Маніфест
Громадська організація «Європейський молодіжний рух» - об’єднання громадських
активістів зі спільним прагненням гідно жити у сильній процвітаючій європейській державі
і ми бачимо Україну саме такою.
Підтримуючи принципи демократії, верховенства права, соціальної справедливості та
дотриманням основних прав та свобод людини в усіх сферах життя, ми спрямовуємо
свою діяльність на створення сприятливого середовища для розвитку молоді та реалізації
ними свого інтелектуального, громадського та духовного потенціалу.
Наша діяльність зосереджена на розробці та впровадженні цільових молодіжних програм
з метою налагодження ефективної взаємодії з органами державної виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування щодо розвитку державної молодіжної політики та
сприяння працевлаштуванню молоді.
Ми переконані, що підтримка молодих спеціалістів, які являються стратегічним ресурсом
економічного розвитку України, є вкрай важливим питанням, потребуючим негайного
вирішення. Молодь – головна рушійна сила і каталізатор здорових процесів у суспільстві і
державі. Та на сьогоднішній день склалась вкрай несприятлива ситуація з
працевлаштуванням молоді. Дані соціальних опитувань свідчать, що більше половини
працюючих молодих людей вимушені трудитись не за фахом.
Молоді спеціалісти мають проблеми з пошуком першого робочого місця. Вони вимушені
погоджуватись на некваліфіковану роботу з гіршими умовами праці, без соціальних
гарантій та більш низьким рівнем заробітної плати порівняно з офіційним сектором.
Відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді не сприяє процесам її
соціального становлення та розвитку. Жорсткі заходи бюджетної економії, що наразі
застосовує уряд, призведе до подальшого зниження життєвого рівня. Найбільшого удару
зазнає молодь, яка вкрай занепокоєна відсутністю гарантованого працевлаштування,
забезпеченням гідних робочих місць, обмеженими можливостями професійного росту.
Європейський молодіжний рух має на меті створити дієві механізми громадського, правого
і політичного контролю за діями влади.
Ми вимагаємо:
- Внести зміни в законодавство країни щодо зайнятості населення;
- Запровадити державну програму «Обов’язкове перше робоче місце»;
- Розробити державну програму підвищення вартості праці як необхідної умови
збільшення кількості робочих місць;
- Сприяти розвитку громадських ініціатив і слухань, проведенню конференцій і
круглих столів з метою налагодження ефективної співпраці з профільними
державним інституціями;
- Започаткувати державну програму розвитку ІТ-ринку з обов’язковим державним її
фінансуванням, як головної умови забезпечення економічного розвитку України;
- Створити Всеукраїнський банк вакансій;

-

Залучити до співпраці фахові міжнародні фонди та організації для сприяння розвитку
ініціатив стосовно молодіжного працевлаштування.

Ми чітко усвідомлюємо, що будь-які демократичні перетворення в державі неможливі без
дієвого сильного громадянського суспільства і ми докладаємо всіх зусиль для зміцнення та
захисту громадянських інститутів та ініціатив.
Разом досягаємо розуміння та робимо ефективні кроки для ефективного розвитку нашої
країни. Знаходимо найдоцільніші рішення місцевих проблем, поліпшуючи умови життя як
окремих громад так і держави в цілому.
Генеруючи нові ідеї, співпрацюючи з найкращими фахівцями, створюючи умови для
розвитку нового покоління політиків та активістів, ми маємо достатньо мужності та сили
волі для подолання найважливіших викликів нашого часу.

Manifest
Non-governmental organization “European youth movement” (EYM) is an association of civil
activists with a common aspiration to live with dignity in a strong prosperous European country
and we see Ukraine as such a country.
Supporting principles of democracy, rule of law, social justice and abidance of basic human
rights and freedom in all spheres of life, we direct our actions to create favorable environment
for youth development and realization of their intellectual, social and inner potential.
Our activity is focused on elaboration and implementation of targeted youth programs with a
goal to establish effective collaboration with governmental executive authorities and local
municipal authorities in relation to development of the State youth policy and assistance in
youth employment.
We are confident that a support of young specialists who are a strategic resource of Ukrainian
economic development is an extremely important question that requires an immediate
resolution. Youth is a main moving force and a catalyst of healthy processes in a society and in
a State. Unfortunately, at this moment an unpleasant situation with a youth employment has
evolved. Social surveys show that more than a half of employed young people are forced to work
not in conformity with their speciality.
Young specialists have problems with searching their first workplace. They are obliged to accept
unqualified jobs with worse work conditions without social guarantees and a lower level of
salaries comparing to the official sector of economy.
An absence of efficient mechanisms of State support does not facilitate the processes of youth
social formation and development. Rigid measures of budget savings, which are being
implemented by the government, will lead to a further decrease of living standards. The youth
who is really concerned with the absence of a guaranteed employment and worse workplace
providing, with limited possibilities of professional growth, will be impacted the most.
EYM has a goal to create effective mechanisms of a social, legal and political control over the
actions of authorities.
We demand:
-

To make amendments into a State legislation regarding population employment;

-

To establish a State program “the Guaranteed first workplace”;

-

To develop a State program of salary increase as a necessary condition for a growth of
workplaces;

-

To assist in development of social initiatives and auditions, arrangement of conferences
and round tables for the purpose of establishing effective cooperation with
corresponding State institutions;

-

To start a State program of IT-market development with its obligatory State financing as
a main condition providing Ukrainian economic development ;
to create Ukrainian job bank;

-

To attract professional international funds and organizations for assistance in
development of initiatives concerning youth employment.

We clearly recognize that any democratic transformations in the State are impossible without an
efficient powerful civil society and we are doing our best in order to maintain and protect social
institutes and initiatives.
Altogether, we are reaching mutual understanding and making effective steps for efficient
development of our country. We are finding the best decisions of local problems improving living
standards of individuals as well as the State in general.
Generating new ideas, collaborating with the best specialists, creating the conditions for
development of the new generation of politicians and activists, we have enough courage and
willpower to overcome the most important challenges of our time.

