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PES

OM UNGDOMSPLANEN
Den Europeiska ungdomsplanen är Europeiska socialdemokratiska partiets
(Party of European Socialists – PES) flaggskeppskampanj. Planen innehåller
fyra huvuddelar – JOBB, UTBILDNING, KULTUR och BARN. Vi kämpar för fler
jobbmöjligheter för ungdomar, utbildning som är tillgänglig för alla, fri tillgång
till kultur för alla ungdomar och bra kostvanor, sjukvård och barnomsorg för
alla barn.
Vår kampanj stöds av premiärministrar, PES:s ledare, medlemspartier och
ett brett nätverk av organisationer och samarbetspartners, inklusive:

Socialdem

● Unga europeiska socialdemokrater (Young European Socialists)
● Europeiska socialdemokratiska partiets kvinnoförbund (PES Women)
● Socialdemokrater i Europaparlamentet (Socialists & Democrats
in the European Parliament)
● PES-gruppen i regionkommittén (PES Group in the EU Committee
of the Regions)
● Stiftelsen för europeiska progressiva studier (Foundation for
European Progressive Studies)
● Solidar
Våra nationella ambassadörer är kampanjens ansikten i över 30 länder.
Här hittar du din ambassadör: http://youthplan.eu/en/ambassadors

Man diskut
på PES:s o

Om du vill engagera dig kan du besöka youthplan.eu och ta en titt på
#Act4Youth.

Ledare och
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Socialdemokrater i Europaparlamentet stödjer den Europeiska ungdomsplanen

Man diskuterar den Europeiska ungdomsplanen
på PES:s ordförandemöte

Den Europeiska ungdomsplanen stod på dagordningen vid flera av PES:s sociala
Europanätverks (PES Social Europe Network) möten

Ledare och premiärministrar i den progressiva familjen stödjer den Europeiska ungdomsplanen
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ANSTÄLLNING

KVALITETSJOBB OCH -UTBILDNING FÖR
UNGDOMAR!
Göra ungdomsgarantin permanent
EU:s ungdomsgaranti garanterar ungdomar ett jobb, en lärlingsutbildning,
en praktik eller en möjlighet till vidareutbildning inom fyra månader efter
att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning. Den har varit mycket
framgångsrik. Vi vill göra denna garanti permanent, öka finansieringen till
5 miljarder euro per år (en sammanlagd finansiering på 20 miljarder euro
fram till 2020) och höja åldersgränsen till 30 år.

PES President Sergei Stanishev talking at
the EYP launch campaign

UTBILDNING

ERASMUS FÖR ALLA!
Större tillgång till utbytesprogram
Erasmus+ är en av EU:s framgångssagor. Programmet erbjuder ungdomar
livsförändrande utbytesmöjligheter där de får nya perspektiv, bredare kunskaper och kan knyta kontakter som främjar deras europeiska medborgarskap
och framtida karriär. Men endast ett fåtal personer kan dra fördel av det.
Vi vill utöka tillgängligheten till Erasmus+ och stärka anslagen så att gymnasieelever och lärlingar kan dra större fördel av programmet.
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KULTUR

KULTUR SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA!
Europeiska kulturcheckar för alla ungdomar
Ungdomar bör uppmuntras att delta i kulturella aktiviteter och få tillgång
till kulturella föreställningar och sitt kulturella arv. Vi vill introducera Europeiska ungdomscheckar för kulturella aktiviteter – fritt inträde för alla
EU:s ungdomar till kulturella evenemang och attraktioner. Liknande initiativ
håller redan på att lanseras i länder som Italien och Malta, och de har
introducerats av ländernas socialistiska regeringar.

BARN

LYFTA BARN UR FATTIGDOM
Introducera en europeisk barngaranti
Mer än ett av fyra barn inom EU riskerar att hamna i fattigdom eller socialt
utanförskap. Vi kan inte längre tolerera situationen. Vi vill att EU utvecklar
en europeisk barngaranti som garanterar att samtliga europeiska barn som
riskerar att hamna i fattigdom har tillgång till gratis sjukvård, gratis utbildning av hög kvalitet, gratis barntillsyn av hög kvalitet, anständigt boende
och näringsrik kost.
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KAMPANJEN #ACT4YOUTH FRAM TILL IDAG

I NOVEMBER 2016 ARRANGERADE VI VÅR FÖRSTA Y
ACTION DAY MED CIRKA 122 KAMPANJER I 85 STÄD
Vår nästa stora kampanjdag är den 19 maj 2017.
Om du vill engagera dig kan du gå till youthplan.eu.

Prag, Tjeckien

Wien, Österrike

Madrid, Spanien

Amsterdam, Nederländerna

Modena, Italien

Frankrike
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ÖRSTA YOUTH PLAN
85 STÄDER INOM 31 LÄNDER.

Montenegro

Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Nederländerna

Nordirland

Madrid, Spanien

Piatra Neamţ, Rumänien
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STÖD OSS
Gå med i kampanjen #Act4Youth och hjälp oss att kämpa för:
● en permanent ungdomsgaranti
● Erasmus för alla
● europeiska kulturcheckar
● en europeisk barngaranti
Följ #Act4youth på sociala medier och besök www.youthplan.eu
Bli PES-aktivist på www.activists.pes.eu
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DEN EUROPEISKA
UNGDOMSPLANEN

Denna publikation har fått ekonomiskt stöd av Europaparlamentet. Författaren är ensam ansvarig och
Europaparlamentet ansvarar inte för någon form av användning av informationen häri.

Läs de senaste nyheterna på www.pes.eu

