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Leder du efter et job i dit eget land, eller vil du 
prøve lykken et andet sted i Europa? Vil du gerne 
tage en del af din uddannelse i udlandet? Har 
du allerede et job, og ønsker du at forbedre dine 
kompetencer? Ønsker du at blive bedre kvalifice-
ret? Drømmer du om at starte din egen lille virk-
somhed? Vil du gerne udføre frivilligt arbejde?

Europa kan hjælpe dig!
Europa kan selvfølgelig ikke gøre alt for dig, 
men der findes en lang række værktøjer, der kan 
hjælpe med at gøre dine drømme til virkelighed.

Europa og unge
Næsten alle har hørt om Erasmus, det velkendte 
europæiske program for unge, der siden 1987 har 
givet næsten tre millioner muligheden for at stu-

dere eller komme i praktik i udlandet. De fleste 
har også surfet Eureswebstedet, den europæiske 
mobilitetsportal, der hver dag giver adgang til 
over en million job online.

EU har altid gjort en indsats for at sikre unges 
fremtid. I lyset af den voldsomme stigning i ung-
domsarbejdsløsheden har vi besluttet at sætte 
skub i tingene.

De unge er Europas fremtid. Den aktuelle arbejds-
løshedsprocent er derfor uacceptabel og sætter 
hele vores fremtidige velfærd på spil. Vidste du, at 
dette problem ofte har rod i mangel på kvalifika-
tioner og erfaring? Og vidste du, at der i Europa 
findes en række innovative værktøjer på netop 
disse områder?



Hvad kan Europa gøre for dig?
Unge på vej-initiativet, der er iværksat af EU 
som del af Europa 2020-genopretningspla-
nen, er en »værktøjskasse«, der indeholder en 
række tiltag, der kan hjælpe med at skabe de 
rette vilkår, for at du kan nå dine karrieremål. 
Der er behov for at modernisere uddannel-
serne og tilpasse undervisningen til arbejds-
markedets behov samt for at gøre det lettere at 
tilbringe noget tid i udlandet. Du kan blive en 
af de 500 000 unge, der i år kan drage fordel af 
et mobilitetsprogram.

For at give flere oplysninger om dette initiativ 
og om andre europæiske programmer i relation 
til uddannelse, undervisning, kultur, beskæfti-
gelse, etablering af virksomhed, frivilligt arbejde  
og forskning har Europa-Kommissionen iværksat 
informationskampagnen Unge på vej. Hvad med 
at deltage i diskussionen, dele dine  erfaringer 

med andre og stille spørgsmål? Find ud af, hvad 
Europa kan gøre for dig!

Som reaktion på jobkrisen, der har ramt unge 
i Europa hårdt, har Kommissionen vedtaget en 
ungdomsbeskæftigelsespakke, som  indeholder 
en række foranstaltninger, der skal hjælpe 
EU-landene med at tackle de uacceptable ung-
domsarbejdsløshedstal og niveauet af social 
udelukkelse, idet de unge tilbydes adgang til 
uddannelse, undervisning og job.

Denne brochure vil give dig et godt overblik 
over de programmer og aktiviteter, du kan 
finde nyttige, og … hvis du vil holde dig opda-
teret, så følg os på Facebook Unge på vej!

Unge på vej: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
Den Europæiske Ungdomsportal: http://europa.eu/youth
Støtte og rådgivning i forbindelse med at leve, arbejde og rejse i EU:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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BEVÆG DIG: Rejs til udlandet

EU-borgere har ret til at studere og arbejde i en anden medlemsstat. At flytte til udlandet er en enestående mulighed for at 
tilegne sig et nyt sprog og nye færdigheder og for at opdage en anden kultur. Det øger desuden dine chancer for at finde arbejde.

Erasmus+ (EU-programmet for uddannelse, undervisning, ungdom og sport for perioden 2014-2020) har til formål at styrke 
færdigheder og jobparathed samt modernisere uddannelses- og undervisningssystemet.

Unge på vej-websted: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Dit Europa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Europæisk Portal for Jobmobilitet: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus for unge iværksættere: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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UDDAN DIG: Forbedr dine færdigheder

EU kan tilbyde dig en lang række muligheder for at få den undervisning, du ønsker, og som økonomien har brug for. 

Den Europæiske Socialfond (ESF) er nøgleinstrument for jobskabelse, idet borgerne hjælpes til at få bedre job, og alle EU-borgere 
sikres lige jobmuligheder. ESF investerer i menneskelig kapital i Europa — i arbejdsstyrken, i de unge og i alle, der søger job.

Erasmus+ tilbyder en bred vifte af muligheder for studerende, forskere, lærlinge, nyuddannede, branchefolk og undervisere. I 
forbindelse med Erasmus+ vil der i perioden 2014-2020 blive ydet støtte til 650 000 studerende og lærlinge, således at de kan 
studere, tage på praktikophold eller arbejde i udlandet.

Den Europæiske Socialfond: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (erhvervsrettet uddannelse): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus for unge iværksættere: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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STUDÉR: Udvid dit kendskab

Flere EU-programmer er blevet indført for at gøre det muligt for europæere at studere i udlandet. Ved hjælp af disse muligheder 
sætter EU dig i stand til at opdage nye lande og sprog og til at udvide din horisont.

Erasmus+-programmet vil mellem 2014 og 2020 give to millioner studerende fra videregående uddannelser muligheden for at 
studere eller tage på praktikophold i et andet land.

Studerende med planer om at tage en hel mastergrad i udlandet kan gøre brug af en lånegarantiordning under nationalbankerne 
eller låneagenturer til studerende, som er udvalgt af Den Europæiske Investeringsbank.

Erasmus+ (videregående uddannelse): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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LÆR: Del dine erfaringer

EU tilskynder til mobilitet inden for uddannelse, da det er en del af at være europæer og en mulighed, der gives alle unge i 
Europa. Det hjælper nuværende og kommende generationer med at møde nye udfordringer, fremmer en europæisk identitet og 
tilskynder til indbyrdes samarbejde.

Erasmus+ har givet over 500 000 unge mulighed for at deltage i udvekslingsprogrammer for unge. Erasmus+ støtter ligeledes 
skolepartnerskaber, som kan føre til udveksling af lærere, elever og hele klasser.

Erasmus+ (unge): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (skoler): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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TAG DEL: Del dit talent

EU ønsker, at borgerne får indflydelse på sager, der berører dem. 

Hvis en million EU-borgere finder sammen, har de mulighed for at deltage direkte i udviklingen af EU politikker via et europæisk 
borgerinitiativ, der opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovforslag på det område, borgerne engagerer sig på. 

Gennem den strukturerede dialog hører EU unge og ungdomsorganisationer på alle niveauer, på EU’s ungdomskonferencer og 
i løbet af den europæiske ungdomsuge. 

Den Europæiske Ungdomsportal indeholder masser af oplysninger og giver unge mulighed for at stille spørgsmål og 
udveksle erfaringer.

Det europæiske borgerinitiativ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog og udveksling: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Den Europæiske Ungdomsportal: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth
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INNOVATION: Fokus på forskningskarrierer

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter er med til at fremme karriereudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for alle 
videnskabelige områder gennem global og sektortværgående mobilitet. Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter stiller stipendier 
til rådighed for forskere på alle karrieretrin lige fra ph.d.-kandidater til forskere med lang erfaring. Dette er EU’s nøgleprogram 
inden for uddannelse af doktorander og finansierer 25 000 ph.d.’er. Disse tiltag komplementeres af Euraxess’ netværk af centre, 
der hjælper forskere med at flytte fra ét land til et andet ved at stille information og bistand til rådighed inden for alle spørgsmål 
relateret til arbejds- og dagliglivet.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi yder innovationsfremmende tiltag ved at bringe højere læreanstalter, 
forskningscentre og virksomheder sammen for at fokusere på udfordringer på områder som energi, klimaforandringer og 
informationssamfund. Indsatsen er fokuseret på forskere, iværksættere og studerende og deres tilegnelse af kompetencer, viden 
og holdninger, der kan bringe nye idéer til torvs og skabe nye virksomheder.

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions 
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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BLIV FRIVILLIG: Gør en forskel

Det anslås, at 100 millioner europæere på et eller andet tidspunkt i deres liv har udført frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde giver 
mulighed for at gøre en forskel ved at bidrage til fremme af en højere grad af fællesskabsfølelse og social samhørighed.

Erasmus+ sætter endnu flere unge europæere i stand til at engagere sig i frivilligt arbejde i forbindelse med en lang række 
projekter. EU har endvidere påbegyndt oprettelsen af Den Europæiske Volontørtjeneste, som skal gøre det muligt for unge 
europæere at udvise solidaritet med mennesker i nød.

Erasmus+ (unge): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Den Europæiske Volontørtjeneste: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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IVÆRKSÆT: Realisér dine drømme

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress blev oprettet i 2010 og har til formål at hjælpe mikrofinansinstitutioner i 
EU med at forbedre lånemulighederne for selvstændige iværksættere og virksomheder med op til ti ansatte. Den kan medvirke 
til at skabe adgang til omkring 45 000 lån på op til 25 000 EUR for unge europæere (og andre med begrænset adgang til det 
almindelige lånemarked), der vil starte egen virksomhed. Nogle af mikrofinansieringsudbyderne kan allerede nu berette om en 
højere andel af unge kunder.

Med start i 2014 samler EU-programmet for social udvikling og innovation aktiviteterne fra tre EU-programmer, som tidligere 
blev forvaltet hver for sig: Progress, Eures og mikrofinansieringsfaciliteten Progress. Tredje »søjle« herunder er en opfølgning 
på aktiviteterne under mikrofinansieringsfaciliteten Progress og stiller kapacitetsopbyggende midler til rådighed for 
mikrofinansieringsudbydere. Programmet styrker også støtten til sociale virksomheder, herunder dem, der hjælper unge med at 
finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

Erasmusprogrammet for unge iværksættere gør det muligt for nye og kommende iværksættere at lære, hvordan man driver en 
virksomhed ved at arbejde sammen med en erfaren iværksætter fra et andet land i et halvt år. Opholdet betales af EU.

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus for unge iværksættere: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
EU-finansiering til små og mellemstore virksomheder: http://www.access2finance.eu/
Program for beskæftigelse og social innovation: http://ec.europa.eu/social/easi 

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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DINE RETTIGHEDER: Informér dig

EU sikrer, at alle europæere kan udøve deres grundlæggende rettigheder. Disse omfatter ingen diskrimination og udstødelse, 
ligestilling mellem mænd og kvinder og retten til lægehjælp. I hele Europa støtter EU tiltag, der sigter mod at øge kendskabet til 
nødvendigheden af at bekæmpe social uretfærdighed og sikre databeskyttelse.

Opbygning af et europæisk område med retfærdighed: http://ec.europa.eu/justice
Bekæmpelse af forskelsbehandling: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Dit Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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ARBEJD: Nå dine mål

Det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet, især for unge. EU stiller en række værktøjer til rådighed for europæiske borgere 
med henblik på at forbedre deres jobmuligheder. Den Europæiske Socialfond (ESF) er et godt eksempel: Årligt benytter omkring 
ti millioner mennesker ESF-finansierede programmer for at blive optaget på arbejdsmarkedet og på uddannelsesprogrammer. Et 
andet eksempel er Eures’ europæiske portal for jobmobilitet, der giver onlineadgang til omkring en million jobtilbud. »Dit første 
Euresjob« er en jobmobilitetsordning, der skal hjælpe unge med at finde job og arbejdsgivere med at finde ansatte. Målsætningen 
er at matche unge jobsøgende og jobskiftere med stillinger, som er vanskelige at besætte over hele Europa.

Sidst, men ikke mindst, tilbyder Enterprise Europe Network iværksættere, der ønsker at udvide deres forretning i Europa og i resten 
af verden, en lang række tjenester. Netværket har 600 partnere i over 50 lande.

Den Europæiske Socialfond: http://ec.europa.eu/esf
Eures:  https://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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