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een oproep tot
Verandering op 
het platteland en
beschermde natuurgebieden

in europa



Wij kunnen mee helpen bouwen aan 

participerende, actieve en

 open minded  communities.

we moeten meer zelfvoorzienende, 
gevarieerde en veerkrachtige 
plattelandsgemeenschappen 

Creëren in heel europa.

Beschermde natuurgebieden spelen 
hierin een centrale rol. Volgens ons is 
dit niet mogelijk zonder de  
betrokkenheid van jonge mensen bij 
de ontwikkeling van natuurgebieden, 
biodiversiteit en  ‘communities’ op het 
platteland.

Jongeren brengen nieuwe en creatieve 
ideeën mee om de plattelandsgebieden in 

stand te houden. 

wij willen in Contact komen met 
elkaar, met jong en oud, generatie 

overstijgend. We willen onze ideeën 

delen met iedereen. 

Wij willen onze omgeving beschermen en behouden. Wij willen een sterke Band met de naTUur ontwikkelen, voor een positieve invloed op onze gezondheid en welzijn.
We moeten de kans krijgen om op het platteland te blijven wonen en om onze  TRADITIES te behouden. Op die manier kunnen we de vergrijzing op het  platteland deels tegengaan.  Het gebied zal opbloeien en verjongen, waardoor we een duurzame samenleving kunnen opbouwen.

Dit manifest is geschreven door jongeren uit verschillende delen van 
Europa. Niet alle hier geschetste problemen of voorgestelde 
oplossingen zijn van toepassing op de Nederlandse situatie. Dit 
"Jongeren Manifest" biedt zeker handvatten en inspiratie om aan de slag 
te gaan met het meer betrekken van jongeren. Wilt u meer weten? Neem 
gerust contact op met de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger in 
het bestuur van Europarc via youth@europarc.org. Of natuurlijk met 

Junior Rangers of andere jongeren in uw gebied. 
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SAMEN MET U WILLEN WE WERKEN 
AAN ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE 

TOEKOMST.

luister naar de stem van jongeren. 
Geef ons de kans om het voortouw te nemen.

Plattelandsorganisaties 
en beleidsmakers: 
kijk naar de toekomst!  

Dit Manifest biedt ideeën en inspiratie voor 
beleidsmakers in beschermde natuurge-
bieden en op het platteland. Met dit Mani-
fest willen we ervoor zorgen dat jongeren 
betrokken worden en een stem krijgen. 
 
Er is een duidelijke, gecoördineerde aanpak nodig om 
jongeren te betrekken bij plattelandsgemeenschappen 
en de natuur. Dit is niet alleen belangrijk voor iedereen 
die nu leeft, maar ook voor alle generaties na ons.   

Plattelandsgemeenschappen lijden aan leegloop; 
innovatieve projecten en gelijke kansen zijn nodig om 
zelfstandig wonen mogelijk te maken en om te bouwen 
aan een evenwichtige en gezonde economie voor 
iedereen. 

Jongeren zijn creatief en hebben verbeeldingskracht. Het 
is belangrijk deze talenten te koesteren, zodat jongeren 
zich kunnen ontwikkelen tot beschermers van onze 
natuurlijke landschappen. 

Wij willen laten zien dat we GEVEN
om de natuur en onze cultuurhistorie. 
Dat we onderdeel uitmaken van de 

samenleving.

1 DE STEM VAN JONGEREN
2 LEVEN

3 LEREN

4 WERKEN
5 OPROEP TOT ACTIE
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STEM VAN
JONGEREN

Jongeren zijn de toekomst van 
beschermde natuurgebieden in Europa. 
Wij vinden het belangrijk om onze 
plattelandsgebieden te behouden maar 
zijn ondervertegenwoordigd in het 
besluitvormingsproces.

Wij willen VERBINDING maken met onze  
GEMEENSCHAP. Wij kunnen en willen input geven en 
veranderingen doorvoeren als we daar de kans voor 
krijgen. 

Wij kunnen vernieuwende oplossingen DELEN om een 
op technologie gebaseerde generatie te betrekken.  

Wij kunnen de volgende generatie in  hun KRACHT 
zetten om vaardigheden te ontwikkelen die hen 
voorbereiden op een ACTIEVE ROL ALS 
TOEKOMSTIGE LEIDERS van onze beschermde 
natuurgebieden en communities.

Wij willen GEHOORD worden en het 
VERTROUWEN krijgen om betrokken te 

zijn bij besluitvorming. 

Communicatie

wat wij van jullie verwachten

• ZET JEUGDRADEN OP om ideeën en 
behoeften bij lokale en landelijke 
beleidsmakers te krijgen. 

• Bied jongeren een bestuursfunctie aan.

• RICHT EEN FONDS OP voor projecten die 
bedacht en uitgevoerd worden door jongeren. 

• Geef handvatten aan volwassen 
bestuursleden zodat zij de jongerenvertegen-
woordiging BEGRIJPEN.

• Gebruik online platforms om jongeren 
vragen te stellen en hun mening te peilen over 
onderwerpen. Organiseer daarnaast 
bijeenkomsten om jongeren te BETREKKEN bij 
bepaalde problemen en bewustwording te 
vergroten.

• STEL JONGERENGROEPEN IN STAAT om hun 
mening en zorgen te DELEN en via traditionele 
media onder de aandacht te brengen van een 
ouder publiek.
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LEVEN

Door jongeren te ondersteunen om op het 
platteland te blijven wonen, help je ons 
om in CONTACT te blijven met onze 
GEMEENSCHAP en onderdeel te zijn van 
TOEKOMSTIGE ontwikkelingen.  

Plattelandsgebieden zijn vaak moeilijk te bereiken. 
Jongeren moeten met elkaar in CONTACT komen in de 
echte en virtuele wereld om zich goed te voelen. 

De maatschappij kan het zich niet veroorloven dat 
jongeren de landelijke gebieden blijven verlaten.

Wij hebben STEUN nodig om deel 
uit te maken van de 

GEMEENSCHAP en aan de 
TOEKOMST te werken.

• Bied jaarrond OPENBAAR VERVOER aan. Dit 

beschermde natuurgebieden, landelijke en 
lokale overheden, bedrijven en toeristen.

• VERBETER de aansluiting op het internet om 
innovatieve bedrijfsconcepten en sociale 
modellen te ontwikkelen.

• CREËER actieve reis-netwerken en initiatieven 

gezondheid en welzijn te verbeteren. Hiermee 
wordt meteen een positieve bijdrage geleverd 
aan het tegengaan van de klimaatverandering.

• Veel jonge mensen willen op het platteland 
blijven wonen. Voer een regeling in om 
jongeren in staat te stellen producten en 
diensten tegen een gereduceerd tarief aan te 

platteland mogelijk te maken.

• Jongeren maken deel uit van de cultuurhistorie 
en geschiedenis van een gebied. Maak CONTACT 
met ze en bied aantrekkelijke activiteiten en 
sociale activiteiten die ervoor zorgen dat ze leren 
over – en DEELNEMEN aan – het culturele 
erfgoed en de geschiedenis van hun gebied.

• Ontwikkel intergenerationele maatjespro-
gramma’s om het isolement op het platteland 
te doorbreken en een gevoel van saamhorig-
heid op te bouwen. Jongeren kunnen hun 
kennis van technologie en sociale media 
DELEN; ouderen kunnen hen helpen bij het 
LEREN van plattelandsvaardigheden.

• CREËER leuke, veilige plaatsen voor jongeren 
om met elkaar in CONTACT te komen.

gemeenschapinfrastructuur
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Betaalbaarheid

• Ontwikkel een huisvestingsplan voor jongeren 
met een laag inkomen die in de nabijheid van 
beschermde natuurgebieden wonen en/of 
werken. Er moeten zowel korte termijn- als 
permanente opties worden geboden op het 
vlak van werkgelegenheid.
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Wij willen meer zelfvoorzienende, 
gevarieerde en veerkrachtige 
plattelandsgemeenschappen in heel 
Europa creëren. Wij willen ons lokale 
culturele en natuurlijke erfgoed leren 
kennen, ervoor zorgen, ondersteunen en 
DELEN met anderen.
 
Toegang tot academisch-, praktisch-, en 

jongeren te ondersteunen en hun interesse in carrières 
in het buitengebied aan te wakkeren.

Wij willen VERBINDING maken met ons GEBIED en de 
opgedane kennis gebruiken om onze GEMEENSCHAP 
verder te ontwikkelen.

Wij hebben investeringen nodig in de vorm van training, 
voor nu en onze TOEKOMST.

Geef WIJSHEID en INSPIRATIE 
door aan jongeren.

• CREËER kansen voor jongeren, vanaf jonge 
leeftijd, om meer te weten te komen over 
natuur en cultureel erfgoed. Dit kan bijvoor-
beeld door middel van vrijwilligerswerk, het 
Junior Ranger programma en deelname aan 
activiteiten van natuurorganisaties.

• Maak een VERBINDING tussen lokale 
scholen en natuurgebieden, train de 
docenten, realiseer bezoek van boswachters 
aan scholen en organiseer educatieve 
uitstapjes.

• ONTWIKKEL educatieve middelen over 
onze natuurlijke omgeving, waarmee 
leraren buiten les kunnen geven. 
 

• CREËER een sociaal platform en een 
activiteitenaanbod in natuurgebieden en 
plattelandsgemeenten om jongeren met elkaar 
te verbinden.

meer
natuureducatie

• VERZORG cursussen over 
ondernemerschap voor jongeren, zodat ze 
leren over zelfstandig ondernemerschap en 
het opbouwen van een eigen bedrijf.

• Breng plattelandsbedrijven en voortgezet 
onderwijs met elkaar in VERBINDING om 
jongeren te informeren over loopbanen in 
landelijke gebieden, en om speciale training 
en werkervaring te bieden. 

meer ondersteuning

inspireer
Interesse

LEREN
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manier om milieubewustzijn te STIMULEREN 
en gebruik jongerenambassadeurs om 
berichten en inhoud hierover te promoten.
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WERKEN
Wij GELOVEN dat het bieden van banen en 
het ontwikkelen van de lokale economie 
niet ten koste mag gaan van de natuur; 
tegelijkertijd mag de noodzaak van 
milieuvriendelijk bouwen NIET tot gevolg 
hebben dat het onbetaalbaar wordt voor 
de lokale bevolking om in het 
buitengebied te wonen en leven. 

Succesvolle initiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid voor jongeren moeten daarom creatief, 

duurzame kansen op werk opleveren.

Alle jongeren zijn CREATIEF en 
hebben VERBEELDINGSKRACHT. 
Koester onze talenten, zodat wij 

ons kunnen ontwikkelen tot 
ondernemers. 

• Jongeren willen werken. Het is belangrijk dat 
bedrijven en organisaties in natuurgebieden en 
plattelandsgemeenschappen kansen bieden 
aan jongeren. Dat kan door het aanbieden van 
stageplaatsen, opleidingstrajecten en banen na 
schooltijd, in de avonduren en in het weekend 
zodat jongeren ervaring kunnen opdoen. 

• CREËER samenwerking tussen scholen en 
lokale bedrijven om banen voor jongeren te 
realiseren. Deze banen zouden persoonlijke 
ontwikkeling, kans op hoger loon en referenties 
op het CV moeten bieden.

• Bied regelingen voor jongeren aan via scholen 
en hogescholen, die het mogelijk maken dat 
jongeren hun eigen plattelandsbedrijf kunnen 
opbouwen. 

• DEEL de ervaringen van inspirerende jonge 
mensen en succesvolle plattelandsondernemers 
uit Europa en nodig hen uit om lezingen te geven 
op scholen, jeugdclubs en plaatselijke jongeren 
ontmoetingsplekken.  

• Betaal tenminste het minimumloon aan alle 
werknemers op het platteland om de hoge 
woon- en vervoerskosten te kunnen betalen.

lage lonen

opties voor trainingenopties voor banen
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• Werkgevers kunnen tegemoet komen aan de 
hoge kosten van levensonderhoud in 
plattelandsgemeenten door een bijdrage te 
leveren aan huisvestingskosten, het bieden van 
doorgroeimogelijkheden en het bieden van 
opleidingsmogelijkheden.  
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ONZE VRAAG NAAR

 ACTIE
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Het EUROPARC
Jongeren Manifest
in actie - laten we 
samen een duur-
zame toekomst
vormgeven!

Leg nu contact met 
lokale jongeren, 

bezoek scholen en 
jongerenclubs. Moedig 
hen aan om hun ideeën te 

delen en zo hun 
leeftijdsgenoten te inspireren 

om samen initiatieven te 
nemen. 
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Blijf in contact met EUROPARC om uw 
ervaringen en jongerenprojecten te delen op 

een Europees niveau – leer en inspireer!

youth@europarc.org

facebook.com/europarcyouthmanifesto

europarc.org/youth-manifesto

#EUROPARCyouthmanifesto

Vraag indien nodig 
subsidie aan om 

jongeren te betrekken 
en vraag de 

communities om 
hulp. 

Rapporteer en 
publiceer uw 

ideeën, voortgang 
en resultaten via 
lokale en sociale 

media.

Volg en evalueer 
gemaakte stappen en 

deel verantwoorde-
lijkheid met jongeren.

Selecteer samen de kwesties 
uit het Manifest die prioriteit 
hebben voor uw gebied en 
begin samen met de 

ontwikkeling van een 
project. Werk aan gedeeld 
begrip over lokale behoeften 

en mogelijke oplossingen

Breng uw projectplannen 
tot uitvoering - ontwikkel 

kansen voor jonge 
leiders en betrek de jonge 
partners bij bestuurlijke 

ontwikkelingen.
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We kijken er naar uit 
om samen te werken 
aan een dynamische 
toekomst 

Alle projecten die uit dit EUROPARC Jongeren 
Manifest voortkomen, moeten streven naar de 
hoogste duurzaamheidsstandaard en het 
tegengaan van klimaatverandering. 

voor jongeren, natuur en 
onze plattelandsgebieden.
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ありがとう!  
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EUROPARC Jongeren Manifest Team
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