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Charter for Europas Ungdom 
Konklusioner fra Ungdommens EU Topmøde 2013  

Europa står overfor store udfordringer nu og i fremtiden. Europa er ved at blive gråhåret. Der er færre 
unge til at tage over efter en voksende ældre befolkning, som lever længere. 
Europæernes velfærd og levevilkår er under pres.  
Den globale konkurrence øger presset på Europa.  
Den økonomiske krise har forværret problemerne i Europa. 26 mio. europæere er uden job.  
9 mio. unge er uden job. I en række EU lande er ungdomsarbejdsløsheden ekstrem høj. Over 50 % i et 
land. Mellem 30 – 40 % i andre lande og nedefter. De unge, der ikke kan få et job, lades i stikken.  
De unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse, eller falder ud af uddannelsessystemet eller ikke 
kan få en praktikplads, lades i stikken.  
De unge, som ikke får mulighed for en egen indkomst, de kan leve af, lades i stikken, for så kan de ikke 
etablere en selvstændig tilværelse, stifte familie og få børn.  
Europa har ikke råd til at lade sin ungdom i stikken. Det rammer ikke blot de mange unge, som ikke får 
en uddannelse, et job og anstændige vilkår. Europæernes fremtid lades i stikken.  
Europas problemer forværres alvorligt, hvis den ungdomsgeneration, som skal tage over efter en langt 
større ældre-generation ikke får uddannelse, job og mulighed for at deltage og bidrage aktivt til deres 
egen, deres landes og Europas udvikling.  
Vi tager afstand fra udemokratiske metoder som vejen til at nå resultater.  
Demokratiet er vejen frem for at skabe bedre vilkår, rettigheder og indflydelse for Europas unge.  
Unge skal være aktive deltagere i beslutningerne om fremtidens Europa. Unge er Europas håb og 
fremtid.  
Derfor er det tid til et kursskifte i Europa. Det er tid til, at vi bruger EU som et stærkt fællesskab, som 
kan skabe håb, drømme og visioner for fremtiden i form af konkrete forbedringer for den enkeltes liv 
og muligheder.  Det gælder for alle generationer af europæere. I dette Charter for Europas Ungdom 
har vi fokus på vilkår, rettigheder og indflydelse for Europas unge.  
Jf. Lissabon-Traktaten er der begrænsninger i, hvad EU har kompetencer til. Specielt når det gælder 
uddannelse, beskæftigelse, sociale og andre vilkår, så det er EU landene, der har kompetencen. 
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Samarbejdet i EU foregår efter den åbne koordinationsmetode. Denne metode er udviklet i respekt for 
medlemslandenes politiske kerneområder. I dagens Europa er det ikke vigtigt, om det er EU 
institutionerne eller medlemslandene, der har kompetencen på disse områder. Det er derimod vigtigt, 
at vi i fællesskab bruger EU til at udvise handlekraft og politisk lederskab, som skaber synlige og hurtige 
resultater for Europas ungdom.  
Vi siger nej til at unge uden job eller uddannelse i Europa betegnes som NEETs (Not in Education, 
Employment or Training). Vi vender det i stedet om til TEENs (Training, Education and Employment 
Now).  
EU skal vise handlekraft nu. 
Derfor er vi enige om: 

Uddannelse og arbejde til alle unge i Europa 
1. EU’s Ungdomsgaranti skal gennemføres hurtigt i alle lande. I fællesskab skal der sættes fælles mål 

for, at unge i alle EU lande får uddannelse eller job.  
2. Alle unge skal tilbydes uddannelse eller job indenfor 2 år fra 2018.  
3. Ungdomsuddannelse skal være en ret – og derfor gratis 
4. Medlemslandende forpligter sig til en målsætning om at sænke arbejdsløsheden i hvert enkelt land 

med 35 % i 2013. 
5. Erhvervsuddannelserne i Europa skal have øget fokus som vigtige for Europas fremtidige 

produktion.  
6. Antallet af unge, der dropper ud af uddannelsessystemet skal mindskes markant. Europa kan for 

eksempel lære af Danmark, som med sine Efterskoler er med til at mindske problemet. 
7. Ufleksible arbejdsmarkedssystemer i visse lande skal ændres, så unge kan få adgang til at få et job. 
8. Virksomheder skal økonomisk stimuleres til at ansætte lærlinge og etablere praktikpladser. 

Tilskuddet opnås ved at ansætte mindst 3 % i grønne virksomheder og 5 % i andre relevante 
virksomheder. 

9. Alle EU lande skal lette adgangen til studier på tværs af landegrænserne. 
10. Alle EU lande skal have de samme krav til samme type/niveau for uddannelse, så gensidig 

anerkendelse lettes i hele EU. 
11. Det skal være fordelagtigt at opstarte erhverv i EU-lande med høj arbejdsløshed. 
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Anstændige vilkår for Europas unge 

1. Unge i Europa skal have ret til anstændige sociale vilkår, når de er i job eller under uddannelse. 
2. Landene skal sikre, at de unge sikres anstændige løn- og ansættelsesvilkår, og ikke bare være billig 

arbejdskraft i midlertidige jobs uden rettigheder. 
3. Ansættelsesvilkår for unge og andre, der tager et job i et andet EU land, skal være på de vilkår, som 

gælder i det land, hvor der arbejdes, så de ikke udnyttes som billig arbejdskraft. Landene har 
ansvaret for, at dette sikres via udbredelse af fagforeninger.  

4. I samarbejde med de faglige ungdomsudvalg skal det fremmes, at der i alle EU lande oprettes 
Jobpatruljer, hvor unge og deres faglige organisationer kan tjekke de unges ansættelsesvilkår.  

5. Ansættelse af unge skal ske på anstændige vilkår med en fair kontrakt, arbejdstider, løn, 
feriepenge, opsigelsesvarsler osv.  

6. Der skal være en klar målsætning i alle EU lande om at sikre unge under uddannelse anstændige, 
økonomiske vilkår. 

Flere børn og unge er fremtiden for EU 
1. Fokus i den politiske debat i Europa om flere ældre og færre unge, skal flyttes fra de ældre til de 

unge, for det er her nu tilgang af befolkningen kan ske. 
2. Vi skal i Europa sætte os fælles mål for bedre muligheder for unge og børnefamilier – 

sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, barselvilkår, daginstitutioner osv.), så det bliver 
attraktivt at få flere børn i lande med lav fødselsrate. 

Demokrati, rettigheder og indflydelse til Europas unge 

1. EU’s Charter for Grundlæggende Rettigheder, der er en del af Lissabon-Traktaten, og Lissabon-
Traktaten er alt for begrænset i forhold til unges rettigheder og indflydelse i Europa. Derfor skal 
der tages initiativ til et nedsætte et Europæisk Ungdoms Konvent, som skal arbejde med at udvikle 
dette Charter for Europas Ungdoms til rettigheder, der skal indgå i EU’s traktatgrundlag. Unge og 
ungdomsorganisationer – mangfoldigt sammensat – fra alle EU lande, fra Europæisk 
Ungdomsforum og andre europæiske ungdomsorganisationer skal indgå heri.  

2. EU og EU landene skal sikre økonomisk støtte og opbakning til, at der i samtlige EU lande en gang 
om året kan gennemføres Ungdommens EU Topmøder i de nationale parlamenter, og hvor det er 
de unge og deres organisationer, der selv står herfor. 
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3. EU og EU landene skal sikre økonomisk støtte og opbakning til, at der 1 gang årligt holdes et 
Europæisk Ungdoms Topmøde i Europa-Parlamentet med deltagere valgt på Ungdommens EU 
Topmøder i medlemslandene.  

4. EU og EU landene skal sikres bedre økonomiske vilkår for det organiserede ungdomsarbejde. 
Tilskudsreglerne skal afbureaukratiseres, og der skal åbnes op for flere flerårige støtteregler, så de 
unge kan koncentrere sig mere om at engagere andre unge end på at opfylde bureaukratiske 
administrative regler.  

5. Ved lokale og nationale valg, samt ved valg til Europa-Parlamentet opfordres alle partier til at have 
fokus på, at fremme unges aktive deltagelse som kandidater.  

6. Som optakt til det kommende valg til Europa-Parlamentet i maj 2014 skal EU og EU landene støtte 
initiativer, der kan engagere flere unge heri. 

Afslutning 

Unge i Europa skriger efter nye perspektiver og visioner for Europa. Et mulighedernes kontinent. Et 
rettighedernes kontinent. Et Europa som sikrer social og anden tryghed. Et Europa som tager ansvar. Et 
Europa som er grønt og socialt ansvarlig, og udvider de europæiske borgeres muligheder og 
rettigheder i forhold til, hvad vi hver for sig kan i det enkelte land. Et Europa, hvor vi ikke bare er os 
selv nok, men hvor vi har udsyn og tager et globalt medansvar, for vores fælles verden. 

Demokratiet skal slippes løs i Europa. 

Fremtidens Europa skabes af engagerede mennesker. Europas unge vil og kan gå foran og vise vejen til 
et bedre Europa.  

Ungdommens EU Topmøde 2014  

Deltagerne i Ungdommens EU Topmøde 2013 har besluttet, at der skal planlægges et Ungdommens 
EU Topmøde i foråret 2014, hvor et af temaerne er miljø. 


