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Det europeiske ungdomsåret 2022 

 

Bakgrunn 

I 2022 setter Kommisjonen søkelys på Europas ungdom, og har derfor utnevnt at 2022 skal 

være Det Europeiske ungdomsåret. Pandemien har været spesielt hard for de unge, og derfor 

vil EU rette søkelyset på pandemiens konsekvenser for unge mennesker, deres utdanning, 

jobbmuligheter, mentale helse, men også det som går på sosial inkludering og deltakelse i 

demokratiske prosesser. I 2022 vil dette skje gjennom ulike initiativer, prosjekter og muligheter. 

 

Det europeiske ungdomsåret skal sette gang i en refleksjonsprosess om unges fremtid og 

deres aktive deltagelse i å bygge Europas fremtid. Det overordnede målet er å styrke EUs, 

medlemsstatenes og de regionale og lokale myndigheters innsats for å hylle, støtte og 

engasjere de unge i et postpandemisk perspektiv. Det skal skje ved å sette fokus på den 

grønne og digitale omstillingen, gi flere muligheter til unge med særskilte utfordringer og gi de 

unge flere muligheter til å delta aktivt i et demokratisk liv. 

 

EU-strategi for unge 

EU-strategien for unge fra 2018 er grunnlaget for EUs ungdomspolitiske arbeid for perioden 

2019-2027. Strategien har søkelys på tre sentrale innsatsområder:  

- Engasjement: Fremme unges deltagelse i demokratiet  

- Nettverk: Bringe unge mennesker sammen på tvers av EU og utenfor EUs grenser for 

å fremme frivillig engasjement, læringsmobilitet, solidaritet og interkulturell forståelse.  

- Mobilisering: Støtte mobilisering av unge via kvalitet, innovasjon og anerkjennelse av 

unges arbeid.  

 

Samtidig med denne strategien ble det utviklet – sammen med unge fra hele Europa – 11 

europeiske ungdomsmål. Disse målene identifiserer forskjellige områder som påvirker unges 

liv og andre aktuelle utfordringer. 

 

 

EU-initiativer 

Det finnes en lang rekke initiativer innenfor europeisk ungdom der det er mulig å delta – både 

som ung og som organisasjon. Det er et mål for det Europeiske ungdomsåret å skape 

synergier mellom europeiske arrangementer og initiativer som: 
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✓ European Youth Event 

✓ European Youth Week 

✓ European Youth Capital 

✓ Youth for Democracy, Democracy for Youth 

✓ EU Youth Dialogue 

✓ EU Youth Conference 

✓ Youth Sounding Board 

✓ AU & EU Youth 

✓ Salto Youth 

 

 

Programmuligheter 

Det er mulig å søke om midler til aktiviteter og prosjekter som skal bidra til både å iverksette 

ungdomsstrategien og sørge for et suksessfylt Europeisk ungdomsår. De mest aktuelle 

programmene er Erasmus+ og Det europeiske Solidaritetskorpset. Norge er med som 

partnerland i sistnevnte program, noe som gir en del begrensninger. Som partnerland har 

norske aktører ikke anledning til å søke støtte selv.   

 

 

 

 

 


