
Mit tehetsz?

OSZD MEG!
Segíts, hogy minél több emberhez 
eljusson az üzenetünk!

CSELEKEDJ!
Legyen világos és érthető az 
üzenetünk: Európai Ifjúsági  
Garanciára van szükség! Segíts a 
magyar rendezvények szervezésében!  
Csatlakozz!
www.youth-garantee.eu

TÁMOGASS!
Terjeszd a matricánkat a  
munkahelyeden, az iskoládban, az  
egyetemeden, a lakókörnyezetedben! 
Készíts fényképet, és oszd meg!

MOZGÓSÍTS!
Győzd meg minél több barátodat, 
kollégádat, hogy csatlakozzon a 
kampányhoz!

“Az Európai Ifjúsági Garancia a 
fiatalkori munkanélküliség elleni 
harc egyik legfontosabb lépése. 
Segíts, hogy az EU egész területén 
létrejöhessen!”
Sergei Stanishev
az Európai Szocialisták Pártja elnöke

Gurmai Zita
az Európai Szocialisták Nőszervezetének elnöke

“Számítsanak a nők! A világ- 
gazdasági válság a nőket érintette 
a leghátrányosabban. Ha nem  
biztosítjuk, hogy  a fiatal nők új  
területeken is munkát vállaljanak,  
akkor nem tudjuk biztosítani a jövőjüket.

“Európa-szerte riasztóan  
magas a fiatalkori munkanélküliség.  
Ahhoz, hogy ezt le tudjuk győzni, 
közösen kell cselekednünk! Az  
Európai Ifjúsági Garancia a legjobb  
módszer arra, hogy megmutassuk: 
‘A te jövőd a mi jövőnk!’”

“Félő, hogy generációnk szakadék-
ba csúszik. Szeretnénk dolgozni és 
együttműködni! Az Európai Ifjúsági 
Garancia valós lehetőséget ad arra, 
hogy biztosított legyen a jövőnk.”

Kaisa Penny
az ECOSY (Európai Ifjúszocialisták) elnöke

Hannes Swoboda
a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 
Európai Parlamenti képviselőcsoportjának vezetője

A PES az Európai Unió és Norvégia területén 32 szocialista,  
szociáldemokrata, progresszív- és munkáspártot tömörít. Az  
Európai Parlamentben 190, a Régiók Bizottságában 247 képviselővel  
rendelkezik. Tagja továbbá számos megfigyelő- és partner- 
szervezet, illetve párt Európa egész területéről. Az ECOSY és a PES 
Nőszervezete a PES hivatalos ifjúsági- illetve nőszervezete.

www.youth-guarantee.eu
Készült az Európai Parlament pénzügyi támogatásával
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Európai Szocialisták Pártja I www.youth-guarantee.eu

Mesterházy Attila 
a Magyar Szocialista Párt elnök-frakcióvezetője

“Az a célunk, hogy Magyarország a 
fiataloknak is lehetőséget és biztos jövőt 
kínáló otthona legyen, hogy érdemes 
legyen itthon maradni. Ezért akarunk 
mindenki számára elérhető, magas 
színvonalú oktatást, munkahelyeket, 
és tisztességes fizetéseket.”

További információk: www.youth-guarantee.eu
http://munkaverseny.kapcsolat.hu



Számítsanak a nők!

Mit tehetnek
a kormányok

és az Európai Unió?

A PES - Európai Szocialisták Pártja az  
Európai Ifjúsági Garancia, mint  “új  
társadalmi szerződés” bevezetését követeli: 
hogy legkésőbb 4 hónappal a tanulmányok  
befejezését vagy a munkahely  
elvesztését követően minden fiatalnak biztosítani  
tudjunk gyakorlatszerzési, illetve továbbképzési 
lehetőséget, vagy munkahelyet!

Az ifjúsági munkanélküliség évente 100 milliárd 
eurójába kerül az Európai Uniónak*.

10 milliárd euróra lenne szükség ahhoz, hogy 
2014-re 2 millió fővel csökkentsük az ifjúsági 
munkanélküliek számát.

Az Ifjúsági Garancia már  sikeresen 
működik Ausztriában, míg Finnországban és  
Luxemburgban most kerül bevezetésre. 

*További információk: www.youth-guarantee.eu
http://munkaverseny.kapcsolat.hu

Jelenleg 5,5 millió munkanélküli fiatal van 
Európa-szerte. Ennek következménye, hogy 
a fiataloknak nincs esélyük a továbblépésre, 
az államok és a vállalkozások folyamatos  
veszteséget könyvelnek el, a munkavállalók  
képzettségi szintje egyre alacsonyabb, és  
mindez lassítja az európai gazdaság bővülését 
is. 

A gazdasági válság mélyülésével a fiatalok egyre 
nehezebben tudnak a társadalom tevékeny  
részeseivé válni. A társadalmi szakadékok egyre 
inkább mélyülnek, és fenyeget a veszély, hogy 
ez egy teljes generációt ellehetetlenít. 

Adjanak esélyt a fiataloknak!

Az EU-nak segítenie kell, hogy az emberek 
kilábalhassanak a válságból!

Hogyan?

1. Uniós szinten:

• Az Ifjúsági Garancia keretfeltételeinek 
kidolgozása. 

• A munkahelyteremtést elősegítő 10 
milliárd euró átcsoportosítása az  
Európai Szociális Alap fel nem használt 
forrásaiból.

2. Nemzeti szinten

Az Ifjúsági Garancia törvénybe iktatása.
 

A világgazdasági válság a nőket érintette 
a leghátrányosabban, mi több, gyakran  
diszkriminálják is őket a munkaerő-piacon.  
Ennek okán az Európai Szocialisták Nőszervezete  
harcba száll az oktatás terén a nőket érő hátrányos  
megkülönböztetés ellen, és támogatja a számukra 
történő munkahely-teremtést a zöldgazdaság  
területén, valamint ösztönzi az európai szintű tartós 
szülési szabadság megvalósítását.

Tudtad-e?

Mik a tények?Mi is az Európai
Ifjúsági Garancia?


