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PES

OVER HET JONGERENPLAN
Het Europees Jongerenplan is de grootste campagne van de Partij van de
Europese Sociaaldemocraten (PES). Het plan omvat 4 grote pijlers: BANEN,
ONDERWIJS, CULTUUR en KINDEREN. We strijden voor meer baankansen
voor jongeren, toegankelijk onderwijs voor iedereen, gratis toegang tot
cultuur voor alle jonge mensen en gezonde voeding, gezondheidszorg en
opvang voor alle kinderen.
Onze campagne wordt ondersteund door regeringsleiders, PES-leiders,
aangesloten partijen en een groot netwerk van organisaties en partners,
waaronder:

De partij v

● Young European Socialists (koepelorganisatie Europese
Jonge Socialisten)
● PES Women (vrouwenorganisatie van de PES)
● De Socialisten & Democraten (S&D) in het Europees Parlement
● PES-groep in het Comité van de Regio’s van de EU
● Stichting voor Europese Progressieve Studies
● Solidar
Onze nationale ambassadeurs vormen het gezicht van onze campagne
in meer dan 30 landen. Kom hier met ons kennismaken:
http://youthplan.eu/en/ambassadors

Vergaderin
bespreekt

Wil je ook je steentje bijdragen, bezoek dan onze site youthplan.eu en
bekijk #Act4Youth.

Regeringsl
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De partij van de Socialisten & Democraten (S&D) in het Europees Parlement steunt het Europees Jongerenplan (EYP)

Vergadering van het PES-voorzitterschap
bespreekt het Europees Jongerenplan

Het Europees Jongerenplan stond op de agenda van verschillende vergaderingen
van het Europees Sociaal Netwerk van de PES

Regeringsleiders en premiers van de progressieve familie bekrachtigen het Europees Jongerenplan
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BANEN

KWALITEITSBANEN EN -OPLEIDINGEN
VOOR JONGEREN!
Een permanente Jongerengarantie
Het Jongerengarantieprogramma van de EU biedt jongeren een garantie op
een gepaste baan, stageplaats, vakopleiding of de kans op voortgezet onderwijs binnen de vier maanden nadat ze het verplicht onderwijs of hun vorige
baan verlaten hebben. Dit programma was een enorm succes. Wij willen ervoor
zorgen dat deze garantie een blijvend karakter krijgt, dat de financiering
verhoogd wordt naar 5 miljard euro per jaar (totale financiering van 20 miljard
tot 2020) en dat de leeftijdsgrens opgetrokken wordt naar 30 jaar.

PES-voorzitter Sergei Stanishev aan het woord tijdens de
lanceringscampagne van het Europees Jongerenplan

ONDERWIJS

ERASMUS VOOR IEDEREEN!
De toegang tot uitwisselingsprogramma’s uitbreiden
Erasmus+ is een van de succesverhalen van de EU en biedt jongeren uitwisselingskansen waarbij hun blikveld verruimd wordt en ze hulp krijgen om zowel
hun Europees burgerschap als hun toekomstige loopbaan te ontplooien. Er
kan echter maar een beperkt aantal mensen van deze kans gebruik maken.
Wij willen de toegang tot deze programma’s verder uitbreiden en de financiering van Erasmus+ versterken zodat studenten van de middelbare school en
het technisch en beroepsonderwijs er meer voordeel uit kunnen halen.
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CULTUUR

CULTUUR TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!
Europese Cultuurcheques voor alle jongeren
Jongeren zouden aangemoedigd moeten worden om deel te nemen aan
culturele activiteiten en toegang moeten krijgen tot culturele voorstellingen
en cultureel erfgoed. Daarom willen wij Europese Jongerencheques voor
culturele activiteiten invoeren, waarmee alle jongeren in de EU gratis toegang
krijgen tot culturele evenementen en locaties. Vergelijkbare initiatieven zoals
deze Cultuurcheques werden reeds gestart in landen als Italië en Malta, waar
ze ingevoerd werden door de sociale regeringen van deze landen.

KINDEREN

KINDEREN UIT DE ARMOEDE HALEN
De invoering van een Europese Kindergarantie
Meer dan 1 op de 4 kinderen in de EU loopt het risico om het slachtoffer te
worden van armoede of sociale uitsluiting. We kunnen deze situatie niet
langer accepteren. Wij roepen de EU op om een Europese Kindergarantie
te ontwikkelen waarmee verzekerd wordt dat elk Europees kind dat het
risico loopt op armoede toegang heeft tot gratis kwalitatief hoogstaande
gezondheidszorg, gratis goed onderwijs, gratis kwalitatieve opvang, degelijke huisvesting en geschikte voeding.
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#ACT4YOUTH CAMPAGNE TOT DUSVER

IN NOVEMBER 2016 VOND ONZE EERSTE EUROPESE
PLAN PLAATS MET ZO’N 122 CAMPAGNES VERSPREID
Onze volgende grote campagnedag is 19 mei 2017.
Wil je ook je steentje bijdragen, ga dan naar youthplan.eu.

Praag, Tsjechië

Wenen, Oostenrijk

Madrid, Spanje

Amsterdam, Nederland

Modena, Italië

Frankrijk
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ROPESE ACTIEDAG VAN HET EUROPEES JONGERENERSPREID OVER 85 STEDEN IN 31 LANDEN.

Montenegro

Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Nederland

Noord-Ierland

Madrid, Spanje

Piatra Neamţ, Roemenië
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STEUN ONS
Doe mee aan de #Act4Youth-campagne en steun onze strijd voor:
● Een permanente Jongerengarantie
● Erasmus voor iedereen
● Europese Cultuurcheques
● Een Europese Kindergarantie
Volg #Act4youth op sociale media en surf naar www.youthplan.eu
Lees ons laatste nieuws op www.pes.eu
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HET EUROPEES
JONGERENPLAN

Deze publicatie werd financieel ondersteund door het Europees Parlement. De aansprakelijkheid hiervoor ligt uitsluitend
bij de auteur en het Europees Parlement kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig gebruik dat gemaakt zou
worden van de informatie in deze publicatie.

Word een PES-activist op activists.pes.eu

