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Jaunie�i visā pasaulē ir�.

!! IIzvēleszvēles unun neskaidras nākotnes priek�āneskaidras nākotnes priek�ā
!! DDedzīgiedzīgi unun vēlas piedalīties savu kopienu dzīvēvēlas piedalīties savu kopienu dzīvē
!! ��AAtslēgatslēga�� sociālām pārmaiņāmsociālām pārmaiņām,, ekonomikasekonomikas unun

tehnoloģijas attīstībaitehnoloģijas attīstībai
!! PParadoksālā situācijāaradoksālā situācijā:: vēlas integrētiesvēlas integrēties unun tajā pa�ā tajā pa�ā 

laikā irlaikā ir ��spie�spie��� uz sabiedrības pārmaiņāmuz sabiedrības pārmaiņām
!! TTiesīgi dzīvot apstākļosiesīgi dzīvot apstākļos,, kuri ir tiem atbilsto�i kuri ir tiem atbilsto�i 
!! PProblēmu avots roblēmu avots unun resurss problēmu risināresurss problēmu risinā��anāanā



Jaunie�i ir pakļauti:

!! DDa�ādiem ar uzvedību saistītiem riskiema�ādiem ar uzvedību saistītiem riskiem::
"" Konflikti ar likumuKonflikti ar likumu
"" NarkotikuNarkotiku unun citu atkarības vielu lieto�anacitu atkarības vielu lieto�ana
"" Riskanta uzvedībaRiskanta uzvedība u.c.u.c.

!! EEkonomiskai spriedzeikonomiskai spriedzei
!! IIerobe�otai nodarbinātībaierobe�otai nodarbinātībai::

"" Darba meklētāju īpatsvarsDarba meklētāju īpatsvars 1515--1919 gadu vecu gadu vecu 
aktīvo iedzīvotāju grupā iraktīvo iedzīvotāju grupā ir 34%, bet 2034%, bet 20--2424 gadu gadu 
vecuma grupāvecuma grupā �� 19.7%19.7%



Jaunatne un politikas veido�ana

!! LīdzdalībaLīdzdalība �� tās ir jaunie�u tiesībastās ir jaunie�u tiesības,, valsts valsts 
pienākumspienākums-- toto nodro�ināt nodro�ināt 

!! Jaunie�i ir līdzvērtīgs partnerisJaunie�i ir līdzvērtīgs partneris visavisa līmeņa  līmeņa  
unun satura jaunatnes politikas izstrādēsatura jaunatnes politikas izstrādē

!! NVO NVO �� līdzeklis līdzdalības nodro�inā�anailīdzeklis līdzdalības nodro�inā�anai



ANO ieguldījums jaunie�u 
iniciatīvas veicinā�anai
!! Pasaules jaunatnes Pasaules jaunatnes forumsforums
!! ANO atbalsts jaunie�uANO atbalsts jaunie�u::

## Ekonomiskai līdzdalībai Ekonomiskai līdzdalībai �� darbā un attīstībādarbā un attīstībā
## Politiskai līdzdalība Politiskai līdzdalība �� lēmumu pieņem�anas lēmumu pieņem�anas 

procesā un politikas veido�anāprocesā un politikas veido�anā
## Sociāla līdzdalība Sociāla līdzdalība �� kopienu attīstībā un kopienu attīstībā un 

piesaistot piesaistot līdzaud�uslīdzaud�us
## Līdzdalība kultūrā Līdzdalība kultūrā �� mākslas, mūzikas un mākslas, mūzikas un 

kultūras izpausmēskultūras izpausmēs



ANO Latvijā ieguldījums
!! Sadarbība ar jaunie�u NVO un valdību:Sadarbība ar jaunie�u NVO un valdību:

"" Veselības veicinā�anā un HIV/AIDS profilaksē:Veselības veicinā�anā un HIV/AIDS profilaksē:
## vienaudzisvienaudzis--vienaudzim programmas vienaudzim programmas 
īsteno�ana;īsteno�ana;

## PVO Veselības Veicino�o skolu tīkla PVO Veselības Veicino�o skolu tīkla 
attīstībaattīstība

"" Cilvēktiesību jomāCilvēktiesību jomā
"" Izglītības veicinā�anā mū�a garumāIzglītības veicinā�anā mū�a garumā

## UNESCO asociēto skolu tīklsUNESCO asociēto skolu tīkls
"" Bērnu tiesību aizsardzībāBērnu tiesību aizsardzībā

## UNICEF Draugu klubiUNICEF Draugu klubi



�� Neviens nepiedzimst kāNeviens nepiedzimst kā labslabs pilsonispilsonis;; neviena neviena 
nācija nav dzimusi demokrātiskanācija nav dzimusi demokrātiska.. PatiesībāPatiesībā,, abi abi 
ir procesiir procesi,,kuri attīstaskuri attīstas toto dzīves laikādzīves laikā.. Jaunie�us Jaunie�us 
jāiesaita jaujāiesaita jau nono dzim�anasdzim�anas.. SabiedrībaSabiedrība,, kura kura 
sevi no�ķirsevi no�ķir nono jaunie�iem riskē ar savu jaunie�iem riskē ar savu 
harmonisko attīstībuharmonisko attīstību��

Kofi AnnanKofi Annan
ANO ANO ĢenerālsekretārsĢenerālsekretārs

Pasaules Ministru konferencePasaules Ministru konference
19981998


