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Söker du jobb i ditt hemland eller vill du söka lyc-
kan någon annanstans i Europa? Skulle du vilja 
studera utomlands under en del av studietiden? 
Har du redan ett jobb men vill vidareutbilda dig? 
Vill du få bättre kvalifikationer? Drömmer du om 
att starta ett eget litet företag? Vill du ägna dig 
åt volontärarbete?

EU kan hjälpa dig!
EU har en hel uppsättning verktyg som kan hjälpa 
dig att förverkliga dina drömmar.

EU och ungdomar
Erasmus är utan tvekan det mest kända EU-prog-
rammet för ungdomar. Sedan 1987 har det gett mer 
än 3 miljoner ungdomar möjligheten att  studera 

eller göra praktik utomlands. Många känner också 
till webbplatsen Eures, den europeiska portalen för 
rörlighet, med över en miljon lediga jobb online 
varje dag.

EU har alltid brytt sig om unga människors 
framtid. Med tanke på den snabbt stigande ung-
domsarbetslösheten så har vi bestämt oss för att 
hjälpa till lite.

Ungdomar är Europas framtid. Den nuvarande 
ungdomsarbetslöshetsnivån är helt oacceptabel 
och äventyrar vårt framtida välstånd. Visste du att 
problemet ofta bottnar i brist på kvalifikationer 
och erfarenhet? Visste du också att EU har flera 
innovativa verktyg inom just dessa områden?



Vad kan EU göra för dig?
Initiativet ”Unga på väg”, som lanserades av EU som 
en del av Europa 2020-strategin, är en verktygslåda 
med åtgärder som ska bidra till att skapa de rätta 
förutsättningarna för dig att nå dina karriärmål. 
Utbildningen måste moderniseras, lärandet 
anpassas till arbetsmarknadens krav och det måste 
bli lättare att tillfälligt flytta utomlands. Du skulle 
kunna bli en av de mer än 500 000 ungdomar som 
i år kan ta del av ett rörlighetsprogram.

Europeiska kommissionen har lanserat en kam-
panj för att informera mera om ”Unga på väg” och 
övriga EU-program som är tillgängliga för dig inom 
utbildning, kultur, sysselsättning, företagsstart, 
volontärarbete och forskning. Varför inte delta i 
debatterna, dela med dig av dina erfarenheter och 
ställa frågor? Ta reda på vad EU kan göra för dig!

Till följd av arbetsmarknadskrisen som har drabbat 
ungdomarna i Europa har kommissionen tagit fram 
ett sysselsättningspaket speciellt för unga. Det 
innehåller åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att 
hantera de oacceptabla nivåerna av arbetslöshet 
och socialt utanförskap bland ungdomar genom 
att ge dem tillgång till utbildning och arbete.

Den här broschyren ger dig en överblick över de 
program och verksamheter som kan vara använd-
bara för dig. Gå in på vår Facebook-sida om du vill 
hålla dig uppdaterad! Unga på väg!

Unga på väg: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Europeiska ungdomsportalen: http://europa.eu/youth
Hjälp och råd om att leva, arbeta och resa 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


iEUROPA

©
 E

ur
op

ei
sk

a 
U

ni
on

en
 / 

Fo
to

n:
 iS

to
ck

Åk utomlands

✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



FLYTTA RUNT: Åk utomlands

EU-medborgare har rätt att studera och arbeta i en annan medlemsstat. Att flytta till ett främmande land är en unik chans att lära 
sig nya språk, utveckla nya färdigheter och upptäcka olika kulturer. Det förbättrar även chanserna att få ett arbete.

Erasmus+ (EU:s program för utbildning, ungdomar och sport för perioden 2014–2020) syftar till att öka kompetensen och 
anställbarheten samt att modernisera utbildningssystemen.

Unga på väg: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Ditt Europa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus för unga entreprenörer: 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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Utveckla din kompetens
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UTBILDA DIG: Utveckla din kompetens

EU erbjuder dig ett antal olika möjligheter att få den utbildning du vill ha och ekonomin så väl behöver.

Europeiska socialfonden är det viktigaste instrumentet för att stödja sysselsättningen, hjälpa människor att få bättre arbeten och 
skapa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Den investerar i Europas humankapital – det vill säga arbetstagarna, 
ungdomarna och alla andra som söker jobb.

Erasmus+ ger ett stort antal möjligheter till studerande, lärlingar, nyutbildade, lärare och annan utbildningspersonal. Tack vare 
Erasmus+ kommer 650 000 studerande på yrkesutbildningar och lärlingar att få stipendium för att studera, praktisera eller 
arbeta utomlands under perioden 2014–2020.

Europeiska socialfonden: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (yrkesutbildning och praktik): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus för unga entreprenörer: 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


Bredda dina kunskaper
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STUDERA: Bredda dina kunskaper

Flera EU-program har upprättats för att européer ska kunna studera utomlands. Genom att öppna för denna möjlighet ger EU dig 
chansen att upptäcka nya länder och språk samt att vidga dina vyer.

Under perioden 2014–2020 ger Erasmus+ stipendier (och 450 000 praktikplatser) till 2 miljoner studerande inom högre 
utbildning, som ger dem möjlighet att studera eller praktisera utomlands.

Studerande som planerar att ta en masterexamen utomlands kan dra fördel av ett studielånssystem som hanteras av nationella 
banker eller studielånsorgan som utsetts av Europeiska investeringsbanken.

Erasmus+ (högre utbildning): 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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Dela med dig av dina erfarenheter
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LÄR DIG: Dela med dig av dina erfarenheter

EU främjar rörlighet i utbildningssyfte eftersom detta är en del av att vara europé och är något som alla ungdomar i EU kan ta del 
av. Detta underlättar för dagens generation och framtida generationer att anta nya utmaningar, känna sig mer europeiska och 
samarbeta med varandra.

Tack vare Erasmus+ kommer mer än 500 000 ungdomar att få möjlighet att delta i utbytesprogram för ungdomar. Erasmus+ ger 
också stöd till partnerskap mellan skolor som kan leda till utbyten för lärare, elever eller hela klasser.

Erasmus+ (ungdomar): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (skolor): 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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Dela med dig av din talang
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DELTA: Dela med dig av din talang

EU vill att medborgarna ska ha något att säga till om i frågor som rör dem. 

Om en miljon EU-medborgare enas kan de delta direkt i EU-politiken genom EU:s medborgarinitiativ. Genom det uppmanar 
de Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag inom ett område som de känner starkt för. 

Genom den strukturerade dialogen har EU samråd med ungdomar och ungdomsorganisationer på alla nivåer, vid EU:s 
ungdomskonferenser och under europeiska ungdomsveckan.

Europeiska ungdomsportalen innehåller en hel uppsjö av information. Där kan ungdomar ställa frågor och utbyta erfarenheter.

EU:s medborgarinitiativ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog och utbyte: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Europeiska ungdomsportalen: 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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INNOVERA: Upptäck karriärer inom forskning

Marie Curie-insatserna främjar forskares karriärsutveckling och utbildning inom alla vetenskapliga discipliner genom 
internationell och sektorsövergripande rörlighet. De ger stipendier till forskare i alla skeden av karriären, allt från doktorander 
till erfarna forskare. Det här är EU:s huvudsakliga program för doktorsutbildning och det finansierar 25 000 doktorander. Det 
kompletteras av Euraxess nätverk av center som hjälper forskare att flytta från ett land till ett annat genom att tillhandahålla 
information och stöd i alla frågor som har anknytning till yrkes- och vardagslivet.

Europeiska institutet för innovation och teknik främjar innovation genom att sammanföra institutioner för högre utbildning, 
forskningscenter och företag med fokus på utmaningar som energi, klimatförändringarna och informationssamhället. Insatserna 
fokuserar på forskare, entreprenörer och studenter och ger dem de  färdigheter, kunskaper och den inställning som de behöver för 
att presentera nya idéer på marknaden och starta nya företag.

Marie Curie-insatserna: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/
Europeiska institutet för innovation och teknik: 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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Gör en insats
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ENGAGERA DIG: Gör en insats

Det uppskattas att 100 miljoner européer någon gång har engagerat sig i frivilligverksamhet. Volontärarbete är en möjlighet att 
göra en insats genom att bidra till att skapa en större känsla av sammanhållning och social harmoni.

Erasmus+ kommer att göra det möjligt för ännu fler unga européer att arbeta som volontärer i olika projekt. EU har dessutom 
börjat bygga upp en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd, som ska ge unga européer möjlighet att visa solidaritet med 
behövande människor.

Erasmus+ (ungdomar): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
EU-frivilliga för humanitärt arbete: 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


Uppfyll dina drömmar
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SKAPA: Uppfyll dina drömmar

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter upprättades 2010 för att hjälpa EU:s mikrofinansinstitut att öka sin 
utlåning till oberoende entreprenörer och företag med högst tio anställda. Detta ska leda till omkring 45 000 lån på upp till 
25 000 euro som görs tillgängliga för unga européer (och andra med begränsad tillgång till den konventionella kreditmarknaden) 
som vill starta eget företag. Vissa av mikrokreditgivarna har redan en större andel unga kunder.

Programmet för sysselsättning och social innovation, som startar 2014, kommer att samla verksamheten från tre EU-program 
som tidigare hanterades separat: Progress, Eures och Progress mikrokrediter. Inom programmets tredje område kommer man att 
följa upp mikrokreditverksamheten i Progress och bidra till kapacitetsuppbyggnad för mikrokreditgivare. Programmet kommer 
också att ge stöd till sociala företag, bland annat företag som hjälper ungdomar att få anställning.

Programmet Erasmus för unga entreprenörer ger nya och blivande företagare möjlighet att lära sig hur man framgångsrikt 
driver ett företag genom att arbeta tillsammans med en erfaren företagare från ett annat land i upp till sex månader. Vistelsen 
finansieras av EU.

Europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus för unga entreprenörer: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
EU-finansiering för små och medelstora företag: http://www.access2finance.eu/
Programmet för sysselsättning och 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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DINA RÄTTIGHETER: Informera dig

EU ser till att alla européer kan utnyttja sina grundläggande rättigheter. Dessa omfattar rätten att inte diskrimineras och uteslutas, 
rätt till jämlikhet mellan kvinnor och män och rätt till sjukvård. Över hela Europa stöder EU åtgärder för att öka medvetenheten 
om att man måste bekämpa sociala orättvisor och säkerställa personuppgiftsskyddet.

Upprättande av ett europeiskt område med rättvisa: http://ec.europa.eu/justice
Arbete mot diskriminering: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sv.htm
Ditt Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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Uppnå dina mål
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JOBBA: Uppnå dina mål

Att komma in på arbetsmarknaden är svårt, särskilt för ungdomar. EU ger alla EU-medborgare ett antal verktyg för att förbättra 
deras möjligheter att få jobb. Europeiska socialfonden (ESF) är ett sådant exempel. Omkring 10 miljoner människor tar varje år del 
av ESF-finansierade program som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden och utbilda sig. Ett annat exempel är Eures, den 
europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, med omkring 1 miljon lediga jobb online. ”Ditt första Eures-jobb” är ett system för 
rörlighet på arbetsmarknaden som ska hjälpa ungdomar att få arbete och arbetsgivare att hitta arbetskraft. Det ska sammanföra 
unga arbetssökande och de som vill byta jobb med svårtillsatta lediga jobb i Europa.

Sist men inte minst finns nätverket Enterprise Europe Network som stöder företagare som expanderar sin verksamhet inom och 
utom Europas gränser med ett brett utbud av tjänster. Nätverket har 600 partner i över 50 länder.

Europeiska socialfonden: 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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