2. KVALITATIV BARNOMSORG
FÖR ALLA.

Kommer de leva i en välmående,
öppen union med möjligheter för
alla?

1. JOBB OCH UTBILDNING
FÖR UNGDOMAR.

Vilket slags Europa kommer nästa
generation européer att leva i?

Eller kommer de att begränsas till ett
Europa som är avdelat med murar,
restriktioner och skillnader?
Europas framtid är i händerna på
nästa generation av européer, men
just nu står denna generation inför
en enorm osäkerhet. Europa står
inför osäkerhet.
Vi, europeiska socialister och
demokrater, vill att den europeiska
unionen ska ge unga människor en
klarare, ljusare framtid genom att
främja:

3. KULTUR TILLGÄNGLIG FÖR
ALLA.
4. INTERNATIONELLA
UTBYTESPROGRAM FÖR FLER
EUROPEISKA STUDENTER.
Nedan kan du läsa mer om de 4
pelarna i vår EUROPEAN YOUTH
PLAN.
Kommer ni att stödja oss?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. BRA JOBB OCH UTBILDNING FÖR
UNGDOMAR!

2. KVALITATIV BARNOMSORG FÖR
ALLA!

HUR? Genom att göra ungdomsgarantin permanent. –
Detta europeiska program garanterar ungdomar ett
lämpligt arbete, lärlingsutbildning, praktik eller en möjlighet
för vidareutbildning inom fyra månader efter avslutande av
sin obligatoriska utbildning eller tidigare jobb. Vi vill göra
det permanent, öka dess ﬁnansiering till 20 miljarder euro
och höja åldersgränsen till 30.

NÄR? Just nu, eftersom dagens barn är morgondagens
EU-medborgare. Den nuvarande ekonomiska krisen hotar
några av de grundläggande behoven hos alla barn i EU.
Vi vill ha europeiska och nationella strategier för att
tillgodose dessa behov och ﬁnansiering för att garantera
att alla barn har tillgång till gratis hälsokontroller, prisvärd
och kvalitativ barnomsorg samt en hälsosam skolmåltid.
Barnen är vår framtid.

3. KULTUR TILLGÄNGLIG FÖR
ALLA!
VAR? Ungdomar över hela Europa bör ha tillgång till
kulturarvet i alla våra länder. Vi kommer att införa European Youth Cheques för kulturella aktiviteter – fri tillgång
för alla ungdomar i EU till kulturella evenemang och
arenor.
Vi behöver alla tillgång till kultur, eftersom konst kan
förändra människor till det bättre.

4. ERASMUS FÖR ALLA!
VARFÖR? Därför att Europa förändras. Fler och ﬂer ungdomar studerar i olika länder och med mer kunskap och
erfarenhet utvecklar de sin fulla potential. Programmen
Erasmus och Erasmus + har hjälpt till mycket med detta.
Nu vill vi även utöka det internationella utbytesprogrammet
till gymnasier och yrkesutbildning. Alla ungdomar måste få
chansen att uppleva hur det är att studera i ett annat land.

