Hvad er det for et Europa, den næste
generation af europæere vil leve i?
Vil de leve i en fremgangsrig, åben
Union med muligheder for alle?
Eller vil de være begrænset af et
Europa, som er adskilt af mure,
restriktioner og forskelligheder?
Europas fremtid er i hænderne på den
næste generation af europæere, men
lige nu står den generation overfor en
kolossal usikkerhed. Europa er
konfronteret med usikkerhed.
Vi, de europæiske socialister og
demokrater, ønsker, at Den Europæiske
Union giver unge mennesker en klarere
og lysere fremtid ved at fremme:

1. JOB OG UDDANNELSE TIL UNGE.
2. KVALITETSBØRNEPASNING FOR
ALLE.
3. KULTUR, SOM ER TILGÆNGELIG
FOR ALLE.
4. INTERNATIONALE
UDVEKSLINGSPROGRAMMER
FOR FLERE EUROPÆISKE
STUDERENDE.

Nedenfor kan du læse mere om de 4
grundpiller for vores EUROPÆISKE
UNGDOMSPLAN.
Vil du støtte os?
WWW.YOUTHPLAN.EU

This publication received ﬁnancial support of the European Parliament.
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VI TROR PÅ
EUROPA,
OG VI TROR PÅ
UNGDOMMEN.
SOCIALISTS &
DEMOCRATS
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1. KVALITETSJOB OG UDDANNELSE TIL
UNGE
HVORDAN? Ved at gøre Ungdomsgarantien permanent.
Dette europæiske program garanterer unge mennesker et
relevant job, praktikplads, praktikophold eller en mulighed
for at fortsætte deres uddannelse inden for ﬁre måneder,
efter de har afsluttet deres obligatoriske skolegang eller
forladt deres tidligere job. Vi ønsker at gøre den permanent,
forøge dens ﬁnansiering til 20 milliarder euro og hæve
aldersgrænsen til 30 år.

2. KVALITETSBØRNEPASNING FOR ALLE
HVORNÅR? Her og nu, fordi børnene af i dag vokser op til at
blive morgendagens EU-borgere. Den nuværende økonomiske krise truer nogle af basisbehovene for hvert et barn i
EU.
Vi ønsker, at europæiske og nationale politikker håndterer
disse behov og ﬁnansieringen af disse for at garantere, at
alle børn har adgang til gratis helbredsundersøgelser, en
økonomisk overkommelig plads i en børnepasning af god
kvalitet samt et sundt måltid i skolen med en børnegaranti.
Børnene er vores fremtid.

3. KULTUR, SOM ER TILGÆNGELIG
FOR ALLE
HVOR? I hele Europa skal unge mennesker have adgang til
den kulturelle arv i alle vores lande. Vi vil introducere
europæiske ungdomschecks til kulturelle aktiviteter - gratis
adgang for alle unge mennesker i EU til kulturelle begivenheder og sammenkomster.
Vi har alle behov for adgang til kultur, fordi kunst kan gøre
folk til bedre mennesker.

4. ERASMUS FOR ALLE
HVORFOR? Fordi Europa er under forandring. Flere og ﬂere
unge mennesker studerer i forskellige lande og består deres
eksaminer med mere viden og erfaring ved at udvikle deres
fulde potentiale. Erasmus- og Erasmus+-programmerne var
en stor hjælp til dette.
Nu ønsker vi at udvide det internationale udvekslingsprogram
til også at omfatte gymnasier og erhvervsuddannelser. Alle
unge mennesker skal have chancen for at opleve at studere i
et andet land.

