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Varför en Charter on Local Youth Work? 
Del 2. 

 
Vi är inte ensamma!  
 

2014 gjorde EU-kommissionen en kartläggning av öppen fritids- 
och ungdomsverksamhet i EU:s medlemsstater. Slutsatser: 

• “A blurred picture…”  
• Det behövs en kunskapsbaserad politik och praktik 

 

Att bilden är suddig märktes också på andra håll. EU:s ministerråd 
drog 2013 följande slutsatser avseende ”ungdomsarbetets bidrag 
till unga människors utveckling, välmående och sociala 
inkludering.” 
 

• Ungdomsarbete (Youth work) är en bred term som täcker 
ett brett område av verksamheter av social, kulturell, utbildningsmässig och 
politisk natur av, med och för unga. 

• Det är organiserat på olika sätt  
• Det utförs i olika former och sammanhang 

Och så vidare i 7 sidor … 
 

Det fanns dock två russin i kakan: 
 

• ”Ungdomsarbete bygger på informellt och icke-formellt lärande och på 
frivilligt deltagande.” 

• ”Ungdomsarbetet fokuserar på unga människors personliga och sociala 
utveckling.” 

 

Allt fler såg behovet av ökad tydlighet, av en gemensam grund och ram för 
ungdomsarbetet. Ministerrådet tillsatte därför 2013 en expertgrupp med uppdraget 
att ta fram ett gemensamt ramverk för fortsatt utveckling.  
 
2015 kom gruppens rapport: Quality Youth Work – A common framework for the 
further development of youth work. I denna definierades ungdomsarbete som: 
”Åtgärder riktade mot unga avseende frivilliga aktiviteter som är utformade för att 
stödja deras personliga och sociala utveckling genom icke-formellt och informellt 
lärande” 
 

Man konstaterade också att: ”Arbetet med indikatorer och kvalitets-system är 
avgörande för den fortsatta utvecklingen av ungdomsarbetet och har en stor potential 
att bidra till ökad trovärdighet för och erkännande av sektorn som helhet.” 
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Nästa steg togs 2015 i och med The 2nd European Youth Work Convention. 
Konventet hölls i Bryssel och bestod av nationella delegationer från 47 länder och 
runt 500 deltagare. Syftet var att bidra till en gemensam grund för ungdomsarbetet 
och man kom med två centrala förslag: 
 

• En rekommendation från Europarådet 
• A European Charter on local youth work 

 

I maj 2017 antog så Europarådet, via sina 47 medlemsstater, en rekommendation 
om ungdomsarbete, youth work. Under rubriken ”Definition och omfattning” 
konstaterade man att: 
 

• ”… ungdomsarbetets primära funktion är att motivera och stödja unga att hitta 
och följa konstruktiva vägar i livet och på så sätt bidra till deras personliga och 
sociala utveckling och till samhället i stort.” 

 

• “Ungdomsarbetet uppnår detta genom att … engagera unga i det aktiva 
skapandet, förberedandet, utförandet och utvärderingen av … aktiviteter som 
speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.” 

 

• ”Genom denna process av icke-formellt och informellt lärande förvärvar unga 
de kunskaper, färdigheter, värden och attityder de behöver för att kunna röra 
sig framåt med tillförsikt.” 

 
Man rekommenderade också medlemsländerna att: 

• “Uppmuntra användandet av forskning, utvärdering och kontinuerlig 
uppföljning i utvecklandet av kunskapsbaserat, kvalitativt ungdomsarbete och 
att säkerställa att mekanismer är på plats för att mäta utfall och påverkan.” 

 
Att en väl utvecklad verksamhet, byggd på kunskap, får en rad positiva konsekvenser, 
såväl för unga som för samhället i stort, slås fast i rekommendationen såväl som av 
dem forskning och uppföljning som sker på området. Att satsa på en kunskapsbaserad 
ungdomsverksamhet är en investering som ger avkastning på många områden. 


