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INTRODUKTION OCH MÅL AV VERKTYGSLÅDAN
Denna verktygslåda är ett resultat av arbete och utbyte av praxis mellan experter, lärare, utbildare, ungdomsarbetare 

och teaterutövare som deltog i ett 4-timmars internationellt utbildnings-evenemang för ungdomsarbetare inom Era-

smus+ KA3-projektet EYOS, online den 23 april 2021. 

 

Målen för verktygslådan är: 

1. Att fördjupa kunskapen om EU:s viktigaste ungdomspolitik 

2. Öka antalet ungdomar som informeras om EU:s värderingar och aktivt deltar i diskussioner om EU:s framtid, 

särskilt bland de som är sociopolitiska passiva och har färre möjligheter. 

Här hittar du all relevant information om EU:s möjligheter för ungdomarna. Syftet med verktygslådan är att stärka ung-

domars deltagande och delaktighet i EU-frågor, europeiska ungdomsmål och EU:s framtida ungdomspolitik. 

För ytterligare information och kontakt, besök projektets webbplats http://eyos.reteiter.it/#!/up

http://eyos.reteiter.it/#!/up


4

StageStage

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET
Projektet Eyos (European Youth on Stage: Engage Connect Empower on the Future of Europe) syftar till att främja en 

medveten kunskap och ett aktivt bidrag till de europeiska ungdomsmålen och EU:s framtida ungdomspolitik bland alla 

ungdomar, med särskild uppmärksamhet på underrepresenterade grupper, genom kamratstrategi, digital multimedia 

och social teater. 

Inom detta projekt vill vi uppnå fem specifika mål

1. Skapa nätverk och ömsesidigt engagemang och solidaritet mellan aktiva ungdomar/ungdomar som redan är 

engagerade i EU-frågor och mindre engagerade ungdomar/ungdomar som är underrepresenterade, potentiella 

nya EU-medborgare (som unga flyktingar, barn födda i EU av föräldrar utan medborgarskap...), för att främja 

deltagande i EU:s rörlighet i det civila livet bland en bredare och mer inkluderande grupp ungdomar, inbegripet 

morgondagens eventuella medborgare. 

2. Stärka ungdomsarbetarnas och ungdomsorganisationernas förmåga att främja ett effektivt engagemang från un-

derrepresenterade ungdomsgrupper med sämre möjligheter till deltagande och medborgerliga åtgärder, för att 

förbättra deras förmåga att säkerställa en mer inkluderande representation och samverkan bland ungdomar i 

Europa. 

3. Främja digital multimedia och medborgerlig/social teater som universella kommunikationsverktyg för att öka olika 

ungdomsgruppers aktiva och kreativa engagemang i EU-frågor, värdesätta och öka färdigheter, attityder och 

ömsesidigt samarbete mellan ungdomar.

4. Förbättra en medveten och kritisk kunskap om EU:s ungdomsmål, ungdomsagenda och EU:s viktigaste ungdom-

spolitik och ungdomsinstrument och deras praktiska kontakter med lokala och regionala ungdomsbestämmelser 

och ungdomsinstrument, öka dialogen och ungdomars deltagande i beslutsprocesserna.

5. Främja nätverkande, kapacitetsuppbyggnad och ömsesidigt samarbete mellan ungdomsorganisationer från olika 

områden i Europa för att förbättra deras effektiva engagemang för alla ungdomar i EU-frågor. 

Åtgärden kommer att påverka sju europeiska länder, som omfattar åtta partnerorganisationer, däribland 1 nationella 

och 2 europeiska ungdomsnätverk, som direkt påverkar 140 ungdomar och 48 ungdomsarbetare och indirekt 14000 

ungdomar och 400 ungdomsarbetare, varav minst 40 procent från underrepresenterade grupper.

 

I partnerskapet ingår åtta partnerorganisationer från sju europeiska länder: den ledande partnern Rete ITER (Italien), 

GEA Coop Sociale (Italien), EU DIASPORA COUNCIL (Sverige), Association for Developing Voluntary Work Novo 

mesto-DRPDNM (Slovenien), Udruga za promicanje aktivnog građanstva – ECHO (Association for Promoting Acti-

ve Citizenship - ECHO) (Kroatien), Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Tyskland), Baltic Youth Way (Lettland) och DYPALL 

NETWORK - Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portugal). 

Många ungdomar, särskilt de med sämre möjligheter, är mindre informerade och engagerade i EU:s värderingar och 
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politik och mindre representerade. Vissa europeiska ungdomar som är utestängda från EU-medborgarskapet är dock 

ännu mer aktiva och medvetna än sina kamrater med medborgarskapsrättigheter. Projektet vill undvika denna orättv-

isa mekanism: underrepresenterade ungdomar kommer att inkluderas genom en inkluderande peer-strategi, med en 

etnisk/etnisk/kulturell bakgrundsvänlig inkludering. 

Genom projektets alla faser kommer ungdomsgrupper att utses aktivt för att stödja partner i förberedelse och ge-

nomförande av verksamheten. Ungdomsutbyte och rörlighet för ungdomsarbetare kommer att skräddarsys för att vara 

inkluderande, med hjälp av praktiska metoder för att övervinna språkliga och kulturella hinder, kombinera formellt och 

informellt lärande för att ge färdigheter för att skapa multimediaprodukter och sociala teaterföreställningar som invol-

verar deltagare som skådespelare, regissörer, tekniker, skapare. 

Grupperna kommer att dra nytta av internationell verksamhet för att främja gränsöverskridande effekter och erfarenhe-

ter, sprida ungdomsidéer och förväntningar i EU, öka nätverk och samarbete mellan ungdomsorganisationer.
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VAD EU GÖR FÖR SINA MEDBORGARE
Sedan 1957 har Europeiska unionen gynnat sina medborgare genom att arbeta för fred och välstånd. Det bidrar till att 

skydda våra grundläggande politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. 

Även om vi kan ta dem för givna, förbättrar dessa fördelar vårt dagliga liv.

FRED & SÄKERHET 
Central- och Västeuropa har aldrig upplevt en så lång period utan krig. EU är det mest framgångsrika fredsprojektet i 

mänsklighetens historia och har tilldelats Nobels fredspris. Européerna är nära förbundna ekonomiskt och kulturellt, 

och genom de demokratiska värderingar vi delar.

INRE MARKNADEN 
Den inre marknaden är världens mest utvecklade och öppna marknad. Den bygger på EU:s fyra nyckel friheter, som 

gör det möjligt för dig och andra medborgare att 

1. Bo eller arbeta i något EU-land 

2. Flytta dina pengar 

3. Sälja varor utan begränsningar 

4. Tillhandahålla tjänster på samma grunder

HÖGA STANDARDER FÖR LIVSMEDEL OCH MILJÖ 
Eftersom EU-länderna har ett så nära samarbete uppfyller vår mat och vår miljö några av världens högsta kvalitetsstan-

darder. Skrupelfria företag kan inte komma undan med att sälja förorenad mat eller förorena våra floder och landsbygd. 

KONSUMENTFÖRMÅNER 
Shoppare kan nu känna sig trygga i vetskapen om att de kommer att få tillbaka sina pengar om de returnerar produkter. 

Resenärer kan köpa tåg- eller flygbiljetter i vetskap om att de kan få pengarna tillbaka om resan är försenad eller in-

ställd. Och de normer som varor i EU-butiker måste uppfylla är bland världens strängaste, både när det gäller kvalitet 

och säkerhet. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
EU skyddar alla minoriteter och utsatta grupper och står upp för de förtryckta. Oavsett en persons nationalitet, kön, 

språkgrupp, kultur, yrke, funktionshinder eller sexualitet kräver EU lika behandling för alla. 
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GLOBAL MAKT
EU-länder som agerar unisont har mycket starkare röst på världsscenen än 27 små och medelstora nationer som 

agerar separat. Vi har politiskt inflytande. När det gäller handel antas våra reglerings- och produktstandarder över hela 

världen som den globala normen. 

ANDRA FÖRDELAR SOM EU GER SINA MEDBORGARE ÄR FÖLJANDE: 

1. Du kan använda din telefon och dina onlinetjänster utan extra kostnad var du än befinner dig i EU. 

2. Du kan få tillgång till dina online-video- och musikströmningstjänster i hela EU, säkert i vetskapen om att dina 

personuppgifter är skyddade enligt EU-lagstiftningen. 

3. Dina rättigheter skyddas när du reser: EU:s regler skyddar dina rättigheter vid förseningar eller inställda flyg. Oa-

vsett om du reser med flyg, tåg, båt eller buss har du rätt till rättvis behandling. 

4. Du kan dra nytta av utbildning och stöd för ditt företag: EU-program som Erasmus+ hjälper dig att få utbildning 

för att få ut det mesta av din karriär. EU hjälper dig också att få ut mesta delen av din verksamhet – från ekonomi 

till coaching och från företagsnätverk till utbytesprogram. 

5. Som arbetstagare skyddas du från orättvis behandling på arbetsplatsen enligt EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Detta förbjuder diskriminering, även vad gäller lön och uppsägningar. 

6. Som EU-medborgare skyddas du mot globaliseringens nackdelar med EU:s stöd till småföretag och regler för att 

se till att stora företag betalar sin beskärda del av skatten.

Upptäck hur EU gör skillnad för ditt liv. 

1. Vad EU gör för mig – 100-tals koncisa, lättlästa faktablad som visar hur EU gör en positiv skillnad i människors liv 

2. Medborgarappen - vem gör vad i EU, hur allt detta är relevant för ditt dagliga liv och vilka utmaningar EU står inför, 

varav många kommer att forma din framtid. 

3. EU-resultat – exempel på EU-finansierade projekt
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EU-MEDBORGARSKAP – DINA RÄTTIGHETER – OCH HUR DU 
ANVÄNDER DEM 
Alla medborgare i ett EU-land är automatiskt MEDBORGARE i EU. Att vara EU-medborgare ger dig några viktiga extra 

rättigheter och ansvar.

DINA RÄTTIGHETER TILL EU
Medborgarskap Dessa anges i fördraget om Europeiska unionens funktionskraft (artikel 18) och stadgan om de grun-

dläggande rättigheterna (kapitel V).

Behöver du hjälp med att utöva dina rättigheter?

 För att öka medvetenheten om EU-medborgarskapet bland både offentliga och nationella myndigheter offentliggör 

kommissionen regelbundet en rapport om EU-medborgarskapet. 

Sammanfattningar av EU:s lagstiftning om EU-medborgarskap 

FLYTTA & BO I EU 
Som EU-medborgare har du rätt att bo och flytta inom EU utan att diskrimineras på grund av din nationalitet. Du kan 

bosätta dig i vilket EU-land som helst om du uppfyller vissa villkor, beroende på om du arbetar, studerar osv.

DELTAGANDE I EU:S POLITISKA LIV 
Varje EU-medborgare har rätt att rösta och kandidera i både lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land de 

bor i, på samma villkor som landets medborgare. 

FRAMSTÄLLNINGAR & KLAGOMÅL 
Ni kan inge framställningar till Europaparlamentet för att ta itu med antingen ett personligt behov eller klagomål, eller i 

en fråga av allmänt intresse. Ämnet måste falla inom EU:s ansvarsområde (dvs. det får inte vara något som beslutas på 

lokal eller nationell nivå) och måste påverka dig direkt. Du kan klaga till Europeiska ombudsmannen om tjänstefel från 

en EU-institution eller ett EU-organ. Du kan också kontakta EU:s institutioner och rådgivande organ direkt och har rätt 

till svar på något av EU:s 24 officiella språk. 

KONSULÄRT SKYDD 
Om du befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd från 

ambassaden eller konsulatet i något annat EU-land, om ditt eget land inte har någon ambassad eller konsulat i landet 

utanför EU. Du kan be om hjälp i situationer som till exempel rör dödsfall, olyckor eller sjukdomar, gripande eller frihet-

sberövande, eller som offer för våldsbrott och repatriering. 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/51132
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2305.html?root=2305&locale=en
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
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HUR ENGAGERAR MAN SIG I EU:S BESLUTSFATTANDE? 

MEDBORGARINITIATIV : ATT FASTSTÄLLA DAGORDNINGEN 
Med det europeiska medborgarinitiativet kan ni be Europeiska kommissionen att utarbeta lagstiftning. Framställning-

en måste undertecknas av minst 1 miljon människor från minst en fjärdedel av EU:s länder (för närvarande minst sju 

länder). 

AKTIVT DELTAGANDE I EU:S DEMOKRATISKA LIV 
1. Programmet Europa för medborgarna -  syftar till att förbättra människors förståelse för EU, dess historia och 

mångfald, att öka medvetenheten om de rättigheter som omfattas av det europeiska medborgarskapet och att 

öka det demokratiska deltagandet på EU-nivå. 

2. Kommissionen inleder regelbundet offentliga samråd om initiativ som den planerar, så att alla européer kan säga 

sitt i frågorna. 

3. Medborgardialoger  - dessa hålls i städer i hela EU, för att lyssna på människors åsikter och diskutera frågor som 

människor är oroade över. 

4. Medborgardialog  - det här är diskussioner mellan kommissionen och det civila samhällets organisationer som är 

specialiserade på olika ämnen .

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm
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EU:S UNGDOMSSTRATEGI 
EU:s ungdomsstrategi är ramen för EU:s ungdomspolitiska samarbete för 2019–2027, på grundval av rådets resolution 

av den 26 november 2018. 

EU:s ungdomssamarbete ska ta vara på ungdomspolitikens potential. Det främjar ungdomars deltagande i det de-

mokratiska livet. Det stöder också socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att se till att alla ungdomar har 

de resurser som krävs för att aktivt delta i samhällslivet. 

EU:s ungdomsstrategi är inriktad på tre centrala åtgärdsområden, kring de tre orden: Engage, Connect, Empower, 

samtidigt som man arbetar med ett sammanstungt genomförande inom olika sektorer. 

Under en dialogprocess 2017–2018, där ungdomar från hela Europa deltog, utvecklades 11 europeiska ungdomsmål. 

Dessa mål identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och pekar på utmaningar. EU:s un-

gdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision av ungdomar 

ENGAGERA 
Med “Engagera” syftar EU:s ungdomsstrategi till ett meningsfullt medborgar-, ekonomiskt, socialt, kulturellt och poli-

tiskt deltagande av ungdomar. 

Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen uppmanas att :

1. Uppmuntra och främja inkluderande demokratiskt deltagande av alla ungdomar i samhället och demokratiska 

processer. 

2. Aktivt engagera ungdomar, ungdomsorganisationer och andra ungdomsorganisatörer i en politik som påverkar 

ungdomars liv på alla nivåer. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://europa.eu/youth/strategy/engage_en
https://europa.eu/youth/strategy/connect_en
https://europa.eu/youth/strategy/empower_en
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
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3. Stödja ungdomsrepresentationer på lokal, regional och nationell nivå och erkänna ungdomars rätt att delta och 

organisera sig själva. 

4. Stödja och förmedla EU:s ungdomsdialog för att inkludera olika röster från ungdomar i beslutsprocesser på alla 

nivåer. 

5. Främja utvecklingen av medborgarskapskompetenser genom strategier för medborgarskapsutbildning och 

lärande. 

6. Stödja och utveckla möjligheter för “lärande att delta”, öka intresset för deltagandeåtgärder och hjälpa ungdomar 

att förbereda sig för deltagande. 

7. Utforska och främja användningen av innovativa och alternativa former av demokratiskt deltagande, t.ex. verktyg 

för digital demokrati. ansluta Ungdomar i Europa blir mer och mer uppkopplade.

FÖRBINDELSER 
Nätverk, förbindelser och erfarenhetsutbyte bildar en central tillgång för solidaritet och EU:s framtida utveckling. 

Denna koppling främjas bäst genom olika former av rörlighet. 

Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen uppmanas att:

8. Göra det möjligt för alla ungdomar och ungdomsarbetare att få tillgång till gränsöverskridande möjligheter till 

rörlighet över gränserna, inbegripet volontärarbete, genom att undanröja hinder och genomföra stödåtgärder med 

särskild uppmärksamhet på ungdomar med sämre möjligheter. 

9. Uppmuntra ungdomars engagemang i solidaritet, främja stödsystem och sträva efter komplettering och syner-

gieffekter mellan EU:s finansieringsinstrument och nationella, regionala och lokala program. 

10. Aktivt engagera ungdomar och ungdomsorganisationer i utformningen, genomförandet och utvärderingen av re-

levanta EU-finansieringsprogram. 

11. Dela bästa praxis och ytterligare arbete med effektiva system för validering och erkännande av färdigheter och 

kompetenser som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande, inbegripet solidaritet och volontärarbete, 

och 

12. fortsätta genomförandet av rådets rekommendation från 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande.
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EMPOWER
Ungdomars egenmakt innebär att uppmuntra dem att ta ansvar för sina egna liv. I dag står ungdomar över hela Europa 

inför olika utmaningar och ungdomsarbete i alla dess former kan fungera som en katalysator för egenmakt. 

Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen uppmanas att :

1. Utveckla och genomföra en europeisk agenda för ungdomsarbete för kvalitet, innovation och erkännande av 

ungdomsarbete. 

2. Stödja utvecklingen av ungdomsarbete av hög kvalitet på alla nivåer, inbegripet politisk utveckling på området, 

utbildning för ungdomsarbetare, upprättande av rättsliga ramar och tillräcklig resursfördelning. 

3. Stödja ungdomsarbete, inbegripet gräsrotsarbete, och erkänna ungdomsorganisationer som leverantörer av 

kompetensutveckling och social integration genom ungdomsarbete och icke-formell utbildningsverksamhet. 

4. Skapa och vidareutveckla lättillgängliga kontaktpunkter för ungdomar, för att leverera ett brett utbud av tjänster 

och tillhandahålla ungdomsinformation. 
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11 EUROPEISKA UNGDOMSMÅL 
Målet med den sjätte cykeln i EU:s ungdomsdialog - Ungdom i Europa: Vad händer härnäst? som ägde rum 2017/2018 

– var att samla röster från ungdomar och bidra tillsammans till att skapa EU:s ungdomsstrategi 2019–2027. Som ett 

resultat utvecklades elva europeiska ungdomsmål. Dessa mål återspeglar de europeiska ungdomarnas åsikter och 

representerar visionen för dem som är aktiva i EU:s ungdomsdialog:

1. Föra EU närmare ungdomarna

2. Jämställdhet mellan alla kön

3. Inkluderande samhällen

4. Information och konstruktiv dialog

5. Psykisk hälsa och välbefinnande

6. Verka för ungdomar på landsbygden

7. Sysselsättning av god kvalitet för alla

8. Lärande av god kvalitet

9. Utrymme och deltagande för alla

10. Ett hållbart grönt Europa

11. Ungdomsorganisationer och europeiska program

EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision av ungdomar genom att mobilisera politiska instrument 

på EU-nivå samt åtgärder på nationell, regional och lokal nivå från alla berörda parter. 

LÄS MER 
1. Europeiska rådets resolution om den europeiska ungdomsstrategin 2019–2027

2. Dedikerad webbplats till ungdomsmålen, med versioner på olika europeiska språk. Youth goals

3. Du hittar den tidigare (2010–2018) ungdomsstrategin på följande sida: EU Youth Strategy 2010-2018

https://youth-goals.eu/
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EU-INITIATIV FÖR UNGDOMAR 
Få information om de olika EU-initiativ som erbjuder ungdomar finansierade möjligheter. 

Utforska hur du kan delta i ungdomsutbyten, volontärarbete, studera, arbeta, resa eller delta i demokratiska processer 

i EU.

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Är ni mellan 18 och 30 år och letar efter en möjlighet att hjälpa samhället i stort, i och utanför Europa? 

Ni skulle kunna göra detta med finansiering och stöd från Europeiska solidaritetskåren, som hjälper ungdomar att delta 

i projekt som gynnar samhällen, antingen utomlands eller i deras eget land. Dessa projekt erbjuder en inspirerande 

och stärkande upplevelse, samt möjlighet att åstadkomma förändring samtidigt som du utvecklar dina färdigheter och 

kompetenser. 

SÅ VAD KAN DU GÖRA? 
Det finns flera sätt kan du engagera dig på: 

1. Volontärarbete 

2. Praktikplatser (praktikplatser kan fortfarande drivas i år som finansieras genom budgeten från det tidigare pro-

grammet, var medveten om att de avbryts i det nya programmet 2021–2027) 

3. Arbetstillfällen (arbetstillfällen kan fortfarande drivas i år som finansieras genom budgeten från det tidigare pro-

grammet, var medveten om att de i det nya programmet för 2021–2027 upphör) 

4. Lokala solidaritetsprojekt 

Dessa kan vara inom ett brett spektrum av områden – utbildning, medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö 

och naturskydd, migration, kultur och många andra. 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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HUR FUNGERAR DET? 
Europeiska solidaritetskårens finansiering ges i form av bidrag till organisationer genom utlyst. 

Ungdomar som vill delta i sådan verksamhet måste registrera sig i Europeiska solidaritetskårens portal. Europeiska 

solidaritetskårens portal erbjuder en plats för dessa ungdomar och organisationer, som har ett bidrag, att genomföra 

aktiviteter och att hitta varandra. 

VEM STYR KÅREN? 
Europeiska solidaritetskåren förvaltas av Europeiska kommissionen.

Det genomförs på plats av en mängd olika organ:

1. Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)

2. Nationella programkontor i varje deltagande land

3. SALTOs 

4. Europeiska solidaritetskårens resurscentrum

EUROPEISKA UNGDOMSVECKAN
https://europa.eu/youth/week_en

Framtiden skapas nu och du har kraften att sätta upp mål och bidra till initiativ för hur man kan göra saker bättre. 

Vill du veta mer om nya EU-finansieringsmöjligheter eller höja din åsikt om de processer som är viktiga för dig? Delta i 

olika evenemang och diskussioner och höj din röst för en anmärkningsvärd sak!

VARFÖR “FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER”? 
Tror du att fler ungdomar behöver vara aktiva och göra en pitch för bättre morgondag? Vill du att vi ska leva i ett mer 

inkluderande samhälle? Är miljön ett viktigt ämne för dig? Det är viktigt att skapa ett utrymme där du kan dela dina 

åsikter och lära dig om nya sätt och möjligheter att göra meningsfulla bidrag. För att din framtid ligger i dina händer. 

VAD ÄR EUROPEISKA UNGDOMSVECKAN? 
De europeiska ungdomsveckorna gör det möjligt att diskutera relevanta ämnen för ungdomar, visa upp EU:s möjlighet-

er på ungdomsområdet och fira framgångshistorier. Det är en höjdpunkt i europeiska sammankomster för ungdomar 

och ungdomssektorn i Europa. 

VEM ORGANISERAR EUROPEISKA UNGDOMSVECKAN? 
De främsta organisatörerna av Europeiska ungdomsveckan är de nationella programkontoren för Erasmus+ och Eu-

ropeiska solidaritetskåren och Eurodesk-nätverket. Under 2021 kommer Europeiska ungdomsveckan främst att äga 

rum på nationell nivå och online. 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_en
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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EU:S UNGDOMSDIALOG
https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en

VAD ÄR EU:S UNGDOMSDIALOG? 
Il dialogo giovanile dell’UE è uno strumento di dialogo tra i giovani e i responsabili decisionali che si svolge nel quadro 

della strategia dell’UE per la gioventù.

VARFÖR EU:S UNGDOMSDIALOG? 
Detta är ett sätt att se till att ungdomars och ungdomsorganisationers åsikter, åsikter och behov beaktas vid fastställ-

andet av EU:s ungdomspolitik. 

Det stöder genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2019–2027, som är inriktad på tre huvudområden “koppla sam-

man, engagera och stärka” och uppmuntrar till samarbete mellan EU-länderna i alla frågor som rör ungdomar. 

HUR GÅR DET TILL? 
Dialogen med beslutsfattare och annan dialogverksamhet sker under 18 månaders arbetscykler. Varje cykel är inriktad 

på ett annat tema som fastställts av rådet (ungdomsministrar). Den nuvarande (från 2019 till mitten av 2020) är “Skapa 

möjligheter för ungdomar” med tre delteman, med fokus på: 

1. Framtidens arbete och sysselsättning av hög kvalitet. 

2. Tillgång till ungdomsarbete och utbildning av ungdomsarbetare. 

3. Möjligheter för landsbygdsungdomar. 

Ungdomsdialogen vänder sig till alla ungdomar, även de med sämre möjligheter och de som för närvarande inte är en-

gagerade och aktiva. I varje medlemsstat organiseras processen av nationella arbetsgrupper som ansvarar för samråd 

och verksamhet i sitt land med ungdomar, ungdomsorganisationer och beslutsfattare. 

Ordförandeskapet i Trio intar en ledande roll när det gäller att styra genomförandet av EU:s ungdomsdialog, i nära 

samarbete med Europeiska kommissionen och de nationella programkontoren, samt med Det europeiska ungdomsfo-

rumet och andra företrädare för det civila ungdomssamhället, inom en samordningsgrupp. 

VAD BLIR RESULTATET? 
När den nationella och europeiska verksamheten är över sammanställs, analyseras och diskuteras resultaten ytterli-

gare vid EU:s ungdomskonferenser. Där har ungdomsföreträdare och beslutsfattare möjlighet att samarbeta och lägga 

fram ett gemensamt budskap till EU. Dessa konferenser äger rum två gånger om året och anordnas av det land som 

innehar EU:s ordförandeskap. 

Slutsatserna från EU:s ungdomsdialogverksamhet kommer att läggas fram för Europeiska unionens råd. Rådet kan 

sedan anta ett policydokument som innehåller ungdomars åsikter. Under den senaste cykeln skapades till exempel 

11 ungdomsmål under 2018 som sedan lades till i EU:s ungdomsstrategi efter en politisk process och förhandlingar i 

EU:s råd. 
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HUR ENGAGERAR MAN SIG I EU:S UNGDOMSDIALOG? 
Det är din tur. Engagera dig. Säg vad du vill. Bli lyssnad på. Din röst spelar roll! 

Ett av de enklaste sätten att få säga sitt genom ungdomsdialogen är att kontakta den nationella arbetsgruppen i ditt 

land och delta i de aktiviteter de organiserar. Du kan hitta mer information om de evenemang och aktiviteter de anor-

dnar på sin hemsida. 

Dessa grupper sammanför bland annat följande: 

1. Företrädare för ungdomsministerier och andra ministerier. 

2. Nationella ungdomsråd. 

3. Lokala och regionala ungdomsråd. 

4. Ungdomsorganisationer. 

5. Företrädare för det nationella program för erasmus+-ungdomar som är i aktion. 

6. Ungdomar med olika bakgrund. 

7. leverantörer av ungdomsinformation, och ungdomsforskare. 

UPPTÄCK EU 
Om du är 18 år och EU-medborgare är det dags att utöka din komfortzon.

https://europa.eu/youth/discovereu_en

VAD ÄR DISCOVEREU? 
DiscoverEU är ett initiativ från Europeiska unionen som ger dig möjlighet att upptäcka Europa genom inlärningsupp-

levelser. Reser främst med järnväg (det finns undantag för att tillåta dem som bor på öar eller i avlägsna områden), 

kommer du att upptäcka Europas fantastiska landskap och dess olika städer och städer. Du kan ansöka under de två 

ansökningsomgångarna som äger rum varje år. Framgångsrika sökande belönas med resekort. 

 https://europa.eu/youth/discovereu_en
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Som 18-årig medborgare i Europeiska unionen erbjuder DiscoverEU dig möjligheten att delta i en reseupplevelse som 

gör att du kan dra nytta av den fria rörligheten i hela Europeiska unionen, utforska Europas mångfald, lära dig om eu-

ropeiskt kulturarv och historia och få kontakt med människor från hela kontinenten. 

DiscoverEU gör det dessutom möjligt för dig som ung att utveckla livsfärdigheter av värde för din framtid, såsom obe-

roende, förtroende och öppenhet för andra kulturer. Intresserad av de tidigare ansökningsomgångarna? Läs faktabla-

det DiscoverEU för att läsa mer om initiativet och erfarenheterna från några av våra unga DiscoverEU-resenärer. 

ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

 

VAD ÄR ERASMUS+? 
Erasmus+ är EU:s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa. Den har en beräknad budget på 26,2 

miljarder euro. Det är nästan dubbelt så mycket som tidigare program (2014–2020). 

Programmet för 2021–2027 lägger ett starkt fokus på social integration, den gröna och digitala omställningen och på 

att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet.

 Det stöder prioriteringar och verksamheter som fastställs i det europeiska området för utbildning, handlingsplanen för 

digital utbildning och den europeiska kompetensagendan. 

Programmet 

1. Stöder den europeiska pelaren för sociala rättigheter 

2. Genomför EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 

3. Utvecklar den europeiska dimensionen inom idrotten 

MÖJLIGHETER 
Erasmus+ erbjuder möjligheter till rörlighet och samarbete:

1. Högre utbildning, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
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2. Yrkesutbildning, 

3. Skolutbildning (inklusive småbarnspedagogik) 

4. Vuxenutbildning 

5. Ungdom och sport 

Detaljerad information om dessa möjligheter, inklusive kriterier för stödberättigande, finns i programguiden för Era-

smus+. 

RESULTAT 
Resultaten av Erasmus+ finns tillgängliga i rapporter och statistikkompendium samt genom Erasmus+-projektplattfor-

men. Detta omfattar de flesta initiativ som finansieras genom programmet och ett urval av god praxis och framgång-

shistorier. 

Se även

1. Download the 2021 factsheet on Erasmus+

2. Statistics on Erasmus+

3. Reporting on Erasmus+

FRIVILLIGA I EU:S BISTÅND

https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en

EU:s frivilliga för bistånd är ett initiativ som samlar volontärer och organisationer för att ge praktiskt stöd till humanitära 

biståndsprojekt i katastrofdrabbade samhällen.

VAD ÄR DET? 
EU:s frivilliga för bistånd samman volontärer och organisationer från olika länder, ger praktiskt stöd till humanitära 

biståndsprojekt och bidrar till att stärka den lokala kapaciteten och motståndskraften i katastrofdrabbade samhällen. 

Deltagarna i initiativet EU:s frivilliga för bistånd måste vara över 18 år och vara medborgare i en EU-medlemsstat eller 

en långvarig bosatt i EU. Volontärer får boende- och resekostnader, försäkringar, pågående lärande och utveckling, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
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månadspeng och vidarebosättningsbidrag för att hjälpa till med kostnader för att återvända hem. 

HUR HJÄLPER VI TILL? 
EU:s biståndsvolontärer stöder humanitära hjälporganisationer. EU:s projekt för frivilliga till bistånd, som drivs av par-

tner till EU-baserade organisationer och organisationer utanför EU, stärker kapaciteten hos organisationer utanför EU 

att förbereda sig för och reagera på humanitära kriser och förbättra sin volontärhantering. Det ger också finansiering 

för tekniskt stöd till EU-baserade organisationer för att stärka deras tekniska kapacitet och uppfylla de standarder och 

förfaranden som krävs för att utplacera FRIVILLIGA EU-stöd. Organisationer som utplacerar volontärer måste följa 

initiativets standarder för volontärhantering och gå igenom en certifieringsprocess innan de lägger fram ett förslag om 

volontärplacering. 

INITIATIVET EU AID VOLUNTEERS ERBJUDER FÖLJANDE: 
4. Möjligheter för EU-medborgare att bli volontärer i humanitära projekt över hela världen, vilket visar solidaritet med 

människor i behov av hjälp. 

5. Professionellt stöd från utbildade och väl förberedda volontärer till samhällen som drabbats av katastrofer. 

6. Kapacitetsuppbyggnad för lokal personal och frivilliga från hjälporganisationer i katastrofdrabbade länder. 

7. Tekniskt stöd till organisationer med säte i Europa för att stärka deras förmåga att delta i initiativet EU:s frivilliga 

för bistånd. 

VAD HÄNDER HÄRNÄST? 
I den nya kommande förordningen från Europeiska solidaritetskåren för perioden 2021–2027 kommer europeiska soli-

daritetskårens program att ta initiativet EU:s frivilliga för bistånd som en ny del. Från och med januari 2021 kommer GD 

EAC att ansvara för ungdomars volontärarbete på området humanitärt bistånd. 

Mer information om projekt för frivilliga i EU och för att hantera ditt projekt – om du är förmånstagare – finns på EU:s 

plattform för frivilliga för bistånd. 

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/ 
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VIRTUELLT UTBYTE INOM ERASMUS+
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en

 

Erasmus+ Virtual Exchange är en del av Erasmus+ programmet och erbjuder ett tillgängligt och banbrytande sätt för 

ungdomar att delta i interkulturellt lärande. I samarbete med ungdomsorganisationer och universitet är programmet 

öppet för alla ungdomar i åldern 18–30 år som bor i Europa och södra Medelhavsområdet. 

Genom en rad aktiviteter syftar Erasmus+ virtuellt utbyte till att utvidga Erasmus+ programmets räckvidd och omfatt-

ning genom virtuella utbyten, som är teknikaktiverade dialoger mellan människor som upprätthålls under en tidsperiod. 

Erasmus+ Virtual Exchange erbjuder en säker online-community för att delta i underlättade diskussioner, öka interkul-

turell medvetenhet och bygga färdigheter från 2000-talet genom virtuellt utbyte. Programmet uppmuntrar och främjar 

interkulturell dialog, anställbarhet och medborgarskap, vilket stärker ungdomsdimensionen i EU:s grannskapspolitik. 

Detta flaggskeppsprojekt är etablerat inom ramen för ett kontrakt med genomförandeorganet för utbildning, audiovi-

suella medier och kultur, finansierat genom Europeiska unionens budget, och det genomförs av ett konsortium be-

stående av Search for Common Ground, Anna Lindh Foundation, UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, Soliya, 

UNICollaboration, Kiron Open Higher Education, och Migration Matters.

Virtual Exchange har utvecklats under de senaste 30 åren från erfarenhet inom utbildningsutbyte och studier utom-

lands – och utvecklats snabbt med den explosiva tillväxten inom ny medieteknik och nya plattformar – och har integre-

rats på alla utbildningsnivåer från dagis till universitet och är utmärkande i sin användning av nya medieplattformar för 

att möjliggöra djupt, interaktivt socialt lärande. 

Genom att använda ett brett utbud av teknik och pedagogisk pedagogik gör Virtual Exchange det möjligt för varje ung 

person att ha meningsfulla, transnationella och interkulturella upplevelser. 

Virtual Exchange skiljer sig från andra former av online-lärande på flera sätt: 

1. Fokus ligger främst på interaktion mellan människor och dialog, medan huvudfokus i många e-utbildningspro-

gram ligger på innehåll. 

2. Inlärningsmålen eller resultaten inkluderar mjuka färdigheter som ofta inte är formellt erkända, såsom utveckling 

av interkulturell medvetenhet, digital läskunnighet, grupparbete etc. 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
https://www.sfcg.org/
https://www.annalindhfoundation.org/
https://www.uni-med.net/en/
https://sharingperspectivesfoundation.com/
https://soliya.net/
https://www.unicollaboration.org/
https://kiron.ngo/en/
http://migrationmatters.me/
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3. Det är främst elevlett: att följa filosofin om dialog där deltagarna är de främsta mottagarna och de viktigaste dri-

vkrafterna för kunskap; att lära genom dialog innebär att deltagarna kommer att söka ömsesidig förståelse och 

samskapande kunskap, baserat på sina egna erfarenheter. 

4. Slutligen är det en viktig aspekt av det virtuella utbytet att interkulturell förståelse och medvetenhet inte är auto-

matiska resultat av kontakt mellan olika grupper/kulturer, det virtuella utbytesprogram tar därför uttryckligen upp 

interkulturell förståelse och uppmärksammar skillnader. 

Virtuella utbyten fungerar på ett synergistiskt och kompletterande sätt med fysiska utbytesprogram. De kan förbereda, 

fördjupa och utöka fysiska utbyten, och genom att nå nya befolkningar och större antal underblåsa ny efterfrågan på 

fysiskt utbyte. 

EURES
The European Job Mobility Portal 

 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Eures lanserades 1994 och är ett europeiskt nätverk av arbetsförmedlingar som syftar till att underlätta den fria rörl-

igheten för arbetstagare. Nätverket har alltid arbetat hårt för att se till att EU-medborgarna kan dra nytta av samma 

möjligheter, trots språkbarriärer, kulturella skillnader, byråkratiska utmaningar, olika anställningslagar och brist på er-

kännande av utbildningsbevis i hela Europa. 

VAD KAN EURES GÖRA FÖR DIG? 
Eures hjälper arbetssökande att hitta jobb och arbetsgivare att rekrytera från hela Europa.

Europaparlamentets princip om fri rörlighet för arbetstagare anses vara en av EU-medborgarnas viktigaste rättigheter. 

Det innebär att du kan flytta till vilken EU-medlemsstat som helst, liksom Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz för 

att söka och ta ett jobb. 

Ändå kan det ibland verka som en skrämmande och svår uppgift att utnyttja denna rättighet. Syftet med Eures är just 

att hjälpa och stödja arbetssökande och arbetsgivare med detta. 

Detta inbegriper tillhandahållande av ett brett utbud av tjänster, tillgängliga på Euresportalen eller genom det stora 

mänskliga nätverket med mer än tusen rådgivare som arbetar i Euresmedlemmen och partnerorganisationerna. 

Eures tjänster till arbetssökande och arbetsgivare omfattar följande: 

1. Matchning av lediga platser och meritförteckningar på Euresportalen 

 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 
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2. Information och vägledning och andra stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare 

3. Tillgång till information om levnads- och arbetsvillkor i EU:s medlemsstater, såsom beskattning, pensioner, 

sjukförsäkring och social trygghet 

4. Särskilda stödtjänster för gränsarbetare och arbetsgivare i gränsöverskridande regioner 

5. Stöd till särskilda grupper inom ramen för Eures målinriktade rörlighetssystem 

6. Stöd till dynamiska rekryteringsevenemang via den europeiska plattformen (Online) Job Days Information om och 

tillgång till stöd efter rekrytering, t.ex. språkutbildning och stöd med integration i destinationslandet 

För att lära dig mer om Eures-tjänster kan du besöka de olika avsnitten på denna webbplats, hitta kontaktuppgifter till 

Euresmedlemmar och partners på sidan “Eures i ditt land” eller komma i direkt kontakt med en av Eures rådgivare via 

telefon, post eller chatt, Du kan också kontakta Eures helpdesk för hjälp med att använda portalen eller andra frågor 

du kan ha. 

Read more about EURES and its services:

Finding a job in Europe - a guide for jobseekers

Recruiting in Europe - a guide for employers

https://ec.europa.eu/eures/public/en/eures-in-your-country
https://ec.europa.eu/eures/public/en/contact
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