
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής νεολαίας αποτελεί 
έναν από τους κεντρικούς στόχους της Κυβέρνησης. Είναι πλέον καιρός 
να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν τους νέους και τις νέες 
της πατρίδας μας μέσα από ένα συνολικό και συντεταγμένο κυβερνητικό 
σχεδιασμό κι όχι από αποσπασματικές παρεμβάσεις ενός Υπουργείου ή 
μιας Γενικής Γραμματείας.

Η πολιτική μας στα θέματα της νεολαίας θα κινηθεί σε τρία διακριτά 
αλλά και αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα: της Παιδείας, της Απασχόλησης 
καθώς και το επίπεδο της αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων 
και των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού που εμφανίζονται στο 
χώρο των νέων.

Στον τομέα της Παιδείας η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του 
Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ήδη αναφορά σε αυτά.

Το ζήτημα της απασχόλησης των νέων, η αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν μπορεί παρά να συνιστά 
κεντρικό στόχο για μια σύγχρονη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Κι είναι 
ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με ηχηρές εξαγγελίες ή 
γενικόλογες υποσχέσεις για νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από την 
ανάπτυξη που θα ακολουθήσει την οικονομική σταθερότητα και την 
στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων είμαστε πεπεισμένοι πως θα 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αύξηση των απασχολούμενων νέων 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στό ίδιο 
χρονικό διάστημα η Πολιτεία μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης και 
επιμόρφωσης των νέων θα δώσει τα εφόδια στη νέα γενιά να στηρίξει 
αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια. Στόχος μας είναι η δημιουργία 
σταθερών δομών και μηχανισμών στον τομέα της επιμόρφωσης και 
κατάρτισης που θα αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και από εθνικούς φορείς 
ώστε να καταστήσουν ικανή τη νεολαία της Ελλάδας να αποτελέσει το 
δυναμικότερο τμήμα του παραγωγικού ιστού της πατρίδας μας.

Παράλληλα θα ενταθούν οι προσπάθειες της Κυβέρνησης στην 
προσπάθεια της αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων των νέων. 
Η πολιτική των δυο τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση της μάστιγας 
των ναρκωτικών θα συνεχιστεί με στόχο να καλύψει το σύνολο των 
εξαρτημένων ατόμων, τόσο στον τομέα της υποβοήθησης στην δύσκολη 
προσπάθεια της απεξάρτησης όσο στον πολύ σημαντικό τομέα της 
κοινωνικής τους επανένταξης. Ιδιαίτερη πρόνοια θα υπάρξει για τις



ομάδες εκείνων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
περιθεριοποίησης. Η απασχόληση, η ενίσχυση εθελοντικών 
προσπαθειών και προβληματισμών των νέων, η ενθάρρυνση των 
παραγωγικών πρωτοβουλιών, η ενημέρωση για τις δυνατότητες που 
υπάρχουν στο να ξεπεραστούν τα μικρά αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα, η ανάπτυξη του αθλητισμού και η συνέχιση των 
πολιτιστικών προγραμμάτων για τους νέους είναι μερικά από τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι τέλος στόχος για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η συνεχώς 
αυξανόμενη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην πολιτική, στη λήψη 
των αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της Ελλάδας. Η απομάκρυνση 
των νέων από τα κοινά, η πολιτική περιθεριοποίηση που εμφανίστηκε τα 
τελευταία χρόνια στην ελληνική νεολαία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
μέσα από την ενίσχυση και διεύρυνση των θεσμών και των δυνατοτήτων 
που προωθούν τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Ε[ Κυβέρνηση 
μας στηρίζεται στην νέα γενιά, υπήρξε επιλογή της νέας γενιάς στις 
εκλογές του Οκτωβρίου του 1993 και θα προωθήσει κάθε μέτρο θεσμικής 
κατοχύρωσης της νεολαίας στην ελληνική πολιτική.


