
De PES vraagt de invoering van een Europese 
jongerengarantie als een “nieuw sociaal 
contract”: Om jongeren een nieuwe job, een 
stageplaats of verdere studies te garanderen, 
binnen de vier maanden nadat ze hun studies 
hebben beëindigd of werkloos zijn geworden. 

Jaarlijks kost jongerenwerkloosheid de 
Europese Unie meer dan 100 miljard euro*. 

Voor slechts 10 miljard euro* kunnen we tegen 
2014 2 miljoen jongeren uit de werkloosheid 
helpen.

Jongeren een kans geven.

De EU moet acties ondernemen om iedereen 
te helpen en de crisis te overwinnen. 

Hoe kan dat?

1. Op Europees niveau: 

•	 Een Europees kader met minimumcriteria
  voor garanties voor jongeren.

•  Financiële steun om nieuwe jobs te creëren,
  door 10 miljard euro over te dragen uit de
  ongebruikte middelen van de Europese
  sociale fondsen.

2. Op nationaal niveau: 

Invoering van een wetgeving ivm jongerenga-
rantie.

Er in Oostenrijk reeds een succesvolle jongerenga-
rantie bestaat en dat deze ook wordt geïntrodu-
ceerd in Finland en Luxemburg.

* Voor meer informatie over de cijfers, zie youth-guarantee.eu

Op dit moment zijn er 5,5 miljoen werkloze 
jongeren in Europa. De gevolgen hiervan 
zijn onder meer dat jongeren de kans niet 
krijgen om vooruit te komen, dat landen en 
bedrijven hierbij financieel verliezen en dat   
werknemers minder vaardig worden en dus 
de economie van Europa vertraagt .

Naarmate de economische crisis erger wordt, 
naarmate jongeren minder in staat zijn om 
een positieve bijdrage aan de maatschappij 
te leveren. De sociale kloof wordt steeds 
groter en duidelijker en dreigt een volledige 
generatie te vervreemden.

Vrouwen worden harder door de crisis getroffen 
en hebben het moeilijker om  hindernissen tot de 
toegang van en gelijke kansen op de arbeidsmarkt 
te overwinnen. Daarom zet PES Women zich in 
om de kloof tussen vrouwen en mannen inzake 
opleiding aan te pakken, jobs en vaardigheden 
voor vrouwen in de groene economie te 
ontwikkelen en op Europees niveau te ijveren 
voor een adequaat zwangerschapsverlof.

Wat is een Europese  
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Welke stappen kunnen 
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VERSPREID!  
Help ons deze campagne zo zichtbaar 
mogelijk te maken.  

DOE MEE! 
Onze boodschap moet luid en duidelijk zijn: 
we hebben een Europese jongerengarantie 
nodig. Help ons nationale evenementen te 
organiseren. Sluit aan bij het team.
www.youth-guarantee.eu

STEUN! 
Plak een sticker met het logo – de 
garantiestempel – op in uw bedrijf, raad of 
vergadering. Maak een foto en deel deze met 
iedereen.

MOBILISEER!
Overtuig uw vrienden en collega’s om deel te 
nemen aan de campagne.

Wat kunt u doen?

“Een Europese jongerengaran-
tie is de frontlijn voor de strijd 
tegen jongerenwerkloosheid.” 

Sergei Stanishev 
Voorzitter ad Interim, PES

Hannes Swoboda  
Voorzitter van de Fractie van Progressive Alliance of 
Socialists and Democrats in het Europese parlement.

Zita Gurmai 
Voorzitster, PES Women

Kaisa Penny 
Voorzitster ECOSY, Young European Socialists 

“Vrouwen tellen mee! Vrouwen 
zijn het zwaarst getroffen door 
de economische crisis. Als we 
de jonge vrouwen nu niet  
in de nieuwe jobs en sectoren 
betrekken, kunnen we hun toe-
komst niet veiligstellen” 

“Doorheen heel Europa heb-
ben we alarmerende hoge jon-
gerenwerkloosheidscijfers. We 
moeten samen actie voeren om 
dit te bestrijden. Een Europese 
jongerengarantie is de beste 
manier om te tonen dat ‘jouw 
toekomst mijn toekomst is’. ”

“Onze generatie riskeert door 
de mazen van het net te glip-
pen. Wij willen werken en wij 
willen mee bijdragen. De PES 
jongerengarantie geeft ons een 
eerlijke kans voor de toekomst’ 

De PES brengt de 33 socialistische, sociaaldemocratische, 
progressieve en arbeiderspartijen in de Europese Unie (plus 
Noorwegen en Kroatië), een parlementaire fractie in het 
Europese parlement (190 Europarlementsleden) en in het 
comité van de regio’s (247 leden) samen – plus de waarnemers 
and geassocieerde partijen en organisaties van heel Europa. 
ECOSY en PES Women zijn de respectievelijke jongeren en 
vrouwenorganisaties van de PES. 

www.youth-guarantee.eu
Met de financiële steun van het Europees Parlement


