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Det nye program for Det  

Europæiske Solidaritetskorps vil med  

et øremærket budget på 

1,009 € milliarder 

for 2021-2027 give muligheder til mindst 

270 000 unge. 
De vil være med til at tackle 

samfundsmæssige og humanitære 

udfordringer gennem frivilligt 
arbejde eller ved at iværksætte deres 

egne solidaritetsprojekter. 
Programmet har ikke alene som ambition 

at være mere inkluderende, men 

også grønnere og digitalt. For 

første gang vil programmet også give unge 

mulighed for at udføre frivilligt arbejde med 

humanitær bistand i hele verden. 

KORT FORTALT

 Det Europæiske Solidaritetskorps  er et EU-støtte-

program for unge, som gerne vil engagere sig i solidari-

tetsaktiviteter på en lang række områder. De kan gå fra 

at hjælpe dårligt stillede til humanitær bistand og at bi-

drage til sundheds- og miljøindsatsen i og uden for EU. 

Programmet giver unge mulighed for ikke blot at yde et 

meningsfuldt bidrag til samfundet, men også at få uvur-

derlige erfaringer og udvikle nye færdigheder. Folk mel-

lem 18 og 30 år kan deltage i solidaritetsaktiviteter, som 

tackler samfundsmæssige udfordringer, og folk mellem 

18 og 35 kan deltage i humanitære bistandsaktiviteter. 

Programmet henvender sig også til organisationer aktive i 

solidaritetssektoren, som ønsker at inddrage unge i deres 

aktiviteter. 

Organisationer, som ønsker at deltage i Det Europæiske  

Solidaritetskorps, skal have et  kvalitetsmærke , som  

attesterer, at de er i stand til at gennemføre solidaritets- 

aktiviteter af høj kvalitet i overensstemmelse med pro-

grammets principper, mål og krav. 

https://europa.eu/youth/solidarity_da
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_da


NYTProgrammets horisontale prioriteter:  
inklusiv, grøn og digital

Det nye Europæiske Solidaritetskorps støtter  
 Den Europæiske Unions politiske prioriteter   
og engagerer både organisationer og unge i projekter  
for at bistå med at tackle dem. 

Programmet fremmer inklusion og mangfoldighed og sigter 

efter at give alle unge lige adgang til mulighederne i Det Euro-

pæiske Solidaritetskorps. 

Programmet har til formål at indføre  grøn praksis  i alle pro-

jekter og aktiviteter samt at fremme miljømæssig bæredygtig 

og ansvarlig adfærd blandt både deltagere og organisationer. 

Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til den  digitale om‑ 
 stilling  ved at støtte projekter og aktiviteter, som kan styrke og 

fremme digitale færdigheder og udvikle en forståelse af risici og 

muligheder i forbindelse med digital teknologi. 

Det Europæiske Solidaritetskorps fremmer desuden unges akti-

ve medborgerskab og deltagelse i  demokratiske processer . 
Programmet, som er baseret på frivilligt arbejde, engagerer og 

styrker unge til at være aktive i samfundet og blive reelle for-

andringsagenter. 

Programmet har tilstrækkelig fleksibilitet til, at årlige prioriteter 

kan tilføjes, hvorved det er muligt at inkludere uforudsete udfor-

dringer såsom håndtering af virkningerne af og genopretningen 

efter covid-19-pandemien, navnlig inden for sundhedsforebyg-

gelse og -støtte. Programmet kan mobilisere frivillige til at støt-

te projekter, som håndterer forskellige sundhedsudfordringer.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_da


Hvilke aktioner 
støtter  

programmet  
i 2021-2027?

FRIVILLIGT ARBEJDE
Frivilligt arbejde giver unge mulighed for at bidrage til det dag-
lige arbejde i organisationer, som specialiserer sig i solidaritets-
aktiviteter til fordel for lokalsamfund. Aktiviteterne kan finde 
sted enten i udlandet eller i deltagerens bopælsland. Frivilligt 
arbejde for enkeltpersoner kan vare op til 12 måneder, hvorimod 
frivilligt arbejde for grupper typisk varer mellem 2 uger og  
2 måneder.

NYT Programområdet vedrørende  
humanitær bistand 

For første gang og med udgangspunkt i programmet 
EU-Bistandsfrivillige udvider Det Europæiske Solidaritets-
korps sit anvendelsesområde til også at omfatte frivilliges 
aktiviteter, som støtte for humanitære bistandsaktioner. 

Dette programområde kan anvendes af unge mellem 18 
og 35 år for at yde nødhjælp baseret på grundlæggende 
principper om neutralitet, humanitet, uafhængighed og 
upartiskhed, og derved bidrage til at yde bistand, nød-
hjælp og beskyttelse, hvor det er mest nødvendigt. Det 
vil bidrage til at tackle humanitære udfordringer i sikre 
tredjelande, hvor EU’s humanitære bistandsaktiviteter fin-
der sted. 

Frivillige inden for humanitær bistand vil blive uddannet 
og forberedt på at sikre, at de har de nødvendige færdig-
heder og kompetencer til at hjælpe nødstedte mennesker 
effektivt. Frivillige og organisationer vil kunne regne med 
supplerende støtte fra for eksempel erfarne trænere og 
eksperter. 

SOLIDARITETSPROJEKTER  
Solidaritetsprojekter er græsrodsaktiviteter oprettet og udført 
af grupper af unge med henblik på at tackle de vigtigste udfor-
dringer i deres samfund.

Det nye program vil derfor fokusere på frivilligt arbejde og soli-
daritetsprojekter. Praktikophold og job, som var en aktion i Det 
Europæiske Solidaritetskorps i 2018-2020, vil blive indstillet.



Unge, som gerne vil 
være med i programmet, 

skal tilmelde sig Det Europæiske 
Solidaritetskorps på Den Europæiske 

Ungdomsportal. Unge kan søge 
efter offentliggjorte muligheder på 

portalen, mens organisationer 
med kvalitetsmærket kan søge 

potentielle deltagere  
i deres projekter.

Vil du vide mere?

Kig på  Det Europæiske Solidaritetskorps’ portal  for at lære mere om programmet. 

 Europa‑Kommissionen ,  nationale agenturer   

og  Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur  forvalter og gennemfører programmet.

Følg os på de sociale medier

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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NYT

I overensstemmelse med den digitale omstilling   
I overensstemmelse med den digitale omstilling og dens am-
bition om at støtte unges læringserfaringer vil Det Europæ-
iske Solidaritetskorps tilbyde onlinekurser til alle unge, som 
er tilmeldt programmet. Det nye onlineuddannelsesafsnit kan 
findes på Den Europæiske Ungdomsportal. Det indeholder mo-
duler på 28 sprog, som unge kan bruge til at undersøge deres 
motivation, forbedre deres færdigheder og viden og forberede 
deres deltagelse i programmet.

https://europa.eu/youth/solidarity_da
https://europa.eu/youth/solidarity_da
https://europa.eu/youth/solidarity_da
https://ec.europa.eu/info/index_da
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_da
https://www.eacea.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://www.facebook.com/groups/1147016848762453/
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://twitter.com/EuropeanYouthEU

