युवा मािनसह को अिधकारह को नीित
प्र तावना
सबै मािनसह सँग एक जीवनको अिधकार छ िक उनीह लाई ितनीह को पणू र् क्षमता हािसल गनर् िदनेछ, यद्यिप यवु ाह लाई आ नो अिधकारह लाई महससु गनर्को
लािग सबैभ दा ठूलो चनु ौतीह को सामना। Greens ले यो िनि त गनर्पु दर्छ िक उनीह को पालनपोषण छ जसले ितनीह लाई उनीह को समदु ायको सद यह
सरु िक्षत, व थ, उ पादक र आ म-वा तिवक सद यह को पमा िलने अनमु ित िद छ। "यवु ा" को पिरभाषा देश अनसु ार फरक हुने भएकोले यो नीितले "यवु ा मािनस"
लाई जनाउँछ जसलाई संयक्त
ु रा ट्र संघले सांिख्यकीय उ े यह मा 10-24 वषर् उमेरकालाई जनाउन प्रयोग गदर्छ। Greens ले यस नीितको िव तृत याख्यालाई प्रवधर्न
गदर्छ, सके स म ठूलो उमेर समहू लाई अिधकार प्रदान गदर्छ।
ि कोण
यवु ाह सँग नीित िनमार्णमा अिनवायर् पमा वा तिवक आवाज हुनपु दर्छ। यवु ाह ले िव भिर सामािजक र वातावरणीय आ दोलनह मा नेतृ व गिररहेका छन,् िवशेष
पमा जलवायु आ दोलन। उनीह को आवाज, योगदान र अिधकारह भोिलको नेता र िव यापी नागिरकह को पमा समथर्न, समथर्न, र सशक्त हुनपु दर्छ। हामी
िव ास गदर्छ िक यवु ाह दबु ै वतर्मान र भिव य हुन।्
● यवु ाह लाई अझ राम्रो समाजको िनमार्ण गनर् र िवगतका पु ताले िसजर्ना गरे का चनु ौतीह लाई ह ाउन शिक्त िदनपु दर्छ
● यवु ा यिक्तह को प्रितिनिध व गनर्पु दर्छ, थानीय पमा िव यापी पमा, िनणर्य िलने िनकायमा उनीह को भिव यलाई असर गनेर्
● Greens स ब धी नीितह ले कमजोर जोिखममा पनेर् वा हािन हुने खतरामा परे का यवु ाह लाई जोगाउन बचाव र प्रारि भक ह तक्षेपमा जोड िदनपु दर्छ
●

य ता नीितह मा लगानीले आज यवु ा मािनसह लाई मात्र सहयोग पर्ु याउँदैन, तर नीित असफलतासँग स बि धत यिक्तगत, सामािजक र िव ीय
लागतलाई पिन कम गदर्छ

उेय
सबै यवु ा यिक्तह सामदु ाियक जीवनमा र उनीह लाई असर पानेर् नीित र िनणर्यह को िवकास र कायार् वयनमा पणू र् र सिक्रय पमा सहभागी हुने अिधकार हुनेछ।
Greens ले यवु ा मािनसह लाई अवसर र साधनह मा उिचत पहुचँ प्रदान गनेर्छ। यवु ा मािनसह जहाँ उनीह ब ने वा ितनीह को सामािजक-आिथर्क ि थितको
परवाह िबना राम्रो गणु व ा सेवाह को पहुचँ को अिधकार हुनछ
े । Greens ले यवु ा यिक्तह को अिधकारलाई समथर्न गदर्छ र यसलाई वीकार गदर्छ –
● यवु ा यिक्तह को वत त्र अि त वको अपिरवतर्नीय अिधकार छ। यवु ा यिक्तह उनीह का अिभभावक वा अिभभावकको स पि हो नन,् तर
ितनीह को हेरचाह र िनदेर्शनमा छन्
● यवु ा यिक्तह को बाँ नको लािग पयार् भोजन, आ य िव तृत वा य देखभाल, र अ य आधारभतू अपिरहायर् अिधकारह को प्रावधान माफर् त
अिधकार छ
● यवु ा यिक्तसँग दु पयोग, हािनकारक लागपू दाथर्, िहसं ा, वातावरणीय जोिखम, उपेक्षा र शोषणबा जोिगने अिधकार छ
● यवु ाह सँग सरु िक्षत र पोषण वातावरणमा िवकास गनेर् अिधकार छ
● यवु ा मािनसह संग एक िशक्षा को अिधकार छ िक उ जे क, प्रासंिगक, सल
ं ग्न र यो आ नो सीखने को प्राकृ ितक छा लाई बढावा िद छ, िवशेष गरी
मिहला र के ीह
● अिवभावक, िशक्षक र अ य सहयोगीह ले यवु ा यिक्तको शारीिरक, सामािजक, मानिसक र भावना मक िवकासमा मह वपणू र् भिू मका खे छन्
● यवु ा यिक्तह को आफ र आ-आ नो सरकारह मा प्रितिनिध व गनेर् अिधकार छ। यसमा भोि ंग अिधकार र शासकीय पदह को लािग चलाउन प्रो साहन
समावेश हुनपु दर्छ
कायर् योजना
Greens ले नीित र सं था बनाउने छ जसले यवु ा यिक्तह लाई जीवनको सबै पक्षमा भाग िलन प्रो सािहत र समथर्न गदर्छ र नीित िनमार्ण, िनणर्य र नेतृ व कौशल
िवकास गनर् ितनीह लाई म त। सबै कूलह ले िवद्याथीर्ह लाई प्रजाताि त्रक नागिरकता र िनवार्चन प्रिक्रया बु न, र कूल र समदु ायको िनणर्य िलने काममा भाग
िलन सहयोग गनेर् पहलह कायार् वयन गनर्ु आव यक पदर्छ। यसकारण, Greens ले िन न गनेर्छ –
सम वय र सहयोग
● सरकारका सबै तहह बीचका यवु ाह लाई असर गनेर् नीितह मा सम वय र सहयोग सधु ार गनेर्
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● १४ वषर् भ दा मािथका यवु ाह का लािग रोजगारीका अवसरह वृिद्ध गनेर्
● यवु ा मािनसह लाई ेिलिभजन, रे िडयो, िफ मह र
िमिडया िव े षणको लािग पिन सीपह िद नु पदर्छ

रने सिहत आ नै िमिडयामा आ नो अिभ यक्त गनेर् अवसर िदने। यवु ाह लाई यावासाियक

● शैिक्षक सं थानह मा जबरज ती कप रे िवज्ञापनलाई प्रितबि धत गनेर्
● रा य र थानीय सरकारह लाई १४ वषर् भ दा बढी उमेरका कामदारह लाई रोजगारी िदन र सामेल गनर् थप संसाधनह प्रदान गनर्हु ोस् आवास, प्रिशक्षण,
यवु ा मािनसह लाई याय र मिदरा र लागऔ
ू षध उपचार ज ता मह वपणू र् सेवाह प्रदान गनर् १४ वषर् भ दा बढी उमेरका जवानह सल
ं ग्न गनेर्
प्रितिनिध व र योगदान
● यवु ा यिक्तह ले उनीह को समदु ाय र देशको राजनीितक र सां कृ ितक जीवनमा गनेर् िविवध र सकारा मक योगदानलाई पिहचान र प्रवधर्न गनेर्
●

थानीय र समदु ाय बोडर्ह मा यवु ा यिक्तको प्रितिनिध व वा आवाज आव यक छ, र िनणर्य िलनमा उनीह को सल
ं ग्नता

● यो सिु नि त गनर्हु ोस् िक िकशोर आमाबाबल
ु े यापक र राम्रो अनदु ान प्रा सामािजक समथर्न संय त्रह मा पहुचँ गरे का छन्
● पिहचान गनहर्ु ोस् र प्रचार गनर्हु ोस् िक यवु ा यिक्तसँग आफुमा र स बि धत सरकारह मा प्रितिनिध व गनेर् अिधकार छ। यसमा भोि ङ अिधकार र शासकीय
पदह को लािग चलाउन प्रो साहन समावेश हुनपु दर्छ।
● यवु ाह लाई उनीह लाई प्रभाव पानेर् नीितह को िवकासमा सल
ं ग्नताको प्रचार गनेर्
● मतदान उमेर १६ वषर् से गनेर्
● १६ मा सावर्जिनक कायार्लय लािग चलाउन योग्यताको उमेर से गनेर्
वा य र िशक्षा
● यवु ा यिक्तह लाई उनीह को िशक्षाको िदशा र गितमा नपु पाउने अवसर प्रदान गनेर्, उनीह को शैिक्षक सं थानह को स चालनमा नपु सिहत
●

कूलको पाठ्यक्रममा िव तृत र प्रमाण-आधािरत सेक्स, यौन, लिगक पिहचान, शारीिरक वा य, मानिसक वा य, र लागपू दाथर् िशक्षा समावेश गनेर्।
● नागिरक पाठ, मानव अिधकार, वातावरणीय िशक्षा, र कूल पाठ्यक्रम मा द्व द्व समाधान एकीकृ त
● िविवधता, बहुसां कृ ितकता, आपसी स मान, र कूल िशक्षामा अ य नरम सीपह को मू य समथर्न गनेर्
● यवु ाह को क्षमतालाई वत त्र पमा बाँ नको लािग प्रोग्रामह लागू गनर्हु ोस,् ज तै गृह अथर्शा , िव , र अ य "जीवन कौशल"

● एक मह वपणू र् प्राथिमकताका पमा यवु ा यिक्तह को लािग मानिसक वा य सेवाह को पहुचँ सधु ार गनेर्
● द त र मानिसक वा य सेवा सिहत सबै यवु ाह का लािग िनःशु क वा य सेवा प्रदान गनेर्तफर् काम गनेर्
● यो सिु नि त गनर्हु ोस् िक यवु ा यिक्तह , िवशेष गरी यवु तीह को पिरवार िनयोजन सेवाह को पहुचँ छ
● यो सिु नि त गनर्हु ोस् िक कूल र प्रारि भक बा यकाल के द्रह समावेशी छन् र पवू ार्ग्रह, जाितवाद, बदमाशी, डराउने र िहसं ाको उ मल
ू नको समथर्न
गदर्छ।
● यवु ा LGBTIQA + समदु ायमा कलक
ं , िहसं ा र आ मह या कम गनर् यवु ा यिक्तको द्रेणी सगं ठनको साथ साझेदारी गनर् कूलह लाई प्रो साहन िदने।
● सामा यतया कलंक र भेदभाव कम गनर् समदु ाय कायर्क्रमह लागू गनेर्, र िवशेष गरी िलंग, यौिनकता र लिगकता पिहचानको बारे मा
●

यसन मु ाह का साथ यवु ाह का लािग उिचत पनु ः थापना कायर्क्रमह को पहुचँ प्रदान गनेर्

● िवद्याथीर्ह को लािग एक सावर्भौिमक तृतीयक िवद्याथीर् भ ा थापना गरे र समथर्न गनेर्
अिधकार र याय
● यवु ा यिक्तह को लािग वैकि पक सयं त्रह को आव यकता ज तै आपरािधक याय प्रणालीलाई सधु ार गनर्हु ोस,् ज तै सामदु ाियक सेवा
● १६ भ दा कममा आपरािधक िज मेवारको उमेर तोक्नहु ोस,् र ब चाह लाई िहरासतमा राख्न कि तमा १८ भ दा कम उमेर तय गनेर्। Greens ले कुनै पिन
अव थामा मृ यदु डको सजाय समथर्न गदैर्न।
● आव यक छ िक १८ मिु नका जो कोही पिन पिु लस सेलमा वा वय कह को साथ जेल कारागारमा पनर्ु पदैर्न। अलग ब चा वा िकशोर कक्षह प्रदान
गिरनु पछर् ।
● सिु नि त गनहर्ु ोस् िक सबै यवु ा यिक्तह सामदु ाियक जीवनमा र उनीह लाई असर पानेर् नीित र िनणर्यह को िवकास र कायार् वयनमा पणू र् र सिक्रय
पमा सहभागी हुने अिधकार छ।
2

● कम गनर् र यवु ा यिक्तह को थान वा सामािजक-आिथर्क ि थितमा आधािरत सेवाह को पहुचँ गनर् बाधा ह ाउने
● बहुसां कृ ितक, LGBTQIA +, र अ य सीमा तकृ त अ पसख्ं यक समदु ाय सिहत िविवध समदु ायका यवु ा मािनसका आव यकताह स बोधन गनर् सेवा
र कायर्क्रमह प्रदान गनर्हु ोस।्
● यो सिु नि त गनर्हु ोस् िक यवु ा यिक्तह सँग उिचत अिधकारका मा यमबा उनीह को समदु ाय र सरकारको सबै तहमा आ नो अिभ यिक्तको मा यम छ
● जोिखमपणू र् पिरि थितबा संक्रमणमा आउनेह का लािग सरु िक्षत, िकफायती र उपयक्त
ु यवु ाह का लािग सरकारी, सामािजक र िनजी भाडा आवासमा
पहुचँ सिु नि त गनर्हु ोस।्
● बाल म र बाल िववाह प्रितबि धत काननू ह को कडाईका साथ लागू र कडाईका साथ लागू गनेर्
स दभर्:
https://www.greens.org.nz/youth_affairs_policy
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://greens.org.au/vic/policies/youth-policy
https://chronicleofsocialchange.org/news-2/a-vision-for-california-policy-from-youth-in-foster-care/20172
https://www.younggreens.org.uk/
https://www.greenparty.org.uk/green-guarantee/our-promise-to-young-people.html
https://indiagreensparty.org/policies/child-and-youth-development/
https://www.cagreens.org/platform/youth-rights
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0/index.html
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