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Демократія ніколи не буває завершеним 
процесом та вимагає від кожного покоління 
здійснення зусиль для подальшого розвитку 
та зміцнення її цінностей та принципів, 
зокрема верховенства права та прав людини. У 
рамках цього процесу, Варшавська декларація, 
прийнята у червні 2000 року, продовжує 
визначати базові практики та стандарти для 
встановлення і консолідації демократії і наголошує 
на взаємозалежності між мирним існуванням, 
розвитком, правами людини і демократією. 

Разом із тим, у Бухарестській декларації Спільноти 
демократій, прийнятій під час проведеної онлайн 
26 червня 2020 року ювілейної конференції з 
нагоди її 20-річчя, зазначається, що  “демократичні 
системи управління, що засновані на повазі 
до прав людини, сильній інституційній 
спроможності, прозорості та довірі, становлять 
найкращу основу для подолання кризових явищ 
та сталого відновлення після них”.

Необхідно визнати, що молоді люди – це покоління 
майбутніх полісімейкерів та ефективні агенти 
змін  у демократичних системах. Розширення 
прав і можливостей молоді та її суттєва участь у 
процесах лідерства і прийняття рішень на 
глобальному, регіональному, національному 
і місцевому рівнях є винятково важливими 
елементами для забезпечення існування 
інклюзивного, сталого представницького 
демократичного суспільства.

Освіта – це фундамент для побудови 
інклюзивного, толерантного і стійкого 
суспільства, у якому молодь визнає цінність 
демократії та протистоїть спробам відходу від 
демократичних переконань. Таким чином, 
громадянська освіта повинна бути 
актуалізована, а доступ до формальної та 
неформальної освіти гарантований з метою 
розширення прав та можливостей молоді, 
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підтримки її активної участі та сприяння у розкритті її 
повного потенціалу задля забезпечення виконання 
молодими людьми їхньої ролі як відповідальних 
громадян і лідерів. 

За умови отримання необхідних навичок, 
можливостей і ресурсів для розкриття свого 
потенціалу, молоді люди стануть рушійною силою 
у просуванні реалізації, моніторингу та огляду 
порядку денного у рамках Цілей сталого розвитку 
ООН до 2030 року. Беручи до уваги, що зараз підлітків 
та молодих людей (у віці від 10 до 24 років) є більше, 
ніж будь-коли раніше у ході всієї історії людства, 
залучення молодих людей до видів діяльності, 
що сприяють досягненню Цілей сталого розвитку 
до 2030 року, є ключовою запорукою досягнення 
глобальної тяглості і стабільності, а також усунення 
загроз і викликів на шляху сталого розвитку, зокрема 
безробіття, бідності, ґендерної нерівності, браку 
доступу до якісної освіти та конфліктів. 

У Порядку денному Цілей сталого розвитку до 
2030 року молодь виразно позиціонується як 
важливий партнер у глобальній боротьбі в ім’я 
забезпечення миру і безпеки. Незважаючи на те, 
що молодь часто бере участь у побудові миру з 
нуля, її також слід залучати до діалогу на високому 
рівні, зокрема до механізмів попередження, 
врегулювання і вирішення конфліктів, а також до 
мирних переговорів, щоб створювати можливості 
для більшої зґуртованості та здійснення впливу на 
всіх рівнях.

Однак пандемія, пов’язана з COVID-19, помітно 
вплинула на всі аспекти громадського життя, 
зокрема сфери охорони здоров’я, соціальну, 
економічну та політичну сфери, здійснивши 
непропорційний вплив на молодь.
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Криза здійснює безпрецедентний вплив на 
системи освіти у всьому світі, що призводить до 
далекосяжних соціальних наслідків. Понад 160 
країн закрили навчальні заклади, унаслідок чого 
постраждало понад 1,52 мільйона дітей та молоді. 
Викликає стурбованість також і вплив пандемії на 
психічне здоров’я молодих людей. Тривалі періоди 
ізоляції та обмежені можливості пересування 
можуть призводити до зростання емоційної 
нестабільності та підвищеної тривожності.

Від початку спалаху COVID-19, випадки насильства 
щодо жінок і дівчат почастішали, оскільки 
побоювання щодо безпеки, здоров’я і грошей 
призводять до тертя і виникнення напруженості у 
суспільстві, що дедалі більше ускладнюється через 
стиснені умови перебування у замкненому просторі 
з огляду на карантин. 

Подібним чином, пандемія, швидше за все, 
непропорційно негативно вплине на молодих 
мігрантів та біженців, оскільки більше половини 
усіх міжнародних мігрантів – це люди, молодші 30 
років. 

Окрім того, кризові явища на зразок пандемії 
COVID-19 часто загострюють проблеми, з якими і 
так мають справу молоді люди. Якщо взяти до уваги 
припущення про зростання числа безробітних від 5,3 
до 24,7 мільйона людей у всьому світі, негативний 
вплив на працевлаштування молодих людей буде 
значним, оскільки ймовірність втратити роботу 
для молодих людей утричі перевищує цей самий 
показник для дорослого населення.

Ми, представники молодіжних організацій та 
мереж, а також молодих людей у всьому світі, 
учасники Молодіжного форуму Спільноти 
демократій 2020 року, який проводить Румунія, 
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оскільки це є одним із пріоритетних завдань цієї 
країни під час її головування у Спільноті демократій 
на період 2019-2021 років, закликаємо уряди 
дотримуватися наступних демократичних 
цінностей і захищати основоположні права, які 
важливі для молоді, відповідно до принципів 
Варшавської декларації:

Інклюзія – Молоді люди є одним із ключових 
факторів розвитку держави, тож їх інклюзивна 
участь у прийнятті рішень на всіх рівнях сприяє 
підвищенню підзвітності та прозорості діяльності 
уряду. (Принципи 2 і 16)

Права людини – Молодь повинна повної 
мірою користуватися усіма правами людини – 
громадянськими, культурними, економічними, 
політичними і соціальними. Захист цих прав 
означає вирішення конкретних проблем і усунення 
перепон, які стоять перед молодими людьми. 
(Принцип 19)

Різноманітність -  молодь представляє все розмаїття 
суспільства. Молоді люди у цілому повинні брати 
активну участь у житті суспільства, мати право 
на рівний захист закону і не бути об’єктом будь-
яких упереджень (Принцип 10). Різноманітність 
представників молоді – це їхня сила.

Рівність – зменшення соціальної, політичної 
та економічної нерівності дозволить розкрити 
потенціал молоді для здійснення її внеску до життя 
суспільства. Рівень безробіття серед молоді  є одним 
із найважливіших факторів нерівності, з якою 
необхідно боротися. Освіта відіграє ключову роль 
у розвитку та покращенні життя  молодих людей у 
всьому світі. (Принцип 6)
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Свободи – всі молоді люди у  всьому світі повинні 
мати можливість брати учать у суспільному житті 
та користуватися основними свободами, а саме: 
свобода думки, совісті і релігії (Принцип 5); свобода 
переконань і свобода вираження поглядів (принцип 
4); свобода мирних зібрань і об’єднань  (Принцип 9).

Молодь повинна користуватися усіма перевагами 
демократії, проте це буде неможливо без 
верховенства права, незалежної судової системи, 
прозорих і підзвітних урядів, що діють у рамках 
Конституції. (Принципи 12-18)  Спільнота 
демократій – це ексклюзивна платформа, створена 
з метою укріплення демократії, і в ній наша сила, 
спрямована на прискорення подальшої 
демократизації світу – людьми, для людей і разом з 
людьми.

Молодь – важлива складова частина 
інклюзивного суспільства і сильної демократії. 
Прозорі та підзвітні демократичні інститути мають 
вирішальне значення для сприяння участі молодих 
людей у суспільному житті та у прийнятті рішень.

Забезпечення доступу молоді до усіх демократичних 
процесів – це інвестиція у формування 
стабільного майбутнього. Оскільки демократія 
– це безперервний процес адаптації, стійкості та
відданості справі,  ми, молоді люди, прагнемо до
того, щоб стати рівноправними партнерами на
цьому шляху і допомагати захищати демократію
заради щасливого майбутнього для нас усіх.
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