μάθησης που παρέχουν οι 
ΜΚΟ, επειδή θεωρούν ότι η δημόσια/πολιτική ζωή είναι αρνητική και πολύ 
περίπλοκη. Ένας αρνητικός παράγοντας είναι ότι αν εμπλακούν σε μια 
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υπόθεση, μπορούν να το κάνουν μόνο με μεγάλη δυσκολία. Πολλοί από αυτούς 
δεν έχουν καν την ανάγκη να ενταχθούν ή να ξεκινήσουν καλοπροαίρετα. 

● Είναι επίσης θέμα δημόσιας εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές, το σχολείο δεν 
εκπαιδεύει τους νέους προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συμμετοχής 
και της συμμετοχής στη δημόσια ζωή. 

● Έχουν κατάθλιψη, υπό συνθήκες πανδημίας, προβλήματα κλιματικής 

αλλαγής, οικονομικής κρίσης, πολέμου στην Ουκρανία - δεν βλέπουν μέλλον 
για τον εαυτό τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή τους. 

● Ο COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 
αντιλαμβάνονται την κοινωνική ζωή στις μέρες μας. Μετά την πανδημία, 
υπήρξε μια μετατόπιση: από την προσωπική επαφή στο διαδίκτυο, από 
τη φυσική παρουσία στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, όπου ο καθένας 
μπορεί να δημιουργήσει κύκλους φίλων σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες του. 

● Κάποιοι από αυτούς είναι δικαιολογημένα απογοητευμένοι από την 
επίσημη πολιτική και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, καθώς δεν 

επιφέρει τις αλλαγές (για παράδειγμα στην προστασία του περιβάλλοντος) που 
θα ωφελούσαν όλη την κοινωνία. Επίσης, ως επί το πλείστο απευθύνονται ως 
καταναλωτές αντί για κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς με δική τους 
πρωτοβουλία. 

 

4. Κινητήριες αξίες, συνειδητή κοινωνική συμπεριφορά, υποπολιτισμοποίηση:  
 
● Οι νέοι είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή. Αγοράζουν και καταναλώνουν πιο συνειδητά, έχοντας επίγνωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των ενεργειών. Όμως, ενώ έχουν 
επίγνωση αυτού του γεγονότος, δεν έχουν τα μέσα για να το κάνουν τακτική 
πρακτική. Επίσης, η αλληλεγγύη είναι μία από τις σημαντικές αξίες που πρέπει 
να καλλιεργηθούν. Ωστόσο, έχοντας γεννηθεί σε ανεξάρτητες χώρες, οι νέοι 
δεν κατανοούν πλήρως την αξία της ελευθερίας και θεωρούν αξίες όπως η 

δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου κ.λπ. ως 
δεδομένα που δεν χρειάζεται να καλλιεργηθούν. 

● Καλές επαγγελματικές προοπτικές, μέλλον χωρίς οικονομικό άγχος, μέρη 
όπου μπορούν να διασκεδάσουν. Ορισμένοι από τους νέους έχουν σκέψεις 
για κοινωνικά ζητήματα, αλλά πρόκειται για μια μικρή μειοψηφία. 

● Τα ενδιαφέροντα των νέων είναι πολύ διαφορετικά, αλλά όλα έχουν ένα κοινό: 
τη σημασία της κοινοτικής ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται 
από τις ομάδες μπορεί επίσης να ποικίλλει πολύ, από την προστασία του 
περιβάλλοντος, μέσω της κοινωνικής ευαισθησίας, μέχρι την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, αλλά κάθε φορά η έμφαση δίνεται στη δημιουργία των ομάδων 
και στη μετέπειτα ανάπτυξη και διατήρησή τους.  

● Η τεχνολογία έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο σύνολο πεποιθήσεων, 
φόβων και προσδοκιών. Η εργασία και η οικονομία είναι δύο από τα κύρια 
ζητήματα που απασχολούν τους νέους. Πολλοί υποφέρουν από τις αρνητικές 
επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων, στην επιθυμία για φήμη για να τους 
βλέπουν και να τους αναγνωρίζουν οι άλλοι. 
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● Το ενδιαφέρον για την πολιτική και τη θρησκεία έχει μειωθεί απότομα, ίσως 
λόγω της έλλειψης χαρίσματος και αξιοπιστίας των πολιτικών και της εκκλησίας. 
Οι νέοι με υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο δίνουν μεγαλύτερη σημασία 
στις κοινωνικές και μεταϋλιστικές αξίες, ενώ οι νέοι με χαμηλότερο 

ακαδημαϊκό επίπεδο δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις αξίες που σχετίζονται με 
την ευημερία και την προσωπική ικανοποίηση. 

● Έχουν ισχυρή πεποίθηση ότι η εκπαίδευση στις τεχνολογίες θα τους 
προσφέρει επιτυχία στο μέλλον. Οι νεότερες γενιές πιστεύουν επίσης ότι η 

τεχνολογία θα λύσει σύντομα τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

● Περισσότεροι νέοι άνθρωποι δείχνουν πιο ενεργή στάση, συμμετέχουν 
περισσότερο ή είναι πιο πρόθυμοι να συμμετέχουν στην κοινωνία. Ορισμένοι 
από αυτούς τους νέους αμφισβητούν το status quo και τάσσονται υπέρ μιας 
κοινωνικής αλλαγής. Αντίθετα, υπάρχει επίσης μια αξιοσημείωτη τάση προς 

πιο συντηρητικές θέσεις, με τη δικαίωση των παραδοσιακών ηθών, αξιών και 
ηθών. 

 

5. Ευθύνη για την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναγνωρίζουν τις 
διάφορες τεχνικές χειραγώγησης και να ενημερώνονται συνειδητά και κριτικά 
από τα μέσα ενημέρωσης: 
 

● Καθώς οι νέοι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες και το διαδίκτυο από 
πολύ μικρή ηλικία, είναι σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη από 
πολύ μικρή ηλικία. Φυσικά, είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοούν τα βασικά 
στοιχεία της κριτικής σκέψης μέσα στην οικογένεια, αλλά η εκπαίδευση εκτός 
της οικογένειας είναι εξίσου σημαντική.  

● Καθώς μεγαλώνουν και περνούν όλο και περισσότερο χρόνο εκτός οικογένειας, 
εκτίθενται σε διαφορετικές απόψεις και στάσεις απέναντι στις πληροφορίες. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να προάγεται η κριτική σκέψη σε συνεχή βάση, 
μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων, τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική 
εκπαίδευση. 

● Καταρχάς, την ευθύνη φέρει το κράτος (εκπαιδευτική πολιτική), το οποίο θα 
πρέπει να προωθήσει την κριτική σκέψη στα σχολεία απέναντι στη 
χειραγώγηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
διατεθούν κονδύλια για εξωσχολικές και διαθεματικές δραστηριότητες, 
ώστε οι νέοι να μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες και 
δεξιότητες. Οι οικογένειες είναι επίσης υπεύθυνες, αλλά υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη γνώσεων από την πλευρά των γονέων σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Επομένως, η κριτική σκέψη πρέπει να 
αναπτύσσεται από το δημοτικό σχολείο και μετά, με μεθόδους που 
ανταποκρίνονται στην ηλικία. 

● Ωστόσο, η καταπολέμηση της χειραγώγησης είναι επίσης αρχική ευθύνη 
των γονέων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι διαθέσιμα από τη γέννηση, 

επομένως οι δεξιότητες κριτικής σκέψης πρέπει να αναπτυχθούν με τους γονείς 
στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής. Επιπλέον, πρέπει να ενσωματωθεί στη 
διδασκαλία σε όλη τη διαδρομή από το νηπιαγωγείο λαμβάνοντας υπόψη την 
ηλικία και την κατανόηση του παιδιού. 
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6. Ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης και οι προκλήσεις της στην προώθηση 
των νέων να γίνουν συνειδητοποιημένοι, ενεργοί και πολίτες με κρίση: 
 

● Ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να 
γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι, ενεργοί και πολίτες με κρίση είναι 
ζωτικής σημασίας. Ξεκινώντας την υποστήριξη των μαθητών από τα πρώτα 

σχολικά τους χρόνια, μπορούν να τους παρακινήσουν να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη επίγνωση της σημασίας τους ως πολίτες και του τρόπου με τον 
οποίο πρέπει να σκέφτονται και να αντιμετωπίζουν τη ζωή σε όλες τις γενικές 
της πτυχές.  

● Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, δίνεται πολύ λίγη προσοχή στην 
αγωγή του πολίτη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μαθητές τη 

θεωρούν βαρετή και μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσουν το θεωρητικό 
περιεχόμενο, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύονται με 
πρακτικές δραστηριότητες. 

● Η εξασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία είναι απαραίτητη. 
Είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθούν ελκυστικές μορφές εκπαίδευσης 
που να τραβούν την προσοχή των νέων.  

● Η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να μετατοπιστεί από τον προσανατολισμό 
στις γνώσεις πληροφόρησης στην εκπαίδευση προσωπικής ανάπτυξης και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και στη σχετική ευαισθητοποίηση. 

● Το 2022, τα μέσα ενημέρωσης και η χρήση τους θα πρέπει να αποτελούν 
ήδη ξεχωριστό μάθημα και όχι να αποτελούν μέρος άλλου προγράμματος 
σπουδών. 

 

7. Παρακίνηση των εργοδοτών να ενδιαφερθούν για την πρόσληψη νέων 
αποφοίτων: 
 

● Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι οι εργοδότες αναζητούν νέους 
εργαζόμενους, αλλά τους προσφέρουν πρακτική άσκηση ή χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις. Για το λόγο αυτό, οι νέοι αναζητούν ευκαιρίες 

απασχόλησης στο εξωτερικό (κυρίως σε καλύτερα αμειβόμενες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες), όπου τα προσόντα τους θα εκτιμηθούν πολύ 
περισσότερο. Ως απάντηση στην κατάσταση αυτή, οι κυβερνήσεις θα 
μπορούσαν να δρομολογήσουν κίνητρα για τις επιχειρήσεις που 
απασχολούν νέους και να προωθήσουν την ένταξή τους στην εθνική 
αγορά εργασίας. 

● Για να προσελκύσουν περισσότερους νέους, αν είναι δυνατόν, οι εργοδότες θα 
πρέπει να προσφέρουν ευέλικτο ωράριο εργασίας που να ταιριάζει με τις 
σπουδές ή τις απαιτήσεις τους. Είναι επίσης σημαντικό οι απαιτήσεις σε 

προσόντα και εμπειρία να είναι ρεαλιστικές και να προσφέρονται ανταγωνιστικοί 
μισθοί. 

● Θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα εάν οι εταιρείες μπορούσαν να αναφέρουν 
δαπάνες κοινωνικής ευθύνης για την πρόσληψη νέων αποφοίτων, ή 

κάποια αποζημίωση μετά τη διατήρηση του νέου αποφοίτου σε απασχόληση 
για ένα έως τρία χρόνια θα την έκανε ακόμη πιο ελκυστική. 
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● Οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν ζωτικής σημασίας να έχουν οι νέοι 
απόφοιτοι προηγούμενη εργασιακή εμπειρία για να προσληφθούν, και εκτιμούν 
ιδιαίτερα την εργασιακή εμπειρία σε άλλη χώρα. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό για 
όλους τους νέους. Πολλές δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες οι νέοι 
πρέπει να αποκτήσουν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, δεν 
διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να προωθηθεί η αμειβόμενη 

πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για την απόκτηση αυτής της προηγούμενης 
εμπειρίας. Υπάρχουν όμως πολλές εταιρείες που εκμεταλλεύονται την εργασία 
των νέων με πολύ μικρή αμοιβή. 

● Να υποστηριχθούν οι εργοδότες με φορολογικές ελαφρύνσεις. Ενώ είναι 
επίσης ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η πρακτική εκπαίδευση σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των φρέσκων 

αποφοίτων και ενός παλαιότερου, πιο έμπειρου εργαζόμενου. 

● Η χρήση του Youthpass σε ευρύτερη κλίμακα, που διατίθεται μέσω του 
προγράμματος Erasmus +, θα ήταν μια καλή επιλογή για τους εργοδότες. Αλλά 
δυστυχώς, γενικά δεν το γνωρίζουν. Με το Youthpass, οι εργοδότες θα 
μπορούσαν επίσης να μάθουν διάφορες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το 
νεαρό άτομο που διαφορετικά δεν θα ήταν γνωστές. Ωστόσο, το Youthpass είναι 
γνωστό μόνο στην κοινωνία των πολιτών, επομένως η επίσημη αναγνώριση της 
μη τυπικής μάθησης από τους εργοδότες θα μπορούσε να επιφέρει πραγματική 
πρόοδο στον τομέα αυτό. 
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3. Βασική έννοια της δημοκρατικής πολιτικής για τη νεολαία 
και οι βέλτιστες πρακτικές της 

 

3.1. Ερμηνεία της αποτελεσματικής πολιτικής για τη νεολαία - η 
"Σκάλα Συμμετοχής" 

 

 

Μετά την εξέταση και αξιολόγηση της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής των νέων 
στην Ευρώπη, η παρούσα δέσμη εργαλείων πολιτικής εστιάζει στον προσδιορισμό των 
προϋποθέσεων για τον ιδανικό σχεδιασμό της πολιτικής για τη νεολαία και στην 
παρουσίαση των σχετικών καλών πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό, η σύμπραξη του 
έργου COHERENT στοχεύει να παρουσιάσει παραδείγματα που μπορούν να 
εμπνεύσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και το έργο των οργανώσεων 
που ασχολούνται με τις δραστηριότητες των νέων. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο όρος "πολιτική για τη νεολαία" μπορεί να 
σημαίνει διαφορετικές μορφές εφαρμογής για διαφορετικούς φορείς και κράτη μέλη της 
ΕΕ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι βασικές αρχές μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής για τη νεολαία που παράγει πραγματική κοινωνική προστιθέμενη αξία, 
παρέχοντας έτσι μια κοινή βάση ερμηνείας για τους φορείς που εμπλέκονται 
στη διαμόρφωση αυτού του πεδίου πολιτικής. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική για τη νεολαία, 
είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε ποια κοινωνικά επίπεδα συμμετοχής των νέων 
γνωρίζουμε και σε ποια από αυτά αξίζει να στοχεύσουμε για να επιφέρουμε θετικές 
αλλαγές. Σε αυτή την ερμηνεία, θα βασιστούμε στο επιστημονικό έργο του 
κοινωνιολόγου Roger Hart, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τη UNICEF το 1997, με 
τίτλο "Η συμμετοχή των παιδιών: Η θεωρία και η πρακτική της συμμετοχής των νέων 
πολιτών στην κοινοτική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική φροντίδα " (Hart, 1997). Σε 
αυτό το βιβλίο, ο Hart καθιέρωσε ένα μοντέλο πυραμίδας, το οποίο ονομάζεται "Σκάλα 
Συμμετοχής" και συμβολίζει 8 επίπεδα συμμετοχής των νέων, διαφοροποιώντας τα 

μεταξύ τους με βάση τον βαθμό κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των νέων στη 
λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο Hart δημιούργησε ένα πλαίσιο από το πιο αδύναμο 
προς το πιο ισχυρό επίπεδο συμμετοχής των νέων, επομένως, μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με σαφήνεια τις πιο ευεργετικές μορφές ενδυνάμωσης των νέων και 
τις λανθασμένες μορφές κινήτρων που τείνουν προς τη χειραγώγηση και τη συμβολική 
συμμετοχή. 

Σύμφωνα με τη θεωρητική αντίληψη, η "Σκάλα Συμμετοχής" μπορεί να οπτικοποιηθεί 
και να περιγραφεί με το ακόλουθο σχήμα και τα ακόλουθα σημεία: 
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6. Διάγραμμα: Το πλαίσιο της “Σκάλας της Συμμετοχής” 

 
 

Πηγή: Dillon, 2018 

 

1. Χειρισμός: Είναι η περίπτωση που οι ενήλικες χρησιμοποιούν τους νέους για 

να υποστηρίξουν θέματα και προσποιούνται ότι οι νέοι εμπνεύστηκαν τις 
ενέργειες. 

2. Υποστήριξη: Μιλάμε για αυτό το σενάριο όταν οι νέοι χρησιμοποιούνται για να 
"υποστηρίξουν" και να βοηθήσουν τα πράγματα με σχετικά έμμεσο τρόπο. Οι 
ενήλικες δεν προσποιούνται καν ότι η υπόθεση εμπνεύστηκε από τους νέους. 

3. Tokenism: Σε αυτή την περίπτωση, οι νέοι φαίνεται να έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ελάχιστη ή 
καθόλου επιρροή σε ό, τι κάνουν ή στον τρόπο συμμετοχής τους. 

4. Ενημερωμένη νεολαία: Οι νέοι επιλέγονται για ειδικούς ρόλους και 
ενημερώνονται για το πώς και γιατί θα συμμετέχουν. 

5. Διαβούλευση και ενημέρωση των νέων: Αυτό είναι το σενάριο όταν οι νέοι 
ερωτώνται για έργα ή προγράμματα που σχεδιάζονται και εκτελούνται από 
ενήλικες. Οι νέοι ενημερώνονται για το πώς θα χρησιμοποιηθεί η συμβολή τους 
και τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης θα ληφθούν από τους ενήλικες. 

6. Συν-αποφάσεις με πρωτοβουλία των ενηλίκων με τα παιδιά: Μιλάμε για 
αυτή την επιλογή όταν τα έργα ή τα προγράμματα δρομολογούνται από 
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ενήλικες, αλλά οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων λαμβάνουν χώρα μαζί με τους 
νέους. 

7. Πρωτοβουλίες με την καθοδήγηση του νέου: Αυτό είναι το βήμα κατά το 

οποίο οι νέοι ξεκινούν και καθοδηγούν ένα έργο ή πρόγραμμα. Οι ενήλικες είναι 
παρόντες μόνο ως υποστηρικτές. 

8. Κοινές αποφάσεις με πρωτοβουλία των παιδιών και ενηλίκων: Αυτό 
μπορεί να είναι το σενάριο όταν τα έργα και τα προγράμματα ξεκινούν από τους 
νέους και οι νέοι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με τους 
ενήλικες. Από τη μία πλευρά, τέτοια έργα δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά- από την άλλη, επιτρέπουν στους ενήλικες να αποκτήσουν 
εμπειρία 

 
 
 

3.2. Βέλτιστες πρακτικές  
 

Για την καλύτερη απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι πρωτοβουλίες 
πολιτικής για τη νεολαία, η σύμπραξη COHERENT προσδιόρισε μερικές ευρωπαϊκές 
βέλτιστες πρακτικές. Στην παρούσα δέσμη εργαλείων πολιτικής, επιλέχθηκαν 3 
ιδιαίτερα σημαντικές και προοδευτικές βέλτιστες πρακτικές για να 
παρουσιαστούν ως καλά παραδείγματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι 
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι ενδιαφερόμενοι για την πολιτική για τη 
νεολαία κατά τη διαμόρφωση πολιτικών κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ακόλουθα 
υποκεφάλαια θα αποκαλύψουν τα βασικά πρότυπα δράσεων και προγραμμάτων που 
μπορούν να είναι υποστηρικτικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και του 
ακτιβισμού των νέων γενεών. 

 

3.2.1. Φινλανδία – Κέντρα Νεολαίας  
Στην περίπτωση της Φινλανδίας, από την άποψη της κοινωνικής ένταξης των νέων και 
της φινλανδικής διοίκησης της εργασίας για τη νεολαία, το εθνικό δίκτυο των κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης - ως θεσμικό υπόβαθρο - μπορεί να θεωρηθεί υποδειγματική 
καλή πρακτική. Τα φινλανδικά κέντρα νεολαίας εποπτεύονται και επιχορηγούνται 

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.2  Η ανάπτυξη της εργασίας για τη νεολαία 
στο δίκτυο κέντρων νεολαίας πραγματοποιείται ακολουθώντας τον ισχύοντα νόμο για 
τη νεολαία και το Εθνικό πρόγραμμα για την εργασία και την πολιτική για τη νεολαία. 
Η επιχειρησιακή ευθύνη αυτών των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης συνίσταται 
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία σε 
εθνική κλίμακα μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και ενδυνάμωσης της 
εμπειρογνωμοσύνης και της γνώσης. 

Τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης υποστηρίζουν επίσης μέσω των δραστηριοτήτων τους 
την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας περιφερειακής και τοπικής εργασίας για τη νεολαία, 
επιτρέποντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συμμετέχοντας στις διαδικασίες 
στρατηγικής για τη νεολαία των δήμων και των κοινωνικών οργανώσεων. Επίσης, το 
δίκτυο των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης για τη νεολαία παρέχει ένα ασφαλές και 
υπεύθυνο περιβάλλον για πολλές εκδηλώσεις, μαθήματα, δραστηριότητες, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καθώς 

                                                
2 Φινλανδικά Κέντρα Νεολαίας: https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/
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η βιωματική μάθηση είναι η διαδικασία της μάθησης μέσω της εμπειρίας, η 
οποία ορίζεται πιο συγκεκριμένα ως "μάθηση μέσω του προβληματισμού 
σχετικά με την πράξη", τα Κέντρα Νεολαίας αφιερώνουν μια αποκλειστική προσοχή 

στη βελτίωση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας που μπορούν να 
αποκτηθούν πιο κατάλληλα εκτός ενός παραδοσιακού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 
τάξης. 

Η βιωματική μάθηση επικεντρώνεται στη διαδικασία μάθησης για το άτομο, η οποία 
βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία που λειτουργούν σε έναν συνεχή κύκλο κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας: 

● Συγκεκριμένη εμπειρία 

● Αναστοχαστική παρατήρηση 

● Αφηρημένη εννοιολόγηση 

● Ενεργός πειραματισμός 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, όλα τα φινλανδικά κέντρα νεολαίας βρίσκονται σε 
ιδανική τοποθεσία για υπαίθριες δραστηριότητες. Τα Κέντρα Νεότητας προσφέρουν 
ασφαλείς και ελκυστικές εγκαταστάσεις για σχολικές κατασκηνώσεις. Μέσα σε αυτές 
τις ειδικές και χαλαρωτικές συνθήκες, τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολλά για τον 
φινλανδικό πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και τη φύση και να βελτιώσουν τις μαθησιακές, 
ομαδικές, αυτό αναφορικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, οι οποίες θα τα βοηθήσουν 
να προχωρήσουν στην κοινωνική τους συμμετοχή και δέσμευση με αυτοπεποίθηση, 
προωθώντας έτσι και την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων στη Φινλανδία.  

Όλα τα προγράμματα που διεξάγονται στα Κέντρα Νεότητας ακολουθούν τη 
μέθοδο της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζει το φινλανδικό 
πρόγραμμα σπουδών και την ενεργό μάθηση των παιδιών με προσεκτικό 
σχεδιασμό και εκτέλεση δραστηριοτήτων εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Τα 

κέντρα διαθέτουν έτοιμα προγράμματα που στηρίζονται στις φινλανδικές αξίες και την 
παιδεία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κοινωνικό υπόβαθρο κάθε ομάδας. Κατά 
συνέπεια, από τις δραστηριότητες των κατασκηνώσεων ή τις εκπαιδεύσεις που 
παρέχονται από τα Κέντρα Νεότητας, τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους με πιο 
ολιστικές ικανότητες για μάθηση, όμορφες αναμνήσεις και χρήσιμες εμπειρίες που θα 
φυλάξουν για μια ζωή. Επομένως, στις μέρες μας, τα φινλανδικά Κέντρα Νεολαίας 
μπορούν να θεωρηθούν ως μία από τις πιο επιτυχημένες πρακτικές όσον αφορά την 
ενδυνάμωση των νέων στη Φινλανδία, οπότε το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να 
προωθηθεί και σε διεθνή κλίμακα για να δώσει νέες ιδέες και κίνητρα και σε άλλα εθνικά 
συστήματα υποστήριξης. 

 

3.2.2. Γερμανία - Ταμείο για τη δημοκρατία των νέων του Βερολίνου 
Στη Γερμανία, το Ταμείο για τη Δημοκρατία των Νέων του Βερολίνου μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα θεσμικά παραδείγματα για την αποτελεσματική 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνικής ενδυνάμωσης.3  Ο 
σημαντικότερος στόχος του οργανισμού είναι να διασφαλίσει την άμεση οικονομική 
συμβολή στην περαιτέρω διεύρυνση των δημοκρατικών δομών, της συμμετοχής 
και της εργασίας κατά του δεξιού εξτρεμισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού 
στο Βερολίνο. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει νέες ιδέες και έργα 

                                                
3 Youth Democratic Fund Berlin: https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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που ξεκινούν από νέους πολίτες, οργανώσεις νεολαίας και πολιτικά ανεξάρτητους 
κοινωνικούς φορείς. Για το σκοπό αυτό, το ταμείο διατηρεί τους 3 τύπους 
επιχορηγήσεων (με μέγιστο ποσό 15.000 EUR, 3.000 EUR ή 1.000 EUR) για την 

υποστήριξη εθελοντικών εργασιών, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και την 
προώθηση της ανεκτικότητας μέσω της εκπαίδευσης των πολιτών και των 
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. 

Η αξιολόγηση και η απόφαση χρηματοδότησης λαμβάνονται από την "Επιτροπή 
Νεολαίας του Βερολίνου" (όργανο λήψης αποφάσεων του ταμείου), δίνοντας έτσι 
στους νέους και τις οργανώσεις τους την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. 
Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορούν να χορηγηθούν μόνο 
αυτοδιοικούμενες ή αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες νέων, των οποίων το 
περιεχόμενο και οι στόχοι έχουν αντίκτυπο πέραν του τοπικού επιπέδου και τις οποίες 
οργανώνουν ανεξάρτητα. Εάν είναι απαραίτητο ή εάν υπάρχουν προβλήματα με την 
υλοποίηση του σχεδίου, μπορεί να ληφθεί τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη από 
ειδικούς που παρέχονται από το ταμείο. Όσον αφορά τους στόχους της οργάνωσης, 
οι προτάσεις έργων πρέπει να επικεντρώνονται στους ακόλουθους βασικούς τομείς 
για την ενίσχυση του ακτιβισμού των νέων και της κοινωνικής ένταξης: 

● Επέκταση των πλαισίων συμμετοχής (ορίζοντας) 
● Προώθηση της εθελοντικής εργασίας 
● Ανάπτυξη νέων μορφών συμμετοχής (ηλεκτρονική συμμετοχή) 
● Προώθηση της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας 
● Πολιτικο-ιστορική (πολιτική) εκπαίδευση. 

 

Χάρη στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Δημοκρατίας για τη Νεολαία του 
Βερολίνου, τα παιδιά και οι νέοι που υποστηρίζονται μπορούν να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη εμπειρία ως ενεργοί πολίτες και να διαμορφώσουν τη δημοκρατία. Μέσω 
της δικής τους και άμεσης συμμετοχής, μαθαίνουν και εμβαθύνουν τις δεξιότητές τους 
στο να ζουν τη δημοκρατία και να διαμορφώνουν ενεργά την κοινωνία. Για την 
υποστήριξη αυτής της δέσμευσης, από την ίδρυσή του το 2013, το ταμείο έχει 
χορηγήσει μέχρι σήμερα περίπου 70.000 παιδιά και εφήβους, ενώ το συνολικό 

ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής των έργων, οι κύριες ομάδες-στόχοι απευθύνονται σε ανεξάρτητους 
δημόσιους οργανισμούς, ενώσεις και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στους 
τομείς της εργασίας για τη νεολαία, της εργασίας για τις ενώσεις νέων και της 
κοινωνικής εργασίας για τη νεολαία που έχουν τοπική ή κρατική σημασία. Ως εκ τούτου, 
το Berlin Youth Democracy Fund είναι ο πιο εξέχων και υποδειγματικός οργανισμός 
υποστήριξης στη γερμανική πρωτεύουσα στον τομέα της πολιτικής και της δέσμευσης 
των νέων. 

 

3.2.3. Αυστρία – Aha Plus  
 
Παράλληλα με την προηγούμενη γερμανική πρακτική, μπορούμε να εντοπίσουμε 

ένα παρόμοιο σύστημα υποστήριξης των νέων και στην ομοσπονδιακή επαρχία 
Vorarlberg στη Δυτική Αυστρία. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα υποστήριξης των 
νέων ονομάζεται Aha Plus, το οποίο είναι μια επίσημη εφαρμογή (μια συγκεκριμένη 
ψηφιακή πλατφόρμα ως σύστημα αναγνώρισης) που χρησιμοποιείται από νέους 
πολίτες ηλικίας 12-24 ετών που συμμετέχουν ενεργά ως εθελοντές σε οργανώσεις του 
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δήμου τους ή σε μια τοπική πρωτοβουλία.4  Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή, 
οι νέοι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν και να πραγματοποιήσουν χρήσιμες 
εθελοντικές δραστηριότητες - ως εργασία νέων - για να βοηθήσουν τις τοπικές 
οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο Aha plus. Κατά συνέπεια, οι εθελοντές 
μπορούν να συλλέγουν πόντους στην εφαρμογή, οι οποίοι μπορούν αργότερα να 
ανταλλάσσονται επίσημα με διάφορες μορφές ανταμοιβών, όπως εισιτήρια συναυλιών, 
συναντήσεις με διάσημα πρόσωπα ή να αποκτήσουν μια θέση εργασίας για νέους σε 
μια τοπική επιχείρηση. Έτσι, το Aha Plus προσφέρει ένα επαληθευμένο "Social-CV" 
στα νεαρά μέλη που ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην καριέρα τους. 
 
Εκτός όμως από τις ευκαιρίες που προσφέρει το aha plus στους νέους που είναι ήδη 
ενεργοί σε μια ένωση, το εργαλείο βοηθά επίσης τους νέους που θα ήθελαν να 
ασχοληθούν με την εθελοντική εργασία να βρουν τα κατάλληλα καθήκοντα για να 
βοηθήσουν τους άλλους. Για τον σκοπό αυτό, η εφαρμογή προσφέρει στις τοπικές 
οργανώσεις την ευκαιρία να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους στους νέους. Ως 
αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής της εφαρμογής, το Aha Plus έγινε η 
σημαντικότερη πλατφόρμα εθελοντισμού για τους νέους (περίπου 200-250 
συμμετέχουσες οργανώσεις και αρκετές χιλιάδες εθελοντές ετησίως) που τους 
ενδυναμώνει στον κοινωνικό ακτιβισμό και την κοινωνική ένταξη, και έτσι το Aha Plus 
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σε διεθνή κλίμακα, το οποίο πρέπει να 
ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την πολιτική για τη νεολαία. 
 
  

                                                
4 Aha Plus: https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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4. Βασικές αρχές και συστάσεις 

Με βάση την ερευνητική εμπειρία που περιγράφεται παραπάνω, η σύμπραξη του 
έργου COHERENT ανέπτυξε μια σύνθετη δομή προτάσεων - σύμφωνα με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου - για να παρέχει 
καθοδήγηση στους φορείς λήψης αποφάσεων και στις επαγγελματικές οργανώσεις 
που επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινωνική συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο μέσω της διατύπωσης αρχών και πολιτικών (ΕΣ, 2018). 

Η δέσμη προτάσεων που προωθεί η σύμπραξη αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Συμμετοχή: Να συμμετέχουν ενεργά οι νέοι, οι οργανώσεις νεολαίας και άλλες 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή των 
νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, - να 
υποστηριχθεί η δημιουργία αντιπροσωπευτικών οργάνων της νεολαίας σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το δικαίωμα των νέων να 
συμμετέχουν και να οργανώνονται και να προωθηθεί η αναγνώριση και η 
συμμετοχή αντιπροσωπευτικών δομών της νεολαίας στο έργο των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. 
 

2. Συνεχής διάλογος και ενδυνάμωση: Υποστήριξη και προώθηση του διαλόγου 
της ΕΕ για τη νεολαία, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές απόψεις των 
νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να προωθείται 
η ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη μέσω στρατηγικών εκπαίδευσης και 
μάθησης της ιδιότητας του πολίτη: 
  α. να καταστήσουν τις συμμετοχικές δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και να 
βοηθήσουν τους νέους να προετοιμαστούν και να συμμετάσχουν στην 
κοινωνική ζωή, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία να "μάθουν να συμμετέχουν" και 
υποστηρίζοντας αυτή τη μάθηση 
  β. να διερευνούν και να ενθαρρύνουν καινοτόμες και εναλλακτικές μορφές 
δημοκρατικής συμμετοχής 
  γ. εργαλεία που σχετίζονται με την ηλεκτρονική δημοκρατία, για παράδειγμα 
  δ. να χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν τη χρήση τους για να υποστηρίξουν 
τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και να τους εμπλέξουν με τρόπο 
χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας όμως επίσης υπόψη ότι ορισμένοι νέοι δεν 
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ψηφιακές τεχνολογίες με τις απαραίτητες 
δεξιότητες 
 

3. Ενθάρρυνση της κινητικότητας των νέων: Να αρθούν τα υφιστάμενα 
εμπόδια και να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης που να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, επιτρέποντας έτσι σε όλους τους νέους και 
τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να συμμετέχουν σε ευκαιρίες 
διασυνοριακής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας 
στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών: 

4. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης 
και, για το σκοπό αυτό, προώθηση των σχετικών καθεστώτων στήριξης και 
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αναζήτηση και συμπλήρωση συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 
β. να συμμετέχουν ενεργά οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας στο σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων στήριξης της 
ΕΕ 
γ. να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές στην τυπική και άτυπη μάθηση 
δ. αλληλεγγύη και εθελοντικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων 
ε. επεξεργασία και περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων για την 
επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται 
μέσω της τυπικής και άτυπης μάθησης  

 
5. Καθορισμός ατζέντας: Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για 

την εργασία των νέων που θα περιλαμβάνει τις πτυχές της ποιότητας, της 
καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας των νέων. Είναι σημαντικό να 
συγκεντρωθεί η εμπειρογνωμοσύνη των φορέων εκπροσώπησης της νεολαίας, 
των οργανώσεων νεολαίας, των εργαζομένων στη νεολαία και των ερευνητών, 
καθώς αυτό θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 
Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες με το έργο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στον τομέα αυτό: 
  α. να υποστηριχθεί η ποιοτική ανάπτυξη της εργασίας για τη νεολαία σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης πολιτικών στον τομέα αυτό, της κατάρτισης των εργαζομένων στη 
νεολαία, της θέσπισης νομικού πλαισίου και της παροχής επαρκών πόρων 
 

6. Προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης: Υποστηρίξτε τις δραστηριότητες 

εργασίας για νέους σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, 
και αναγνωρίστε τον ρόλο των οργανώσεων νεολαίας στη διασφάλιση της 
ανάπτυξης ικανοτήτων και της κοινωνικής ένταξης μέσω δραστηριοτήτων στον 
τομέα της εργασίας για τη νεολαία και της μη τυπικής εκπαίδευσης, σεβόμενοι 
παράλληλα τον ρόλο των οργανώσεων νεολαίας στον τομέα αυτό, στον οποίο 
πραγματοποιούνται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δραστηριότητες: 
  α. δημιουργούν και αναπτύσσουν περαιτέρω, όταν και όπου είναι δυνατόν, 
εύκολα προσβάσιμα σημεία επαφής για τους νέους που παρέχουν ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
καθοδήγησης, σχετικά με τη σταδιοδρομία, την υγεία και τις σχέσεις, καθώς και 
την εκπαίδευση, παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη για πολιτιστικές 
ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Χάραξη πολιτικής για τη νεολαία και ενίσχυση γνώσεων με βάση την 
έρευνα: Η πολιτική για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό επίπεδο 

πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας και στις πραγματικές 
ανάγκες και με βάση την κατάσταση των νέων. Αυτό απαιτεί συνεχή έρευνα και 
ανάπτυξη γνώσεων και στενή επαφή με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας 
(με την ενίσχυση της ακαδημαϊκής -κυρίως κοινωνιολογικής- έρευνας και των 
πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό). Η συλλογή δεδομένων για τους νέους, 
κατανεμημένων κατά διάφορες πτυχές, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
καλύτερη κατανόηση των αναγκών ορισμένων ομάδων νέων, ιδίως εκείνων που 
έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Οι πολιτικές αποφάσεις που βασίζονται στα 
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αποτελέσματα των ερευνών θα πρέπει να λαμβάνονται με την υποστήριξη του 
Youth Wiki και των ερευνητικών δικτύων για τη νεολαία, σε συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ και άλλοι 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας. 
 

2. Το να μαθαίνεις από τον άλλο και η διάδοση των αποτελεσμάτων: Τα 
κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να 
μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την 
προώθηση της πολιτικής για τη νεολαία τόσο σε βασικό όσο και σε διατομεακό 
επίπεδο (προωθώντας τη διεθνή ανταλλαγή γνώσεων και την ανταλλαγή 
εμπειριών). Ακολουθώντας τις γενικότερες προτεραιότητες της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη νεολαία και στο πλαίσιο των τριετών σχεδίων εργασίας, οι ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές 
πολιτικής και πρακτικά εργαλεία, και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές- η 
στρατηγική αυτή θα παρέχει νέα εργαλεία για τη μάθηση μεταξύ τους, όπως η 
αξιολόγηση από τους ίδιους, οι συμβουλές των εταίρων, τα φόρουμ υψηλού 
επιπέδου, οι αναλύσεις και οι μελέτες. Το εργαλείο αυτό θα βασιστεί στα 
υφιστάμενα δίκτυα και θα υιοθετήσει μια πιο συστηματική προσέγγιση για την 
παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών, και διάδοσης τους στους νέους.  

 
 

3. Συμμετοχική διακυβέρνηση: Προκειμένου να αναγνωριστεί ότι οι νέοι είναι 
κύριοι της ζωής τους, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι και οι 
οργανώσεις που τους εκπροσωπούν συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της 
εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία. Η συμμετοχή καθιστά τους 
νέους και τα προβλήματά τους πιο ορατά, αλλά και πιο ευαισθητοποιημένους 
απέναντι στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία (με τη δημιουργία 
κοινοβουλίου νεολαίας που έχει υποστήριξη στο δήμο για παράδειγμα, ή με την 
τεχνική συμμετοχή τους στο δημοτικό/εθνικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων). Η 
συμμετοχή αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της νομιμότητας και της αποδοχής 
των πολιτικών για τη νεολαία. Η πλατφόρμα της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
νεολαία θα έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχική διακυβέρνηση και το 
συντονισμό κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, να παρέχει μια καλή βάση για 
τακτικό κοινωνικό διάλογο, να δώσει στους ενδιαφερόμενους φορείς 
μεγαλύτερο ρόλο στο συντονισμό της εφαρμογής της στρατηγικής και να 
παρέχει ευκαιρίες για δραστηριότητες και δραστηριότητες. να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή καλείται να οργανώσει 
στοχευμένες συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν, κατά περίπτωση, 
εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των εθνικών 
οργανισμών Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και των 
οργανώσεων νεολαίας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς και τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.  
 

4. Κινητοποίηση προγραμμάτων και κονδυλίων της ΕΕ: Τα κράτη μέλη και οι 

ΜΚΟ θα κινητοποιήσουν προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ, όπως το Erasmus 
+, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αλληλεγγύης, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων Marie Skłodowska Curie, τη Δημιουργική Ευρώπη, και θα 
ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση των διάδοχων προγραμμάτων. Τα 
κράτη μέλη, οι εθνικοί οργανισμοί και οι ενδιαφερόμενοι για τη νεολαία θα 
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κληθούν να διερευνήσουν από κοινού τις συνέργειες μεταξύ των πηγών 
χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό με στόχο την 
εκπόνηση και υλοποίηση έργων τελευταίας τεχνολογίας για τη στήριξη των 
πρωτοβουλιών των νέων. 
 
 

5. Οικονομικά κίνητρα για τους εργοδότες: Για να βελτιωθεί η κατάσταση της 

απασχόλησης των νέων, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση φορολογικών 
κινήτρων και συστημάτων οικονομικής στήριξης σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα 
κάνουν τονώσουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να προσλάβουν νέους 
πτυχιούχους, αντισταθμίζοντας έτσι τις ασθενέστερες εργασιακές δεξιότητες και 
το εμπειρικό υπόβαθρο των νέων πτυχιούχων. (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις 
ή παροχές με βάση την απασχόληση των νέων)  
 

6. Ενίσχυση της πολιτικής αγωγής στα σχολεία: Για την ανάπτυξη 

ισχυρότερων στάσεων του πολίτη, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα, στην ανάπτυξη της πολιτικής 
αγωγής σε νεαρή ηλικία, καθώς και στην ευαισθητοποίηση που είναι 
απαραίτητη για τη συνειδητή κοινωνική συμμετοχή (κυρίως με τη μορφή πιο 
στοχευμένων μαθημάτων "πολιτικής κουλτούρας"). Εκτός από τους 
εκπαιδευτικούς, υπάρχει ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή ανεξάρτητων ΜΚΟ 
που είναι προσηλωμένες στις δημοκρατικές αξίες σε σχολικό επίπεδο. 
 

7. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Η 
πιο συνειδητή κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 
της πολιτικής αγωγής στα σχολεία. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των εθνικών 
αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την 
πρόσβαση των εκπαιδευτικών στις μεθοδολογικές γνώσεις της μη τυπικής 
διδασκαλίας και στις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία 
δημοκρατικών συμπεριφορών στα συστήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 
 

8. Καταπολέμηση της χειραγώγησης και της διαδικτυακής βίας: Ο 
περιορισμός της εκτεταμένης χειραγώγησης και της διαδικτυακής βίας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθεί ως προτεραιότητα σύμφωνα με τις 
αξίες και τα συμφέροντα τόσο της εθνικής πολιτικής, όσο και της πολιτικής για 
τη νεολαία (κυρίως ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης δράσης των 
δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου). Στο πλαίσιο των 
εθνικών αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να λάβουν 
τα αποτελεσματικότερα μέτρα νομικής προστασίας και ασφάλειας κατά της 
ρητορικής μίσους και να λειτουργήσουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την 
υποστήριξη των νέων που πέφτουν θύματα διαδικτυακής βίας, με τη συμμετοχή 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών. 
 

9. Επικοινωνία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία: Ο σκοπός και το 

περιεχόμενο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να 
επικοινωνούνται με ολοκληρωμένο και προσφιλή στη νεολαία τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη νεολαία (για παράδειγμα με τη μορφή 
ημερών νεολαίας, εκστρατειών εκτός σύνδεσης, ημερών ΕΕ, φεστιβάλ κ.λπ.) Η 
στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία 



 

27 
 

μπορούν να δώσουν κατεύθυνση σε όσους εμπλέκονται στενά στη διαμόρφωση 
της πολιτικής, καθώς και σε όσους βρίσκονται εκτός του χώρου, ώστε να 
στείλουν νέα και θετικά μηνύματα για την πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία και την 
ευρωπαϊκή εργασία για τη νέους. 
 
 

10. Χρήση του προγραμματισμού για μελλοντικές εθνικές δραστηριότητες: Η 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "Προγραμματισμός για μελλοντικές 
εθνικές δραστηριότητες" έχει ως στόχο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
μοιραστούν τις προτεραιότητές τους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
νεολαία σε εθελοντική βάση. Στόχος της είναι να αυξήσει τη διαφάνεια της 
εφαρμογής των πολιτικών για τη νεολαία σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό των κατάλληλων 
εταίρων για την αμοιβαία μάθηση, με βάση τις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους 
μέλους. Προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις, ο 
προγραμματισμός των μελλοντικών εθνικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
βασίζεται σε υφιστάμενα εθνικά πλαίσια πολιτικής για τη νεολαία / εθνικές 
στρατηγικές για τη νεολαία. 
 

11. Διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία: Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος εθνικός διάλογος για τη νεολαία (με τη 
μορφή ετήσιων ανοικτών συζητήσεων μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής 
και των νέων, που διοργανώνονται από κέντρα νεολαίας για παράδειγμα) εντός 
της ΕΕ με τα απαραίτητα εργαλεία για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους 
φορείς λήψης αποφάσεων και νέους, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και να αυξηθεί η εμπλοκή τους και η πολιτική συμμετοχή τους στις 
κοινωνικές υποθέσεις γενικότερα. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν πιο 
τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των εθνικών ομάδων εργασίας του 
διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
 

12. Συντονιστής της ΕΕ για τη νεολαία: Ο διορισμός Συντονιστή της ΕΕ για τη 
νεολαία το 2021 εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της 
διατομεακής συνεργασίας, την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της 
κατανόησης των θεμάτων της νεολαίας, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την 
πραγματική πολιτική δράση. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και οι ΜΚΟ θα 
συνεργαστούν στενά με τον Συντονιστή για να διασφαλίσουν τη συνοχή στην 
επικοινωνία με τους νέους και να δρομολογήσουν καλύτερα νέα προγράμματα 
και κίνητρα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των νέων. 
 
 

13. Ενημέρωση και υποστήριξη των νέων: Για την αποτελεσματικότερη 
συμμετοχή των νέων γενεών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, είναι απαραίτητο 
να παρέχονται στους νέους υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες, τις ευκαιρίες εργασίας, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα 
εθελοντισμού. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία ή ο 
Προγραμματισμός για τις μελλοντικές εθνικές δραστηριότητες μπορούν να 
θεωρηθούν ως χρήσιμα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη 
μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί νεολαίας για την αποτελεσματική διατήρηση της 
ροής πληροφοριών για τους νέους. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, οι 
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εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και οι μέντορες μπορούν να συμμετέχουν 
ενισχυτικά, επομένως το έργο και η ενεργός συμμετοχή τους πρέπει να 
εκτιμάται ιδιαίτερα και να υποστηρίζεται από τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σε τοπικό ή κρατικό επίπεδο.  
 

14. Δημιουργία "Κόμβων νεολαίας" σε δημοτικό/τοπικό επίπεδο: όπου θα 
μπορούσαν να συναναστρέφονται και να συν-δημιουργούν έργα, να παίζουν 
παιχνίδια, να παρακολουθούν ταινίες και να επεξεργάζονται κοινωνικές 
πρωτοβουλίες (παράδειγμα: Cultural Incubator). Επομένως, από αυτή την 
άποψη, οι ευρωπαϊκοί φορείς έχουν σημαντική ευθύνη για την παροχή τέτοιων 
κοινωνικών "ασφαλών χώρων" προκειμένου να προωθήσουν τον κοινωνικό 
ακτιβισμό των νεότερων πολιτών. Επιπλέον, οι κόμβοι νεολαίας μπορούν να 
λειτουργήσουν ως τόποι συνάντησης μεταξύ της τοπικής νεολαίας και άλλων 
οργανώσεων πολιτών, επομένως, μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν ένα 
επαρκές μη τυπικό μαθησιακό και πολιτιστικό περιβάλλον για εργαστήρια για 
την ενίσχυση των κοινωνικών ικανοτήτων των νεότερων γενεών, καθώς και της 
τοπικής τους ταυτότητας.  
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5. Συμπεράσματα 
 

Γενικά, είναι σημαντικό μια ομάδα-στόχος πολιτικής να έχει λόγο σε θέματα που την 
αφορούν. Οι νέοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα, τα μέσα, την υποστήριξη, την ευκαιρία 
και τον εταίρο να συμμετέχουν στην πολιτική για τη νεολαία και στα σχετικά μέτρα 
λήψης αποφάσεων: να συμβουλεύουν ή να συναποφασίζουν για τον σχεδιασμό 
της, να παρέχουν υπηρεσίες, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τον 
αντίκτυπο των πολιτικών και όχι απλώς να είναι αποδέκτες υπηρεσιών. Όταν οι 
νέοι συμμετέχουν, αισθάνονται ότι λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και οι 
μεγαλύτερες υπηρεσίες είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στις ιδέες ή τα 
δικαιώματά τους. Οι πιθανότητες επιτυχίας τέτοιων πολιτικών είναι τόσο υψηλές. 

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2019-2027) επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: 
συμμετοχή, διασύνδεση και ενδυνάμωση. Η στρατηγική ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των νέων στη δημοκρατική ζωή (συμμετοχή)- προωθεί τον εθελοντισμό, τη μαθησιακή 
κινητικότητα, την αλληλεγγύη και τη διαπολιτισμική μάθηση (διασύνδεση)- και 
υποστηρίζει την υπευθυνότητα των νέων μέσω της αναγνώρισης της ποιότητας, της 
καινοτομίας και της εργασίας των νέων (ενδυνάμωση). Στόχος της στρατηγικής είναι 
να προσεγγίσει όλους τους νέους και να εμπλέξει όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες στα 
προγράμματα της ΕΕ. Η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου 
με τους νέους, ο οποίος οδήγησε στη δημιουργία 11 ευρωπαϊκών στόχων για τη 
νεολαία. 

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω ειδικών προγραμμάτων για τη νεολαία, 
όπως το Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αλληλεγγύης. Η στρατηγική 
βασίζεται επίσης στην αποτελεσματική, συνεκτική και κοινή εφαρμογή σε όλους τους 
τομείς, με την κινητοποίηση περισσότερων προγραμμάτων και πηγών 
χρηματοδότησης της ΕΕ και με την ενθάρρυνση της διατομεακής συνεργασίας σε όλα 
τα επίπεδα. Εκτός αυτού, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνει 
δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και κοινές δράσεις μεταξύ των κρατών μελών, 
ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, διάλογο μεταξύ των νέων της ΕΕ και 
άλλες μορφές συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, την πλατφόρμα 
στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και εργαλεία που βασίζονται σε στοιχεία. Από την 
άποψη αυτή, τα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές έχουν ουσιαστικό ρόλο και σημαντικό 
αντίκτυπο στη διαμόρφωση και τη βελτίωση των μέτρων πολιτικής για τη νεολαία, 
εστιάζοντας στη συμμετοχή, τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση. Για τον σκοπό αυτό, 
η παρούσα εργαλειοθήκη πολιτικής και οι συστάσεις της εξασφαλίζουν μια χρήσιμη 
τεχνική καθοδήγηση για τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους εμπλεκόμενους 
φορείς πολιτικής, ώστε να ερμηνεύουν καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση και να 
διαμορφώνουν αποτελεσματικά τις δράσεις τους για την ενίσχυση του ακτιβισμού των 
νέων. 
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