EVROPSKÝ ŘÍDÍCÍ VÝBOR PRO MLÁDEŽ
(CDEJ)

7. konference evropských ministrů mládeže
(Budapešť, 23.-24. září 2005)

Prohlášení ministrů

Memorandum sekretariátu
připravené Direktorátem pro mládež a sport
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My, ministři mládeže ze 48 zemí, které jsou stranami Evropské kulturní úmluvy Rady
Evropy, scházející se v Budapešti (Maďarsko) 23. a 24. září 2005 při příležitosti 7.
konference evropských ministrů mládeže;
Majíce na paměti:
o Evropskou úmluvu o lidských právech přijatou 4. listopadu 1950;
o Mezinárodní úmluvu Spojených národů o právech dítěte;
o článek 7 Evropské sociální charty týkající se práv dětí a mladých osob na
ochranu;
o [rezoluci č. 1400 (2004) a doporučení č. 1677 (2004) Parlamentního
shromáždění Rady Evropy týkající se hrozby terorizmu v členských zemích
Rady Evropy];
o rezoluci (2003) 7 o politice vůči mládeži Rady Evropy;
o závěrečnou deklaraci 6. konference evropských ministrů mládeže ze Soluně
2002, která zdůraznila, že politika vůči mládeži by měla usnadnit aktivní účast
mladých lidí na rozhodnutích, která se jich týkají, a povzbudit je k účasti na
životě jejich komunity;
o Program výchovy mládeže k lidským právům realizovaný sektorem mládeže
Rady Evropy od roku 2000;
o doporučení politiky vůči mládeži vyplývající z účasti sektoru mládeže Rady
Evropy na integrovaném projektu “Odpovědi na násilí v každodenním životě
v demokratické společnosti”;
-

stále více znepokojeni projevy násilí a jejich důsledky na lidskou důstojnost a
sociální soudržnost v našich demokratických společnostech;

-

vědomi si toho, že mladí lidé mohou být současně jak oběťmi tak pachateli
násilí;

-

uznávajíce klíčovou roli, kterou mladí lidé a jejich sdružení hrají při prevenci
násilí;

-

majíce na zřeteli sociální, ekonomické, kulturní a politické faktory, které mohou
přispět ke vzniku živné půdy pro projevy násilí, jako například
nezaměstnanost, chudoba a nedostatek životních perspektiv, měnící se
podstata rodiny, tlak na jedince k dosažení úspěchu ve společnostech
orientovaných na zisk;

-

majíce na zřeteli, že násilí je fenomén, který nemůže být zastaven okamžitě a
natrvalo, ale který může být omezen a lze mu předcházet, včetně
prostřednictvím učení se z kontextu jeho projevů;
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obzvlášť znepokojeni rozvojem jistých forem násilí, jako je násilí na základě
pohlaví, násilí vyvolané odlišnou sexuální orientací, násilí motivované
rasismem, xenofobií a antisemitismem a všemi dalšími formami diskriminace;

1. znovu zdůrazňujeme, že neexistuje svoboda bez bezpečnosti a že lidská
bezpečnost je základní lidské právo; že není jiné cesty k udržitelné
bezpečnosti než skrze respekt k lidským právům;
2. proto, přesvědčeni, že lidská práva tvoří základ politiky vůči mládeži a že
výchova mladých lidí k lidským právům by měla být základním přístupem
k prevenci násilí;
3. vybízíme členské státy a Radu Evropy, aby rozvinuly opatření politiky vůči
mládeži za účelem vytvoření nutných podmínek ke snížení a předcházení
násilí v každodenním životě;
4. A dále souhlasíme, že:
4.1

Prevence násilí by měla být považována za klíčovou otázku politiky vůči
mládeži;

4.2

Odpovědi politiky vůči mládeži ohledně násilí by měly být založeny na
ústředních hodnotách Rady Evropy, jako jsou demokracie, lidská práva a
sociální soudržnost, a měly by být realizovány s ohledem na následující
principy:
4.2.1 význam analýzy příčin a motivů k násilí a rozvoj strategií pro řešení
jejich následků při soustředění se na prevenci;
4.2.2 potřebu uznat klíčovou roli mladých lidí v prevenci násilí, a tak aktivně
propagovat jejich účast a spolupráci v této oblasti;
4.2.3 potřebu široce propagovat a inzerovat prevenční programy proti násilí;
zejména takové, které organizují mladí lidé nebo se organizují pro
mladé lidi a za jejich účasti;
4.2.4 potřebu povzbudit a podpořit vznik partnerství mezi různými typy
zúčastněných jako nutné podmínky pro efektivní realizaci programů
prevence násilí;
4.2.5 potřebu zformulovat a realizovat politiku za aktivní účasti všech
zainteresovaných členů občanské společnosti; především nevládních
mládežnických organizací a sítí;
4.2.6 význam podpory dialogu s hromadnými sdělovacími prostředky a tím
rozvinutí běžných přístupů ke snížení propagace násilí v programech
sledovaných dětmi a mladými lidmi;
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5 Aby se zabránilo násilí na základě pohlaví, zvláště proti mladým ženám, měly by
se národní vlády ve svých agendách politiky vůči mládeži přednostně zaměřit na
rovnost pohlaví a podpořit výchovu mládeže k uvědomování si rovnosti pohlaví a
také neformální výchovu. V tomto kontextu by měly být uskutečňovány programy
iniciované Radou Evropy zaměřené na prevenci násilí vůči dívkám a mladým
ženám, a zvláštní pozornost by měla být také věnována rozvoji různých programů
zaměřených na chlapce a mladé muže;
6 pro předcházení násilí vyvolaného odlišnou sexuální orientací a sexuálního
zneužívání a obtěžování by politika vůči mládeži měla podpořit všechny aktéry na
poli mládeže k práci s problematikou pohlaví, sexuality a moci a podpořit školení
mládežnických vůdců a pracovníků v těchto oblastech;
7 pro předcházení násilí motivovaného rasismem a netolerancí by národní vlády
měly propagovat mezikulturní studium jako klíčový aspekt politiky vůči mládeži a
podporovat rozvoj mezinárodních výměnných programů mládeže;
8 pro předcházení násilí v městských a vesnických oblastech by místní úřady měly
být aktivně povzbuzovány především k realizaci revidované Charty o účasti
mládeže na místním a regionálním životě;
9. A dále, politika vůči mládeži by měla věnovat zvláštní pozornost propagaci
prevence násilí ve školách a v rodině jakožto místech, kde děti a mladí lidé tráví
velkou část svého každodenního života.;
Co se týká školy;
9.1. vlády by měly stimulovat rozvoj demokratických škol, ve kterých se
studenti společně se školní komunitou mohou aktivně podílet na
rozhodnutích, která se jich týkají, a to jako nezbytnou podmínku pro
rozvoj bezpečného a nenásilného prostředí ve škole a také jako učební
postup propagace takového prostředí na ostatních místech.
V tomto kontextu,
9.1.1. politika vůči mládeži by měla hrát aktivní roli co se týče iniciativ
za zahrnutí prevence násilí do školních programů a aktivit a v tomto
ohledu zajistit, aby byla zkušenost z neformální výchovy/studia a
vzdělávání mezi vrstevníky brána v úvahu při rozvoji školících modulů
pro učitele, mladé pracovníky, rodiče a další zainteresované osoby;
9.1.2. Vlády by měly brát vážně v úvahu Chartu za demokratickou školu bez
násilí navrženou studenty z různých evropských zemí z iniciativy Rady
Evropy v rámci integrovaného projektu „Odpovědi na násilí
v každodenním životě v demokratické společnosti“ z 12.-18. července
2004;
Co se týká rodiny;
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Politika vůči mládeži by měla podporovat spolupráci mezi sektory,
především mezi politikami vůči dětem, mládeži a rodině, za účelem
prevence domácího násilí a propagace rodiny jako místa, kde se děti a
mládež mohou naučit a osvojit si nenásilný životní styl.

V tomto kontextu,
9.2.1 Politika vůči mládeži by měla hrát aktivní roli při uskutečňování společných
aktivit, především mezi aktéry na poli mládeže a sociální sféry, jako
například speciální tréninkové programy pro rodiče řešící konflikty s jejich
dětmi nebo pomocné programy pro děti s problémy vedené studenty,
mládežnickými organizacemi a/nebo mládežnickými vůdci;
9.2.2 Politika vůči mládeži by měla aktivně přispívat k zajištění naplnění práv
dítěte tak, jak jsou garantována Evropskou sociální chartou, především
těch, která se týkají ochrany dítěte před násilím, zneužíváním a
obtěžováním, zákazu dětské práce a zvláštních pracovních podmínek pro
děti mezi 15. a 18. rokem, například;
Vzhledem k výše uvedenému povzbuzujeme Radu Evropy:
10. Aby učinila výchovu k lidským právům základní a setrvalou součástí programu
Direktorátu pro mládež a sport, včetně aspektu prevence násilí;
11. Aby věnovala zvláštní pozornost rozvoji sítě a partnerství mezi mladými lidmi a
nevládními organizacemi, ale i vládními organizacemi a institucemi na místní,
národní a evropské úrovni, a brala v úvahu potřebu mezioborového přístupu
k prevenci proti násilí;
12. Aby posílila existující opatření ve prospěch výchovy mladých lidí, mládežnických
vůdců a mladých pracovníků, ale i vládních úředníků v sektoru mládeže za
účelem rozvoje udržitelných projektů realizovaných na místní, národní a evropské
úrovni,
13. [Aby zvyšovala prostřednictvím tréninkových programů schopnosti mladých lidí a
vůdců jednat jako vychovatelé mládeže v oblasti prevence násilí, především
propagací osvojování si schopností na poli vyjednávání a posilování sebedůvěry];
14. Aby podporovala rozvoj evropského výzkumu mládeže v oblasti násilí, především
z hlediska jeho příčin a motivů, a dále povzbuzovala výměnu informací a úspěšné
praxe;
15. Aby dále povzbuzovala Direktorát pro mládež a sport, aby jednal jako centrum
znalostí a zdrojů v oblasti výchovy mládeže k lidským právům a na základě
zkušeností a praxe v oblasti neformálního vzdělávání/výchovy;
16. Aby dále rozvíjela nástroje sektoru mládeže Rady Evropy, především Evropská
centra mládeže ve Štrasburku a Budapešti a Evropskou nadaci mládeže, jakožto
podpůrné struktury výše uvedených opatření;
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17. Aby vytvořila udržitelný prostor k dialogu mezi Evropským řídícím výborem pro
mládež (CDEJ) a [Expertním výborem pro oblast dětí a rodiny (CS-EF)],
s výhledem na rozvoj spolupráce v otázkách společných zájmů, včetně prevence
násilí, v kontextu koordinovaných politik dítěte, mládeže a rodiny;
18. Aby rozvíjela spolupráci mezi sektory mládeže a sportu za účelem další
propagace sportovních ideálů mezi mladými lidmi, jako je vzájemný respekt, fair
play, tolerance a týmový duch, jakožto prostředky prevence násilí v každodenním
životě;
19. Aby zvážila přípravy a přijetí doporučení k propagaci výchovy mládeže k lidským
právům, se zvláštním důrazem na obchodování s dětmi a mladými ženami;
20. Aby aktivně podporovala organizaci evropské kampaně propagace lidských práv
a participativní demokracie v roce 2006, a zužitkovala zkušenosti a úspěchy
Direktorátu pro mládež a sport v oblasti mezikulturního dialogu, boje proti
rasismu, xenofobii, antisemitismu a netoleranci, prevence konfliktů a výchovy
k lidským právům.

