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Förord

Ungdomar från hela världen möts på Unesco vartannat år, på ”Youth Forum”, för att föra
sina kunskaper, erfarenheter och visioner till bordet. Genom debatt och diskussion tar de
fram en lista med rekommendationer på åtgärder som speglar de mest angelägna behov och
problem ungdomar ser idag inom Unescos ansvarsområden.
Forumet är institutionaliserat som en permanent och integrerad del av Unescos högsta beslutande organ, generalkonferensen, där dess 195 medlemsstater beslutar om Unescos framtid.
Unesco har erkänt ungdomar som viktiga partner i utveckling och fred i mer än ett decennium nu och arbetar för att stödja ungdomsorganisationer, underlätta deras engagemang
och stärka kompetensen för meningsfullt politisk deltagande. ”Youth Forum” är en öppen
plattform för att höra ungas röster från hela världen, lyssna till deras behov och visioner.
Det är en svensk prioritet att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter får inflytande, både i Sverige och i världen. Ungdomar är viktiga aktörer för sociala förändringar,
fred och hållbar utveckling. Det är därför viktigt att vi använder resultatet av ”Youth Forum” i vårt arbete för att skapa en bättre värld.
Som representanter för Svenska Unescorådet och ungdomsrörelsen i Sverige är vi stolta
över att presentera Unescos ungdomsstrategi 2014-2021 som är framtagen av världens unga
och antagen av Unescos generalkonferens. Vi hoppas att detta dokument kommer att användas för att utveckla FN-systemet och ungdomsarbetet i Sverige som ett stöd för att
skapa verkliga demokratiska strukturer.

Inger Davidson				
Ordförande 		
Svenska Unescorådet			

Matilda Hellström
FN-representant
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

5 | UNESCOS UNGDOMSSTRATEGI 2014-2021

Inledning

1.

Runt om i världen verkar unga kvinnor och män för förändring och respekt för de
grundläggande fri- och rättigheterna, såsom förbättrade villkor för dem själva och deras
samhällen samt möjligheter till lärande, arbete och deltagande i beslut som berör dem.
På grund av långvariga kriser ställs de samtidigt inför akuta utmaningar som påverkar
viktiga delar av deras liv. Förstärkta satsningar på forskning, strategier och program
som syftar till att skapa en rättighetsbaserad miljö där ungdomar ges förutsättningar
att utvecklas, utöva sina rättigheter, återfå hoppet och en känsla av samhällstillhörighet
samt delta i egenskap av ansvarstagande sociala aktörer och innovatörer är idag mer
nödvändiga än någonsin tidigare.

2.

Vid Unescos 36:e generalkonferens begärde ”generaldirektören att man, i samband med
utarbetandet av dokument 37 C/4, skulle överväga och studera behovet, möjligheten
och följderna av att skapa en ny global prioritering för ungdomar samt fastställa hur
detta bäst skulle kunna genomföras i nästa C/4 dokument”1. I sina preliminära förslag
till Unescos strategi på medellång sikt för perioden 2014-2021 (37 C/4) aviserade generaldirektören att hon ”till styrelsens 191:a möte avser lägga fram ett förslag om en
strategi”2 för ungdomsfrågor. Till följd av ovanstående samt generaldirektörens samråd
med Unescos medlemsstater den 21 november 2012 har sekretariatet utarbetat föreliggande verksamhetsstrategi i samverkan med Unescos sektorer, sekretariat och kontaktpunkter för ungdomar vid fältkontoren.

1

36 C/Resolution 79

2

190 EX/19 del I, punkt 26
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I. Lärdomar av tidigare erfarenheter

3.

Unescos långvariga åtagande gentemot unga har fått ny skjuts i och med att ungdomar
erkänts utgöra en prioriterad grupp för organisationens insatser3 samt Unescos strategi
för insatser som bedrivs tillsammans med och för ungdomar från 19984. Sekretariatet
har sedan 2008 arbetat med att se över Unescos arbete5 i ungdomsfrågor samt analysera
information som möjliggör en identifiering av Unescos komparativa fördelar, ställning
och uppgift på området. En korsanalys av resultaten av detta arbete har visat på de viktiga iakttagelser som behandlas i detta dokument.

4.

Unescos insatser för ungdomar har behandlat en rad olika teman, ämnesområden
och frågor, från utbildning till kultur, vetenskap, humaniora och kommunikation.
Strategiska och sammanlänkade initiativ som drar nytta av skalfördelar och behandlar
både den högre nivån (politik/styrning) och den lägre nivån (samhälle/gräsrot)
har visat sig vara mer effektiva än småskaliga engångsprojekt utan koppling till
ungdomsfrågornas övergripande politiska kontext. Sådana strategiska initiativ ligger
i linje med Unescos uppdrag, uppgifter och mellanstatliga karaktär och kan generera
både kvantitativa och kvalitativa resultat. Därför behöver de prioriteras genom en
mer fokuserad helhetsansats för Unescos ungdomsrelaterade verksamhet. En sådan
ansats kommer att konsolidera den tvärvetenskapliga sakkunskapen inom och mellan
Unescos tematiska områden.

5.

Trots att Unesco erkänner ungdomar som jämbördiga partner och aktörer när det
gäller utveckling och fred6 har detta inte i tillräcklig utsträckning återspeglats i

3
Resolutionerna från 1993 års generalkonferens samt strategierna på medellång sikt från
1995 och framåt.
4
1998 års Unesco-strategi ”Strategy with and for Youth”. Länk: http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001189/118914mo.pdf
5
Arbetet omfattar: (i) Utarbetandet av dokumentet ”State of the art of the intervention
on youth: UNESCO, sister United Nations agencies, major IGOs and NGOs” (2008), (ii) analys av
globala och regionala aktörers arbete i ungdomsfrågor (2008–2012), (iii) Tematisk arbetsgrupp för
ungdomsfrågor – centrala resultat och rekommendationer (2010–2011), (iv) kartläggning av nationella
ungdomsstrategier och representationsstrukturer för ungdomar (2010-2012), (v) analys av hur det
internationella samfundets syn på ungdomsfrågor utvecklats sedan 1995 (2012), (vi) granskning av
ungdomars situation i världen och av ungdomsorganisationers utvecklingsmönster (2012), (vii)
bedömning av Unescos ungdomsinsatser till dags dato utifrån granskning av tidigare EX/4 dokument
och information från Unescos sektorer, representationskontor och fältkontor (2010-2012).
6
1998 års Unesco-strategi ”Strategy with and for Youth”. Länk: http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001189/118914mo.pdf
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alla programhänseenden. Organisationens arbete måste främja effektiva metoder
och mekanismer som medlemsstaterna kan nyttja för att engagera ungdomar i
utformningen och genomförandet av strategier och program, i synnerhet med hjälp
av ungdomsorganisationer. Unescos ungdomsrelaterade arbete, inklusive samverkan
med nationella regeringar, bör även främja ungdomsledda insatser, öka unga ledares
och ungdomsledda organisationers kapacitet samt möjliggöra partnerskap med dessa
parter kring programverksamhet, särskilt på landsnivå och inom ramen för Unescos
landsspecifika programplanering (UCP).
6.

Samarbete med systerorganisationer inom FN, mellanstatliga organisationer, frivilligorganisationer och den privata sektorn har visat sig vara mer kostnadseffektivt än enskilda, isolerade aktiviteter som ger upphov till dubbelarbete både inom och utanför
FN-systemet. Samarbete av detta slag bör utökas, särskilt inom Undaf och UCP, eftersom det ytterligare synliggör Unescos ungdomsrelaterade arbete samt betydelsen av
dess främjande arbete och förmågan att nå ut till olika grupper av ungdomar och givare.
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II. Framåtblickande perspektiv:
förnyat fokus under den 37:e C/4perioden (2014-2021)
Unesco avser verka för att få unga kvinnor och män att delta i strategier och program som påverkar dem och ta initiativ till insatser för att främja fred och hållbar utveckling i deras länder och
samhällen.
7.

Unesco avser använda sig av en heltäckande och framåtblickande vision där ungdomar
erkänns som aktörer för förändring, social omvandling, fred och hållbar utveckling.
En sådan vision ska inbegripa de olika sätt på vilka ungdomar berörs eller påverkas av
Unescos verksamhet, till exempel som mottagare av tjänster och insatser, oberoende
aktörer och som partners i sina organisationer. Ungdomsinsatserna ska göra det möjligt
att: (i) nyttja ungas kreativitet, kunskap, innovationsförmåga och potential att driva
fram förändring, (ii) tackla utmaningar som påverkar deras utveckling, både på beslutsoch samhällsnivå, samt (iii) nå ut till personer man ännu inte nått och till dem som
förlorat känslan av tillhörighet och framtidstro.

8.

Unescos ungdomsvision bidrar på ett direkt och kompletterande sätt till de två övergripande målsättningarna i den medellånga strategin för perioden 2014-2021. Slutmålet
är att göra det möjligt för funktions- och rättighetsinnehavare att skapa och bibehålla
förutsättningar för ungdomar att utöva sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, utvecklas som människor, göra sig hörda, vara delaktiga och värdesättas i egenskap
av sociala aktörer och personer med kunskaper inom vissa specialområden. Dessa förutsättningar är av avgörande betydelse när det handlar om att tillvarata ungdomars
möjligheter att främja en kultur av fred och hållbar utveckling samt utrota fattigdom.
Denna syn på ungdomar har ett tvåfaldigt värde om man ser till insatserna inom ramen
för milleniemålen samt utvecklingsagendan för perioden efter 2015. Dels bidrar den till
hanteringen av utvecklingsrelaterade utmaningar och orättvisor som påverkar ungdomars utvecklingsmöjligheter och dels skapar den de förutsättningar och villkor som
krävs för att stärka ungdomars deltagande och ställning så att de i sin tur kan bidra till
milleniemålen och utvecklingsagendan efter 2015.

9.

Unescos ungdomsvision kommer att föras ut i verksamheten genom tre kompletterande och övergripande arbetsområden. Områdena ska vägleda programverksamheten och
har identifierats utifrån Unescos nuvarande ansvarsområden. De föreslagna områdena
svarar mot behovet av en helhetssyn och omfattande insatser i enlighet med vad som
anges under punkt 4. Områdena ligger i linje med Unescos uppgifter: (i) att tillhandahålla rådgivning vid politisk utformning och genomförande och utveckla institutionell
kapacitet och mänskliga resurser, (ii) att fungera som ett tankelaboratorium och pre-
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sentera nydanande förslag och politisk rådgivning i organisationens ansvarsområden,
samt (iii) att fastställa normer och standarder inom organisationens ansvarsområden
samt bistå och övervaka tillämpningen därav7.
Arbetsområde 1
Utformning och översyn
av strategier
tillsammans med
ungdomar

Arbetsområde 3
Medborgerligt engagemang,
demokratiskt deltagande
och social innovation

Arbetsområde 2
Kapacitets utveckling
inför övergången till
vuxenlivet

Arbetsområde 1: Utformning och översyn av strategier
tillsammans med ungdomar8
10. En allmän ungdomsstrategi erbjuder en övergripande vision för planeringen av
ungdomsrelaterade insatser och rör ett flertal frågor och områden, såsom utbildning
och sysselsättning, social utveckling och demokratisk representation, vetenskaplig
forskning och innovation samt kultur, idrott och kommunikation. Unesco avser, i
linje med nationella behov och utifrån en integrerad och ungdomsorienterad analytisk
ansats, tillhandahålla politisk rådgivning vad gäller utformning och översyn av
övergripande och inkluderande allmänna ungdomsstrategier. Parallellt därmed avser
Unesco tillhandahålla tekniskt stöd och ungdomsinriktad politisk rådgivning som avser
andra allmänna strategier som berör ungdomar och som faller inom organisationens
ansvarsområden, till exempel utbildningsstrategier (bland annat strategier för teknisk
utbildning och yrkesutbildning, högre utbildning - inklusive erkännande av examina,
utbildningsbevis och intyg - och utbildning för hållbar utveckling), forskningsoch kulturpolitik (bland annat strategier för vetenskap, teknik och innovation,
strategier som avser den kulturella och den kreativa sektorn samt genomförandet av
kulturarvskonventionerna 9) och strategier för tillgång till information och internet.
7
Unescos uppgifter enligt 190 EX/Beslut, s. 29.
8
Se till exempel det arbetsdokument som utarbetades till generaldirektörens samrådsmöte
med Unescos medlemsstater (21 november 2012) . Länk: http://bit.ly/XozqNf
9
1970 års konvention om åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig import, export och
överförande av äganderätt av kulturegendom, 1972 års konvention om skydd för världens kultur- och
naturarv, 2001 års konvention om skydd för kulturarv under vatten och 2003 års konvention om
tryggande av det immateriella kulturarvet.
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11. På internationell nivå avser Unesco möjliggöra utbyte av goda exempel och kunskap
mellan länder och regioner samt underlätta och bidra till därtill kopplade politiska
debatter. På nationell nivå kommer en betydande del av Unescos arbete på området att
kretsa kring kapacitetsuppbyggnad för beslutsfattare och anställda vid berörda institutioner. Bland frågorna av särskilt intresse noteras samarbete och samordning på ministernivå, förvaltning och finansiering, genomförandeplaner (inklusive partnerskap),
tillsyn och utvärdering, kritiskt tänkande, rättighets- och evidensbaserad strategiutveckling i samverkan med unga forskare samt samordningen mellan nationell politik,
internationella normer och lokal/kommunal lagstiftning. Parallellt med detta arbete
avser Unesco erbjuda vägledning för regeringar i tillämpningen av delaktighetsprocesserna som involverar alla berörda intressenter, i synnerhet unga kvinnor och män. Särskilt fokus ska läggas på att inrätta eller förstärka nationella strukturer för ungdomar
(ungdomsråd eller liknande) i syfte att säkerställa att olika grupper, inklusive utsatta
och marginaliserade grupper, finns representerade.
Förväntat resultat
Arbetsområde 1 för
perioden 2014-2021

Mål för 2014-2021

Att medlemsstater
som erhåller stöd
ska skapa övergripande förutsättningar för utveckling och deltagande
för alla ungdomar

- Att medlemsstater som erhåller stöd ska anta och
genomföra inkluderande och sektorsövergripande strategier för ungdomar som innebär samarbete med flera
berörda parter och delaktighet för ungdomar.
- Att inkluderande och representativa enheter för ungdomar på nationell nivå ska delta i arbetet med allmänna
strategier som berör ungdomar i de medlemsstater som
erhåller stöd.
- Att de medlemsstater som erhåller stöd ska integrera
betydande frågor och deltagandeprocesser för ungdomar
i allmänna strategier inom Unescos ansvarsområden.

Arbetsområde 2: Kapacitetsutveckling inför övergången till
vuxenlivet10.
12.

Som ett komplement till det politiska upstream-arbetet (under arbetsområde 1) avser
Unesco samarbeta med medlemsstater och aktörer på ungdomsutvecklingsområdet,
bland annat ungdomsorganisationer, unga forskare samt lärare och utbildare för olika
insatser. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att skaffa sig färdigheter och kunskaper
för att kunna hantera fyra större övergångar mellan perioder i livet11: utbildningstiden,
yrkeslivets början, utövandet av medborgarskapet samt utvecklandet av en sund livsstil.

10
Se det dokument som utarbetades till generaldirektörens samrådsmöte med Unescos medlemsstater den 21 november 2012. Länk: http://bit.ly/XozqNf
11
I rapporten ”World Development Report” från 2007 på temat “Development and the next
generation” identifierades fem avgörande livsskeden (övergångsfaser) av central betydelse för ungdomars utveckling. Länk: http://bit.ly/RxDE4k
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13. Unesco avser stödja medlemsstaternas arbete med att bredda effektiva läskunnighetsprogram för ungdomar och vuxna genom påverkansarbete, kapacitetsuppbyggnad,
forskning och innovativ teknik. De läroplaner för medie- och informationskunskap
och ungdomsvänliga verktyg som framtagits av Unesco för att hjälpa ungdomar förstå
grundläggande universella principer om yttrandefrihet kommer att utvecklas ytterligare för att ge ungdomar möjlighet att få tillgång till och delta i kunskapssamhället. Man
kommer även att lansera initiativ som syftar till att förbättra tillgången till flerspråkiga informations- och kunskapskällor, stärka IT-kunskaper samt att ge ungdomar med
funktionsnedsättning tillgång till IT-utbildning.
14. Medlemsstaternas kapacitet ifråga om teknisk utbildning och yrkesutbildning ska vidareutvecklas, bland annat för ungdomsarbetslöshet och stöd till övergången från skola
till arbetsliv, yrkesvägledning, kvalifikationer, läroplansutveckling, lärarutbildning och
jämställdhetsperspektiv. Entreprenörs- och kulturförvaltningskunskap kommer att införas som ett led i högre utbildningsprogram och utbildning i entreprenörskap och
tillhandahållas till unga kulturarutövare, främst genom riktade partnerskap. Stöd till
konstutbildning för unga konstnärer, formgivare och hantverkare kommer att fortsätta, främst i form av stipendier i utbytesprogram.
15. Unesco avser främja vetenskaplig utbildning, i synnerhet inom vetenskap, teknik,
ingenjörskunskap och matematik, med fokus på unga kvinnor. Detta arbete omfattar
stöd för om uppdateringar av läroplaner, framtagande av praktiskt inriktade seminarier,
utrustning och handböcker, utbildning av lärare och studenter, främjande av populärvetenskap bland ungdomar samt stöd till medlemsstaterna i arbetet med att säkerställa
att vetenskap inte blir ett ouppnåeligt mål eller privilegium utan utgör en grundsten i
ungdomars utbildning och samhällsutvecklingen. Tillfällen kommer att skapas för att
uppmuntra ungdomar att fortsätta sina studier och karriärer inom vetenskap, teknik
och innovation och använda IT som ett verktyg för innovation. Bioetik kommer att
lyftas fram som ett nödvändigt inslag i den vetenskapliga utbildningen, särskilt vid
högre utbildningsinstitutioner. Den universella läroplan som Unesco har tagit fram för
undervisning i bioetik kommer att introduceras vid universitet runt om i världen tillsammans med kurser för blivande etikutbildare. Det mångdimensionella och sammanhållna kapacitetsbyggnadsprogrammet för det bioetiska utbildningsområdet kommer
att inbegripa moduler som tagits fram för specifika målgrupper som spelar en central
roll i den bioetiska debatten, till exempel unga forskare, hälso- och sjukvårdspersonal
och journalister.
16. Efter 2014 kommer Unesco, som en del av programmet Utbildning för hållbar
utveckling (ESD), att stödja integreringen av ESD i utbildnings- och läroplaner,
bland annat inom icke-formell utbildning och livslångt lärande. Fokus kommer att
läggas på de stora utmaningarna vad gäller hållbar utveckling: klimatförändringarna,
katastrofriskreducering och biologisk mångfald. Unga kommer i detta arbete att ses
som aktörer som både gagnas av och driver hållbar utveckling.
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17. Ökat stöd kommer att ges till medlemsstaternas arbete med att integrera utbildning i
fredsfrågor, mänskliga rättigheter och globalt medborgarskap i utbildningssystemen,
framför allt genom nationella läroplaner, lärarutbildning, utbildningsmaterial och
lärandemiljöer. Medborgarutbildning kommer att erbjudas aktörer inom utbildning,
det civila samhället och ungdomsutveckling i syfte att stärka ungas delaktighet i
demokratiseringsprocesser.
18. Unesco avser även att verka för heltäckande utbildning av god kvalitet om hiv, sexualitet och hälsa genom skolhälsoprogram och i formella och informella sammanhang.
Stöd kommer även att ges till medlemsstaterna för inrättande eller utvidgning av breda
sexualundervisningsprogram av god kvalitet. Dessa insatser utgör ett svar på de krav
på sexualundervisning som genomgående förs fram av ungdomar och ger dem möjlighet att förbereda sig på och leva ett sundare liv som vuxna. Insatserna bidrar även till
allmän tillgång till förebyggande, behandling och vård av personer som lever med hiv.
19. Ökad solidaritet mellan generationerna kommer att betonas inom samtliga ovannämnda områden (punkt 13-18), bland annat inom lärarutbildning, lärlingsutbildning och
andra former av arbetsbaserat lärande. Större fokus kommer även att läggas på marginaliserade grupper, som exempelvis ungdomar som hoppat av skolan, bor på landet eller i
fattiga stadsområden för att öka deras tillgång till kompetensutvecklingsprogram som
syftar till bättre arbetsutsikter och livslångt lärande.
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Förväntat resultat
Mål för 2014-2021
Arbetsområde 2 för
perioden 20142021
Att erbjuda bättre
utbildnings- och
inlärningsmiljöer
där ungdomar kan
skaffa sig färdigheter och kunskaper
inför övergången
till vuxenlivet.

Att medlemsstater som erhåller stöd ska utöka
framgångsrika utbildnings- och inlärningsprogram
på Unescos områden (punkt13-18).
- Att frågor av vikt för ungdomar som faller inom
Unescos områden ska integreras i nationella läroplaner och i pedagogiska hjälpmedel för inlärning
med inriktning på unga.
- Att kapacitetsförbättring ska noteras bland lärare
och utbildare på Unescos områden i medlemsstater
som erhållit stöd.
- Att samarbetspartners inom Unescos områden
ska utveckla informella och icke-formella utbildningsprogram tillsammans med och för ungdomar,
inklusive särskilda aktiviteter för de ungdomsgrupper som saknar röst.
- Att partnerskap ska ingås mellan ungdomar och
vuxna på Unescos områden i syfte att stödja utbildningsmålen.

Arbetsområde 3: Medborgerligt engagemang, demokratiskt
deltagande och social innovation12
20. Unesco avser, i samarbete med internationella experter, ungdomsorganisationer och
andra aktörer inom ungdomsutvecklingsområdet, utveckla och lyfta fram begreppet
ungdomars delaktighet i samhällslivet, dess inverkan på ungdomars utveckling och
samhällsutvecklingen samt dess samband med demokratisk konsolidering och social
innovation. Fallstudier, goda erfarenheter och politiska utredningar kommer att sammanställas och användas som underlag vid utveckling av strategier och program för
ungdomar samt kopplas till det arbete som bedrivs inom arbetsområde 1 och 2. Unesco
kommer parallellt att fokusera på tre specifika typer av ungdomars delaktighet:
12
Se arbetsdokument som utarbetades till generaldirektörens samrådsmöte med Unescos
medlemsstater den 21 november 2012. Länk: http://bit.ly/XozqNf
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(i) Ungdomars delaktighet i beslutsfattande och demokratiska konsolideringsprocesser:
Som ett komplement till arbetsområde 1 avser Unesco, genom sina nätverk, att verka
för och bidra till framtagandet av processer för ungas engagemang på lokal nivå (skola,
samhälle och kommun) och global nivå (regionala och internationella fora, samrådsprocesser och så vidare). Fokus kommer att läggas på möjligheter till ledarskapsutveckling för marginaliserade unga. Dessa ansträngningar kommer att kompletteras av
initiativ för att ge ungdomar möjlighet att komma till tals, förstå sina rättigheter och
skyldigheter samt spela en aktiv roll i demokratiska processer, bland annat genom IT,
ungdomsmedia och kulturella uttrycksformer.
(ii) Ledarskap, entreprenörskap och innovation bland ungdomar för hållbar försörjning
och minskad fattigdom: Unesco avser mobilisera partner och nätverk samt tillhandahålla tekniskt stöd och utbildning i syfte att stödja unga kvinnor och män som leder
insatser för hållbar försörjning och samhällsutveckling. Stöd kommer att erbjudas till
tre kategorier av ungdomar: (i) unga innovatörer som startat ett socialt projekt eller en
frivilligorganisation och behöver upptrappningsstöd, (ii) vanliga ungdomar, unga kreatörer eller innovatörer som har en företagsidé som faller inom Unescos ansvarsområden, (iii) mycket utsatta och marginaliserade ungdomar som engagerar sig i sina lokala
samhällen. Möjlighet att odla kreativeten bland unga kommer att finnas med som ett
genomgående inslag i dessa aktiviteter, i synnerhet med hjälp av IT.
(iii) Ungdomars delaktighet för att främja ömsesidig förståelse, förebygga konflikter och
skapa och befästa fred: Som ett sätt att förebygga våld som drabbar ungdomar avser
Unesco att ta fram breda rättighetsbaserade insatser för att engagera ungdomar genom
konstnärliga, kulturella, affärsmässiga och idrottsrelaterade aktiviteter. Stöd kommer
att ges till ungdomars delaktighet i konfliktförebyggande arbete, försoningsarbete
och befästande av fred, i synnerhet i övergångsländer. Stöd kommer att ges i form av
evidensbaserad utbildning, ungdomsutbyten, dialoginitiativ och verksamhetsinriktad
forskning, bland annat genom informella kanaler (till exempel museer, konstnärligoch idrottsverksamhet). Unesco avser engagera ungdomar i arbetet med att leda dynamiska kulturarvsprojekt och delta i frivilligt medvetandehöjande arbete på området i
syfte att skapa dialog och delaktighet. Ungdomars främjande roll i fråga om fred och
icke-våld kommer också att ges en prioriterad ställning i den medellånga strategins (37
C/4) flaggskeppsprogram ”Priority Africa”.
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Förväntat resultat
Arbetsområde 3 för
perioden 2014-2021

Mål för 2014-2021

Att få unga kvinnor och
män att i egenskap av
aktiva medborgare verka
för demokratisk konsolidering, hållbara samhällen och fred.

- Att nationella och kommunala myndigheter
ska utarbeta strategier och program för att
främja inkluderande delaktighet i samhällslivet
för unga som ett led i att befästa demokratin,
utveckla samhället samt förebygga våld och
sociala konflikter.
- Att ungdomars deltagande i demokratiska
processer ska öka i övergångsländer.
- Att ungdomsledda projekt som erhåller stöd
ska bidra till hållbar försörjning och samhällsutveckling (även sådana initiativ som leds av
utsatta ungdomar).
- Att ungdomsledda och ungdomsinriktade
projekt på detta område ska bidra till att förebygga våld och konflikter samt stärka ömsesidig förståelse och fredskultur.
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III. Att sätta bollen i rullning: villkor
för genomförandet

III.a Vägledande principer, målgrupper och länder
21. Unescos arbete ska utformas så att det bidrar till nationella utvecklingsplaner samt
internationella utvecklingsmål och åtaganden, bland annat FN:s generalsekreterares
femåriga agenda och det globala handlingsprogrammet för ungdomar. Arbetet ska omfatta och främja (i) rättighetsbaserade arbetssätt, (ii) jämställdhet och icke-diskriminering, (iii) fokus på att nå utsatta och marginaliserade ungdomar, (iv) ungas deltagande i
utarbetandet av initiativ som berör dem, (v) dialog mellan generationerna och partnerskap mellan ungdomar och vuxna samt (vi) metoder för framtidsanalys och beredskap.
22. Efter en kontextuell analys och bedömning av behov och kapacitetsbrister ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att varje aktivitet inom de tre arbetsområdena gagnar och involverar till exempel unga ledare, entreprenörer och medlemmar av
ungdomsorganisationer, flickor i tonåren och unga kvinnor, utsatta och marginaliserade ungdomar samt ungdomar med funktionsnedsättning. Afrikanska länder kommer
att prioriteras i linje med Afrikanska unionens årtionde för ungdomars egenmakt och
utveckling (Decade on Youth Empowerment and Youth Development 2009-2018) och
det internationella årtioendet för personer av afrikansk härkomst (International Decade for People of African Descent 2013-2023) samt som en vidareutveckling av Unescos strategi för afrikanska ungdomar (Strategy on African Youth 2009-2013). Även de
minst utvecklade länderna och små östater under utveckling kommer att få del av arbetet inom ungdomsprogrammet. I vissa fall kommer en kombination av miljöer (hög-,
mellan- och låginkomstländer samt övergångsländer) att väljas ut för att skapa en kritisk och komparativ massa.

III.b Att engagera ungdomar i Unescos arbete
23. Såsom framgår av avsnitt I (punkt 5) behöver Unesco ytterligare förbättra sina metoder
för att få ungdomar att delta som verkliga aktörer och partner i utformningen, genomförandet och översynen av ungdomsprogrammet. Användandet av Unescos ”Youth
Forum” utgör ett viktigt steg i denna riktning. Forumet inrättades av generalkonferensen år 1999 för att överbrygga klyftan mellan Unescos och ungdomsorganisationernas
verksamhet. Forumet är mer än ett evenemang, det erbjuder en process där ungdomar
ges möjlighet att lägga fram rekommendationer till företrädare för de 195 medlemsstaterna och samtidigt motiveras att följa upp genomförandet av egna idéer. Detta gör
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att forumet kan engagera ungdomar både på (i) den globala beslutsnivån, tack vare
dess koppling till de beslutsfattande organen, och (ii) på lokal nivå genom forumets
uppföljningsprocess. Forumet kommer att vidareutvecklas för att tillvarata dessa möjligheter och ge ungdomar möjlighet att ta upp strategier och program som berör dem
samt identifiera och leda uppföljande projekt i sina länder och samhällen. Metoder som
syftar till att öka olika ungdomsgruppers representation i forumet och koppla det till
andra ungdomsforum inom Unesco och FN kommer att introduceras. Dessa metoder
inkluderar användning av digital teknik.
24. Unesco kommer parallellt med detta att bedriva samarbete med partner som kan föra
fram ungdomars åsikter i organisationens verksamhet. Till dessa partner räknas frivilligorganisationer för unga, studentföreningar, ungdomsföreningar, ungdomscenter och
ungdomsnätverk inom systerorgan inom FN. På global nivå kommer samarbetet med
den gemensamma programkommissionen för ungdomsfrågor (Joint Programmatic
Commission on Youth), i sambandskommittén för frivilligorganisationer (NGO Liaison Committee), att knytas till ungdomsprogrammets genomförande. Strukturer för
ungdomsfrågor inom Unescos nationalkommissioner kommer att vara av central betydelse när det gäller att engagera ungdomar i Unescos arbete på nationell nivå. Detta gäller även verksamhet inom Undaf och UNCP. Unesco kommer att fortsätta sitt arbete
med att förbättra och skapa sådana strukturer genom bättre främjandearbete, utbyte av
goda exempel samt underlättande av inbördes mentorskap (peer-to-peer) samt partnerskap mellan ungdomar och vuxna. Även mediaprofiler och kända personer kommer att
involveras i arbetet med att engagera ungdomar i Unescos arbete.

III.c Planering och genomförande av Unescos övergripande
programverksamhet
25. Ungdomsprogrammet (som presenterats ovan) kommer att genomföras genom
aktiviteter inom och mellan alla de större Unesco-programmen. Samordningen
av ungdomsprogrammet, som spänner över hela Unescos verksamhet, kommer att
skötas av ett programteam inom programmet för samhällsvetenskap och humaniora.
Teamet kommer vid sidan om förvaltningen av programaktiviteterna för ungdomar
på områdena samhälle och humaniora att tilldelas ett särskilt mandat som ska täcka
detta syfte. Programteamet ska även ansvara för globalt främjandearbete och företräda
Unesco i FN-systemet, inklusive FN-nätverket för ungdomsutveckling (the Interagency
Network on Youth Development) samt internationella och regionala aktörer på
ungdomsområdet. Kontaktpunkter för ungdomar utses inom alla programmen och
ska samarbeta med programteamet i syfte att samla och dela information om arbetet
inom respektive ungdomsprogram samt stödja ungdomsorganisationers uppsökande
verksamhet. Möjligheter att på ett kreativt sätt knyta unga arbetstagare till Unescos
ungdomsprogram kommer att studeras.
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26. För att ungdomsprogrammet ska kunna genomföras på ett samordnat sätt ska programteamet i början av varje programcykel (C/5) utarbeta en budgeterad genomförandeplan/färdplan som innehåller bidrag från samtliga sektorer, sekretariatet och
fältkontor. Planen ska innehålla en redogörelse för all verksamhet som kommer att
genomföras inom alla de större Unesco-programmen – i linje med respektive förväntade C/5-resultat – under vart och ett av ungdomsprogrammets tre arbetsområden (se
punkt 9). I planen ska ansvariga och medverkande organ, tidsplaner, budgetanslag samt
koppling till de förväntade C/5-resultaten för respektive program anges för varje aktivitet. Ansökningar från The Participation Programme ska inkluderas i planen och
prövas utifrån sin relevans i förhållande till ungdomsprogrammets tre arbetsområden.
Programteamet ansvarar för att planen regelbundet uppdateras samt för tillsynen över
programmets genomförande (se punkt 29).
27. Genomförandet av Unescos ungdomsprogram kommer att ta ordinarie anslag till ungdomsspecifik verksamhet (som finns upptagna i genomförandeplanen) i anspråk inom
samtliga program. Medel utanför budgeten och stöd i natura kommer att göra att genomförandet av ungdomsprogrammet stärks, den utåtriktade verksamheten breddas
samt till att programmet får fördjupade effekter i ett större antal länder och grupper.
Denna typ av mobilisering av medel bör ske på alla nivåer och omfatta medlemsstater,
partner och sekretariat (bland annat genom ökat samarbete inom och mellan sektorer). Målet för bidrag utanför budgeten bör höjas med mellan 40-60 % jämfört med
de ordinarie programanslag som öronmärkts för ungdomsverksamhet. Vad gäller ungdomsspecifik utbildning kommer kostnadseffektiva metoder, inklusive användning av
IT, att övervägas i syfte att stärka personalbudgeten. Utbyte av praxis, kunskap och expertis samt tillgång till varandras nätverk kommer att möjliggöras genom förbättrade
kommunikationskanaler och regelbundna samråd mellan högkvarteret och de fältkontoren samt mellan fältkontor i olika regioner.
28. Unesco avser prioritera insatser som är rättighetsbaserade och skapar stordriftsfördelar
framför enskilda åtgärder. Insatserna ska ha en kritisk massa som kan engagera organisationens stora partnernätverk13, stärka internationellt och regionalt samarbete inom
dess behörighetsområden samt främja allianser, intellektuellt samarbete, kunskapsutbyte och operativa partnerskap14. Nyckelpartnerskap ska stärkas och nya eftersträvas med hjälp av förstärkt främjandearbete, en övergripande kommunikationsstrategi
samt IT och media. Nord-syd-syd-insatser samt samarbete mellan regioner kommer att
prioriteras. Fortsatt samarbete mellan myndigheter, främst genom FN-nätverket för
ungdomsutveckling och Undaf, kommer att bibehållas för att undvika dubbelarbete
och maximera resultaten. Samarbetet med nationalkommissionerna kommer att förstärkas när det gäller: (i) främjandearbete gentemot nationella regeringar, (ii) stöd till
13
Nationella, lokala och kommunala myndigheter, ungdomsgrupper, den akademiska världen
(i synnerhet Unescoproffesurer, Unescos institut och center, mellanstatliga organisationer på internationell och regional nivå, icke-statliga organisationer (inklusive Unescoklubbar), högnivårepresentanter, media och den privata sektorn.
14
Unescos uppgifter enligt 190 EX/beslut, s.29.
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fältprojekt, (iii) utveckling av ungdomsfokuserade eller ungdomsledda initiativ, bl.a.
genom Participation Programme, (iv) stödmekanismer för unga kvinnors och mäns
deltagande i Unescos arbete (v) insatser för att nå ut till och få olika partnerkategorier
på nationell och regional nivå att stödja Unescos ungdomsarbete, (vi) utveckling och
spridning av erfarenheter och god praxis.
29. Tillsynen av Unescos ungdomsprogram kommer att ske i enlighet med de förfaranden
och tidsramar som föreskrivs i C/5-dokumentets programdel. Ett eventuellt införande av kvalitetsindikatorer på aktivitetsnivå (till exempel effektivitet när det gäller
att samla och påverka aktörer, evidensbaserad forsknings inverkan på kvaliteten vid
utformning av ungdomsinriktad politik och programplanering, framsteg avseende en
strategi eller en normativ miljö som påverkar ungdomar i ett visst land eller sammanhang), parallellt med de kvantitativa indikatorerna (till exempel andelen investeringar
i strategier som påverkar ungdomar i förhållande till BNP) kommer att behandlas. I
möjligaste mån kommer riskanalyser av de olika aktiviteterna under det Unesco-övergripande ungdomsprogrammet att genomföras i början av C/5-cykeln och fungera
som ett underlag i uppföljningen.
30. Unescos ungdomsprogram kommer att bli föremål för en halvtidsöversyn i slutet av
den 37:e C/5-cykeln samt en slutlig utvärdering i slutet av den 37:e C/4-perioden.
Ungdomsinriktade aktiviteter inom ramen för C/5-cyklerna ska omfatta intern utvärdering och självutvärdering inklusive återkoppling från partner och stödmottagare,
bl.a. ungdomar och ungdomsorganisationer. I möjligaste mån kommer utvärdering att
ske av större ungdomsrelaterade aktiviteter som tidigare letts av Unesco och vidmakthålls under den 37:e C/4-perioden.
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Begreppslista

190 EX Dokument från Unescos 190:e styrelsemöte
36 C/Resolution Beslut från Unescos 36:e generalkonferens
37 C/4 Unescos strategi för två fyraårsperioder: ”Medium Term Strategy”, nuvarande
strategi gäller för 2014 – 2021. Den antogs vid Unescos 37:e generalkonferens (2013)
37 C/5 Unescos program för fyraårsperioden 2014 – 2017 och budget för tvåårsperioden
2014-2015
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Mer information

Vid Youth Forum vid generalkonferensen 2013 antog deltagarna ett dokument med slutsatser och kommentarer om ungdomsstrategin (dokument 37 C/19). Du hittar den på följande
länk: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224390e.pdf
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