2. KORKEALAATUISTA
LASTENHOITOA KAIKILLE.

Elävätkö he vauraassa ja avoimessa
EU:ssa, jossa on mahdollisuuksia
kaikille?

1. LAADUKASTA TYÖTÄ JA
KOULUTUSTA NUORILLE.

Millaisessa Euroopassa seuraavan
sukupolven eurooppalaiset tulevat
elämään?

Vai tulevatko he elämään Euroopassa,
joka on muurien, rajoitusten ja erojen
jakama?
Euroopan tulevaisuus on uuden
sukupolven eurooppalaisten käsissä,
mutta juuri nyt tämä sukupolvi joutuu
kohtaamaan suurta epävarmuutta.
Eurooppa on epävarmuuden edessä.
Me Euroopan sosialistit ja demokraatit
haluamme, että Euroopan unioni antaa
nuorille selkeämmän ja valoisamman
tulevaisuuden edistämällä seuraavia
asioita:

3. KULTTUURI KAIKKIEN
ULOTTUVILLE.
4. KANSAINVÄLISIÄ VAIHTOOHJELMIA YHÄ USEAMMILLE
EUROOPPALAISILLE
OPISKELIJOILLE.

Alla on lisätietoja EUROOPPALAISEN
NUORISO-OHJELMAN 4 PILARISTA.
Annatko meille tukesi?
WWW.YOUTHPLAN.EU
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1. LAADUKASTA TYÖTÄ JA KOULUTUSTA
NUORILLE!

2. KORKEALAATUISTA LASTENHOITOA
KAIKILLE!

MITEN? Muuttamalla nuorisotakuu pysyväksi Euroopan
tasolla. – Eurooppalainen ohjelma takaa nuorille kunnollisen
työpaikan, harjoittelupaikan tai mahdollisuuden jatkaa
opintoja neljän kuukauden kuluessa oppivelvollisuuden
loppumisen tai työsuhteen irtisanomisen jälkeen. Me
haluamme takuun pysyväksi, nostaa sen rahoituksen 20
miljardiin euroon ja ikärajan 30 vuoteen.

KOSKA? Nyt heti, koska tämän päivän lapset ovat huomisen
EU-kansalaisia. Nykyinen talouskriisi uhkaa lasten perustarpeita koko EU:n alueella.
Haluamme taata jokaiselle lapselle lapsitakuun: mahdollisuuden päästä ilmaisiin terveystarkastuksiin, korkealaatuiseen
päivähoitoon kohtuulliseen hintaan sekä terveellisen kouluruokailun.
Haluamme, että nämä tavoitteet huomioidaan rahoituksessa
ja niin EU- kuin kansallisen tason päätöksenteossa.
Lapsissa on tulevaisuus.

3. KULTTUURI KAIKKIEN ULOTTUVILLE!

4. ERASMUS-VAIHTOA KAIKILLE!

MISSÄ? Nuorilla tulee olla pääsy maittemme kulttuuriperintöön kaikkialla Euroopassa. Me haluamme ottaa käyttöön
eurooppalaiset nuorisosetelit kulttuuritapahtumia varten –
haluamme taata vapaan pääsyn kaikille nuorille kulttuuritapahtumiin EU-maissa.

MIKSI? Koska Eurooppa on muuttumassa. Yhä useammat
nuoret opiskelevat eri maissa ja suorittavat tutkintonsa
laajemmilla tiedoilla ja kokemuksilla saavuttaen näin täyden
potentiaalinsa. Erasmus- ja Erasmus+ -ohjelmat auttavat
tässä paljon.

Kaikkien on päästävä nauttimaan kulttuurista, koska taide
voi auttaa ihmisiä kehittymään positiiviseen suuntaan.

Me haluamme laajentaa kansainvälisen vaihto-ohjelman myös
lukioihin ja ammattiopetukseen. Kaikilla nuorilla on oltava
mahdollisuus opiskella ulkomailla.

