
www.socialistsanddemocrats.eu

www.youth-guarantee.eu

Onze generatie riskeert tussen wal en 
schip te raken. We willen werken en 
we willen een bijdrage leveren. De PES 
garantie voor de jeugd geeft ons een 
eerlijke kans voor de toekomst.

Kaisa Penny,
Voorzitter ECOSY,

Jonge Europese Sociaaldemocraten
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WIST JE DAT?
Een garantie voor de jeugd bestaat al, met succes, in Oostenrijk en wordt 

in Finland en Luxemburg ingevoerd.

MILIJOEN
JONGEREN

ZIJN WERKLOOS

IN EUROPA

WAT KUNNEN 
WE DAARAAN 

DOEN?

www.facebook.com/SandD.Group

A joint initiative with:

www.twitter.com/TheProgressives www.youtube.com/socsanddems



WAT STAAT ER OP HET SPEL?
5.5 miljoen jongeren in Europa zijn op dit moment werkloos. De 

consequenties hiervan zijn onder andere dat jongeren geen kans hebben 

om vooruitgang te boeken, financiële verliezen voor staten en bedrijven, 

minder vakbekwame arbeiders en de economische vertraging van Europa. 

Terwijl de economische crisis erger wordt, kunnen jongeren niet positief 

aan de maatschappij bijdragen. De sociale verschillen worden steeds 

duidelijker en dreigen een hele generatie te vervreemden.

WELKE STAPPEN KUNNEN REGERINGEN  
EN DE EU NEMEN?
Geef jongeren een kans.

De EU moet actie ondernemen om mensen te helpen de crisis te overwinnen.

Hoe?

1 -  Op Europees niveau:

•  Een Europees kader dat minimumcriteria voor garanties voor de 

jeugd vaststelt.

•  Financiële steun voor nieuwe banen door € 10 miljard uit te trekken 

uit de ongebruikte middelen van de Europese sociale fondsen.

2 - Op nationaal niveau:

Het invoeren van een wetgeving betreffende garantie voor de jeugd.

In heel Europa kennen we alarmerend 
hoge werkloosheidscijfers voor 
jongeren. We moeten gezamenlijk actie 
ondernemen om dat tegen te gaan. Een 
Europese garantie voor de jeugd is de 
beste manier om te laten zien dat votre 
avenir, c’est mon avenir.

Hannes Swoboda,
Voorzitter van de Fractie van  

de Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het Europees Parlement

Een Europese garantie voor de jeugd 
is het voornaamste in de strijd tegen 
jeugdwerkloosheid. Help ons om deze 
garantie waar te maken in de hele 
Europese Unie.

Sergei Stanishev,
Voorzitter, PES

Vrouwen tellen! Vrouwen worden het 
hardst getroffen door de economische 
crisis. Als we jonge vrouwen nu niet 
opnemen in nieuwe banen en sectoren, 
dan kunnen we hun toekomst niet 
veiligstellen.

Zita Gurmai,
Voorzitter, PES Vrouwen

WAT IS EEN EUROPESE GARANTIE VOOR  
DE JEUGD?
Wij eisen de invoering van een Europese garantie voor de jeugd als een 

“nieuw sociaal contract”: door jongeren een nieuwe baan, een stageplaats 

of aanvullende opleiding aan te bieden ten laatste vier maanden nadat ze 

hun opleiding afgerond hebben of werkloos zijn geworden.

Elk jaar kost jeugdwerkloosheid de Europese Unie meer dan € 100 miljard.

Voor slechts € 10 miljard kunnen we 2 miljoen jongeren tegen 2014 aan het 

werk of een opleiding helpen.


