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Europees Charter voor jeugdinformatie

Preambule

We leven in een complexe, gedigitaliseerde samenleving. En onze sterk geglobaliseerde wereld biedt veel uitdagingen en kansen. Toe-
gang tot informatie en skills om informatie te analyseren en te gebruiken worden steeds belangrijker voor kinderen en jongeren. Jeugdin-
formatiewerk helpt kinderen en jongeren om hun ambities waar te maken en bevordert hun participatie aan de samenleving. Informatie 
moet zo worden verstrekt dat het de keuzemogelijkheden voor kinderen en jongeren vergroot en dat het hun autonomie bevordert.

Respect voor democratie en mensenrechten impliceert dat kinderen en jongeren recht hebben op, en toegang krijgen tot begrijpelijke,  
objectieve, en betrouwbare informatie over al hun vragen en noden. Dat recht op informatie is erkend in:

• de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

• het Kinderrechtenverdrag

• Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden 

• in Aanbevelingen nr. (90) 7, CM / Rec (2010) 8 en CM / Rec (2016) 7 van de Raad van Europa betreffende  
informatie en advies voor kinderen en jongeren en hun toegang tot rechten. 

Dat recht is ook de basis voor jeugdinformatie-initiatieven vanuit de Europese Unie.

Generalistisch jeugdinformatiewerk omvat alle onderwerpen die kinderen en jongeren interesseren en neemt verschillende vormen 
aan:  informeren, begeleiden, ondersteunen, coachen, trainen en doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Het doel is altijd om  
kinderen en jongeren te engageren en te empoweren. De activiteiten worden uitgevoerd door jeugdinformatiecentra of andere jeugd-
informatiediensten. De principes van dit Charter zijn van toepassing op alle vormen van generalistisch jeugdinformatiewerk. Ze vor-
men een basis voor minimumnormen en kwaliteitseisen die in elk land tot stand gebracht moeten worden. En dat in functie van een 
uitgebreide, coherente, onderbouwde en gecoördineerde aanpak van jeugdinformatiewerk als integraal onderdeel van jeugdbeleid.

Europees Charter voor jeugdinformatie
Goedgekeurd in Cascais (Portugal) op 27 april 2018  
door de 29ste Algemene Vergadering van ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency)
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Principes
1. ONAFHANKELIJK
1.1 De aangeboden informatie biedt een overzicht van de verschillende beschikbare mogelijkheden en is gebaseerd op pluralistische  

en gecheckte bronnen.
1.2 De informatie is onafhankelijk van enige religieuze, politieke, ideologische of commerciële invloed.
1.3 Financieringsbronnen voor jeugdinformatie hebben geen invloed op de principes van dit Charter. 

2. TOEGANKELIJK
2.1 Jeugdinformatiediensten garanderen gelijke toegang.
2.2 Jeugdinformatiecentra en -diensten zijn makkelijk toegankelijk, aantrekkelijk en zichtbaar voor kinderen en jongeren.
2.3 Jeugdinformatie is begrijpelijk voor kinderen en jongeren.

3. INCLUSIEF
3.1 Jeugdinformatiediensten staan open voor alle kinderen en jongeren zonder enige vorm van discriminatie.
3.2 Jeugdinformatiediensten zijn gratis voor alle kinderen en jongeren.
3.3 Jeugdinformatiecentra en -diensten streven ernaar alle kinderen en jongeren te bereiken op een effectieve manier, afgestemd  

op de noden van verschillende, specifieke groepen.

4. BEHOEFTEGESTUURD
4.1 Jeugdinformatiediensten baseren zich op de noden van kinderen en jongeren.
4.2 De beschikbare informatie heeft betrekking op alle onderwerpen die voor kinderen en jongeren van belang zijn.
4.3 Elke gebruiker wordt gerespecteerd als individu en het antwoord op elke vraag wordt gepersonaliseerd op een effectieve  

en aangepaste manier.
4.4 Jeugdinformatiestructuren beschikken over voldoende personeelsmiddelen om een gepersonaliseerde aanpak te garanderen.

5. EMPOWEREND
5.1 Jeugdinformatie empowert kinderen en jongeren en bevordert hun autonomie.
5.2 Jeugdinformatiediensten reiken kinderen en jongeren media- en informatieskills aan om veilig en verantwoord te kunnen handelen. 
5.3 Jeugdinformatiediensten promoten actief burgerschap en participatie.

6. PARTICIPATIEF
6.1 Kinderen en jongeren worden betrokken bij de productie, verspreiding en evaluatie van jeugdinformatie, op verschillende niveaus  

en in verschillende vormen.
6.2 Jeugdinformatiediensten ondersteunen (platformen voor) peer-to-peer-activiteiten.
6.3 Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om feedback te geven, wat zorgt voor een voortdurende ontwikkeling van  

de jeugdinformatiediensten.

7. ETHISCH
7.1 Jeugdinformatiediensten respecteren het recht op privacy, vertrouwelijkheid en anonimiteit en scheppen een veilige omgeving voor 

kinderen en jongeren. 
7.2 Criteria voor het selecteren van informatie worden openbaar en transparant gemaakt. De auteur en het doel van de informatie zijn 

duidelijk en zichtbaar.
7.3 Alle geproduceerde of verspreide informatie is correct, volledig, actueel en gecheckt.

8. PROFESSIONEEL
8.1 Jeugdinformatiediensten worden op professionele wijze aangestuurd door getraind personeel.
8.2 Jeugdinformatiewerkers hebben sterke media- en informatieskills.
8.3 Jeugdinformatiediensten werken samen met relevante stakeholders om behoeften te identificeren, naar synergiën te zoeken,  

expertise te delen en jeugdinformatie zichtbaar te maken.
8.4 Jeugdinformatiewerkers werken op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau samen. Ze delen expertise  

en goede praktijken. 
8.5 Jeugdinformatiewerkers zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kennis en vaardigheden hebben om de digitale diensten  

te gebruiken die op hen zijn gericht.

9. PROACTIEF
9.1 Jeugdinformatiediensten zijn innovatief in hun strategieën, methoden en instrumenten om kinderen en jongeren te bereiken.
9.2 Jeugdinformatiewerkers zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, relevante actuele wetten en jongerentrends.
9.3 Jeugdinformatiewerkers zijn proactieve spelers in het media- en informatielandschap en zorgen zo dat kwaliteitsvolle  

jeugdinformatie zichtbaar is.

Deze tekst is een vertaling van het European youth information Charter.
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