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W

at betekent het om jong te zijn in Europa?

Jeugdinitiatief versneld in te voeren. Van dat geld kunnen

Gezellig met vrienden op vakantie naar de

projecten die zorgen voor meer werkgelegenheid en/of

zon zonder lang te wachten aan de grens

passend onderwijs, gefinancierd worden. Eveneens

en geen gedoe met het wisselen van geld,

kunnen hier traineeships voor jonge werklozen van

of als student gemakkelijk een half jaar studeren in een

betaald worden. De versnelde invoering van het Jeugd

ander Europees land via het uitwisselingsprogramma

initiatief is een goed plan van onze Eurocommissaris,

‘Erasmus+’. Alleen maar voordelen zou je denken...

maar het is helaas geen wondermiddel. Het Jeugdinitiatief
kan per slot van rekening ook geen wondermiddel zijn,

“Jong zijn in Europa” kent echter ook schaduwkanten.

omdat de strijd tegen jeugdwerkloosheid op de eerste

Jonge mensen geraken moeilijk aan een baan. Op dit

plaats gestreden moet worden in de Lidstaten zelf.

moment zitten er in Europa ruim vijf miljoen jongeren
werkloos thuis. Dit is maar liefst 21,7 procent van alle

Laten we ons vooral richten op duurzame hervormingen

jongeren, ruim twee keer zo veel als het werkloosheids-

in de Lidstaten, zoals hervormingen op het gebied van

percentage onder volwassenen.

de economie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn
hervormingen in het onderwijs gewenst, zodat opleidingen

Als een van de jongste leden van het Europees Parlement

beter aansluiten op de wensen vanuit de arbeidsmarkt.

maak ik me sterk voor meer werkgelegenheid voor jonge

Ook zijn hervormingen op de arbeidsmarkt noodzakelijk,

mensen. Een goede start op de arbeidsmarkt is essentieel

zodat ondernemers de rust en het vertrouwen krijgen

voor de ontwikkeling en toekomst van jongeren: de

om te ondernemen, met name als het gaat om jonge

jeugd heeft tenslotte de toekomst. Dat is niet alleen

ondernemers en starters. Laten we voorkomen dat we in

een gezegde in onze taal, maar ook in bijna alle andere

Europa - en voornamelijk in het zuiden - te maken krijgen

Europese talen. Vandaag de dag is een rooskleurige

met een verloren generatie van jongeren die kunnen én

toekomst voor jongeren in Europa echter niet vanzelf-

willen werken, maar daarvoor de gelegenheid niet krijgen.

sprekend.
Alleen met het doorvoeren van bovengenoemde herBegin februari heeft Marianne Thyssen, Europees

vormingen kunnen we de (jongeren)werkgelegenheid

Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale zaken,

duurzaam verbeteren en kunnen we ervoor zorgen dat

aangekondigd dat de Commissie een miljard euro

de jeugd wel de toekomst heeft!

vrijmaakt in de EU-begroting om het zogenaamde

