VERKLARING VAN PARAMARIBO
INZAKE
DE TOEKOMST VAN JONGEREN IN DE CARIBISCHE GEMEENSCHAP
Wij, de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM), bijeen in Hotel Torarica,
te Paramaribo, Suriname, op 30 januari 2010, ter gelegenheid van een Speciale Regionale
Topconferentie over Jongerenontwikkeling:
Beseffende dat regionale integratie de sleutel is tot de optimale ontwikkeling van zowel de
kleine ontwikkelingslanden van de Gemeenschap als de regionale bevolking, waarvan de
meerderheid jonger is dan 30 jaar;
Bevestigende onze overtuiging dat de unieke kijk op zaken, creativiteit, energie en overige
kwaliteiten die de jongeren bezitten essentiële elementen zijn voor maatschappelijke
verandering, technologische vernieuwing en ontwikkeling, en hen waardevolle aanwinsten en
nuttige partners in ontwikkeling doen zijn en geen problemen die opgelost moeten worden;
Toejuichend dat 2010 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van
de Jeugd, wat het belang verhoogt van deze eerste Speciale Top van CARICOMRegeringsleiders over Jongerenontwikkeling en het rapport van de CARICOM-Commissie voor
Jeugdontwikkeling;
Geïnspireerd door de historische bijdragen van de Caribische jongeren aan sociale,
technologische, politieke en zelfs economische verandering binnen deze regio en daarbuiten;
Erkennende het ondermijnend effect van armoede, sociale ongelijkheden en marginalisatie
op de gezondheid en het welzijn van jongeren, de invloed van globalisatie op traditionele
waarden en attitudes, en de tweeledige invloed van wereldwijde informatie- en
cultuurstromen op de risico’s voor en de dromen, aspiraties en kwetsbaarheid van jongeren;
Gedreven door de vastberadenheid de Regionale Strategie voor Jongerenontwikkeling te
versterken ter bevordering van, in het bijzonder, burgerschap en de Caribische identiteit;
gezondheid, bescherming en welzijn van jongeren; nieuw en jong leiderschap, governance en
participatie, sociale en economische empowerment, productiviteit en de competitiegeest;
Ten volle overtuigd van de voordelen te ontlenen aan de institutionele versterking en
scherpere profilering van departementen belast met Jeugdzaken, Nationale Jeugdraden, het
CARICOM-Jeugdambassadeursprogramma en andere structuren van jongeren-governance;
Erkennende de historische bijdragen van het Gemenebest Jeugdprogramma Commonwealth
Youth Programme (CYP), het VN-bevolkingsfonds United Nations Population Fund (UNFPA), het
VN-ontwikkelingsprogramma United Nations Development Programme (UNDP), de VNkinderrechtenorganisatie United Nations Children’s Fund (UNICEF) en andere
ontwikkelingspartners aan de ontwikkeling en empowerment van de Caribische jongeren, de
opzet van jeugd- en jongerenwerk als een vrij beroep en de versterking van
Jongerenorganisaties/NGO’s en Departementen belast met Jeugdzaken;
Onderschrijvend de hoofdaanbevelingen van de CARICOM-Commissie voor Jeugdontwikkeling
ten aanzien van de CSME, jongeren-governance, ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen,
sport en cultuur;
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Verklaren:
•

Dat wij voornemens zijn de rol van jongeren in de Caribische ontwikkeling uitdrukkelijk te
erkennen en duidelijk te formuleren in het gewijzigde Herziene Verdrag van Chaguaramas;
en ons ervan te overtuigen dat deze rol wordt verankerd in de nationale en regionale
ontwikkelingsstrategieën, samen met bepalingen voor jongeren-mainstreaming,
partnerschap tussen jongeren en volwassenen, en jongerenparticipatie in alle sectoren;

•

Dat wij het feit toejuichen dat de Verenigde Naties 2010 hebben uitgeroepen tot het
Internationaal Jaar van de Jeugd, mede omdat hierdoor meer reliëf wordt gegeven aan
het symbolisch belang van deze eerste Speciale Top van CARICOM-Regeringsleiders over
Jongerenontwikkeling en de tijdigheid van het rapport van de CARICOM-Commissie voor
Jeugdontwikkeling (CCYD);

•

Dat wij acties gericht op het vaststellen van een duidelijk omschreven onderzoeks- en
beleidsagenda als kader voor de empowerment en ontwikkeling van jongeren in de regio
ondersteunen, op grond van de informatie aan ons verstrekt via de diverse
onderzoeksdocumenten uitgebracht voor de CCYD als onderdeel van haar navorsingen;
aangevuld door een centraal mechanisme voor de opslag en analyse van onderzoeks- en
beste-praktijkgegevens; en met de ondersteuning van de ontwikkelingspartners en donors
in de regio;

•

Dat wij gecommitteerd zijn aan initiatieven voor het tot stand brengen van een
massabeweging van jonge mensen ter ondersteuning van de regionale integratie en het
vorm geven aan een gevoel van gemeenschappelijke identiteit en lotsbestemming via
mechanismen en strategieën zoals ICT, door jongeren geleide netwerken voor
pleitbezorging en sensibilisering van leeftijdsgenoten, jongerenuitwisselingen, sport en
cultuur;

•

Dat wij onze volle ondersteuning geven voor het controleren van departementen belast
met Jeugdzaken en voor het ontwikkelen, halverwege 2011, van uitgebreide
herstructureringsplannen op basis van regionale richtlijnen die onder andere betreffen het
coördineren van initiatieven voor jongerenontwikkeling op nationaal vlak; jongerenmainstreaming; strategische planning en bewijsgerichte / onderzoeksgedreven
programmering; het vormen van strategische allianties en implementatie van
partnerschappen met jongerenorganisaties/NGO’s/CBO’s en ontwikkelingsagentschappen;
het coördineren van de implementatie van de Regionale Strategie voor
Jongerenontwikkeling; en het vertalen van het regionaal beleid naar nationale actie;

•

Dat wij krachtig ondersteunen de aanbeveling om de onderzoeksbevindingen van de
Commissie voor Jeugdontwikkeling te gebruiken voor het versterken van de Regionale
Strategie voor Jongerenontwikkeling en het ontwikkelen van aanvullende CARICOMdoelen, doelstellingen en indicatoren voor Jongerenontwikkeling als wenselijke resultaten
voor welzijn en empowerment van jongeren;

•

Dat wij ons verplichten tot het erkennen en stimuleren van voortreffelijk jongerentalent,
uitmuntendheid en vrijwilligerswerk door middel van het instellen van een regionaal
jongeren-award op het niveau van de Orde van de Caribische Gemeenschap en een van
meerdere agentschappen uitgaand Programma inzake regionale jongeren-awards en
incentives;
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•

Dat wij onze ondersteuning zullen geven aan beleidslijnen en programma’s voor het
aantrekken van het creatieve intellect en de creatieve energie van een gediversifieerde
jongerenpopulatie bij het trotseren van de uitdagingen van de globalisatie en de CSME, en
het ontwikkelen van nationale en regionale jongeren-governance-netwerken met duidelijk
geformuleerde rollen voor de Nationale Jongerenraden, CARICOM-Jeugdambassadeurs en
andere nationale en regionale structuren.

•

Dat de onderlinge verwevenheid van onderwijs, gezondheid, arbeid en andere gebieden
binnen de sociale sector vereisen dat invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van
jongeren-mainstreaming, de ontwikkeling van samenwerkende multi-sectorale strategieën
en de coördinatie en harmonisering van de inspanning van de publieke en private sectors,
het maatschappelijk middenveld en de ontwikkelingspartners;

•

Dat wij beloven aandacht te besteden aan de gender-dimensie in al onze programma’s die
gericht zijn op de ontwikkeling en empowerment van jongeren en om de rol van de media
als een verantwoordelijke partner in al onze inspanningen tot het empoweren en
ontwikkelen van jonge mensen te omarmen;

•

Dat wij onderschrijven de voorstellen voor het ontwikkelen, in overleg met regionale en
internationale agentschappen en donoren, van de modaliteiten voor een duurzaam
regionaal mechanisme voor het financieren van de operationalisatie en implementatie van
de verbintenissen voortvloeiende uit deze Speciale Top over Jongerenontwikkeling; en
voor het versterken van de capaciteit van het jongerenbureau CARICOM Youth Desk voor
het begeleiden van de implementatie en bewaking van de Regionale Strategie voor
Jongerenontwikkeling en van deze Verklaring;

•

Dat wij het krachtig voornemen hebben de initiatieven op te voeren voor het vieren van
de Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus 2010 evenals de Caribische
Jongerendag op 30 september 2010.

Paramaribo, Suriname
30 januari 2010
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