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Det europæiske solidaritetskorps
I forbindelse med COM(2017)262 ”Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de
retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps” har udvalget for kultur og uddannelse (CULT) ved EuropaParlamentet bestilt en undersøgelse, der skal evaluere forslaget om et europæisk solidaritetskorps. Det sker ud
fra 11 fremlagte problemstillinger, som CULT ønsker nærmere undersøgt.
I juni 2017 udsendte DLI et høringssvar vedrørende Kommissionens forslag om et solidaritetskorps. Principielt
er DLI positiv stemt over for tiltaget og dets formål med at fremme aktivt medborgerskab i civilsamfundet og
hos den enkelte borger. Dog rummer forslaget også en fare for at gabe over for stort et område med både klimaindsats, beskæftigelse, landbrug osv. Derudover finder DLI det også problematisk, at finansieringen sammenblandes med indsatser inden for praktikpladser og ungdomsarbejdsløshed.
Nogle af de samme problematikker fremhæves af CULT, der har bestilt en undersøgelse af forslaget, som de
ønsker evalueret. Derfor har de fremhævet 11 punkter, som de ønsker undersøgt; herunder den uklare definition af ”solidarity activity” (solidaritetsaktivitet), den manglende sikkerhed for at solidaritetskorpset ikke overtager lønnet arbejde samt beslutningen om ikke at lade solidaritetskorpset integrere i Erasmus+-programmet.
ETUC har i deres ETUC Youth Committee vedtaget et endeligt høringssvar i juni 2017 og ytrer derigennem deres
holdning til et europæisk solidaritetskorps. Her står det klart, at frivillighed er nøglen til aktivt medborgerskab
rundt omkring i Europa, og at det kan få samarbejde op at stå mellem personer med forskellige sprog og kulturer og styrke deres kompetencer, men The Youth Committee ønsker ikke at dette kun skal gælde udelukkende
for ungdommen, fordi alle generationer må bidrage. Solidaritet er ifølge ETUC, noget der må foregå mellem og
på tværs af generationer. Korpset bør desuden bidrage til de europæiske sociale værdier, og ETUC er bekymret
for en sammenblanding af et eventuelt solidaritetskorps og politik inden for ungdomsbeskæftigelse. I stedet
bør Europa-Kommissionen og EU-medlemslandene fortsætte med at finansiere borgerbeskyttelse og humanitær hjælp, frem for at forsøge at dæmme op for egen sparepolitik og offentlige nedskæringer gennem unge
frivillige inden for den sociale sektor, hvor jobs er forsvundet. Solidaritetskorpset må ikke give juridisk basis for
en fuldtids- og ubetalt frivillighedsordning.
ETUC noterer sig, at initiativet er tostrenget – én om frivillighed og én om beskæftigelse, og støtter ikke op om
den sidstnævnte streng. Derfor bør den sløjfes ifølge ETUC, og det bør i stedet sikres, at et nyt europæisk solidaritetskorps kobles op på den eksisterende europæiske frivillighedsstrategi og bør lægges sammen med EVS
(the European Voluntary Service).
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Gøres korpset alligevel til en ordning, der rummer praktikmuligheder og elevpladser, så kræver ETUC, at der
sker ud fra kvalitetskriterier fastsat af kvalitetsrammen (Quality Framework for Apprenticeships). Dertil bør
implementeringen af et europæisk solidaritetskorps ske med en løbende evaluering med deltagelse fra fagbevægelsen, som også bør være med i udformningen af korpset. ETUC frygter, at fagbevægelsen ikke vil blive
tænkt ind i implementeringen, når først initiativet gives ud til de enkelte medlemslande og deres regeringer.
Finansieringen frygtes at blive taget fra eksisterende programmer som Erasmus+ eller fra puljen til politikudvikling inden for ungdomsbeskæftigelse.

