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Det europeiske ungdomsinformasjonscharteret

Forord

Vi lever i et komplekst, digitalisert samfunn og i en sammenvevd verden som byr på utfordringer og muligheter. Tilgang til informa-
sjon og evnen til å analysere og bruke informasjon, er stadig viktigere for unge i og utenfor Europa. Ungdomsinformasjonsarbeid 
hjelper dem å oppnå sine ønsker og ambisjoner og øker deres deltakelse som aktive medlemmer i et samfunn. Informasjonen skal bli 
gitt på en slik måte at den øker ungdommers valgmuligheter og fremmer deres selvstendighet og medvirkning.

Respekt for demokratiet, menneskerettigheter og grunnleggende frihet, innebærer at alle unge mennesker har rett til omfattende, 
objektiv, forståelig og pålitelig informasjon omkring alle relevante spørsmål og behov. Denne retten til informasjon anerkjennes  
i Menneskerettighetene, i Barnerettskonvensjonen, i den Europeiske konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og grunn-
leggende frihet, og i anbefaling nr. (90) 7, CM/Rec(2010)8 and CM/Rec(2016)7 fra Europarådet vedrørende informasjon og veiledning 
for unge mennesker og unges tilgang til rettigheter. Denne retten er også grunnlaget for ungdomsinformasjonsaktiviteter foretatt av 
Den Europeiske Union. 

Generalistisk ungdomsinformasjonsarbeid dekker alle emner som interesserer unge mennesker, og kan inkludere et vidt spekter av 
tjenester: informasjon, veiledning, støtte, coaching, kursing, nettverksbygging og henvisning til spesialiserte tjenester, med mål om 
å engasjere og myndiggjøre unge mennesker. Disse tjenestene kan tilbys gjennom ungdomsinformasjonssentre eller gjennom ung-
domsinformasjonstjenester i andre former. Prinsippene i dette charteret er ment å gjelde innenfor all form for ungdomsinformasjons-
arbeid. De setter en minimumsstandard og kvalitetsmål som bør gjelde i hvert land som elementer i en omfattende, ressurssterk, 
sammenhengende og koordinert tilnærming til ungdomsinformasjonsarbeid, som er en integrert del av ungdomspolitikken.

Det europeiske ungdomsinformasjonscharteret
Vedtatt i Cascais (Portugal) 27. april 2018  
av den 29. generalforsamling i European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
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Prinsipper
1. UAVHENGIG
1.1 Informasjonen som tilbys er omfattende, gir en oversikt over ulike muligheter og er basert på flere og verifiserte kilder. 
1.2 Informasjonen som tilbys er uavhengig av religiøs, politisk, ideologisk og kommersiell innflytelse. 
1.3 Finansieringskilder til ungdomsinformasjon skal ikke gå på bekostning av å følge prinsippene i dette charteret. 

2. TILGJENGELIG
2.1 Ungdomsinformasjonstjenester garanterer lik tilgang.
2.2 Ungdomsinformasjonssentre og -tjenester er lett tilgjengelige, attraktive og synlige for unge mennesker.
2.3 Ungdomsinformasjon er forståelig for unge mennesker.

3. INKLUDERENDE
3.1 Ungdomsinformasjonstjenester er åpne for alle unge mennesker uten noen form for diskriminering.
3.2 Ungdomsinformasjonstjenester er gratis for alle unge mennesker. 
3.3 Ungdomsinformasjonssentre og -tjenester tilstreber å nå alle unge mennesker, på måter som er effektive og passende for ulike  

grupper og behov.

4. BEHOVSBASERT
4.1 Ungdomsinformasjonstjenester er basert på behovene til unge mennesker. 
4.2 Informasjonen som tilbys dekker alle områder som opptar unge.
4.3 Hver enkelt bruker skal behandles individuelt og få personlige svar på sine henvendelser, på en måte som er effektiv og passende.
4.4 Ungdomsinformasjonsstrukturer skal ha nok ansatte til å kunne garantere personlig støtte og tjenester.

5. MYNDIGGJØRENDE
5.1 Ungdomsinformasjonstjenester myndiggjør unge mennesker og styrker deres autonomi. 
5.2 Ungdomsinformasjonstjenester gir unge mennesker mediekompetanse i møte med media og informasjon, slik at de kan bruke 

dette på en trygg og ansvarlig måte.
5.3 Ungdomsinformasjonstjenester fremmer aktivt medborgerskap og deltagelse. 

6. DELTAGENDE
6.1 Unge mennesker deltar i produksjon, formidling og evaluering av ungdomsinformasjon, på ulike nivå og i ulik form.
6.2 Ungdomsinformasjonstjenester tilbyr plattformer for likemannsaktiviteter (“peer-to-peer activities”)
6.3 Unge mennesker oppfordres til å gi tilbakemelding som en integrert del av fortløpende videreutvikling  

av ungdomsinformasjonstjenester. 

7. ETISK
7.1 Ungdomsinformasjonstjenester respekterer unge menneskers rett til privatliv, konfidensialitet og anonymitet.  

Ungdomsinformasjonstjenester tilbyr et trygt miljø for unge mennesker. 
7.2 Kriterier for utvelging av informasjon er offentlig og forståelig. Forfatter og hensikten med informasjonen er tydelig og synlig.
7.3 All informasjon som produseres eller spres er korrekt, fullstendig, oppdatert og verifisert/kvalitetssikret. 

8. PROFESJONELL
8.1 Ungdomsinformasjonstjenester gis på en profesjonell måte av kvalifiserte ansatte.
8.2 Ungdomsinformasjonsarbeidere har mediekompetanse.
8.3 Ungdomsinformasjonstjenester samarbeider med relevante aktører for å identifisere behov, se etter samarbeidsmuligheter, dele 

erfaring og synliggjøre ungdomsinformasjon.
8.4 Ungdomsinformasjonsarbeidere samarbeider lokalt, regional, nasjonalt og på et europeisk og internasjonalt nivå for erfarings- og 

kunnskapsutveksling.
8.5 Ungdomsinformasjonsarbeidere sørger for at unge mennesker har kunnskap og ferdigheter til å bruke de digitale tjenestene som er 

rettet mot dem.

9. PROAKTIV
9.1 Ungdomsinformasjonstjenestene er innovative i valg av strategi, metoder og verktøy for å nå frem til unge mennesker.
9.2 Ungdomsinformasjonsarbeidere følger med på utviklingen, relevant lovverk og holder seg oppdatert på trender blant ungdom.
9.3 Ungdomsinformasjonsarbeidere er proaktive i media og informasjonslandskapet for å sørge for at ungdomsinformasjon av god  

kvalitet er synlig.
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