3.TOEGANG TOT CULTUUR VOOR
IEDEREEN

Of zullen zij beperkt worden door een
Europa verdeeld door muren,
beperkingen en verschillen?

2. KWALITATIEVE KINDEROPVANG
VOOR IEDEREEN

Zullen zij leven in een voortvarende
unie met kansen voor iedereen?

1. WERK EN OPLEIDING VOOR DE
JEUGD

In welk soort Europa zal de volgende
generatie leven?

De toekomst van Europa is in handen
van de volgende generatie, maar op dit
moment wordt deze generatie
geconfronteerd met een immense
onduidelijkheid. Europa leeft in
onzekerheid.
Wij, de Europese Socialisten en
Democraten, willen dat de Europese
Unie onze jeugd een duidelijkere,
rooskleurigere toekomst bieden door:

4. INTERNATIONAAL
UITWISSELINGSPROGRAMMA
VOOR MEER EUROPESE
STUDENTEN

Hieronder vind je meer uitleg rond de
4 pijlers van het Europees jeugdplan.
Steun je ons hierin ?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. KWALITEIT VAN HET WERK EN
OPLEIDING VOOR DE JEUGD!

2. KWALITATIEF KINDEROPVANG VOOR
IEDEREEN!

HOE? Door de deﬁnitieve implementatie van het “Gegarandeerd Jeugd Plan.”
Dit Europees plan garandeert jonge mensen passend werk,
opleidingstrajecten en een kans tot het voortzetten van hun
opleiding binnen 4 maanden van het moment van afstuderen of na het verlaten van de vorige baan/het vorige
werk. We willen dit programma permanent/deﬁnitief maken,
het budget ervan verhogen tot 20 miljard € en de maximum
leeftijd optrekken tot 30 jaar.

WANNEER? Vanaf nu, omdat de kinderen van vandaag de
EU burgers van morgen zijn.
De huidige economische crisis is bedreigend voor sommige
basis behoeften van de kinderen in de EU.
We willen dat het Europees en nationaal beleid zich richt op
deze behoeften en ﬁnanciering om ervoor te zorgen dat alle
kinderen toegang hebben tot gratis gezondheidschecks, een
betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang en een gezonde
maaltijd op school.
Kinderen zijn onze toekomst.

3. CULTUUR TOEGANGELIJK VOOR
IEDEREEN!
WAAR? Over heel Europa zouden jonge mensen toegang
moeten hebben tot de erfenis van onze landen. We willen
hierbij de “Europese Jongeren Cheques” introduceren voor
alle culturele activiteiten, die gratis toegang verschaffen
voor alle jongeren in de EU tot de culturele evenementen.
Wij moeten allemaal toegang krijgen tot cultuur, omdat
kunst mensen positief kan veranderen.

4. ERASMUS VOOR IEDEREEN!
WAAROM? Omdat Europa aan het veranderen is. Meer en
meer jonge mensen zijn aan het studeren in verschillende
landen en studeren af met meer kennis, ervaring en ontwikkelen ten volle hun potentieel.
Het Erasmus en Erasmus Plus Programma ‘s helpen hierbij
enorm. Wij willen het uitwisselingsprogramma uitbreiden naar
de Hoge Scholen en naar het beroepsleven . All jonge mensen
zouden de kans moeten krijgen om deze ervaring van het
studeren in een ander land op te doen.

