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Med en budget på 

1 009 € miljarder  

för 2021–2027 kommer  

det nya programmet för Europeiska 

solidaritetskåren att ge minst 

270 000 unga människor  

möjlighet att jobba som volontärer 

eller driva egna solidaritetsprojekt 

för att hjälpa till i samhället. 

Programmet siktar också på att bli mer 

inkluderande, miljövänligt 
och digitalt. För första gången kan 

kårens volontärer dessutom arbeta med 

humanitärt bistånd i hela världen. 

KÅREN I KORTHET

 Europeiska solidaritetskåren  är ett EU-program för 

unga som vill arbeta med solidaritetsverksamhet inom 

olika områden. Det kan handla om att hjälpa missgyn-

nade personer, arbeta med humanitärt bistånd eller 

engagera sig i hälso- och miljöfrågor i och utanför EU. 

Förutom att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt 

får deltagarna också ovärderliga erfarenheter och ut-

vecklar nya färdigheter. Programmet är öppet för perso-

ner mellan 18 och 30 år när det gäller solidaritetsverk-

samhet för samhällsfrågor, och de mellan 18 och 35 år 

när det gäller humanitärt bistånd. Programmet vänder 

sig också till organisationer inom solidaritetssektorn 

som vill få in fler unga i verksamheten. 

För att få delta i Europeiska solidaritetskåren måste or-

ganisationerna få en  kvalitetsmärkning  som intygar 

att de kan bedriva solidaritetsverksamhet av hög kvali-

tet i enlighet med programmets principer, mål och krav. 

https://europa.eu/youth/solidarity_sv
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_sv


NYTTÖvergripande prioriteringar:  
inkluderande, miljövänligt och digitalt

Det nya programmet för Europeiska 
solidaritetskåren stöder  EU:s politiska  
 prioriteringar  och engagerar både  
organisationer och unga i relevanta projekt.

Programmet främjar inkludering och mångfald och har 
som mål att alla unga ska ha samma möjligheter att delta. 

Programmet ska också bidra till mer  miljövänliga projekt      
och aktiviteter, och deltagare och organisationer uppmanas 
att agera på ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt sätt 
Europeiska solidaritetskåren bidrar till den  digitala om-   
 ställningen  genom att stödja projekt och verksamhet som 
främjar digitala färdigheter, digital kompetens och förståelse 
för den digitala teknikens risker och möjligheter. 

Europeiska solidaritetskåren främjar dessutom ungas sam-
hällsengagemang och deltagande i  demokratiska processer . 
Med volontärarbete i centrum uppmuntrar kåren deltagarna 
att engagera sig i samhället och bli verkliga drivkrafter för 
förändring. 

Det finns utrymme att lägga till årliga prioriteringar för att 
hantera oförutsedda utmaningar, som coronapandemin 
och dess konsekvenser, särskilt när det gäller förebyggande 
insatser och stöd för bättre hälsa. Kåren kan till exempel 
skicka ut volontärer att arbeta i projekt som tar itu med olika 
hälsoproblem.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sv


Vilka insatser  
kan få  

stöd under  
2021–2027?

VOLONTÄRARBETE
Genom volontärarbete kan kårmedlemmarna hjälpa till  
i organisationer som arbetar med solidaritetsverksamhet till 
förmån för samhället – utomlands eller i hemlandet. Enskil-
da volontäruppdrag kan pågå i upp till tolv månader, medan 
volontärgrupper oftast arbetar i mellan två veckor och två 
månader.

NYTT
               Insatser för humanitärt bistånd 

För första gången och med utgångspunkt i program-
met EU-frivilliga för humanitärt arbete omfattar Euro-
peiska solidaritetskåren nu även volontärverksamhet 
till stöd för humanitära insatser. 

Den här delen är öppen för personer mellan 18 och 
35 år som vill arbeta med katastrofbistånd enligt de 
grundläggande principerna om neutralitet, humanitet, 
oberoende och opartiskhet, och ge bistånd, hjälp och 
skydd där det behövs som mest. De kan därmed bidra 
till att hantera humanitära utmaningar i säkra länder 
utanför EU, där EU redan ger humanitärt bistånd. 

Volontärerna kommer att få utbildning och förberedas 
så att de har den kompetens som krävs för att hjälpa 
behövande människor på ett effektivt sätt. Både 
volontärer och organisationer kommer också att 
kunna få stöd från till exempel erfarna handledare 
och experter. 

SOLIDARITETSPROJEKT
Solidaritetsprojekt är gräsrotsinitiativ som planeras och drivs 
av en grupp unga för att ta itu med de viktigaste utmaning-
arna i deras samhällen.

Det nya programmet kommer därför att inriktas på volon-
tär- och solidaritetsprojekt och inte längre stödja praktik och 
jobb, som under kårens verksamhet 2018–2020.



De som vill 
gå med i Europeiska 

solidaritetskåren ska anmäla 
sig på Europeiska ungdomsportalen. 

Där kan deltagarna söka bland 
utannonserade platser, medan 
kvalitetsmärkta organisationer 

kan leta efter deltagare till 
sina projekt.

NYTT
                 I linje med den digitala omställningen  
I linje med den digitala omställningen och ambitionen att 
bidra till deltagarnas lärande, erbjuder Europeiska solida-
ritetskåren utbildning på nätet för alla som har anmält sig 
till kåren. På Europeiska ungdomsportalen finns kursmo-
duler på 28 språk där man kan utforska sin motivation, 
förbättra sina färdigheter och kunskaper och förbereda sig 
för att delta i programmet. 

Vill du veta mer?

Läs mer om programmet på  Europeiska solidaritetskårens portal . 

  EU-kommissionen , de  nationella programkontoren   

 och  Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur  sköter och genomför programmet.

Följ oss i sociala medier

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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