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Na raadpleging van de Groep jeugdzaken heeft het voorzitterschap bijgaande discussienota
opgesteld als basis voor het oriënterend debat dat plaats zal vinden tijdens de zitting
van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport op 20 en 21 november 2017.
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Wat is de volgende stap? Thema's die belangrijk zijn voor jongeren
en mogelijke Europese aanpak

Discussienota van het voorzitterschap

De vraag hoe we de jeugd beter kunnen ondersteunen en betrekken is een belangrijk onderdeel van
de huidige politieke agenda van de Europese Unie. Er zijn besprekingen gaande over de volgende
EU-strategie voor jongeren, voor de periode na 2018. Het voorzitterschapstrio (Estland, Bulgarije
en Oostenrijk) heeft, in samenwerking met het Europees Jeugdforum en de Europese Commissie,
de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog in het teken gezet de betrokkenheid van jongeren
bij de ontwikkeling van de volgende EU-strategie voor jongeren. Daarom heet de zesde cyclus:
"Jongeren in Europa: wat is de volgende stap?".
Dit onderwerp werd besproken tijdens de van 23 tot en met 26 oktober 2017 in Tallinn gehouden
EU-jeugdconferentie, waar jongeren en makers van jeugdbeleid onderzochten wat vandaag
de dag voor jongeren echt belangrijk is. Doel van de besprekingen was alle mogelijke vragen,
onderwerpen, zorgen, verwachtingen, problemen en uitdagingen te inventariseren die invloed
(zullen) hebben op jongeren.

Het voorzitterschap heeft Dr. Howard Williamson uitgenodigd om op 20 november in Brussel,
tijdens de bijeenkomst van de ministers die met jeugdzaken belast zijn, een interactieve discussie
op gang te brengen waarin hij zijn visie zal geven op de voornaamste uitkomsten van de EUjeugdconferentie in Tallinn, en verder in zal gaan op de toekomstperspectieven voor jongeren in
Europa. Dr. Williamson is hoogleraar Europees Jeugdbeleid aan de Universiteit van Zuid-Wales,
met ruime ervaring in jongerenwerk en jongerenonderzoek.
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Tijdens het daaropvolgende oriënterend debat worden de ministers vriendelijk verzocht om een
bijdrage van ongeveer 2-3 minuten te leveren over de kwesties die in dit document en in de bijlage
aan de orde worden gesteld. Daarbij kunnen zij één of meer van de volgende vragen behandelen:

1.

Wat is belangrijk voor jongeren en hun toekomst in het Europa van vandaag?

2.

Wat is de beste gemeenschappelijke Europese aanpak voor deze thema's?

Om alle ministers de kans te geven ten volle en op een interactieve manier aan het debat deel
te nemen, wat moet bijdragen tot de pertinentie ervan, dienen zij hun betoog zo beknopt en
kort mogelijk te houden. Daardoor zullen de ministers zo nodig meerdere keren aan het woord
kunnen komen.
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