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PES

OM UNGDOMSPLANEN
Den europæiske ungdomsplan (the European Youth Plan, EYP) er De Europæiske Socialdemokraters (PES) flagskibskampagne. Planen indeholder fire
hovedsøjler – JOB, UDDANNELSE, KULTUR og BØRN. Vi kæmper for flere
beskæftigelsesmuligheder for unge, uddannelsesmuligheder for alle, fri
adgang til kultur for alle unge og gode ernæringsforhold, sundhedsydelser
og børnepasning til alle børn.
Vores kampagne bakkes op af premierministre, PES-ledere, medlemspartier
og et bredt netværk af organisationer og partnere, herunder:

Den social

● Young European Socialists
● PES Women
● Den socialistiske og demokratiske gruppe i Europa-Parlamentet
● PES Group i EU‘s Committee of the Regions
● Foundation for European Progressive Studies
● Solidar
Vores nationale ambassadører repræsenterer kampagnen i over 30 lande.
Mød din ambassadør her: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Engager dig i kampagnen ved at besøge youthplan.eu og tjekke
#Act4Youth ud.

PES-forma

Ledere og
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Den socialistiske og demokratiske gruppe i Europa-Parlamentet støtter den europæiske ungdomsplan (EYP)

PES-formandskabets møde vedrørende EYP

EYP har været på dagsordenen til flere møder i PES‘ sociale netværk i Europa

Ledere og premierministre i den progressive familie giver deres tilslutning til den europæiske ungdomsplan
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BESKÆFTIGELSE

KVALITETSJOB OG -UDDANNELSE
TIL UNGE!
Ungdomsgarantien skal gøres permanent
EU‘s ungdomsgarantiprogram garanterer unge et passende job, en læreeller praktikplads eller en mulighed for at fortsætte deres uddannelse inden
fire måneder efter at have afsluttet grundskolen eller forladt sit tidligere job.
Det har været en stor succes. Vi ønsker at gøre garantien permanent, øge
dens bevilling med 5 mia. euro om året (samlet bevilling på 20 milliarder indtil
2020) og hæve aldersgrænsen til 30 år.

PES‘ formand Sergei Stanishev taler ved EYP‘s
introduktionskampagne

UDDANNELSE

ERASMUS FOR ALLE!
Adgangsmulighederne til udvekslingsprogrammerne skal udvides
Erasmus+ er en af EU‘s succeshistorier. Programmet tilbyder livsforandrende
udvekslingsmuligheder for unge, udvider deres horisonter og bidrager til at
forme både deres europæiske medborgerskab såvel som deres fremtidige
karriere. Men kun få mennesker kan drage fordel af programmet. Vi ønsker
at udvide adgangsmulighederne og styrke finansieringen af Erasmus+,
så gymnasieelever, tekniske og erhvervsmæssige lærlinge kan drage større
nytte af programmet.
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KULTUR

KULTUR SKAL VÆRE TILGÆNGELIGT
FOR ALLE!
Europæiske „kulturchecks“ til alle unge
Unge bør tilskyndes til at deltage i kulturelle aktiviteter og engagere sig
i kulturarv og -værdier. Vi ønsker at introducere europæiske ungdomschecks til kulturelle aktiviteter – fri adgang til kulturelle begivenheder
og steder for alle unge i EU. Initiativer, der minder om denne kulturcheck,
er allerede under udvikling i lande som Italien og Malta, hvor de er blevet
introduceret af de socialistiske regeringer.

BØRN

BØRN SKAL LØFTES UD AF FATTIGDOM
Introducing a European Child Guarantee
Mere end hvert fjerde barn risikerer at leve i fattigdom eller opleve social
udstødelse. Vi kan ikke længere tolerere disse forhold. Vi opfordrer til, at
EU udvikler en europæisk børnegaranti, der sikrer, at alle europæiske børn,
der er indenfor risikogruppen for fattigdom, har adgang til gratis kvalitetssundhedsydelser, gratis kvalitetsundervisning, gratis kvalitetsbørnepasning,
rimelige boligforhold og tilstrækkelig ernæring.
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#ACT4YOUTH-KAMPAGNEN INDTIL NU

I NOVEMBER 2016 AFHOLDT VI VORES FØRSTE „ACTION DA
ARRANGEMENTET FIK TILSLUTNING AF OMKRING 122 KAM
Vores næste større kampagnedag er 19. maj 2017.
Engager dig ved at besøg

Prag, Tjekkiet

Wien, Østrig

Madrid, Spanien

Amsterdam, Holland

Modena, Italien

Frankrig
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CTION DAY“ I FORBINDELSE MED UNGDOMSPLANEN, OG
G 122 KAMPAGNER FORDELT OVER 85 BYER I 31 LANDE.

Montenegro

Sarajevo, Bosnien og Hercegovina

Holland

Nordirland

Madrid, Spanien

Piatra Neamţ, Rumænien
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STØT OS
Slut dig til #Act4Youth-kampagnen, og hjælp os med at kæmpe for:
● en permanent ungdomsgaranti
● Erasmus for alle
● Europæiske kulturchecks
● en europæisk børnegaranti
Følg #Act4youth på sociale medier, og besøg www.youthplan.eu
Bliv PES-aktivist på www.activists.pes.eu
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DEN EUROPÆISKE
UNGDOMSPLAN

Denne publikation har modtaget økonomisk støtte fra Europa-parlamentet. Eneansvar ligger hos forfatteren,
og Europa-Parlamentet er ikke ansvarlig for den anvendelse oplysningerne heri måtte afstedkomme.

Se vores seneste nyheder på www.pes.eu

