
 

DECLARACIÓ CONJUNTA SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

DEL JOVENT EN L’ÀMBIT DE L’OSCE 

 

Declaració de joves parlamentaris de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE 

 

Nosaltres, membres joves dels parlaments dels estats participants de l’OSCE, 

ens hem reunit al Consell General d’Andorra a Andorra la Vella per debatre sobre 

la importància de la participació del jovent a l’Assemblea Parlamentària (AP) de 

l’OSCE i per identificar àrees clau de participació dels joves parlamentaris, en 

l’àmbit de l’OSCE i arreu. 

 

Considerant que no s’ha de subestimar el paper del jovent, especialment els 

parlamentaris joves, en l’àmbit de l’OSCE i en el treball de l’AP de l’OSCE, en la 

promoció dels drets humans, la pau i els esforços de seguretat en els fòrums 

nacionals i internacionals, i que aquest paper representa un factor fonamental 

per a la democràcia i la protecció de l’estat de dret, 

 

Considerant que les institucions multilaterals, com ara l’Organització per a la 

Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), l’Assemblea Parlamentària de 

l’OSCE i els parlaments nacionals, han de donar suport a la integració de les 

perspectives dels joves a les seves respectives activitats i polítiques,  

 

Considerant que el reconeixement de la participació del jovent en l’àmbit de la 

seguretat, l’economia, el medi ambient i els desafiaments autoritaris que canvien 

el poder i amenacen la vida dels joves i els drets humans és d’una importància 

cabdal per resoldre els reptes globals i millorar la realització de les nostres idees 

i dels nostres principis compartits,  

 

Considerant que cal establir processos clars i transparents a tots els nivells per 

proporcionar informació i eines de participació accessibles, perquè els joves 

participin políticament i donin un suport adequat a la presa de decisions, 

 

Considerant que caldria desenvolupar una atenció política d’alt nivell, estratègies 

i plans d’acció sobre la inclusió juvenil per tal de trencar els obstacles legals i 

polítics que soscaven la contribució dels joves i el seu compromís cívic actiu,  

 

Observant l’evolució positiva de l’AP de l’OSCE per donar suport als joves, 

mitjançant la nominació d’un representant especial per a la participació juvenil, i 

la creació d’un espai de participació i d’expressió dels joves parlamentaris, 

 

 



 

Hem resolt: 

 

Els respectius parlamentaris representats en aquesta declaració exercirem 

plenament la nostra veu parlamentària per donar suport a les accions enunciades 

en nom de la resolució i perseguirem: 

 

• Animar els joves parlamentaris a participar activament en els debats i el treball 

de l’AP de l’OSCE, així com dels seus Comitès General i Ad Hoc; 

 

• Demostrar respecte als compromisos de l’OSCE i al dret internacional, sempre 

buscant la pau i els mitjans diplomàtics de resolució de conflictes; 

 

• Treballar per enfortir les institucions democràtiques, la transparència, la 

llibertat d’expressió i participació, i l’estat de dret als nostres respectius països, 

per fomentar una generació jove amb un futur just i pacífic en què creure; 

 

• Coordinar els esforços per promoure una agenda juvenil dins l’àrea de 

l’OSCE, donar suport a iniciatives a tots els nivells i aprendre els uns dels 

altres; 

 

• Millorar la recollida i el seguiment de dades fiables que permetin la 

implementació de polítiques concretes i específiques de suport a la inclusió 

dels joves en les accions de pau i seguretat; 

 

• Treballar per establir plans d’acció i objectius nacionals en el programa 

governamental per donar suport al jovent, amb la necessitat d’accions de 

seguiment, com ara la implementació nacional de la Resolució 2250 del 

Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre “Joventut, Pau i Seguretat”; 

 

• Establir mecanismes de rendició de comptes, transparents i efectius, que 

informin del treball de l’OSCE en matèria de joventut a l’Assemblea 

Parlamentària;  

 

• Reforçar el treball per millorar la cooperació i la col·laboració entre l’AP de 

l’OSCE i els estats participants de l’OSCE, les institucions i la missió sobre el 

terreny de l’OSCE en la promoció de la participació del jovent i la integració 

de les perspectives juvenils en el treball i les activitats de l’OSCE, inclosa 

l’adopció de l’Estratègia per a la joventut i del Pla d’Acció de l’OSCE; 

 



• Donar suport a la contribució i la participació del jovent en els processos 

electorals, en les institucions, en la societat civil i en les activitats de 

construcció de pau; 

 

• Promoure les perspectives de gènere i la igualtat en tots els processos polítics 

dels estats participants de l’OSCE i dins l’AP de l’OSCE; 

 

• Promoure i reforçar respostes conjuntes als reptes associats a la seguretat, 

l’economia, el canvi climàtic, la transparència, la corrupció, els drets humans i 

altres, a través de l’apoderament d’organitzacions i grups de la societat civil 

liderats per joves i del suport a una gran participació del jovent en els debats i 

els processos de presa de decisions.  
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