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”Jag är särskilt stolt över de unga européer som håller språkkurser för
syriska flyktingar och de tusentals andra som tjänstgör i vår nya europeiska
solidaritetskår. De förverkligar europeisk solidaritet.”
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017.

Europeiska solidaritetskåren presenterades för första gången av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker när han höll
sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet 2016.
Sedan starten den 7 december 2016 har

36 294 unga från alla

EU-länder anmält sig till kåren

1 500 kårdeltagare fått en placering
hos omkring 950 organisationer.

Vid slutet av 2017, ett år efter att anmälan öppnade, väntas 3 600 deltagare ha fått en placering.

EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN PÅ FÄLTET:
HJÄLP DÄR DET BEHÖVS SOM MEST
I augusti 2017 anlände 16 volontärer från Europeiska solidaritetskåren
till Norcia i Italien, en av de städer som drabbades av flera kraftiga
jordbävningar mellan augusti 2016 och januari 2017. De ska
hjälpa till med att bygga upp både förstörda byggnader och lokala
samhällstjänster. Fram till 2020 kommer totalt 230 volontärer att ha
skickats ut till Italiens jordbävningsdrabbade områden.
Europeiska solidaritetskåren handlar om att visa solidaritet med dem
som drabbats hårdast av naturkatastrofer eller andra dramatiska
händelser, men också om att hjälpa de mest utsatta i våra samhällen.
Aaron från Nederländerna har åkt till Berlin, där han
arbetar som volontär i en skola med fritidsverksamhet
och undervisar syriska flyktingbarn samt driver
teaterprojekt med dem för att hjälpa dem att komma
in i samhället.

Theodoros från Grekland är volontär i
Stuttgart där han hjälper ungdomar
i Donauregionen att hitta ett jobb
som motsvarar deras utbildning och
färdigheter.

INTE BARA VOLONTÄRARBETE
Solidaritetskåren handlar inte bara om volontärarbete.
Kåren erbjuder också anställningar och praktikplatser
där de unga får möjlighet att skaffa sig nya färdigheter
så att de lättare kan få jobb i framtiden. Fram till mars
2019 kommer upp till 6 000 kårdeltagare att kunna få
jobb eller praktik genom solidaritetskåren.

100 000 PLACERINGAR TILL 2020
Målet är att 100 000 unga ska delta i solidaritetskåren.
För att nå målet föreslog kommissionen i maj 2017 att
ge kåren en egen budget på över 340 miljoner euro
för de kommande tre åren och att bredda verksamheten.
Kårdeltagarna kan prenumerera på ett nyhetsbrev för att
få senaste nytt. De som väntar på att få en placering
kan också gå kurser för att förbereda sig och öka sina
chanser att få ett erbjudande.
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Jean-Claude Juncker
meddelar att han vill
inrätta en europeisk
solidaritetskår i 2016 års tal
om tillståndet i unionen inför
Europaparlamentet

Europeiska solidaritetskåren
lanseras

Organisationer kan börja söka
efter kårdeltagare

Den första kårdeltagaren
börjar sin placering

Kommissionen vill anslå
över 340 miljoner euro
till solidaritetskåren

De första volontärerna
anländer till Norcia i Italien

Slutet av 2017
En särskild rättsakt och budget för solidaritetskåren
antas troligen, i enlighet med Europaparlamentets,
rådets och kommissionens gemensamma uttalande
den 13 december 2016.
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Denisa från Rumänien och
Andrew från Irland är i
Rotterdam och organiserar
aktiviteter med unga från
mindre gynnade förhållanden,
bland annat kulturverksamhet, spel och
lekar för barn med särskilda behov.

