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Ansvarsfraskrivelse: Denne rapport er alene forfatternes ansvar 

og afspejler hverken EU-institutionernes eller 

konferencen om Europas fremtids synspunkter.  
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Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har 

med konferencen om Europas fremtid skabt en mulighed 

for, at EU-borgere fra alle 27 medlemsstater kan engagere 

sig i en debat om Europas udfordringer og prioriteter for 

sammen at skabe et Europa, der er rustet til fremtiden. Som 

led i konferenceprocessen blev der den 19. april 2021 

lanceret en flersproget digital platform (i det følgende 

benævnt "platformen") (futureu.europa.eu), som opdateres, 

så længe konferencen løber.  

Platformen er en vigtig del af konferencen. Den giver alle 

EU-borgere chancen for at deltage på et hvilket som helst af 

de 24 officielle EU-sprog. Borgerne kan fremsætte deres 

idéer, anbefale andres idéer og kommentere dem. Det er 

også stedet, hvor alle kan udveksle oplysninger om 

konferencearrangementer og informere om resultaterne af 

dem. Alle bidrag på platformen indsamles og analyseres og 

tjener som input til arbejdet i EU-borgerpanelerne og 

konferencens plenarforsamling.  

Den første foreløbige rapport om platformen, offentliggjort 

den 15. september, omfattede bidrag fra platformens 

lancering den 19. april til den 2. august 2021. Formålet med 

denne anden foreløbige rapport er at dække yderligere 

bidrag indtil den 7. september 2021. I betragtning af den 

relativt korte tidsramme, der er dækket, præsenteres de nye 

bidrag, som er kommet efter den første foreløbige rapport, 

separat i en boks efter hvert emne. De er integreret i 

resuméet og i mindmappene. Mere detaljerede oplysninger 

Introduktion 

https://futureu.europa.eu/?locale=da
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=da
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om bidrag pr. medlemsstat på platformen findes i en 

supplerende rapport, der stilles til rådighed samtidig på 

platformen. 

Da konferencen stadig er i en tidlig fase, kan resultaterne i 

denne rapport på ingen måde opfattes som en forudsigelse 

af det endelige resultat af diskussionerne på platformen. 

Yderligere rapporter og oversigter over bidragene, herunder 

opdelt efter medlemsstat, vil blive gjort tilgængelige i de 

kommende måneder, efterhånden som der tilføjes nye 

bidrag til platformen. 

Når man læser denne rapport, er det også vigtigt at huske 

på, at bidragene på platformen repræsenterer de respektive 

bidragyderes synspunkter og ikke bør betragtes som 

repræsentative for EU-borgernes synspunkter generelt. De 

vil blive diskuteret og vurderet yderligere under EU-

borgerpanelerne og på konferencens plenarforsamling. 

Analyseresultaterne præsenteres i rapporten efter de emner, 

der fremgår af platformen:  

‒ Klimaforandringer og miljø 

‒ Sundhed 

‒ En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse 

‒ EU i verden 

‒ Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed 

‒ Digital omstilling 

‒ Europæisk demokrati  

‒ Migration 

‒ Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

I lyset af EU-borgerpanelernes arbejde er idéer, der nævnes 

på platformen under Andre idéer, blevet placeret under et af 

ovennævnte ni emner eller i tilfælde af tværgående 

spørgsmål under flere emner. For hvert emne gives en 

oversigt over den tematiske gruppering af indsendte idéer 

og arrangementer i temaer og undertemaer. Et mindmap 

giver en visuel fremstilling af indholdsanalysen pr. emne 

efter temaer og undertemaer.  

Note om metoden 

Hovedfokus i denne rapport er på en kvalitativ analyse 

af bidragene på platformen. Denne foretages på 

grundlag af bidragydernes idéer og bemærkninger for at 

give et bredt overblik over platformens indhold. I 

praksis har et forskerhold foretaget en manuel 

tekstanalyse og gruppering af de foreslåede idéer inden 

for hvert emne ved hjælp af et computerstøttet 

klyngeværktøj. Efterfølgende er der udarbejdet en 

sammenfatning af de fælles temaer og eventuelle 

undertemaer. Klyngeanalysen af temaer og undertemaer 

sker inden for de foruddefinerede emner. Det betyder, at 

idéer, der går på tværs af emner eller idéer indsendt af 

bidragydere under flere emner eller under Andre idéer, 

kan optræde flere gange i denne rapport under de 

relevante emner. Denne tilgang blev valgt for at give et 

helhedsperspektiv på hvert af konferencens emner.  

Grupperingen af idéer i temaer og undertemaer 

repræsenterer ikke mængden af idéer eller 

bemærkninger, der er fremsat i forbindelse med det 

pågældende emne. Det betyder, at spørgsmål, der rejses 

af et lille antal bidragydere, også indgår i denne analyse, 

hvis de giver et nyt perspektiv i forhold til andre 

bidragyderes perspektiv. Formålet er at give et generelt 

overblik over bredden og mangfoldigheden af de idéer, 

der i øjeblikket foreslås på platformen, i stedet for at 

fokusere på den relative støtte til idéerne eller størrelsen 

af de indkredsede temaer og undertemaer på dette stadie.  

Kvantitative elementer (antal idéer, bemærkninger, 

anbefalinger, arrangementer) nævnes ikke desto mindre 

for at afspejle den aktuelle status for diskussionerne på 

platformen, herunder en høj grad af interesse i eller 

debat om nogle idéer. 

Bemærk også, at udtrykket "bidrag" i analysen i denne 

rapport henviser til en kombination af idéer, 

bemærkninger og arrangementer og "samspil" til en 

kombination af idéer og bemærkninger. 

Yderligere oplysninger om den metodiske tilgang findes 

i bilag II. 
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Denne rapport sammenfatter aktiviteterne på den 

flersprogede digitale platform for konferencen om Europas 

fremtid fra lanceringen indtil den 7. september 2021.  

I denne periode blev der registreret 22 498 bidrag på 

platformen med 7 115 idéer, 13 304 bemærkninger og 

2 079 arrangementer, som omfattede alle ti emner. 

Aktiviteten toppede omkring europadagen (den 9. maj).  

Emnerne Europæisk demokrati og Klimaforandringer og 

miljø tiltrak langt de fleste bidrag i denne indledende 

periode efterfulgt af det åbne emne Andre idéer. Der har 

været bidrag fra alle EU-lande. Med hensyn til deltagernes 

profil er repræsentationen af aldersgrupper rimelig spredt 

med de 55-69-årige som de mest aktive. Ca. 60% af 

bidragyderne har identificeret sig selv som mænd og 15 % 

som kvinder. Omkring en fjerdedel af bidragyderne har 

imidlertid ikke givet oplysninger om deres køn. I den 

forbindelse bør det fremhæves, at organisationer også kan 

bidrage til platformen. 

I den seneste periode, der dækker perioden mellem den 

første foreløbige rapport og denne rapport (fra 2. august 

2021 til 7. september 2021), er der oprettet nye temaer og 

undertemaer. Nedenfor gives en kort oversigt:  

- Der blev konstateret særlig meget samspil under 

emnet Klimaforandringer og miljø, som fik tilføjet 

flest nye temaer og undertemaer. De eksisterende 

temaer som forurening, landbrug og transport er 

blevet udvidet, og emnet forbrug har fået tilføjet 

flest nye undertemaer. Der er tilføjet to nye temaer 

Resumé 
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med idéer vedrørende biodiversitet samt 

landskaber og byggeri.  

- Emnet En stærkere økonomi, social retfærdighed 

og beskæftigelse har også pænt mange nye 

undertemaer, der bekræfter opfordringerne til øget 

ligestilling mellem kønnene, men også en række 

idéer vedrørende arbejdsvilkår. 

- For så vidt angår de andre emner er de eksisterende 

temaer og undertemaer i den forløbne periode 

blevet bekræftet og udvidet. Aktuelle forhold giver 

fortsat input til nye idéer på platformen. Et 

fremtrædende eksempel herpå er 

tilbagetrækningen af den amerikanske hær fra 

Afghanistan og den politiske konfrontation som 

følge af EU's økonomiske sanktioner mod Belarus. 

Begge begivenheder har fået bidragyderne til igen 

at opfordre til øget EU-kompetence på områder 

som migration og udenrigspolitik.  

 

Klimaforandringer  

og miljø 

Bidragyderne fremhæver klimaforandringerne og deres 

virkninger og talrige miljømæssige udfordringer og 

opfordrer til konkret handling for at imødegå dem. Idéerne 

kan opdeles tematisk som følger: 

‒ Forurening er angivet som en væsentlig kilde til 

pres på miljøet. Bidragyderne foreslår 

foranstaltninger til at imødegå globale CO2-

emissioner, vandforurening og lysforurening 

‒ Fremme af biodiversitet med krav om 

genplantning af skov, standsning af skovrydning 

og øgede forskningsfaciliteter 

‒  Transport identificeres som en væsentlig 

forureningskilde af deltagerne, der ønsker 

foranstaltninger til at fremme udvikling og 

anvendelse af alternativ, miljøvenlig transport. I 

den forbindelse diskuteres forskellige former for 

offentlig transport 

‒ Under temaet landbrug er et stort undertema en 

opfordring til at afskaffe brugen af pesticider og 

generelt at indføre mere miljøvenlige 

landbrugspraksisser, herunder tilpasning til 

klimaforandringer. Andre miljøforanstaltninger 

omfatter bl.a. fremme af lokalt landbrug, 

biodiversitet, vegetarisk eller vegansk kost og 

rimelige priser for landbrugere  

‒ Under temaet forbrug efterlyser bidragyderne 

strengere foranstaltninger til at håndtere affald, 

madspild og fremme af genbrug, rettet mod både 

producenter og forbrugere. Desuden efterlyser de 

foranstaltninger til at fremme et mere bæredygtigt 

forbrug i sektorer lige fra turisme over mode til 

elektroniske apparater 

‒ Et specifikt tema omfatter idéer vedrørende 

bæredygtige boliger, miljøvenlige byggematerialer 

og det "nye europæiske Bauhaus" 

‒ Indstilling af miljøfjendtlige subsidier og forslag 

om en bæredygtighedsafgift 

‒ Fremme af og investering i alternative, 

miljøvenlige energikilder og varmeanlæg.  

 

 

 

Sundhed  

Emnet sundhed omfatter en bred vifte af temaer. 

Bidragyderne opfordrer til mere harmonisering og 

integration, også i lyset af erfaringerne med covid-19 og 

dens virkninger. Hovedtemaerne er følgende: 

‒ Mere samarbejde eller endda et styrket EU-

sundhedssystem, der sikrer adgang til 

sundhedspleje for alle 

‒ Behovet for EU-koordineret innovation og 

investering i sundhedsforskning, navnlig i 

forbindelse med EU's aldrende demografiske 

profil 

‒ Midler og foranstaltninger til at fremme 

sundhedskompetence, sund livsstil og sund kost 

samt en mere forebyggende tilgang til 

folkesundhed  
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‒ En vurdering af virkningerne af covid-19 og de 

indhøstede erfaringer. 

En stærkere økonomi, 

social retfærdighed  

og beskæftigelse  

Bidragyderne understreger vigtigheden af, at Europa bliver 

mere inklusivt og socialt retfærdigt, navnlig i lyset af covid-

19-pandemien. Desuden mener bidragyderne, at velfærden 

for forskellige grupper, særligt de dårligst stillede, er 

afgørende for et velfungerende EU og yderligere vækst. De 

mest fremtrædende temaer, der debatteres under dette emne, 

er: 

‒ Forskellige beskatningsformer med henblik på en 

retfærdig og inklusiv økonomi såsom 

skatteforanstaltninger, der skal sikre fair 

konkurrence mellem virksomheder, miljøafgifter 

og en minimumsskat i hele EU til bekæmpelse af 

skattely  

‒ Bidragyderne mener, at 

socialsikringsforanstaltninger er vigtige for at 

opnå social retfærdighed. Den ubetingede 

basisindkomst er den hyppigst diskuterede idé  

‒ Forslag til opbygning af et mere inklusivt, socialt 

retfærdigt Europa i overensstemmelse med den 

europæiske søjle for sociale rettigheder såsom 

sociale beskyttelsesforanstaltninger, fjernelse af 

lønforskellen mellem kønnene, lighed mellem 

kønnene, rettigheder for personer med handicap, 

LGBTI-rettigheder og -repræsentation 

‒ En fælles skattepolitik med en europæisk 

skattereform med henblik på en mere forenet 

europæisk fremtid, herunder flere egne indtægter 

for EU eller et budget, der er uafhængigt af 

medlemsstaterne 

‒ Økonomisk genopretning, herunder bekymringer 

om stigende offentlig gæld i EU, diskussioner om 

Den Europæiske Centralbanks rolle, opfordringer 

til en revision af stabilitets- og vækstpagten og til 

en udvidelse af Genopretningsfonden samt støtte 

til lokal produktion og lokalt forbrug for at sætte 

skub i EU's økonomi 

‒ Arbejdsvilkår med klarere regler for 

hjemmearbejde (og også arbejde fra udlandet), 

kortere arbejdsuger, forbud mod ulønnede 

praktikophold 

‒ Specifikke foranstaltninger til yderligere at lette 

arbejdskraftens bevægelighed inden for EU og 

styrke mobile europæeres rettigheder  

‒ Fremme af jobvæksten ved at investere i 

innovation, uddannelse og FoU. 

EU i  

verden  

Generelt foreslår bidragyderne, at EU skal være stærkere til 

stede på den globale politiske scene: både i sin 

naboskabspolitik, herunder med hensyn til det vestlige 

Balkan, og i forbindelserne med f.eks. afrikanske og 

latinamerikanske lande. Bidragyderne på platformen mener, 

at EU bør være mere modig i sin anvendelse af både blød 

og hård magt. Idéerne omfatter bl.a.: 

‒ En mere assertiv udenrigspolitisk stillingtagen 

med forskellige midler og mekanismer, således at 

EU kan blive værdsat og taget alvorligt på den 

globale politiske scene. Dette omfatter at udøve 

blød magt som en tilhænger af multilateralisme, 

men også hård magt, med megen diskussion om 

den fælles forsvarspolitik for at kunne gribe ind i, 

men også for at kunne tale lande fra noget og 

repræsentere geopolitisk magt over for andre 

globale magter  

‒ Oprettelse af en EU-hær 

‒ Tiltag, som gør, at EU sammen med EU-

institutionerne opfattes som en samlet enhed på 

den globale politiske scene, dvs. en mere synlig 

tilstedeværelse, hvor medlemsstaterne ophører 

med at konkurrere med hinanden internt. Dette er i 

tråd med den andetsteds diskuterede opfordring til 

et føderalt Europa samt 

‒ En fælles udenrigspolitik med øgede beføjelser til 

Europa-Parlamentet og en nytænkning af reglen 

om enstemmighed.  
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Værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet og 

sikkerhed 

I en betydelig del af samspillet under dette 

emne drøftes det, der beskrives som "farerne 

ved opblomstringen af illiberale demokratier" i EU, og 

behovet for at beskytte EU's værdier. Hovedtemaerne og -

idéerne er følgende: 

‒ En gruppe af bidragydere fokuserer på, hvad der 

udgør EU's værdier, med opfordringer til større 

ligestilling mellem kønnene og diskussioner om 

kristne værdiers rolle 

‒  Beskyttelsen af privatlivets fred i et teknologisk 

miljø under hastig forandring tages ofte op, og det 

samme gælder behovet for at beskytte børns 

tryghed i forbindelse med deres aktiviteter online 

‒ Nogle bidrag afspejler ønsket om at vende tilbage 

til normaliteten, så snart covid-19-situationen 

tillader det  

‒ Der er også opfordringer til at beskytte LGBTI-

personer bedre, gribe ind over for hadefuld tale og 

føre an i beskyttelsen af dyrs rettigheder 

‒ Der fremsættes en række konkrete forslag til, 

hvordan man kan forbedre beskyttelsen af EU's 

værdier og retsstatsprincippet i EU samt 

menneskerettighederne mere generelt  

‒ Under temaet sikkerhed diskuterer en række 

deltagere idéen om en EU-hær og behovet for et 

tættere samarbejde mellem europæiske lande om 

interne sikkerhedsspørgsmål. 

 

Digital  

omstilling  

Generelt understreger bidragyderne vigtigheden af at lette 

og skabe digital omstilling på en lang række områder lige 

fra økonomi til sundhed. De fremhæver imidlertid også 

adskillige udfordringer i forbindelse med den digitale 

omstilling såsom etiske overvejelser, mangler i 

databeskyttelsesforordningen og cybertrusler. 

Hovedtemaerne er følgende: 

‒ Digitalisering af økonomien med foranstaltninger 

vedrørende kryptovaluta og en opfordring til en 

digital euro  

‒ Midler og foranstaltninger til støtte for digital 

innovation såsom kunstig intelligens og fremme af 

digital suverænitet. Dette omfatter en 

mangfoldighed af undertemaer: bæredygtig 

produktion, sociale medier og platforme, der 

overholder EU's standarder med hensyn til 

privatlivets fred, og mere generelt opbygning af et 

europæisk digitalt økosystem, der er 

konkurrencedygtigt og åbent over for verden, men 

som også er sikkert og respekterer privatlivets fred 

‒ Digitale færdigheder for medarbejdere og støtte til 

virksomheder med henblik på tilpasning til den 

digitale omstilling 

‒ En cyberhær til at forsvare EU mod cybertrusler 

‒ Øget anvendelse af digital afstemning for at gøre 

det lettere at stemme, navnlig i forbindelse med 

pandemien. Nogle bidragydere opfordrer på den 

anden side til forsigtighed på dette område  

‒ Emnet digitale data og databeskyttelse er mere og 

mere udviklet med idéer, der vedrører centraliseret 

lagring af følsomme personoplysninger, 

beskyttelse af offentlige netværk med open source-

software eller blockchain og beskyttelse af børns 

tryghed i det digitale miljø 

‒ En digital forening af EU med forslag til digitale 

portaler, en EU-dækkende identifikation via et 

digitalt e-ID eller en EU-dækkende 

autentifikationsmetode for at få adgang til 

personoplysninger eller for offentlige tjenester 

‒ Investering i digital uddannelse og digital sundhed 

for at fremme en sund og bevidst anvendelse af 

teknologi. 

 

Europæisk 

demokrati  
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Idéer under dette emne omfatter en bred vifte af spørgsmål. 

Bidragyderne opfordrer til en omstrukturering af EU-

institutionerne eller endda til en føderalisering af Den 

Europæiske Union. Forskellige forslag opfordrer til øget 

borgerdeltagelse og -engagement. De mest fremtrædende 

temaer er:  

‒ Spørgsmålet om føderalisering af EU rejses 

hyppigt, og det findes også under andre emner på 

platformen. Nogle deltagere argumenterer for 

decentralisering med større beføjelser for 

medlemsstaterne  

‒ Der foreslås institutionelle reformer med henblik 

på at gøre EU-institutionerne mere effektive og 

gennemsigtige og bringe dem tættere på borgerne. 

I bidragene foreslås hyppigst beslutningstagning 

med kvalificeret flertal frem for enstemmighed i 

Rådet og en større rolle for Europa-Parlamentet  

‒ Mekanismer til at forbedre EU-borgernes 

deltagelse ved valg af en EU-formand, 

tværnationale partilister ved valg til Europa-

Parlamentet eller tværnationale kampagner. Der 

foreslås andre foranstaltninger for at gøre 

borgerhøringer og -deltagelse til en strukturel del 

af EU-forvaltningen  

‒ Mekanismer og midler til bedre at inddrage EU-

borgerne og sikre, at de er tættere forbundet og 

bedre informeret om EU og dets beslutninger. 

Forslag vedrørende bedre kommunikation, fælles 

EU-medieplatforme og fremme af en europæisk 

ånd findes også under emnet Uddannelse, kultur, 

ungdom og idræt  

‒ Mekanismer og midler til at beskytte demokratiske 

værdier med hensyn til lobbyisme, korruption og 

foranstaltninger mod regeringer, der overtræder 

demokratiske principper. 

 

 

Migration  

Samspillet under dette emne er polariseret. Det er det mest 

polariserende af alle emnerne med stærke stemmer imod 

enhver migration, og andre, der er fortalere for 

migrationspolitikker, der sætter menneskerettighederne i 

centrum. Samspillet kan opdeles i: 

‒ De, der modsætter sig migration til EU og 

udtrykker deres uenighed, skuffelse og følelse af, 

at deres egen kulturelle identitet er truet  

‒ De, der debatterer og foreslår specifikke 

foranstaltninger og midler til at mindske migration 

eller forskellige former for kontrolleret migration  

‒ De, der understreger behovet, for at tackle de 

grundlæggende årsager til migration i 

oprindelseslandene, f.eks. med øget 

udviklingsbistand, eller som sætter 

spørgsmålstegn ved EU's handelsaftaler og 

militære interventioner. Det drøftes også her, 

hvordan man kan forhindre klimamigration 

‒ De, der opfordrer til en migrationspolitik, der 

respekterer menneskerettighederne, med større 

solidaritet og bedre integration 

‒ Midler og foranstaltninger til at fremme 

integration og støtte fastboende udlændinges og 

migranters rettigheder i EU. 

 

Uddannelse, kultur, 

ungdom og idræt 

Indholdet under dette emne er for øjeblikket meget 

fragmenteret og omfatter mange forskellige idéer med størst 

fokus på uddannelse og kultur. Temaerne under dette emne 

er tværgående og optræder også andre steder på platformen.  

‒ I øjeblikket diskuteres idéer vedrørende 

uddannelse, kultur og idræt for det meste som et 

middel til at fremme udviklingen af en europæisk 

identitet og europæisk medborgerskab. Dette 

omfatter forskellige forslag til fremme af 

udvekslinger og samspil, f.eks. gennem 

Erasmusprogrammet og idrætsarrangementer på 

tværs af Europas grænser 

‒ Hvad angår uddannelse, nævner bidragyderne 

behovet for at nytænke uddannelse med øget 

digitalisering, læringsmobilitet på tværs af 

Europas grænser og fremme af bløde færdigheder  
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‒ Der lægges stor vægt på den rolle, som medier og 

europæisk journalistik samt europæiske 

produktioner spiller for udbredelsen af europæiske 

værdier og europæisk kultur 

‒ Forslaget om et forenende, fælles sprog er udbredt 

på tværs af platformen under forskellige emner 

‒ Desuden indeholder dette emne idéer, der 

diskuterer specifikke tiltag vedrørende ungdom og 

ungdomsarbejdsløshed. 
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Oversigt over 

aktiviteten 

Siden lanceringen af den flersprogede digitale platform den 

19. april og indtil den 7. september 2021 blev der indsamlet 

i alt 22 498 bidrag på platformen, som repræsenterer idéer, 

bemærkninger og arrangementer. Aktiviteten kan opdeles 

som følger:  

                                                      

1 Med over 100 000 deltagere indtil videre 

‒ Idéer: 7 115 

‒ Bemærkninger: 13 304 

‒ Arrangementer: 2 0791 

Når man ser på udviklingen (se figur 1), kan man se to 

højdepunkter for bidragene. Det første højdepunkt falder 

sammen med lanceringen af platformen, og det andet 

1. Oversigt over bidrag 

på platformen 
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højdepunkt finder sted omkring indvielsen af konferencen 

om Europas fremtid på europadagen (9. maj). 



   
 

   

 

Figur 1 – Tidslinje, der viser de daglige bidrag (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Før de bidrager til platformen, anmodes bidragyderne om at 

give oplysninger om deres bopælsland, 

uddannelsesmæssige baggrund, alder, køn og beskæftigelse. 

Oplysningerne behandles anonymt. Da disse oplysninger 

gives frivilligt, er der grænser for, hvilken indsigt de kan 

give, jf. nedenstående. For eksempel er 29% af bidragene 

fra deltagere, som ikke har oplyst deres bopælsland.  

Alle EU-lande har skabt aktivitet, som det fremgår af 

figur 2, som viser det samlede antal bidrag pr. land. 

Derudover blev der registreret 32 bidrag fra tredjelande 

uden for EU. 

Figur 2 – Antal bidrag pr. land (19.4.2021 – 
7.9.2021)

For at give et mere detaljeret billede af antallet af bidrag i 

forhold til befolkningstallet viser nedenstående figur en 

oversigt over antallet af bidrag fra hvert land pr. million 

indbyggere.  

Figur 3 – Antal bidrag pr. land, forholdsmæssig visning 

pr. 1 mio. indbyggere (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Hvem deltager i 

debatten?  

Omkring hver sjette person, der bidrager til platformen, har 

identificeret sig selv som mænd (60,4%) og 15% som 

kvinder. En fjerdedel (24,6%) gav imidlertid ingen 

oplysninger om deres køn, og 0,2% identificerede sig som 

"intet af ovenstående/nonbinær", så disse tal giver kun et 

begrænset billede. I den forbindelse bør det bemærkes, at 

organisationer også kan bidrage til platformen. 

Repræsentationen af aldersgrupper er i øjeblikket ret 

diversificeret, idet de 55-69-årige er den mest aktive 

aldersgruppe med hensyn til bidrag (22,1%) efterfulgt af de 

25-39-årige (20,7%).  

Hvad angår beskæftigelse, er erhvervsudøvere (15,3%) og 

ledende (12,8%) stadig de mest aktive på platformen. 

Pensionister er også ret aktive (12,6 %), mens de 

studerendes aktivitet er faldet i forhold til den foregående 

periode (10,7 %). Manuelle arbejdstagere (7%), 

selvstændige (9,7%) og arbejdsløse (2,7%) har indtil nu 

været relativt mindre aktive på platformen.  

Hvad angår uddannelse, har personer med en videregående 

uddannelse indtil videre været meget aktive (49%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Deltagernes alder, køn, uddannelse og 

beskæftigelse (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Emner med flest bidrag  

Siden konferencens første måneder har emnet 

Europæisk demokrati registreret flest bidrag (idéer, 

bemærkninger og arrangementer) (4 026) efterfulgt af 

Klimaforandringer og miljø (3 791). Bidrag under Andre 

idéer er på tredjepladsen efterfulgt af En stærkere økonomi, 

social retfærdighed og beskæftigelse (fjerdepladsen) og EU 

i verden (femtepladsen) (se figur 5). Som tidligere anført 

blev bidragene under Andre idéer fordelt på de andre emner 

i forbindelse med analysen. Nogle emner tiltrækker flere 

bemærkninger eller idéer end andre, f.eks. har emnet 

Klimaforandringer og miljø det højeste antal idéer (1 308). 

Tilsvarende har emnet Europæisk demokrati genereret i alt 

373 arrangementer, hvilket er betydeligt mere end noget 

andet emne.  

 

  

Figur 5 – Bidrag efter emner på platformen (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Seneste udvikling 

 

Fra den 2. august 2021 til den 7. september 2021 blev der 

registreret i alt 2 839 bidrag på platformen bestående af:  

 1 017 idéer  

 1 425 bemærkninger  

 397 arrangementer  

Det ugentlige gennemsnit af aktiviteter i den forløbne 

periode nåede op på 89 bidrag om dagen i første halvdel af 

august (9.-15. august) og 79 bidrag ved månedens udgang 

(30. august – 5. september). Det laveste ugentlige 

gennemsnit blev registreret medio august og primo 

september (51 bidrag om dagen). Tyskland, Frankrig og 

Belgien var fortsat de tre største bidragydende lande med 

hensyn til omfanget af bidrag i denne periode med 

henholdsvis 443, 206 og 184 bidrag. De blev efterfulgt af 

Spanien og Finland med henholdsvis 185 og 145 bidrag. 

Hvad angår bidrag i forhold til befolkningstal, blev det 

højeste aktivitetsniveau registreret i Finland i august. 

Desuden blev der i august konstateret høje bidrag pr. million 

indbyggere for Letland, Belgien, Luxembourg, og Ungarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 7 – Antal bidrag pr. land, visning 

pr. 1 mio. indbyggere (2.8.2021 – 7.9.2021) 

 

 

 

Figur 6 – Antal bidrag pr. land (2.8.2021 – 7.9.2021) 
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Prioriteter med flest 
bidrag fra den 
2. august 2021 til den 

7. september 2021 

Med hensyn til prioriteter med flest bidrag i den forløbne 

periode har emnerne Klimaforandringer og miljø 

(638 idéer, bemærkninger, arrangementer) og Europæisk 

demokrati (392 idéer, bemærkninger og arrangementer) 

genereret mest aktivitet, idet sidstnævnte emne overhalede 

Europæisk demokrati med hensyn til antallet af bidrag i 

denne periode (391 idéer, bemærkninger og 

arrangementer).  

Det store antal bidrag under emnet Klimaforandringer og 

miljø afspejles også i de mange temaer og undertemaer 

under dette emne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8 – Sammenligning af antal bidrag pr. emneområde for den forløbne periode og i alt 

391
638

331 214 222 258 392
121 123 141

4026
3791

2953

2218
1965 1890 1829

1378 1280 1159

Oversigt over bidrag efter emne

nuværende fase i alt



 

© Kantar Public 2021 20 

Emnet Klimaforandringer og miljø har givet anledning til 

3 791 bemærkninger, ideer og arrangementer siden 

platformens oprettelse (1 307 idéer, 2 128 bemærkninger 

og 356 arrangementer). Med hensyn til klimaforandringer 

og bevidsthed om deres virkninger fremhæver bidragyderne 

de mange miljømæssige udfordringer og opfordrer til 

konkrete og vedvarende tiltag for at adressere dem. Idéerne 

under dette emne er forskelligartede og kan grupperes efter 

følgende temaer: 

 Forurening 

 Transport 

 Landbrug 

 Forbrug 

 Tilskud, beskatning 

 Energi 

 Holdnings- og adfærdsændringer 

Forurening  

Forurening er angivet af bidragyderne som en af de 

væsentligste kilder til pres på det globale miljø. Der drøftes 

en grøn omstilling med en række løsninger, som skal 

nedbringe forureningen (se arrangement). En af de mest 

anbefalede idéer på platformen går ud på, at EU skal stille 

en stærk og inklusiv forvaltningstilgang til rådighed, hvor 

2. Klimaforandringer 

og miljø 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
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både arbejdstagere og fagforeninger inddrages i 

udarbejdelse og gennemførelse af tilpasningspolitikker på 

alle planer. Det understreges, at den EU-strategi, der har at 

gøre med klimaforandringer, skal omfatte konkrete 

politiske foranstaltninger, som bevarer beskæftigelsen og 

beskytter arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, samt 

aktive arbejdsmarkedspolitikker og omskoling og 

uddannelse for at forebygge tab af job (se idé). 

Der drøftes en række spørgsmål vedrørende forurening med 

følgende undertemaer: emissioner, skovrydning, 

vandforurening, lysforurening og anvendelse af plast. 

Et af de mest drøftede spørgsmål i forbindelse med 

emissioner handler om beskatning af emissioner, konkret 

for at få virksomheder til at nedbringe deres 

drivhusgasemissioner ved at vælge billigere vedvarende 

energikilder, hvilket skal få kunder til at træffe mere 

bæredygtige valg (se eksempel på idé). Ydermere 

efterspørges en udvidelse af EU's emissionshandelssystem 

(ETS).  

Et undertema af idéer handler om skovrydning med en 

opfordring til at investere i at genplante skov i Europa (se 

eksempel på idé) eller globalt for at redde planetens lunger, 

dvs. Amazonskoven og andre af verdens regnskove, for ikke 

blot at bremse den globale CO2-forurening og redde 

adskillige dyrearter, men også for at nedbringe 

migrationspresset på Europa (se eksempel på idé). 

I forbindelse med undertemaet vandforurening lægges 

der stor vægt på behovet for at sikre fremtidens 

drikkevandsressourcer og rene økosystemer (se 

arrangement). Derudover er der konkrete forslag til 

bekæmpelse af den stigende vandstand i havene og 

forureningen af floder (se eksempel på et arrangement). En 

af idéerne går ud på at lave anlæg til genanvendelse af plast, 

der er hentet op af floder og have (se idé). 

Endelig går nogle idéer på platformen ud på at begrænse 

lysforurening (se eksempel på idé). 

 

Transport 

En stor gruppe af idéer under temaet transport har fokus på 

forholdet mellem transport og forurening. Nogle af 

forslagene nedenfor vedrører ændring af transportsystemet 

for at nedbringe forureningen. 

Idéer afgivet på platformen om at ændre transportsystemet 

opfordrer først og fremmest til at forbyde 

kortdistanceflyvninger i EU for at nedbringe forureningen 

(se eksempel på idé). Bidragyderne fremhæver, at 

pandemien allerede har ført til en mindre luftfartssektor. 

Der er generelt en stor opbakning til, at de offentlige 

transportsystemer i Europa forbedres (se eksempel på en 

idé) som mere miljøvenlige alternativer til 

kortdistanceflyvninger. Specifikt diskuteres et fælles 

europæisk jernbanenet intensivt (se eksempel på idé). En 

bidragyder foreslår at oprette en søgemaskine for eurotog, 

som skal gøre det mere attraktivt at rejse med tog (se idé), 

og en anden foreslår at indføre en integreret EU-billet, der 

skal være gratis i byerne (se idé). 

Andre idéer vedrører et fælles net af cykelstier, idet det 

f.eks. foreslås at udvide cykelruter eller oprette et netværk 

af cykelknudepunkter, der dækker hele Europa (se eksempel 

på idé). 

En anden pulje af idéer har fokus på innovation og udvikling 

af elektriske køretøjer som biler og cykler og deres 

integration i det nuværende miljø ved f.eks. at oprette et net 

af ladestationer (se eksempel på idé). 

For så vidt angår spørgsmålet om dekarbonisering af 

transporten og mere miljøvenlig transport understreger 

deltagerne også betydningen af grænseoverskridende 

projekter, som skal fremme skibsfarten og 

jernbanetransporten (se eksempel på en idé). Der er også en 

opfordring til at udvikle programmer til at fremme FoU og 

innovation med henblik på at frembringe transportmidler, 

både offentlige og private, individuelle og kollektive, som 

ikke forurener og er 100 % selvforsynende (se eksempel på 

idé). 

 

Landbrug 

Under temaet landbrug advokerer bidragyderne ofte for 

økologisk landbrug og flere små landbrug (se eksempel på 

idé), og de opfordrer til, at anvendelsen af pesticider og 

intensivt landbrug forbydes (se eksempel på idé). Nogle 

bidragydere går endnu længere og foreslår, at forbuddet 

udvides til privat brug, for mens landbrugere skal 

dokumentere deres brug af pesticider, er der ikke den slags 

krav til private haveejere, som lovligt kan købe disse 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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produkter og ofte ikke er bekendt med deres skadelige 

virkninger (se eksempel på idé). 

Andre idéer går ud på, at EU skal gøre mere for at fremme 

en plantebaseret kost for at beskytte og bevare vores klima 

og miljø. Nogle bidragydere begrunder et sådant tiltag i 

etiske hensyn (se eksempel på idé). Dette behandles også 

under emnet Sundhed.  

Bidragyderne lægger også stor vægt på behovet for at 

garantere fødevaresuverænitet og -sikkerhed ved at fremme 

lokalt landbrug (se eksempel på idé). Lokalt landbrug kan 

f.eks. fremmes ved at skabe fødevarebælter rundt om 

byerne, kræve, at der plantes frugttræer i byområder, støtte 

producenters og landbrugeres opkøb af jord ved at lægge 

loft over prisen, kræve, at en del af tagarealerne på 

offentlige bygninger anvendes til bylandbrug, og begrænse 

presset for at opføre boliger på landbrugsarealer (se idé). 

Desuden vil bidragyderne fremme biodiversiteten i Europa, 

f.eks. ved konkrete tiltag som grønne tag (se eksempel på 

idé). 

Endelig er der en debat om landbrugernes indtægt, hvor 

nogle bidragydere opfordrer til, at landbrugerne modtager 

garanterede indtægter gennem rimelige priser i stedet for 

tilskud (se eksempel på idé).  

 

Forbrug 

Under temaet forbrug opfordres der generelt til at ændre det 

nuværende system med masseforbrug af varer og tjenester 

(se eksempel på idé). Nogle bidragydere går endnu længere 

ved at foreslå kvoter for højst tilladte forbrug og produktion 

(se eksempel på idé). 

Et antal bidragydere på platformen påpeger, at der genereres 

store mængder affald, og foreslår adskillige tiltag for at 

undgå og modvirke dette, som f.eks. genbrug (se eksempel 

på idé) og valg af emballage, som ikke genererer eller kun 

genererer lidt affald, for at nedbringe den negative 

indvirkning på miljøet (se eksempel på idé). Endvidere er 

der et stærkt ønske om at standse import af produkter, der 

bidrager til rydning af tropiske skove (se eksempel på idé). 

Den anden række idéer taler for et mere avanceret 

produktmærkningssystem (se eksempel på idé), som vil 

give et mere detaljeret billede af produkters miljøvirkning 

eller angive, om produkterne indeholder mikroplast, og 

således har en langsigtet negativ indvirkning på 

forbrugernes sundhed (se eksempel på idé). 

Den tredje række idéer drejer sig om den hurtigt skiftende 

mode og tekstilindustrien med det formål at gøre den mere 

miljøvenlig, og bidragyderne understreger den enorme 

mængde ressourcer, der anvendes til fremstilling af tøj, og 

at tøjet ofte er uegnet til genanvendelse (se eksempel på 

idé). 

Derudover fremhæver deltagerne behovet for at fremme 

grøn og bæredygtig turisme i stedet for masseturisme, 

eftersom sidstnævnte menes at have væsentlig indvirkning 

på natur- og kulturressourcer (se eksempel på arrangement). 

En sidste gruppe bemærkninger og idéer under dette tema 

udtrykker bekymring over det affald, der genereres af nye 

elektroniske apparater, og de efterspørger bl.a. en udvidet 

obligatorisk garanti, og at disse apparater kan repareres (se 

eksempel på idé). Nogle deltagere vil også have begrænset 

energiforbruget, navnlig eftersom elektricitet i vid 

udstrækning fremstilles med fossile brændstoffer, ved at 

pålægge en månedlig kvote af elektricitet til forbrug og 

lægge en afgift på et eventuelt merforbrug (se eksempel på 

idé). 

Tilskud, beskatning 

I forbindelse med dette tema opfordrer 

bidragyderne til at standse tilskud, der skader miljøet, 

som f.eks. skadelig fiskeristøtte (se idé) eller tilskud til 

fossile brændstoffer (se idé). Endvidere er der forslag om 

at øge tilskud til biodiversitets- og 

klimaforandringsprojekter, som kan skabe positive 

langsigtede virkninger. 

Bidragyderne foreslår også at indføre en 

bæredygtighedsafgift (se eksempel på idé), som vil gøre 

ikkebæredygtige produkter dyrere og således gøre dem 

mindre attraktive for både forbrugere og producenter. 

Derudover menes den at give EU yderligere indtægter til at 

investere i bæredygtighed. 

 

Energi 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
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Bidragydere på platformen foreslår at fremme brugen af 

vedvarende energi i både lille og stor skala samt begrænse 

brugen af atomenergi eller alternativt udvikle sikker 

atomenergi og anvende den i lande og på steder, hvor det 

ikke er muligt at bruge vedvarende energikilder (se 

eksempel på idé).  

Derudover opfordrer den idé, der siden lanceringen har fået 

næstflest anbefalinger under emnet Klimaforandringer og 

miljø, til, at der sættes en stopper for alle tilskud til fossile 

brændstoffer (se eksempel på idé). 

Samtidig er der et ønske om at undersøge alternative 

energikilder (se eksempel på arrangement) som f.eks. 

termonuklear fusion, geotermisk energi og brint, som ville 

bidrage væsentligt til energidiversiteten (se eksempel på 

idé). Imidlertid understreger bidragyderne, at selv 

alternative energikilder som vindenergi skal accepteres af 

lokalbefolkningen, og at det skal sikres, at de har en positiv 

indvirkning på biodiversiteten, menneskene og landskabet 

(se eksempel på idé). 

 

Holdnings- og 

adfærdsændringer  

Et andet fokusområde er uddannelse og bevidstgørelse 

blandt alle generationer af europæere (se arrangement). Selv 

om de fleste idéer vedrører uddannelse af unge (se eksempel 

på idé), er der også et ønske om at engagere ældre 

europæere i klimaforandringsinitiativer, navnlig på grund af 

den europæiske befolknings stigende alder (se eksempel på 

idé). Nogle bidragydere understreger tillige behovet for at 

fremme miljøansvarlig kommunikation fra de europæiske 

institutioner. De foreslår f.eks. at udarbejde 

kommunikationssæt om, hvordan man er en miljøansvarlig 

europæer, og at styrke miljøundervisningen for at skabe 

miljøansvarlige kvarterer (se idé). 

 

  

Nye bidrag i den forløbne 

periode (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Emnet Klimaforandringer og miljø er blevet udvidet mest 

med temaer og undertemaer i den forløbne måned. 

I et nyt tema med opfordring til fremme af biodiversitet 

er der et forslag om at plante træer på alle de "glemte" 

steder, f.eks. langs motorveje, ved vejkryds osv., for at 

bidrage til CO2-opsamling, øge den samlede fordampning, 

forbedre biodiversiteten og reguleringen af vandstrømme 

(se idé). Der er også et forslag om etablering af en 

europæisk mobil havforskningsstation med henblik på at 

indsamle afgørende viden om havets biodiversitet (se idé).  

Et andet nyt tema vedrører landskaber og byggeri med 

et nyt undertema, der samler en række idéer og 

arrangementer, som drøfter det nye europæiske Bauhaus 

(se arrangement), med henblik på at kombinere 

innovativt, æstetisk design med konkrete tiltag til 

modvirkning af klimaforandringer og gøre fremtidens 

bolig- og byrum mere bæredygtige, prisoverkommelige 

og tilgængelige. En idé opfordrer til oplysningskampagner 

om grønt, bæredygtigt byggeri med brug af 

byggematerialer med lavt kulstofindhold (se idé). Et 

forslag vedrører oprettelsen af en europæisk fond for 

landskabsretablering med henblik på at bringe ny værdi til 

forladte grunde og bygninger og skabe en mere naturlig 

tilstand til gavn for biodiversiteten og byboerne (se idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Endelig suppleres undertemaet vedrørende forbrug af 

elektroniske apparater med en idé om et pilotprojekt, 

der skal erstatte elektroniske apparater i 35 millioner 

familier i EU med A+++-udstyr som led i EU's mål om 

en grøn omstilling (se idé). Inden for undertemaet om 

forbrugets miljøpåvirkning rejses spørgsmålet om 

importerede varers overholdelse af EU's standarder. En 

bidragyder foreslår f.eks. at forbyde import af oksekød 

fra Brasilien, som ikke har samme sporbarhedsniveau 

som oksekød fra EU (se idé). 

I forbindelse med temaet om energi er der registreret et 

nyt undertema vedrørende energieffektivitet og 

miljøvenlig varme, bl.a. med en idé, der opfordrer til 

anvendelse af varmeanlæg til flere typer brændsel (se 

idé) eller fjernvarmenet, der udnytter ubrugte 

varmekilder såsom dybtliggende geotermisk energi (se 

idé).  

Under temaet om holdnings- og adfærdsændringer 

foreslår en deltager at etablere undervisningshaver i 

grundskolerne for at øge bevidstheden om 

biodiversitet, og hvordan man bevarer den, fra en tidlig 

alder (se idé), mens en anden deltager understreger 

behovet for at udvide miljøuddannelse til også at 

omfatte voksne i alle aldre ved hjælp af reklamespots 

(se idé).  

 

Under temaet forurening anfører en deltager, at en 

særlig type af undervandsbakterier (cyanobakterier) kan 

fungere som en slags "oliespisende bakterier", som 

potentielt kan bidrage til at neutralisere forsuringen af 

verdenshavene (se idé). 

Under temaet transport er der tilbagevendende 

opfordringer til at udvide nettet af højhastighedstog (se 

eksempel på en idé). Som reaktion på bilindustriens 

skifte i retning af elektriske køretøjer argumenterer en 

deltager for, at elbiler har store miljømæssige og 

menneskelige omkostninger, og foreslår i stedet at 

sænke hastighedsgrænsen for at reducere CO2-

emissionerne (se idé). 

En ny idé under temaet bæredygtigt landbrug og 

undertemaet om mere økologisk landbrug omhandler 

behovet for at finde en passende metode til bortskaffelse 

af plastfilm, der anvendes til tildækning af jord, 

drivhuse og tunnellandbrug (se idé). En deltager er 

desuden fortaler for en overgang fra intensivt landbrug 

til agroøkologi (se idé). En anden deltager foreslår 

vertikalt landbrug for drastisk at reducere landbrugets 

vandforbrug (se idé). I forbindelse med landbrug rejses 

også spørgsmålet om, hvordan landbruget skal håndtere 

klimaudsving. I et forslag anføres det, at 

multifunktionelle og mangfoldige 

skovlandbrugssystemer kan forøge dannelsen af humus, 

vandbindingsevnen og CO2-opsamlingen og derved i 

betydelig grad øge landbrugets stabilitet og 

produktivitet (se idé).  

I forbindelse med temaet forbrug og mere specifikt 

madspild fremhæver en deltager, at 40% af alt det mad, 

der produceres på verdensplan, aldrig når frem til vores 

spiseborde, og at dette madspild tegner sig for 10% af 

alle drivhusgasemissioner. Hun foreslår derfor at sætte 

en stopper for madspild bl.a. ved at støtte 

fødevaredonationer (se idé). Desuden påpeger en 

deltager behovet for mere information om genbrug for 

at tilskynde til denne praksis fra en tidlig alder (se idé). 

Dette nye undertema vedrørende genbrug afspejles også 

i de arrangementer, der har været afholdt, f.eks. et 

arrangement for ældre borgere, hvor der blev diskuteret 

forskellige genbrugsmetoder (se arrangement). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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 Figur 9 – Mindmap over emnet Klimaforandringer og miljø 
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Under emnet Sundhed tager bidragyderne et bredt udvalg af 

temaer op. De foreslår mere harmonisering og integration 

på europæisk plan, hvilket også er påvirket af erfaringerne 

fra covid-19-pandemien og virkningerne heraf. Dette emne 

har genereret 1 159 bidrag: 491 idéer, 611 bemærkninger 

og 57 arrangementer. De primære temaer, der undersøges 

under dette emne, er:  

 Integrering af EU's sundhedssystemer 

 Adgang til sundhedspleje for alle  

 Sund aldring  

 Sund livsstil  

 Reaktioner på covid-19  

 Forebyggelse frem for indgreb 

 Sundhed i en digital tidsalder 

 Sundhedsforskning 

 Seksuel og reproduktiv sundhed  

 Andre idéer 

Integrering af EU's  

sundhedssystemer 

Deltagere på platformen advokerer for et tættere samarbejde 

mellem medlemsstaterne for at styrke de europæiske 

sundhedssystemer på forskellige måder. Idéerne omfatter 

pooling af viden og kapacitet ved f.eks. at lade intensivlæger 

bevæge sig frit og tage sig af alvorligt syge patienter på 

tværs af EU (se idé), at standardisere akutbehandling før 

ankomst til hospitalet (se idé), at anerkende kvalifikationer 

på tværs af EU, at etablere et europæisk hospital for sjældne 

sygdomme (se idé) og at forbedre retsforskrifterne for 

transplantationer med henblik på at skabe et samlet 

transplantationskoordineringssystem (se idé). 

3.  Sundhed 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
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Følgelig understreger drøftelserne behovet for at udstyre 

EU med flere kompetencer og beføjelser i nødsituationer 

inden for offentlig sundhed gennem en revision af 

Lissabontraktaten (se eksempel på en idé). Sådanne forslag 

fremsættes oftest i forbindelse med, hvordan 

medlemsstaterne håndterede covid-19-pandemien og den 

dertil knyttede mangel på medicinsk udstyr, udfordringerne 

med udvikling af vacciner og fælles indkøb af vacciner.  

 

Adgang til 

sundhedspleje for alle  

Nogle idéer i forbindelse med adgang til sundhedspleje 

støtter indførelsen af en europæisk sygesikringsordning (se 

eksempel på idé og idé). Idéen om at afprivatisere 

sundhedsvæsenet fremsættes også som en metode til at gøre 

sundhedspleje økonomisk overkommelig for alle (se idé). 

Som noget helt andet fremsættes der også en idé om at gøre 

sundhedspleje mere praktisk tilgængelig for alle, og den går 

ud på at udvide det mobile sundhedssystem med 

sundhedsbusser, som kan lette hurtig adgang med få 

begrænsninger til behandlingssystemer (se idé).  

 

Sund aldring og 

modvirkning af 

aldring  

I lyset af Europas aldrende befolkning fremhæver borgerne 

betydningen af et godt helbred i "de gyldne år". En idé, der 

har fået mange anbefalinger og bemærkninger, taler for 

videnskabstung forskning og teknologier inden for sund og 

lang levetid (se idé) som f.eks. foryngelsesterapier og 

kliniske forsøg på området samt gennemførelse af effektive 

retlige, budgetmæssige, reguleringsmæssige og 

institutionelle tilsagn med henblik på at øge den forventede 

sunde levealder i Den Europæiske Union. 

En borger fremfører potentialet i at bruge landområder som 

innovationsknudepunkter for strategier for sund aldring, 

eftersom disse "kriseramte områder" generelt er tættere 

befolket af ældre borgere, og kvaliteten af sundhedsplejen 

ikke er lige så høj som i byområder, hvilket kræver 

innovative løsninger (se idé). En borger spinder videre på 

emnet ved at foreslå kryonik som en mulighed for at 

udskyde behovet for sundhedspleje, indtil der er fundet en 

kur, ved at nedfryse dødeligt syge (se idé).  

 

 

Sund livsstil 

Flere idéer understreger vigtigheden af en sund kost, og 

mange borgere foreslår, at EU bør fremme en vegetarisk 

kost (se idé) på grund af dens sundheds- og miljøfordele. I 

den forbindelse går en idé ud på at øge afgifterne på kød og 

nedsætte momsen på sunde fødevarer (se idé). Andre bidrag 

opfordrer til en undersøgelse af emulgatorers virkninger (se 

idé), til et forbud mod kunstige transfedtsyrer (se idé) og til 

regulering af landbrugsteknikker, der har indvirkning på 

ernæring og sundhed som f.eks. brug af antibiotika i 

intensivt landbrug (se idé). Lignende idéer bringes også op 

under emnet Klimaforandringer og miljø. 

Idéen om at lade naturlægemidler indgå i lægemidler 

diskuteres i vid udstrækning på platformen (se eksempel på 

en idé). Bidragyderne foreslår helt specifikt, at 

ikkemedicinske indgreb beviseligt kan være til gavn for 

patienters sundhed og autonomi (se eksempel på idé). En 

borger fremhæver også fordelene ved nordiske bær, som har 

et højt indhold af antioxidanter, i forbindelse med 

kræftbehandlinger (se idé). Derudover foreslås alternative 

behandlingsformer som f.eks. skovterapi til at modvirke 

stress, burnout, depression og angst (se idé). 

Støtte til fremme af sundhedskompetencer (se idé) og 

indpodning af sundhedsrelaterede praksisser fra en tidlig 

alder som nøglen til en sund livsstil foreslås også på 

platformen (se idé). Adskillige borgere peger f.eks. på, at 

det er nødvendigt at bekæmpe tobaksforbrug på europæisk 

plan ved at øge prisen og begrænse salgsstederne til 

apoteker (se eksempel på idé). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
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Reaktioner på covid-19  

Virkningerne af covid-19-pandemien 

diskuteres i vidt omfang af deltagerne, som 

overordnet mener, at der er behov for at 

genetablere rationel og videnskabelig 

troværdighed og tillid til lægevidenskaben 

og politikerne i lyset af den vidtstrakte 

udbredelse af misforståelser og falske 

nyheder under pandemien. Når de drøfter covid-19-

relaterede foranstaltninger, er borgerne på platformen enige 

om, at alle covid-19-foranstaltninger i EU bør gennemføres 

på en evidensbaseret facon, således at man kan opnå en cost-

benefit-analyse, der er så realistisk som muligt (se idé).  

Andre idéer fremhæver behovet for at udvikle inkluderende 

strategier til at håndtere fremtidige pandemier på EU-plan 

og beskytte rettighederne for personer med handicap (se 

idé). Et forslag går ud på at forske i covid-19-

foranstaltningernes virkninger på plejehjemsbeboere og -

personale i forskellige EU-lande, så der kan opnås et 

førstehåndsindtryk af ældres erfaringer med covid-19-

foranstaltningerne (se idé).  

Et bidrag vedrører procedurerne i forbindelse med indkøb 

af vacciner på EU-plan, og det opfordrer til mere 

offentliggørelse og gennemsigtighed for så vidt angår 

aftalerne med medicinalvirksomhederne (se idé). 

Derudover fremkommer der modstridende synspunkter i 

debatterne om vaccinationsprogrammer, som går fra, at 

vaccination bør være obligatorisk for alle (se idé), til forslag 

om, at borgerne bør kunne vælge frit (se idé). En anden 

bidragyder argumenterer for, at vacciner ikke bør være 

obligatoriske for unge, og at EU ikke bør "afpresse" dem 

ved at "lette" rejser mellem lande til gengæld for 

vaccination, og at en PCR-test, hvis den kræves, bør være 

gratis (se idé). Det foreslås også, at EU-medlemsstaterne 

bliver enige om at anerkende de relevante WHO-standarder 

og det nationale dokument, der attesterer niveauet af 

antistoffer (eller vaccine/revaccination) (se idé). Det grønne 

vaccinationspas diskuteres også i vidt omfang og viser en 

modsætning mellem dem, der frygter, at borgerne inddeles 

i to kategorier (se idé), og foreslår, at Europa forsvarer 

retten til at vælge ikke at blive vaccineret (se idé), og dem, 

der ønsker et sådant sundhedspas og obligatorisk 

vaccination som en del af en kollektiv indsats for at 

bekæmpe virusset og sikre sundhedssystemernes 

levedygtighed (se eksempel på idé).  

Flere borgere opfordrer til større solidaritet og etablering af 

et globalt partnerskab og mere finansiering til at bekæmpe 

og udrydde sygdomme på verdensplan, og de foreslår, at 

Europa skal være verdens førende i kampen mod og sejren 

over pandemier, kræft og hjertesygdomme (se idé). En 

borger foreslår, at Europa-Kommissionen i samarbejde med 

Verdenssundhedsorganisationen fremmer en international 

aftale, der skal muliggøre verdensomspændende produktion 

og distribution af lægemidler i forbindelse med pandemier 

(se idé), og et andet bidrag understreger behovet for at 

vaccinere hele verden for at forhindre, at nye varianter 

opstår (se idé). Samtidig foreslår nogle bidragydere, at der 

træffes foranstaltninger for at sikre virksomhedernes 

patenter, og de foreslår, at Europa-Kommissionen kunne 

spille en væsentlig rolle som mægler og ambassadør (se 

idé).  

 

Forebyggelse frem for 

indgreb 

Adskillige af borgernes idéer vedrører bevidstgørelse om 

mental sundhed og dens konsekvenser, som f.eks. burnout, 

stress, depression og angst, og de efterspørger en europæisk 

plan til at håndtere dette spørgsmål (se idé), navnlig i lyset 

af effekten af de restriktive foranstaltninger, der er pålagt på 

grund af covid-19-pandemien. 

Luftforureningens indflydelse på borgernes sundhed 

bringes også op som et presserende spørgsmål (se idé), og 

det samme gælder behovet for at bekæmpe støjforurening 

ved at fastsætte stramme niveauer for tilladte støjemissioner 

fra bildæk (se idé). Ydermere er der et forslag om at 

nedsætte eksponeringen for særligt problematiske stoffer, 

herunder PFAS (per- og polyfluoroalkylstoffer) (se idé).  

Et tværgående undertema på platformen er kritik af 

Euratomtraktaten, som anses for at favorisere atomkraft 

frem for andre energikilder og ikke i tilstrækkelig grad at 

beskytte europæiske borgere mod farerne ved atomkraft, og 

nogle borgere taler sågar for en ophævelse af 

Euratomtraktaten (se eksempel på idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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Sundhed i en digital 
tidsalder 

En gruppe af borgere drøfter mulighederne og truslerne i 

forbindelse med den øgede digitalisering i de seneste årtier. 

Flere idéer ser digitalisering, kompatibilitet og integration 

af europæiske e-sundhedssystemer som en metode til at give 

borgerne interoperable patientjournaler på tværs af EU (se 

eksempel på idé). Imidlertid er nogle bidragydere forsigtige 

og understreger sårbarhederne ved sådanne følsomme data 

og behovet for at begrænse størrelsen på 

sundhedsdatasættet, til f.eks. forskning, på både nationalt og 

europæisk plan til et fast antal journaler eller patienter (se 

idé). Én borger opfordrer til et forbud mod nationale 

genomdatabaser, som bruges til medicinsk forskning, men 

kan tilgås af andre enheder, som f.eks. offentlige tjenester, 

med andre formål og derved krænke retten til privatlivets 

fred (se idé). 

En anden idé går ud på at prioritere midler til forskning i 

motion og peger i forbindelse med e-sundhed på digitale 

løsninger, der kan hjælpe borgerne med at forblive fysisk 

aktive og derved bekæmpe en bred vifte af kroniske lidelser, 

der skyldes inaktivitet (se idé). 

Noget andet, der diskuteres, er digital afhængighed, og der 

foreslås en EU-handlingsplan mod digital afhængighed (se 

idé), idet nogle bidragydere foreslår, at der indføres 

uddannelse i emnet i skolerne, og at der gennemføres 

informationskampagner for voksne med henblik på at 

begrænse den digitale interaktion. 

Sundhedsforskning 

Flere borgere anbefaler idéen om at skabe et centraliseret 

europæisk sundhedsforskningsinstitut, der skal koordinere 

sundhedsforskning på tværs af nationale institutter og 

investere i lægemiddelforskning (se eksempel på idé). En 

borger understreger behovet for, at indkøb, produktion og 

levering af beskyttelsesbeklædning og medicin bliver mere 

europæisk baseret (se idé). Forslaget om at fremme 

forskning i patomekanismer i forbindelse med myalgisk 

encephalomyelitis under Horisont Europa (se idé) anbefales 

af en række deltagere. Der fremsættes forslag om behovet 

for, at Europa går sammen med universiteterne om 

forskning i at udvikle nye antibiotika mod superresistente 

bakterier (se eksempel på idé). Nogle borgere opfordrer 

også til, at der indføres en lov, som gør der obligatorisk for 

medicinalvirksomheder, der distribuerer vacciner, at 

offentliggøre alle data fra kliniske forsøg med disse 

vacciner med henblik på at fremme vurderinger af deres 

sikkerhed og effektivitet (se idé). Andre idéer omfatter 

oprettelsen af et europæisk laboratorium for smitsomme 

sygdomme (se idé).  

  

Seksuel og reproduktiv 

sundhed  

En af idéerne går ud på, at der skal stilles gratis 

menstruationsprodukter til rådighed i det offentlige rum for 

at bekæmpe såkaldt menstruationsfattigdom (se idé). Andre 

forslag går ud på at indføre en skattelettelse for 

hygiejnebind og fuld godtgørelse af præventionsmidler til 

kvinder. Ydermere påpeges behovet for mere forskning i 

kvinders reproduktive sundhed og udviklingen af mindre 

invasive præventionsmidler til kvinder og mænd (se idé). På 

platformen er der også opfordringer til at forbyde mandlig 

kønslemlæstelse uden samtykke og før myndighedsalderen 

(se idé). Et forslag går ud på at indføre EU-sponsorerede og 

promoverede klinikker for seksuel sundhed (se idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Andre idéer 

 

Andre idéer vedrører belønning af ansvarlig adfærd som en 

del af sundhedsforsikringen, f.eks. i form af en 

tilbagebetaling, hvis en tjeneste ikke anvendes et givet år (se 

idé). Én idé fremhæver behovet for at finde en løsning til at 

bortskaffe farligt medicinsk affald (som f.eks. diabetikeres 

kanyler til insulin) (se idé). Adskillige borgere opfordrer 

også til, at cannabis afkriminaliseres af hensyn til 

folkesundheden (se idé og idé), mens andre advokerer for 

en mere vedholdende kamp mod stoffer på EU-plan (se idé). 

Endelig går en meget omdiskuteret idé ud på at følge den 

astronomiske tidszone i stedet for at skifte mellem vinter- 

og sommertid (se idé).  

 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

Flere af de senest fremsatte idéer gentager tidligere 

indkredsede temaer og undertemaer som f.eks. behovet for 

at give EU flere kompetencer inden for 

sundhedsanliggender (se eksempel på idé og  

arrangement) og øge produktionskapaciteten for 

lægemidler og medicinsk udstyr inden for EU (se idé).  

En ny idé under temaet integrering af EU's 

sundhedssystemer foreslår anerkendelse af sygdomme i 

hele EU for at gøre det muligt at oprette en database med 

behandlingsmetoder og evalueringer, så der kan indføres 

en EU-dækkende sygdomsordning (se idé).  

I forbindelse med reaktioner på covid-19 fremhæver en 

af deltagerne behovet for ikke at forsømme eller forsinke 

behandlingen af patienter med andre sygdomme og 

sygdomme, som blev tilsidesat i forbindelse med 

omstruktureringen af de medicinske faciliteter for covid-

19-patienter (se idé). Desuden opfordrer én deltager til 

øget støtte til mental sundhed for at håndtere de sociale og 

økonomiske konsekvenser af pandemien, især blandt unge 

(se idé). En række arrangementer udfolder sig også 

omkring dette tema, f.eks. spørgsmålet om fremtiden for 

den europæiske folkesundhed efter coronakrisen (se 

arrangement). 

I forbindelse med temaet seksuel og reproduktiv 

sundhed foreslår en deltager, at fortrydelsespillen bør 

være tilgængelig i alle lande uden recept (se idé). 

Opfordringen til at bekæmpe menstruationsfattigdom (se 

et eksempel på idé) er også tilbagevendende blandt de 

seneste bidrag.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Figur 10 – Mindmap over emnet "Sundhed" 
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4. En stærkere økonomi, 

social retfærdighed og 

beskæftigelse 
Emnet "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse" har genereret i alt 782 idéer, 1 252 

bemærkninger og 184 arrangementer frem til den 7. 

september 2021. Bidragyderne understreger vigtigheden af, 

at Europa bliver mere inklusivt og socialt retfærdigt, særligt 

i lyset af covid-19-pandemien, og peger på flere forventede 

udfordringer i den forbindelse, såsom manglende støtte til 

unge europæere og manglende samarbejde mellem 

medlemsstaterne. Den hyppigst foreslåede mekanisme til at 

gøre Europa mere inklusivt og socialt retfærdigt er den 

ubetingede basisindkomst i hele EU. Desuden mener 

bidragyderne, at velfærden for forskellige grupper, særligt 

de dårligst stillede, er afgørende for et velfungerende EU og 

yderligere vækst. De forskellige idéer kan grupperes efter 

følgende temaer: 

 

 Beskatning med henblik på en inklusiv og retfærdig 

økonomi 

 Social beskyttelse og social sikring 

 Økonomisk genopretning 

 Anfægtelse af den nuværende økonomiske model 

 Et mere inklusivt og socialt retfærdigt Europa 

 Fremme af beskæftigelse 

 Innovation – fremme af vækst 
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Beskatning med henblik på en 

inklusiv og retfærdig 

økonomi 

En gruppe bidragydere foreslår at 

imødegå sociale, økonomiske og miljømæssige 

problemer gennem skatteregler.  

En stor mængde idéer under dette tema slår til lyd for større 

skattemæssig retfærdighed, fair beskatning og bekæmpelse 

af skattesvig. Forslagene omfatter bl.a. foranstaltninger til 

bekæmpelse af skatteundgåelse, indførelse af en afgift på 

finansielle transaktioner (se idé) samt undgåelse af social 

dumping ved at harmonisere skatteregler og 

mindstelønninger på tværs af medlemsstaterne (se eksempel 

på idé). En af de mest kommenterede og anbefalede idéer 

vedrører indførelsen af en global minimumsskat eller en 

EU-minimumsskat for at imødegå skattely (se idé).  

Desuden fremhæves en række forskellige mulige 

beskatningsforanstaltninger på den digitale platform med 

henblik på en inklusiv og retfærdig økonomi. 

Beskatningsemnerne er i øjeblikket nedenstående. For det 

første skatteforanstaltninger for at fremme fair konkurrence 

mellem virksomheder, f.eks. et fælles 

merværdiafgiftssystem (momssystem) for e-handel eller 

krav om, at virksomheder kun skal betale moms i deres 

hjemlande (se idé) og moms i forbindelse med varers 

oprindelse for at fremme lokalt forbrug og dermed støtte den 

lokale økonomi (se eksempel på idé). For det andet 

beskatning vedrørende miljø og klimaforandringer med 

blandt andet opfordringer til en EU-CO2-afgift eller en 

bæredygtighedsafgift (se eksempel på idé). Den sidste 

gruppe af skatteforanstaltninger falder ind under forskellige 

områder, herunder beskatning for at fremme ligestilling 

mellem kønnene, med en opfordring til at tillade anvendelse 

af en momssats på nul eller en nedsat momssats for 

hygiejneartikler til kvinder (se idé). 

I overensstemmelse med de tværgående opfordringer til 

føderalisering under andre emner drejer en væsentlig del af 

idéerne under emnet "En stærkere økonomi, social 

retfærdighed og beskæftigelse" sig om en finanspolitisk 

union. Nogle bidragydere giver udtryk for, at flere egne 

indtægter til EU eller et budget, der er uafhængigt af 

medlemsstaterne, kan bane vej for en mere forenet 

europæisk fremtid (se eksempel på idé).  

 

 

Social beskyttelse og 

social sikring 

Idéer under dette tema forfægter generelt en fælles EU-

tilgang til social sikring eller med andre ord europæiske 

minimumsstandarder, der spænder fra forældreskab og 

familie over retten til tilgængelige boliger til 

pensionspolitikker.  

Det hyppigst tilbagevendende undertema, hvor flere idéer 

anbefales stærkt og kommenteres, vedrører den ubetingede 

basisindkomst, der skal sikre den enkelte persons mulighed 

for at deltage i samfundet (se eksempel på idé). Tilsvarende 

er der vedrørende dette undertema en gruppe af idéer, der 

diskuterer indkomstforskelle i EU og foreslår en 

begrænsning af lønforskellen inden for den samme 

virksomhed (se eksempel på idé) eller overvågning af 

politikeres indkomst (se eksempel på idé), samt en generel 

opfordring til flere foranstaltninger for at skabe et mere 

humant Europa (se eksempel på idé).  

Ud over en ubetinget basisindkomst er der en 

tilbagevendende opfordring til foranstaltninger til 

bekæmpelse af (ungdoms)arbejdsløshed (se eksempel på 

arrangement). Med hensyn til den aldrende befolkning 

diskuterer bidragyderne behovet for koordinerede 

pensionspolitikker og pensioner på tværs af EU-

medlemsstaterne (se eksempel på idé). Den særlige 

situation for mobile europæere tages også op med et forslag 

om en frivillig europæisk offentlig pensionsfond for 

personer, der har boet i flere medlemsstater (se idé) 

Retten til tilgængelige, økonomisk overkommelige boliger 

er et andet undertema vedrørende social sikring, som 

bidragyderne diskuterer (se eksempel på idé).  

Endelig er der en gruppe af mere administrative idéer, f.eks. 

indførelsen af et digitalt (fælles EU-)socialsikringskort og 

overførbare sociale rettigheder for mobile europæere (se 

eksempel på idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Økonomisk 

genopretning 

 

En gruppe af bemærkninger og idéer på platformen giver 

udtryk for bekymring for stigende offentlig gæld i EU: Der 

er diskussioner om Den Europæiske Centralbanks (ECB's) 

rolle, opfordringer til en revision af stabilitets- og 

vækstpagtens regler (se idé), lovgivning om bl.a. skævheder 

på betalingsbalancens løbende poster (se eksempel på idé). 

Idéer, der drejer sig om at fremme lokalt forbrug og lokal 

produktion med SMV'er som vækstmotor, anses for at være 

afgørende for EU's økonomiske genopretning. Desuden 

foreslås beskatning også som et redskab til at fremme 

økonomisk genopretning ved hjælp af skattelettelser for 

strategiske industrier eller som et incitament til at fremme 

lokalt forbrug eller til at købe europæisk ved at mærke og 

beskatte de fjernforbrugsvarer, der har rejst langt (se 

eksempel på idé).  

På samme måde diskuterer bidragyderne med hensyn til 

covid-19 behovet for at finansiere fremtidige mulige 

pandemiberedskabsforanstaltninger (se eksempel på idé). 

Desuden understreger bidragyderne betydningen af globalt 

samarbejde om økonomisk genopretning (se eksempel på 

arrangement). Der opfordres til øget solidaritet blandt 

medlemsstaterne, f.eks. med en udvidelse af 

Genopretningsfonden (se idé). 

 

Anfægtelse af den 

nuværende økonomiske 

model 

Under dette tema diskuteres det nuværende europæiske 

økonomiske system ud fra et mere ideologisk perspektiv. 

Deltagerne fremhæver det, de opfatter som mangler ved den 

nuværende økonomiske model. Mere specifikt foreslår en 

lejr af bidragydere at bygge videre på kapitalismen og det 

frie marked med mere intern konkurrence, en mindre 

reguleringsmæssig byrde eller endda en 

virksomhedsledelsestilgang (se eksempel på idé). En anden 

lejr slår til lyd for en mere social eller menneskecentreret 

markedsøkonomi (se eksempel på idé). 

Endvidere foreslår den næstmest anbefalede idé under dette 

emne siden lanceringen af platformen en ajourført model, 

der skal reformere den økonomiske styring i EU, det 

europæiske semester, ECB's mandat og EU's egne indtægter 

og styrke Den Økonomiske og Monetære Union (se idé). 

Denne specifikke idé giver genklang med andre 

opfordringer på platformen til at reformere EU's 

økonomiske model for at opnå en inklusiv og retfærdig 

europæiske velfærd. 

 

Et mere inklusivt og 

socialt retfærdigt 

Europa 

Med idéer vedrørende LGBTI-rettigheder og 

repræsentation (seidé), lønforskel mellem kønnene og 

kønskvoter opfordrer adskillige bidragydere på platformen 

til et mere inklusivt, socialt retfærdigt Europa, der vil kunne 

opnås ved f.eks. at udvikle et indeks til måling af social 

lighed (se eksempel på idé). Relaterede idéer vedrører 

foranstaltninger mod seksuelle overgreb og vold i hjemmet, 

og der opfordres navnlig til initiativer til at støtte ofre (se 

idé).  

Forslagene omfatter også yderligere gennemførelse af den 

europæiske søjle for sociale rettigheder med henblik på at 

fastlægge Europas sociale dimension, fremme inklusion af 

personer med handicap, personer, der lever under 

fattigdomsgrænsen, og lignende (se eksempel på idé og 

arrangement).  

 

Fremme af 

beskæftigelse  

For det første understreger bidragyderne behovet for at 

forenkle skatte- og arbejdsmarkedspolitikkerne i EU for at 

undgå skattemæssig og social dumping (se eksempel på 

idé).  

For det andet opfordres der til at fremme bedre arbejdsvilkår 

på tværs af kontinentet, f.eks. ved at indføre en kortere 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
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arbejdsuge (se eksempel på idé). Andre idéer under dette 

tema omfatter fremme af hjemmearbejde eller arbejde på 

tværs af EU's grænser (se eksempel på idé), forbud mod 

ulønnede praktikophold, obligatorisk overarbejde og usikre 

ansættelseskontrakter (se eksempel på idé) eller investering 

i børnepasningsordninger for at forene privatliv og 

arbejdsliv.  

For det tredje lægges der vægt på karriereudvikling med 

opfordringer til programmer og foranstaltninger til at lette 

adgangen til EU's arbejdsmarked med praktikophold på 

tværs af medlemsstaterne og en online jobplatform (se 

eksempel på idé).  

Bidragyderne fremhæver vigtigheden af at støtte unge, 

navnlig når det gælder adgang til arbejdsmarkedet (se 

eksempel på arrangement). 

 

Innovation – fremme 

af vækst 

Bidragyderne foreslår at sætte skub i væksten gennem 

investeringer i højteknologisk forskning, færdigheder, 

viden og ekspertise (kunstig intelligens, blockchain, 

nanoteknologi, energilagring, laboratoriefremstillet kød 

osv.). Derudover indkredser flere idéer behovet for 

teknologisk uafhængighed, f.eks. ved at fremme EU's 

kapacitet til fremstilling af hardware.  

Investeringer i forskning og uddannelse anses for at være af 

allerstørste betydning med støtte til videndeling via et åbent 

netværk af laboratorier eller et europæisk 

infrastrukturagentur (se idé). Et andet forslag diskuterer en 

slags Spotify for videnskab, en tilgængelig vidensbank, der 

indeholder 3D-printmodeller (se idé). I forbindelse med 

forskning er et af forslagene at fremme patenter via en 

patentfond (se idé). 

For det andet anses den digitale økonomi for at være en 

forudsætning for innovation og vækst med diskussioner om 

kryptovaluta og lokale digitale valutaer, der ville være 

parallelle med euroen (se eksempel på idé). Når det drejer 

sig om kryptovaluta, mener bidragyderne, at der er behov 

for regulering for at beskytte borgerne (se eksempel på idé).  

Miljø og klimaforandringer diskuteres også i forbindelse 

med innovation med idéer om mål for klimaneutralitet og 

den ledende rolle, som EU kan spille med hensyn til at 

etablere og investere i en (global) grøn økonomi (se 

eksempel på idé). I forbindelse med flere idéer diskuteres en 

praktisk gennemførelse af den grønne økonomi med f.eks. 

investering i økologisk landbrug og "jord til bord"-

initiativer (se idé). 

Endelig opfattes finansieringen af nystartede virksomheder 

og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) generelt 

som en drivkraft for innovation (se eksempel på idé). 

Bidragyderne foreslår at støtte SMV'er gennem f.eks. en 

EU-fond, der stiller startkapital til rådighed for SMV'er (se 

idé), eller en onlinehandelsplatform for europæiske SMV'er 

(se idé). 

 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

Nye idéer i den seneste periode har gentaget eksisterende 

temaer og underemner.  

Nogle få nye punkter vedrørende temaet beskatning med 

henblik på en inklusiv og retfærdig økonomi opfordrer 

til, at forbrugsgoder beskattes på grundlag af 

produktionsvilkårene (arbejdskraft, råmaterialer, 

lønninger) for at fremme fair handel frem for frihandel (se 

eksempel på idé). 

Under temaet økonomisk genopretning gentages 

forslaget om at forlænge ECB's mandat (se idé). En ny idé 

understreger behovet for at indføre strenge regler (med 

vetoret) for, når virksomheder med hovedsæde uden for 

Europa overtager europæiske virksomheder  (se idé).  

Som en berigelse af temaet anfægtelse af den nuværende 

økonomiske model kaster en idé lys over teorien om 

modvækst som et middel til at genskabe en ny balance 

mellem mennesker og natur i forhold til ukontrolleret 

vækst (se idé).  

 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
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Som en del af temaet et mere inklusivt og socialt 

retfærdigt Europa opfordrer en af deltagerne til at sikre 

ligestilling mellem kønnene inden for arkitektur og bygge- 

og anlægsvirksomhed (se idé). Inden for samme tema 

foreslås det i en idé, at gyldigheden af nationale 

handicapkort forlænges i hele EU (se idé). 

Hvad angår temaet fremme af beskæftigelse opfordrer en 

af deltagerne til at fremme håndværksjob som et middel 

for de unge generationer til at genfinde grundlæggende 

værdier frem for blot at fremme job i IT-sektoren (se idé). 

Andre deltagere slår til lyd for, at der afsættes offentlige 

midler til støtte for små producenter og handlende for at 

kompensere dem for tabene som følge af nedlukningerne 

under pandemien (se idé), eller at der gøres noget ved 

underbemandingen inden for sundhedspersonalet i Europa 

(se idé). Flere nye idéer støtter yderligere eksisterende 

opfordringer på platformen til at fremme telearbejde og 

"fleksibelt arbejde" (arbejde fra kontoret og/eller 

hjemmet), reducere transporttiden mellem hjem og 

arbejdsplads for ansatte og faste omkostninger for 

kontorinfrastrukturer for arbejdsgiveren (se  idé), bringe 

harmoni i familietiden, reducere affolkningen af 

landdistrikterne (se idé) og reducere skadelige emissioner 

gennem begrænset trafik (se idé).  

Generelt er temaet innovation blevet udvidet, da 

bidragyderne mener, at dette er en forudsætning for at 

forberede EU's økonomi og arbejdsmarked på fremtiden. 

Som eksempel understreger en bidragyder behovet for, at 

EU prioriterer forskning og innovation i betragtning af den 

globale covid-19-pandemi og udfordringen med 

klimaændringer (se idé). Opfordringen til at investere i 

nystartede virksomheder gentages. En af deltagerne peger 

på tilfældet med Kinas udvikling gennem 

kapillarknudepunkter for innovation og vækst kombineret 

med gunstige administrative og skattemæssige 

bestemmelser, som tilskyndede til investeringer og 

stigning i nystartede virksomheder. Deltageren opfordrer 

til en nytænkning af EU's politikker på grundlag af 

sådanne eksempler (se idé).  

 

Endelig er idéen om at afskaffe sommertid blevet udvidet 

med bidragydere, der diskuterer de økonomiske og sociale 

fordele ved at afskaffe sommertid (se eksempel på idé). 

Et eksempel på et arrangement (se arrangement) inden for 

dette emne indeholdt idéer vedrørende temaet social 

beskyttelse og social sikring, der blev koordineret på EU-

plan i forbindelse med erhvervsmæssig mobilitet (se idé), 

og den spirende idé om arbejdstagernes trivsel på 

baggrund af de demografiske forandringer i Europa inden 

for temaet et mere inklusivt og socialt retfærdigt 

Europa (se idé). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
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Figur 11 – Mindmap over emnet "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse" 
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De idéer, der er fremsat under emnet "EU i verden", dækker 

en række temaer vedrørende udenrigspolitik og spænder fra 

handel til anvendelse af blød magt og forsvar. Generelt 

foreslår bidragyderne, at EU skal være stærkere til stede på 

den globale politiske scene: både i sin naboskabspolitik og 

i forbindelserne med f.eks. afrikanske og latinamerikanske. 

Bidragyderne på platformen føler, at EU bør være mere 

modig i sin anvendelse af både blød og hård magt. Siden 

oprettelsen af platformen har dette emne genereret i alt 1 

7965 bidrag, nemlig 609 idéer, 1 199 bemærkninger og 157 

arrangementer. De forskellige idéer kan grupperes efter 

følgende temaer: 

 

 

 

 

 Overordnede mål for EU's udenrigspolitik  

 Handelspolitikker 

 Forsvar  

 Beslutningsproces 

 Udvidelse 

 Naboskabspolitik og forbindelser med andre 

 

 

 

5. EU i verden 
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Overordnede mål for 

EU's udenrigspolitik  

Bidragyderne giver udtryk for, at EU's rolle er under 

forandring som følge af den stigende bekymring over 

klimakrisen, ændringen i den økonomiske og geopolitiske 

magtbalance, store udfordringer for multilateralismen og 

den globale kamp mod covid-19 (se eksempel på 

arrangement, se eksempel på idé). Derfor giver flere 

bidragydere udtryk for, at EU bør være mere modig i sin 

anvendelse af både blød og hård magt (se eksempel på idé 

og idé).  

Med hensyn til EU's udenrigspolitik beskæftiger mange 

idéer sig med den rolle, som EU bør spille med hensyn til 

menneskerettigheder og demokratiske værdier i hele 

verden. De opfordrer til at indtage en skarpere holdning og 

gribe ind over for de lande, der gentagne gange overtræder 

internationale menneskerettighedskonventioner og/eller -

traktater (se eksempel på idé). EU opfordres f.eks. til at 

spille en ledende rolle i fredsopbygningsprocessen mellem 

Israel og Palæstina (se eksempel på idé). Relateret hertil er 

et forslag om at oprette et fælles europæisk 

våbeneksportsystem med strenge regler, der skal sikre, at 

våben fremstillet i EU ikke anvendes til at eskalere 

konflikter rundt om i verden og ikke resulterer i 

menneskerettighedskrænkelser (se idé).  

 

Handelspolitikker 

En gruppe af bidrag under emnet EU i verden opfordrer til 

at styrke handelspolitikkerne og reformere handelsaftalerne 

i tråd med EU's værdier, uanset om det er overholdelse af 

menneskerettigheder eller miljøstandarder (se eksempel på 

idé). En idé med mange anbefalinger foreslår en reform af 

EU's handels- og investeringspolitik og en relancering af 

global multilateralisme, hvor det centrale element skal være 

at skabe anstændige job og beskytte grundlæggende 

rettigheder og menneskerettigheder, herunder 

arbejdstagerrettigheder og fagforeningsrettigheder (se 

eksempel på idé).  

 

 

 

Forsvar 

 

Med hensyn til at styrke EU's hårde magt – som også anses 

for at være af allerstørste betydning (se eksempel på 

arrangement) – slår bidragyderne til lyd for oprettelsen af 

en fælles europæisk hær (se eksempel på idé). Bidragyderne 

foreslår også, at der oprettes mere specialiserede styrker 

eller institutioner på EU-plan, f.eks. et europæisk 

militærakademi (se eksempel på idé).  

 

Beslutningsproces 

Bidragyderne mener, at det er afgørende for EU, at det 

optræder som en samlet og enig enhed på den internationale 

politiske scene for at bevare og styrke sin rolle yderligere. 

Flere bidrag drøfter behovet for en fælles udenrigspolitik. 

En af de mest anbefalede idéer under dette emne foreslår, at 

der er behov for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for 

at garantere europæernes sikkerhed og samtidig fremme 

demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og 

miljøbeskyttelse i nabolandene og globalt (se idé).  

Et andet undertema omhandler en opfordring til øget 

samarbejde mellem medlemsstaterne. Bidragyderne 

fremhæver, at det for at bevare troværdigheden er 

nødvendigt at stoppe konkurrencen mellem 

medlemsstaterne på internationalt plan. De foreslår derfor, 

at EU-medlemsstaternes ambassader erstattes med en enkelt 

EU-ambassade, der skal repræsentere og forene alle EU's 

medlemsstater. Det kan også indebære et enkelt EU-

medlemskab af internationale institutioner såsom NATO (se 

eksempel på idé). Derudover foreslår en anden idé at indføre 

et fælles EU-pas for alle EU-borgere (se eksempel på idé). 

Under temaet beslutningsproces opfordrer bidragene til at 

tage reglen om enstemmighed op til fornyet overvejelse. En 

række idéer giver udtryk for, at den nuværende situation 

baseret på reglen om enstemmighed giver enkelte 

medlemsstater mulighed for at blokere den fælles 

udenrigspolitik (se eksempel på idé og arrangement). Dette 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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anses for problematisk, da det forhindrer, at EU har en 

troværdig, stabil og stærk stemme i verden, som 

allerede fremhævet under det foregående tema. 

Ifølge den fremsatte idé bør EU derfor bevæge 

sig hen imod et system med afstemninger med "absolut" 

flertal. En af de mest anbefalede idéer under dette tema 

giver en detaljeret beskrivelse af et afstemningssystem med 

absolut flertal for medlemsstaterne, understøttet af et 

simpelt flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

således at EU kan udøve magt og skabe en reel og troværdig 

udenrigspolitik (se idé). I lighed med drøftelserne inden for 

emnet Europæisk demokrati præsenteres alternativet med 

kvalificeret flertal også som et alternativ til den nuværende 

regel om enstemmighed (se eksempel på idé). 

Under et sidste undertema diskuteres Europa-Parlamentets 

kompetencer. Bidragyderne føler, at Europa-Parlamentet, 

selv om det helt fra starten har støttet idéen om en fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og har forsøgt at 

udvide dens anvendelsesområde, stadig kun spiller en 

perifer rolle i EU's udenrigspolitiske beslutningsproces. 

Derfor anser bidragyderne det for afgørende, at Europa-

Parlamentet får flere udenrigspolitiske kompetencer (se 

eksempel på idé). 

 

Udvidelse  

En gruppe bidrag drøfter behovet for udvidelse og 

integration af de østlige nabolande som en måde at beskytte 

demokratiet i disse lande på (se eksempel på idé), men også 

med henblik på økonomisk stabilitet i EU (se eksempel på 

idé). Disse idéer kommer også til udtryk i en af de mest 

anbefalede idéer under dette emne, som opfordrer til fortsat 

udvidelse af EU med integration af landene på Vestbalkan 

for at sikre fred og stabilitet i regionen (se idé). Relateret 

hertil er der en opfordring om fuld anerkendelse af Kosovo 

(se eksempel på idé). 

 

 

Naboskabspolitik og 

forbindelser med 

andre 

Et undertema af idéer vedrører EU's diplomatiske 

repræsentation, hvor bidragyderne generelt opfordrer til, at 

EU-institutionerne mere synligt repræsenterer og forsvarer 

deres interesser i verden (se eksempel på idé).  

Mens de fleste idéer opfordrer til et mere samlet og 

integreret EU, som dermed styrker EU's rolle som en global 

magt med hensyn til lovgivning og retfærdighed, der er åben 

for interaktion med forskellige multilaterale institutioner, 

både på globalt og regionalt plan (se eksempel på idé og 

idé), ønsker andre, at EU fokuserer på sin rolle som 

økonomisk aktør, som det oprindeligt var hensigten. I den 

forbindelse mener de, at EU ikke bør påtage sig rollen som 

geopolitisk aktør, men snarere bør bevare sin oprindelige 

funktion som et fælles økonomisk marked. Deltagerne 

mener, at EU ikke kan udøve en politisk rolle som global 

aktør, da det ikke er en suveræn stat (se eksempel på idé).  

Bidragene under dette tema omhandler især EU's politiske 

forbindelser med Rusland og Kina (se eksempel på 

arrangement). Bidragyderne fremfører behovet for 

grundlæggende at nytænke og genoverveje og gå videre 

med at reformere EU's udenrigspolitiske tilgang med 

gennemførelsen af en modigere tilgang i overensstemmelse 

med det, der er drøftet under foregående temaer. 

Bidragyderne på platformen diskuterer den holdning, at EU 

med hensyn til Kina ikke blot bør udvikle en mere samlet 

og skærpet holdning i sine diplomatiske forbindelser i 

betragtning af de meget forskellige værdisystemer, men 

også bør udarbejde en EU-strategi for udenlandske 

investeringer for at imødegå Kinas indflydelse globalt og 

navnlig i udviklingslandene (se idé).  

Hvad angår EU's forbindelser med afrikanske og 

latinamerikanske lande, giver bidragyderne udtryk for, at 

der bør være et udvidet partnerskab og ændrede 

handelsforbindelser (se eksempel på arrangement). De 

fleste bidragydere ønsker et stærkere partnerskab mellem 

EU og Den Afrikanske Union for at styrke den regionale 

multilateralisme (se eksempel på idé). Andre borgere 

kræver stærkere bilaterale partnerskaber mellem de enkelte 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
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medlemsstater og afrikanske lande bilateralt for at imødegå 

migrationstrusler og andre sikkerhedstrusler mod Den 

Europæiske Union. Dette kan dog kun fungere, hvis 

forbindelserne bevæger sig væk fra en opretholdelse af den 

økonomiske og politiske arv fra tidligere kolonisystemer (se 

idé). Det samme gælder forbindelserne med Latinamerika 

(se eksempel på idé). 

 

 

 

 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

I august 2021 var drøftelserne om EU's rolle i verden 

særligt præget af krisen i Afghanistan. Bidragyderne 

fremhævede betydningen af den geopolitiske forandring 

som følge af USA's stigende tilbagetrækning fra 

udenrigsanliggender og konflikter. Mange bidragydere ser 

Talebans tilbagevenden til magten som en fiasko for 

Vesten og som et tegn på, at tiden er inde til, at EU påtager 

sig sin egen rolle i udenrigspolitiske spørgsmål 

uafhængigt af sin strategiske alliance med USA (se 

eksempel på idé). Denne tilbagevendende opfordring til 

en fælles tilgang til udenrigspolitik er emnet for flere 

arrangementer (se eksempel på arrangement).  

For nogle bidragydere indebærer dette også øget 

samarbejde og koordinering i udenrigspolitikken mellem 

EU's medlemsstater (se eksempel på idé), herunder 

oprettelse af en EU-hær (se idé). Begge disse temaer blev 

indkredset tidligere under temaet overordnede mål for 

EU's udenrigspolitik. 

I et arrangement, hvor man drøftede forbindelserne 

mellem Tyskland og de baltiske lande, opfordrede 

deltagerne bl.a. til EU-støtte til oppositionen i Belarus (se 

arrangement). 

Der er i løbet af den sidste måned blevet afholdt 

forskellige arrangementer, hvor emner i forbindelse med 

EU's udvidelse og Vestbalkan blev drøftet (se eksempel 

på arrangement).  

Andre idéer, som er kommet frem i den seneste måned, 

omfattede oprettelsen af en europæisk 

onlinestreamingtjeneste, der fremmer europæisk 

kulturelt indhold, og som har til formål at udbrede 

europæiske produktioner andre steder i verden (see idé). 

Denne idé har haft en vis succes blandt platformens 

brugere. 

En systematisk anvendelse af det europæiske flag og den 

europæiske hymne i international sammenhæng er blevet 

foreslået på platformen (se eksempel på idé). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/75109
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/64186
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
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Figur 12 – Mindmap over emnet "EU i verden" 
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Emnet "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed" har genereret i alt 1 890 bidrag (620 idéer, 1 101 

bemærkninger og 169 arrangementer) siden lanceringen af 

den digitale platform. En betydelig del af samspillet under 

dette emne drøfter det, der beskrives som "farerne ved 

opblomstringen af illiberale demokratier" i EU, som ikke 

respekterer EU's værdier og går i retning af autokratiske 

regimer. Disse betragtes som en trussel. Bidragyderne 

opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre overholdelse 

af retsstatsprincippet. Bidragene kan grupperes i følgende 

temaer, der omhandler:  

 

 

 Værdier 

 Rettigheder og friheder 

 Beskyttelse af retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne 

 Sikkerhed  

 Lobbyisme og korruption 

  

6. Værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet, 

sikkerhed 
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Værdier 

 

En gruppe idéer på platformen drøfter, hvad det betyder at 

være europæer, og hvilke værdier EU bør stå for og fremme 

(se f.eks. idé). Flere borgere nævner navnlig principperne 

om menneskelig værdighed, frihed, lighed, demokrati, 

retsstatsforhold, menneskerettigheder, pluralisme, 

retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kønnene, for 

blot at nævne nogle få, som Den Europæiske Unions 

værdisystem, og mener, at disse bør være retningsgivende 

for dens politikker.  

Et hovedspor ønsker større ligestilling mellem kønnene (se 

eksempel på idé). Der er forslag om at øge antallet af 

kvinder blandt politiske og økonomiske beslutningstagere 

(se eksempel på idé) samt forslag om at fremme god praksis. 

Nogle af de specifikke forslag omfatter en opfordring til at 

sætte en stopper for kønsdiskrimination i forbindelse med 

fri bevægelighed inden for EU med henvisning til halvøen 

Mount Athos i Grækenland, der er opført på UNESCO's 

verdensarvsliste, og som kvinder i henhold til ortodokse 

kristne normer ikke har adgang til (se idé).  

Et andet spor af drøftelser fokuserer på de kristne værdiers 

rolle og behovet for at beskytte dem (se idé). I tråd hermed 

opfordrer en idé til, at EU tager klart afstand fra folkedrabet 

på armeniere og andre kristne mindretal (se idé).  

Nogle bidragydere drøfter også behovet for en europæisk 

forfatning for klart at definere et sæt grundlæggende 

europæiske værdier, der skal respekteres i EU (se eksempel 

på idé). 

 

Rettigheder og friheder 

Med hensyn til rettigheder og friheder fokuserer en række 

bidrag på spørgsmål vedrørende beskyttelse af privatlivets 

fred. En idé med mange anbefalinger ønsker et forbud mod 

sociale belønningsordninger baseret på ansigtsgenkendelse 

(se idé). Der er også andre forslag om at begrænse brugen 

af biometriske data til overvågning (se idé) og af indsamling 

og udveksling af personoplysninger mere generelt (se 

eksempel på idé). Flere borgere foreslår, at muligheden for 

at betale med kontanter bør anerkendes som en demokratisk 

rettighed (se eksempel på idé). Behovet for bedre 

lovgivning og værktøjer til at håndtere privatlivshensyn i 

forbindelse med internettet og de sociale medier samt al ny 

teknologi er også blevet bragt på bane (se idé). 

En anden gruppe af bidrag understreger behovet for at 

ophæve covid-19-foranstaltningerne, når virkningerne af 

pandemien tillader det, for at sikre en tilbagevenden til 

normaliteten og genoprette borgernes frihedsrettigheder. 

Det omfatter en opfordring til at forhindre 

forskelsbehandling af borgere, der har valgt ikke at blive 

vaccineret eller testet regelmæssigt for at få adgang til 

basale faciliteter (se eksempel på idé). Spørgsmål 

vedrørende vaccination behandles mere detaljeret under 

emnet Sundhed. 

En anden drøftelse vedrører menneskerettighedernes og 

frihedsrettighedernes grundlæggende betydning i det 

vestlige værdisystem. I overensstemmelse hermed 

opfordrer talrige deltagere til, at LGBTI-personer beskyttes, 

og at ægteskab mellem personer af samme køn anerkendes 

i alle EU's medlemsstater (se eksempel på idé).  

Nogle deltagere kræver ret til selvmedicinering med 

cannabis (se eksempel på idé) og diskuterer mere generelt 

afkriminalisering og legalisering af narkotika (se eksempel 

på idé). Dette spørgsmål behandles også under emnet 

Sundhed.  

En stærkt debatteret idé med mange anbefalinger er et krav 

om, at EU går forrest i beskyttelsen af dyrs rettigheder (se 

idé). Bidragyderne mener, at selv om EU's traktater 

anerkender dyr som følende væsener, forekommer der 

stadig mishandling og grusom behandling i landbrugs- og 

kødindustrien (se eksempel på idé).  

 

Beskyttelse af 

retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne  

En stor gruppe deltagere udtrykker bekymring med hensyn 

til demokratiet og retsstatsprincippet i verden og navnlig i 

dele af EU. Borgere, der bidrager til dette tema, ønsker en 

hårdere linje for at forsvare EU's værdier over for lande som 

Rusland og Kina, men også over for et stigende antal 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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illiberale demokratier i EU, primært, idet der primært, men 

ikke kun, henvises til Ungarn og Polen (se eksempel på idé). 

Deltagerne er også bekymrede over, at kvinder, LGBTI-

mindretal og menneskerettigheder er under angreb, navnlig 

i lyset af den seneste udvikling i Polen og Ungarn (se 

eksempel på idé). Flere bidragydere er kritiske over for den 

ungarske regering og kræver mere handling fra 

Kommissionens side i denne henseende (se idé).  

For at sikre, at retsstatsprincippet overholdes, foreslår nogle 

deltagere, at tilskuddene til de lande, der krænker det, 

nedsættes, at de fratages deres stemmeret i Rådet eller 

endog, at deres EU-medlemskab bringes til ophør (se 

eksempel på en sådan idé). Der er krav om at anvende 

budgetbeskyttelsesmekanismen i det nye langsigtede EU-

budget (se idé) samt forslag om, at artikel 7-proceduren i 

henhold til traktaterne bør revideres for at gøre det lettere at 

straffe regeringer, der overtræder EU's værdier (se idé). En 

deltager har foreslået, at EU-Domstolen bør blive den 

vagthund, der beskytter demokratiet og retsstatsprincippet i 

EU (se eksempel på idé). En række bidragydere har 

anbefalet et forslag om at indføre en revisionsmekanisme 

for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder i EU (se idé).  

Der er også et forslag på platformen om at fjerne reglen om 

enstemmighed for at sikre, at medlemsstater, der ikke 

overholder retsstatsprincippet, ikke kan blokere 

beslutningsprocessen i EU (se idé).  

Med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne 

generelt foreslår en idé med mange anbefalinger at styrke 

håndhævelsesmulighederne for forskellige 

menneskerettighedsinstrumenter i EU's retsorden (se idé). 

 

Sikkerhed  

En af de idéer med flest anbefalinger og bemærkninger på 

platformen er et forslag om at oprette en EU-hær for bedre 

at beskytte medlemsstaterne mod fjendtlige udenlandske 

aktører på baggrund af usikkerheden om USA's holdning (se 

idé). Flere deltagere har imidlertid sat spørgsmålstegn ved 

dette forslag, idet de hovedsagelig har fremsat 

bemærkninger til de politiske konsekvenser og forholdet 

mellem EU's forsvar og det nationale forsvar. Denne idé 

drøftes også under emnet "EU i verden". 

I lyset af den frie bevægelighed inden for EU anbefaler 

nogle borgere oprettelsen af et europæisk agentur til 

styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne om 

bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet (se 

idé). 

Lobbyisme og 

korruption  

Som det er tilfældet med emnet "Europæisk demokrati" 

fokuserer nogle bidragydere på spørgsmål vedrørende 

lobbyisme og korruption. Der er krav om, at EU griber ind 

over for skatteundgåelse og korruption i medlemsstaterne 

(se eksempel på idé), og forslag om at forbedre regulering 

og gennemsigtighed i forbindelse med private interessers 

lobbyisme og begrænse dens indflydelse på EU's politik (se 

idé). Andre deltagere drøfter, hvordan man kan tackle 

korruption i forbindelse med EU og anvendelsen af EU-

midler og beskyttelsen af whistleblowere (se eksempel på 

idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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En deltager opfordrer til afskaffelse af EU-lovgivningen 

og afvikling af EU-apparaturet, herunder Schengen (se 

idé). 

Under sikkerhedstemaet foreslås det igen at oprette en 

europæisk hær (se idé) og en fælles tilgang til bekæmpelse 

af organiseret kriminalitet, herunder harmonisering af 

lovgivningerne (se idé). Et nyt undertema kræver 

bekæmpelse af hadefuld tale og øget beskyttelse af ofre 

for hadefuld tale (se eksempel på i idé).  

Under temaet lobbyisme og korruption opfordres EU til 

at kontrollere de nationale offentlige forvaltningers 

upartiskhed for at modvirke favorisering og vilkårlighed 

(se idé). 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

De idéer, der er blevet fremsat på platformen i den seneste 

periode, gentager generelt de idéer, der blev nævnt i den 

første foreløbige rapport, og der er også dukket nogle nye 

undertemaer op. 

Under temaet rettigheder og friheder gentager flere 

nylige idéer behovet for en styrket beskyttelse af LGBTI-

personers rettigheder og ligestilling. Et nyt sæt idéer 

opfordrer til øget støtte til personer med handicap i form 

af: i) fjernelse af hindringer for personer med handicap 

ved at gøre produkter og tjenesteydelser mere tilgængelige 

(se idé), ii) tilstrækkelig beskyttelse af deres 

menneskerettigheder (se idé) og iii) bekæmpelse af 

forskelsbehandling af personer med mentale handicap (se 

idé). 

Under samme tema om rettigheder og friheder opfordrer 

en deltager til en rimelig løn og rettigheder for 

førstegangsjobsøgende (se idé).  

En idé, der berører undertemaet om fri bevægelighed, 

behandler behovet for at gøre kontrollen og anerkendelsen 

af akademiske kvalifikationer homogen på tværs af EU-

landene for at tilskynde til innovation og fremme 

indbyrdes forbindelse (se idé). 

En stor del af de nyligt indsendte bidrag vedrører temaet 

beskyttelse af retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne. Deltagerne fremhæver fortsat 

behovet for at sikre beskyttelsen af EU's værdier og 

foreslår en revision af artikel 7 i traktaten om Den 

Europæiske Union og behovet for at holde 

medlemsstaterne ansvarlige for de demokratiske værdier 

(se idé og idé) samt for at styrke proceduren for at gribe 

ind, når de demokratiske principper overtrædes (se idé). I 

overensstemmelse hermed er der også fornyede 

opfordringer til at knytte EU-midler sammen med 

modtagerlandenes overholdelse af retsstatsprincippet, 

herunder muligheden for at reducere eller tilbagetrække 

midler (se idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
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Figur 63 – Mindmap over emnet "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" 
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Emnet "Digital omstilling" har genereret 412 idéer, 849 

bemærkninger og 117 arrangementer, dvs. i alt 1 378 bidrag. 

Idéerne spænder fra mere abstrakte forslag vedrørende 

temaer som bæredygtighed og holdbarhed til mere 

specifikke forslag vedrørende digital uddannelse, digital 

sundhed og digital afstemning. Bidragyderne til dette emne 

understreger behovet for digital omstilling med hensyn til 

fremtidens økonomi, samarbejde, sundhed og andre 

områder af tilværelsen. De fremhæver imidlertid også 

adskillige udfordringer i forbindelse med den digitale 

omstilling, såsom etiske overvejelser, mangler i 

databeskyttelsesforordningen og cybertrusler. De 

forskellige idéer kan grupperes efter følgende temaer: 

 

 Digital økonomi 

 Digital innovation 

 Digital suverænitet og etik 

 Cybertrusler 

 Digital afstemning 

 Digitale data 

 Forurening, bæredygtighed og holdbarhed 

 Teknologi til mennesker 

 Digital sundhed 

 Uddannelse 

7. Digital omstilling 
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Digital økonomi 

 

Under dette emne, som også er et tema under 

emnet En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse, opfordrer en lang række idéer til indførelse 

af den digitale økonomi. En idé drøfter f.eks. oprettelse af 

en EU-blockchainplatform (se idé). Andre bidragydere 

drøfter også kryptovalutaer med krav om, at regeringer 

indfører kryptovalutaer for at gavne og udvikle et digitalt og 

økonomisk aktivt samfund (se eksempel på idé), eller 

drøfter tværtimod behovet for, at kryptovalutaer reguleres 

eller forbydes (se eksempel på idé). 

Flere idéer slår desuden til lyd for indførelse af en digital 

euro som en sikker og bekvem betalingsmetode (se 

eksempel på idé). 

 

Digital innovation  

De idéer, der er fremsat på platformen vedrørende digital 

vækst, slår først og fremmest til lyd for at øge EU's rolle i 

videreudviklingen af værktøjer baseret på kunstig 

intelligens (AI) (se arrangement). En af idéerne opfordrer til 

øget planlægning og regulering med hensyn til de 

nuværende AI-muligheder for at gøre dem sikrere og mere 

tilgængelige (se eksempel på idé). Alligevel er brugen og 

udviklingen af kunstig intelligens genstand for diskussion 

blandt bidragyderne, hvor nogle fremhæver den fremtidige 

risiko for at skabe kunstig intelligens, der overgår den 

menneskelige hjerne (se eksempel på idé). 

I tilknytning hertil er der ifølge bidragyderne en række 

udfordringer i forbindelse med et stadig mere digitalt 

samfund. Dette arrangement drøfter f.eks. den øgede 

digitalisering af vores samfund og uligheden mellem 

befolkningsgrupper (betegnet som digitaliseringstabere). 

De øvrige ulemper ved øget digitalisering, der blev drøftet, 

omfatter umenneskeliggørelse, robotisering og øget kontrol 

med og overvågning af enkeltpersoner (se idé). 

På et mere grundlæggende niveau ønsker bidragyderne 

tilgængelige og økonomisk overkommelige digitale 

tjenester og apparater (se eksempel på idé). 

Digital suverænitet og 

etik 

De idéer, der er fremsat på platformen, om at fremme digital 

suverænitet fokuserer på Europas strategiske uafhængighed 

med hensyn til hardware, software og sociale 

medieplatforme samt på at fremme EU's digitale udvikling 

og produktion, navnlig i forhold til andre aktører såsom 

USA og Kina (se eksempel på idé). For eksempel foreslår 

en af idéerne, at Europa udvikler og fremmer sin egen 

chipproduktion (se idé). 

En lignende række idéer lægger stor vægt på det etiske 

aspekt. Specifikt ønsker bidragyderne at styrke EU's digitale 

suverænitet via europæiske sociale medieplatforme, som er 

i fuld overensstemmelse med europæiske værdier, 

standarder, gennemsigtighed og etik (se eksempel på idé). 

En idé ønsker desuden en retfærdig digitalisering baseret på 

menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder og 

fagforeningsrettigheder, forbedrede arbejdsvilkår og 

kollektive overenskomstforhandlinger (se idé). 

 

Cybertrusler 

Med hensyn til temaet cybertrusler er idéerne centreret 

omkring internetsikkerhed (se eksempel på arrangement). 

Deltagerne understreger f.eks., at EU bør være i stand til at 

forsvare sig i tilfælde af onlinetrusler og digital krigsførelse. 

Nogle går endnu længere ved at foreslå, at der oprettes en 

europæisk cyberhær, som også kan støtte digitaliseringen i 

de EU-lande, der halter bagefter (se eksempel på idé). 

 

Digital afstemning 

Under temaet digital afstemning påpeger en række 

bidragydere på platformen fordelene ved elektronisk 

afstemning, navnlig på baggrund af pandemien (se 

eksempel på idé). Dette tema, som siden lanceringen af 

konferencen har modtaget et betydeligt antal bemærkninger 

under emnet "Digital omstilling", er blevet behandlet ud fra 

et effektivitets-, sikkerheds- og innovationsperspektiv og 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
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ikke ud fra perspektivet om styrkelse af demokratiet. Der er 

dog nogle modsatrettede synspunkter i bemærkningerne, 

som peger på en række ulemper ved elektronisk afstemning. 

Bidragyderne foreslår at anvende blockchainteknologi, eller 

at Europa opretter sit eget højkrypterede mailingsystem som 

en mulig måde at garantere sikkerheden på i forbindelse 

med digital afstemning i EU. 

 

Digitale data 

Med hensyn til temaet digitale data fremhæver 

bidragyderne de hidtidige fremskridt og nævner, at EU er 

førende inden for beskyttelse af privatpersoner i den digitale 

verden. Alligevel er der forslag om yderligere forbedringer 

på dette område (se eksempel på arrangement). Forslagene 

fokuserer f.eks. på at ændre databeskyttelseslovgivningen 

for at gøre det lettere at afvise onlineindsamling af 

personoplysninger og på at forbedre datasikkerheden ikke 

kun i hele EU, men også i kandidatlandene (se idé). 

Samtidig er der krav om en mere forståelig lovgivning, uden 

at brugerne belemres med konstante anmodninger om 

samtykke (se eksempel på idé). 

 

Forurening, 

bæredygtighed og  

 holdbarhed 

I flere tilfælde knytter bidragyderne digitalisering sammen 

med klimaforandringer, idet de f.eks. understreger, at en 

øget digitaliseringsindsats vil bidrage til at reducere 

forureningen. Der er f.eks. en opfordring til at indføre et 

digitalt produktpas, der er tilgængeligt via QR-koder med 

oplysninger om produktets oprindelse, sammensætning, 

miljøpåvirkning, genanvendelse og sluthåndtering (se idé). 

En anden række idéer drejer sig om digitalt affald og 

opfordrer f.eks. til, at nye produkter fremstilles med 

genanvendt elektronisk affald (se idé). 

Desuden lægges der vægt på holdbart, reparerbart samt 

retfærdigt og etisk produceret digitalt udstyr, hvilket f.eks. 

kan fremmes med lavere afgifter (se idé) 

Endelig påpeger nogle bidragydere, at opsendelse af 

satellitter bidrager til rumforurening, og opfordrer til 

løsning af dette problem (se eksempel på idé). 

Teknologi til 

mennesker 

Forslagene indeholder en række specifikke idéer, der 

foreslår teknologiske og digitale værktøjer til EU-borgerne. 

En stor pulje af idéer drøfter skabelsen af digitalt 

medborgerskab og en digital harmonisering af EU (se idé), 

f.eks. ved at skabe en ramme, der hjælper alle EU-lande med 

at samarbejde om IT-projekter. Denne idé videreudvikles 

med flere forslag om universelle digitale portaler for 

borgerdeltagelse, legitimeringsbehov i hverdagen (se idé), 

et europæisk socialt netværk dedikeret til offentlig 

meningstilkendegivelse (se idé), og legitimering i hele 

Europa ved hjælp af et digitalt ID (se idé).  

Desuden er der et ønske om øget forbrugerbeskyttelse i 

onlinemiljøer (se eksempel på idé), f.eks. ved i fremtiden at 

gøre det lettere for forbrugerne at fortryde køb. 

En anden idé diskuterer behovet for at sikre, at der er adgang 

til store crowdfundingplatforme fra alle medlemsstater (se 

idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
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Digital sundhed 

 

Under temaet digital sundhed foreslås der med en række 

idéer på platformen konkrete foranstaltninger til forbedring 

af borgernes sundhed i den digitale verden såsom 

arbejdstagernes ret til at logge af fra arbejdet (se idé), 

indførelse af en fridag fra sociale medier (se idé) eller 

fremme af unges digitale uddannelse for at understøtte en 

sund og bevidst brug af teknologi. 

Samtidig er der et ønske om digital sundhedsintegration i 

EU (se eksempel på idé) f.eks. ved at oprette en fælles 

platform for elektronisk sundhedsforvaltning – som ville 

være særlig interessant for de mange europæere, der 

benytter sig af mulighederne for grænseoverskridende 

mobilitet – og ved at indføre et (europæisk) digitalt 

sundheds-ID-kort (se eksempel på idé), der indeholder 

oplysninger om vaccinationer og sygeforsikring. Der er dog 

betænkeligheder med hensyn til beskyttelse af privatlivets 

fred og databeskyttelse. Disse temaer behandles ligeledes 

under emnet sundhed. 

 

Uddannelse 

Under temaet uddannelse går en række idéer på 

platformen ind for en omfattende EU-dækkende 

oplysningsindsats på alle niveauer, som begynder i 

grundskolen og fortsætter i hele uddannelsesforløbet (se 

eksempel på idé og arrangement), idet de understreger, at 

udvikling og fremme af digitale færdigheder har højeste 

prioritet for erhvervslivet (se eksempel på idé).  

Et undertema ønsker investeringer og en indsats for at 

fremme digitalisering af undervisningen (se eksempel på 

idé). I den forbindelse diskuterer bidragyderne behovet for 

at fremme digitale færdigheder i alle EU-lande, f.eks. ved at 

lancere en reklamekampagne i medierne for at gøre den 

digitale omstilling mere synlig (se idé).  

 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

I august 2021 opstod et nyt undertema under Digital 

suverænitet og etik, nemlig spørgsmålet om teknologisk 

suverænitet, som er blevet drøftet bredt af deltagere, der 

navnlig har understreget behovet for, at EU træffer 

foranstaltninger med hensyn til webindustriens monopoler 

(se eksempel på idé) for at sikre forenelighed med EU-

værdier.  

Bekymringer i forbindelse med cybertrusler er fortsat et 

emne, og én bidragyder foreslår, at EU og de nationale 

regeringer bør anvende blockchainteknologi til deres 

netværk for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod 

udenlandsk ledet databrud (se idé). 

Inden for temaet digital data udvides undertemaet 

datasikkerhed med opfordringer til, at EU bliver mere 

assertivt med hensyn til at regulere onlineplatforme og 

give brugerne mulighed for at træffe beslutning om 

anvendelsen af data (se eksempel på idé). I den 

forbindelse har deltagere også foreslået, at der oprettes en 

personlig sky for hver enkelt EU-borger (se idé) med 

henblik på at lagre dokumenter og beskytte følsomme 

oplysninger (se idé). Igen med henblik på at indføre mere 

uafhængige og sikrere offentlige net fremsætter én 

deltager idéen om, at EU bør overgå fra proprietær 

software såsom Microsoft og Apple til open-source 

software såsom Linux (se idé). Et andet emne, der er 

blevet drøftet i den seneste måned, er behovet for at 

beskytte børn på internettet og træffe forholdsregler for at 

mindske risiciene (se eksempel på hændelser).  

Inden for temaet teknologi for mennesker udvides temaet 

digitalt medborgerskab med en idé om at oprette en 

europæisk identitetsudbyder af enkeltlogin (SSO) med 

henblik på at give adgang til offentlige tjenester (se idé). 

Under temaet digital sundhed er idéen om et europæisk 

sundheds-ID-kort eller lignende elektroniske certifikater 

blevet udvidet (se eksempel på idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
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Figur 74 – Mindmap over emnet "Digital omstilling" 
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8. Europæisk 

demokrati 

Den 7. september 2021 havde emnet "Europæisk 

demokrati" i alt 1 129 idéer, 2 524 bemærkninger og 373 

arrangementer på den digitale platform. Bidragyderne 

opfordrer til en omstrukturering af EU-institutionerne eller 

endda til en føderalisering af Den Europæiske Union. 

Forskellige forslag opfordrer også til øget borgerdeltagelse 

og -engagement. Generelt er udvekslingerne under dette 

emne konstruktive og fremadskuende, selv om nogle 

udvekslinger udtrykker frygt for, at EU risikerer at bryde 

sammen på grund af spændinger, populisme og 

nationalisme. Bidragene dækker en lang række temaer:  

 

 

 

 Føderalisering af Den Europæiske Union 

 Institutionelle reformer 

 Valg til Europa-Parlamentet 

 Borgerrepræsentation 

 Borgerdeltagelse og -høringer 

 Medier 

 Sprog og fremme af den europæiske ånd 

 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet  
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Føderalisering af Den 

Europæiske Union 

Et stort antal bidragydere opfordrer under emnet Europæisk 

demokrati til en føderalisering af Den Europæiske Union. 

Dette er også et tilbagevendende tema for arrangementer i 

forbindelse med dette emne (se eksempel på arrangement).  

Bidragyderne ser føderalisering som den bedste vej frem, 

for at EU kan nå sit fulde potentiale (se eksempel på idé), 

men også som et middel til at give EU større troværdighed 

og indflydelse på den globale politiske scene og beføjelse 

til at håndtere de tværnationale problemer, som vi står over 

for i dag, såsom klimaforandringer og covid-19-pandemien 

(se idé). Desuden vil det ifølge de deltagere, der støtter 

idéen, føre til, at EU-skepsis og nationalistiske holdninger 

overvindes.  

Som eksempel kan nævnes, at en meget anbefalet og 

debatteret idé slår til lyd for en forfatningsgivende 

forsamling med henblik på at udvikle en europæisk 

forfatning, der fastlægger de centrale elementer og 

principper i en demokratisk europæisk føderation (se idé). 

Drøftelsen omfatter også mere specifikke opfordringer til en 

fælles finanspolitik og økonomisk politik, en europæisk hær 

og føderalisering af udenrigspolitikken sideløbende med en 

omlægning af EU-institutionerne efter føderalistiske 

principper.  

Ikke desto mindre er nogle bidragydere skeptiske over for 

føderaliseringen af Europa og fremmer decentralisering 

med større beføjelser til medlemsstaterne i stedet for 

føderalisering (se eksempel på idé) og med større frihed og 

respekt for medlemsstaternes identitet og frit samarbejde på 

områder, hvor det er nyttigt (se eksempel på  idé). 

 

Institutionelle 

reformer 

En betydelig mængde idéer drøfter også reformer af de 

europæiske institutioner mere specifikt med henblik på at 

gøre dem mere effektive og gennemsigtige og bringe dem 

tættere på borgerne. Det omfatter forslag til en større 

revision af den institutionelle struktur (se eksempel på idé).  

For så vidt angår Europa-Parlamentet opfordrer 

bidragyderne oftest til, at det får reel lovgivningsmæssig 

initiativret (se eksempel på idé). Der opfordres også til, at 

det får budgetmæssige beføjelser (se idé). Europa-

Parlamentets hjemsted drøftes også, idet der er bidragydere, 

som opfordrer til et valg mellem Strasbourg og Bruxelles 

(se eksempel på idé).  

Under drøftelserne om Det Europæiske Råd og Rådet for 

Den Europæiske Union er en tilbagevendende idé på 

platformen og under emnet Europæisk demokrati at gå over 

til beslutningstagning med kvalificeret flertal for at bringe 

den nationale vetoret til ophør (se eksempel på idé). 

Der er også drøftelser om Rådets rolle i EU's institutionelle 

struktur (se eksempel på idé) og forslag om at uddybe 

systemet med en lovgivende forsamling med to kamre i EU 

(se eksempel på idé).  

For så vidt angår Europa-Kommissionen drøfter en gruppe 

bidrag valget af Kommissionens formand og udnævnelsen 

af kommissærer, herunder spidskandidatsystemet (se 

eksempel på idé), og borgernes direkte valg af 

Kommissionens formand (se eksempel på idé). Deltagerne 

rejser også spørgsmålet om antallet af kommissærer (se 

eksempel på idé). 

Desuden nævnes reformer af Regionsudvalget og Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg, f.eks. for at få dem til at 

fungere mere effektivt. Det omfatter forslag til en reform af 

Regionsudvalget for at inddrage passende dialogkanaler for 

regioner samt byer og kommuner (se idé) eller give det en 

stærkere rolle (se idé).  

En meget drøftet idé er at have en direkte valgt EU-formand, 

f.eks. ved at sammenlægge rollerne for formanden for 

Europa-Kommissionen og formanden for Det Europæiske 

Råd (se eksempel på idé). Der er også opfordringer til at 

have et enkelt kontaktpunkt, hvor EU kan tale med én 

stemme i eksterne forbindelser (se eksempel på idé). 

 

 

Valg til Europa-

Parlamentet 

En gruppe idéer vedrørende institutionelle reformer 

opfordrer til ændringer af den måde, hvorpå valg til Europa-
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Parlamentet afholdes, som et middel til at skabe et større 

borgerengagement i EU's demokratiske processer. Et af de 

mere drøftede forslag vedrører oprettelsen af tværnationale 

valglister i hele EU for at tilskynde kandidaterne til at 

fokusere på europæiske snarere end nationale spørgsmål (se 

idé). Andre idéer til fremme af paneuropæisk debat og til at 

bringe Europa-Parlamentets medlemmer tættere på 

borgerne drøftes også (se eksempel på idé). 

Nogle af forslagene omhandler mere specifikt mulighederne 

for at øge valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet. 

Der er opfordringer til indførelse af obligatorisk afstemning 

(se idé) samt forslag til at lette deltagelsen, f.eks. ved at 

tillade brevstemmer og vælgerregistrering samme dag eller 

gøre valgdagen til en helligdag (se idé). Nogle bidragydere 

drøfter også digital afstemning, herunder en idé om at skabe 

en pulje af paneuropæiske digitale vælgere (se idé). 

Spørgsmålet om digital afstemning behandles også under 

emnet "Digital omstilling". 

Der er også forslag om at ensrette minimumsalderen for at 

kunne stemme ved valg til Europa-Parlamentet (se 

eksempel på idé) og helst fastsætte den til 16 år (se idé).  

 

Borgerdeltagelse og -

høringer 

Bidragene til platformen omfatter en række forslag til at 

styrke borgernes engagement og følelsen af ejerskab med 

hensyn til EU's beslutningsproces.  

En gruppe idéer og arrangementer drøfter udviklingen af 

mere permanente mekanismer, der er baseret på 

deltagerorienteret demokrati og interaktion mellem 

borgerne for at styrke og supplere det repræsentative 

demokrati, herunder ved at bygge videre på erfaringerne fra 

konferencen om Europas fremtid. Deltagerne har f.eks. 

foreslået en mere systematisk anvendelse af 

borgerforsamlinger og -paneler for at forberede de vigtigste 

og vanskeligste politiske beslutninger i EU (se eksempel på 

idé). Andre bidragydere foreslår et digitalt onlineforum, 

hvor EU-borgere kan drøfte EU-lovgivning ved hjælp af et 

system baseret på sociale medier med upvotes og 

kommentarer (se idé). En relateret idé involverer en 

borgerlobbyplatform som en alternativ måde, hvorpå 

almindelige EU-borgere og mindre virksomheder kan 

kanalisere deres ekspertise og synspunkter om lovgivning i 

EU's beslutningsproces (se idé).  

Bidragene omfatter også et forslag om at udvikle en one-

stop-shop-onlineplatform, der centraliserer alt offentligt 

input, hvad enten det er europæiske borgerinitiativer, klager 

eller andragender, i EU's institutionelle deltagelsesstruktur 

(se idé). 

Nogle bidragydere har foreslået et "Borgerparlament", en 

"Forsamling af civilsamfundsorganisationer" (se idé) eller 

en "Forfatningsgivende forsamling" (se idé), som skal 

rådgive Europa-Parlamentet. Deltagerne drøfter også idéen 

om folkeafstemninger for hele EU som et alternativ til 

nationale folkeafstemninger om EU's institutionelle og 

politiske emner (se eksempel på idé). 

 

Borgerrepræsentation 

For så vidt angår temaet borgerrepræsentation er der flere 

opfordringer på platformen til at have et særligt 

generationsmæssigt fokus. Det omfatter forslag om at have 

en EU-kommissær med ansvar for ældre (se idé) og give 

unge mulighed for regelmæssigt at fremsætte deres 

synspunkter i Europa-Parlamentet (se idé). Et relateret 

bidrag foreslår, at der fastsættes en kvote for 

medlemmer af Europa-Parlamentet, der er 

under 35 år (se idé). 

Der er også en idé, som foreslår en valgliste, 

hvor der er ligestilling mellem kønnene, ved valg til Europa-

Parlamentet (se idé). 

En mere bredt støttet og drøftet idé foreslår at have et 

unionsborgerskab, som ikke er knyttet til statsborgerskabet 

i en EU-medlemsstat (se idé). Bidragyderne rejser også 

spørgsmålet om at give ikke-EU-borgere, der bor i længere 

tid i en medlemsstat, mulighed for at stemme i deres 

bopælsland ved EU-valg (se idé). 

En anden idé opfordrer EU til at presse på for at få oprettet 

et FN-parlament, der giver borgerne mulighed for at 

udtrykke deres holdning direkte, uafhængigt af deres 

respektive nationale regeringer, i forbindelse med 

beslutninger på globalt plan (se  idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
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Medier 

En række bidrag under emnet europæisk 

demokrati fokuserer på medierne. Dette tema 

med idéer drøftes også af bidragyderne under 

emnet uddannelse, kultur, ungdom og idræt.  

Et tilbagevendende forslag er at have paneuropæiske 

medieudbydere eller -netværk (se eksempel på idé) eller at 

oprette et enkelt offentligt radio- og TV-selskab på EU-plan 

(se eksempel idé). Dette foreslås primært for at øge 

borgernes viden om EU-spørgsmål med f.eks. livestreaming 

af drøftelser og arrangementer, men også for at fremme en 

fælles EU-ånd, der hylder de europæiske værdier og 

europæiske kulturer med dokumentarfilm om EU-landene. 

Nogle bidragydere opfordrer også til, at der oprettes en TV- 

og radiokanal på EU-plan, som kan udbrede EU's værdier 

ud over dets grænser (se eksempel på idé). 

Andre deltagere foreslår, at journalister uddannes i 

rapportering om EU, eller at offentlige radio- og TV-

selskaber pålægges en forpligtelse til at afsætte en 

procentdel af sendetiden til EU-spørgsmål.  

Sprog og fremme af en 

europæisk ånd 

En anden gruppe idéer på platformen omhandler spørgsmål 

vedrørende sprog og en fælles europæisk ånd og identitet. 

Det er også et tilbagevendende tema under emnet 

Uddannelse, kultur, ungdom og idræt.  

Et stort antal deltagere drøfter idéen om at vælge et fælles 

sprog med henblik på bedre kommunikation og forståelse 

mellem borgerne i hele EU (se eksempel på idé), herunder 

forslaget om at have esperanto som et forenende sprog (se 

eksempel på idé). Begge forslag giver anledning til stærke 

holdninger for og imod i afsnittene med bemærkninger. 

Nogle deltagere opfordrer også til, at princippet om 

flersprogethed i højere grad overholdes (se eksempel på 

idé). 

Desuden er der idéer om at oprette et EU-idrætshold (se 

eksempel på idé), at gøre den 9. maj til en helligdag i alle 

medlemsstaterne (se idé) eller at indføre et EU-pas (se idé) 

for at fremme en europæisk ånd. 

 

Beskyttelse og styrkelse af 

demokratiet 

En række idéer under dette tema vedrører 

beskyttelse af demokratiet i EU med 

opfordringer til en stærk indsats over for 

regeringer, der overtræder de demokratiske 

principper, idet der navnlig henvises til Ungarn og Polen (se 

eksempel på idé). Dette spørgsmål behandles mere 

detaljeret under emnet "Værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet, sikkerhed". 

Bidragyderne anerkender også den fare, som 

desinformation og falske nyheder kan udgøre for 

demokratierne. Der er opfordringer til en styrket tilgang til 

bekæmpelse af udbredelsen af vildledende oplysninger, 

herunder forslag om at oprette en mobilapp til faktatjek (se 

idé) eller et uafhængigt EU-medieinstitut for faktatjek (se 

idé). 

En række idéer og bemærkninger drøfter behovet for at 

regulere lobbyisme med opfordringer til en adfærdskodeks 

for politikere eller oprettelse af et uafhængigt europæisk 

organ med midler til at bekæmpe korruption og uønsket 

indflydelse fra lobbyerne (se eksempel på idé). I den 

henseende opfordres der også til, at der træffes generelle 

foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, f.eks. i 

forbindelse med tildeling af udbudskontrakter på lokalt 

plan. 

 

  

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

I august 2021 blev der ikke indsendt mange nye idéer 

under emnet europæisk demokrati, men nogle af de temaer 

og undertemaer, der blev præsenteret i de foregående 

måneder, er blevet udviklet gennem nye bidrag.  

I forbindelse med emnet føderalisering af Europa 

foreslår en af deltagerne, at der oprettes en europæisk 

forfatningsdomstol (se idé).  

Med hensyn til valget til Europa-Parlamentet tilslutter 

en bruger sig tanken om tværnationale valglister og 

foreslår, at der oprettes en ny valgkreds for europæere, der 

bor i en anden medlemsstat (se idé). Dette vil give dem 

mulighed for at vælge medlemmer af Europa-Parlamentet, 

som er særligt interesserede i grænseoverskridende 

forhold. En ny idé går også ind for, at medlemmer af 

Europa-Parlamentet udpeges af de nationale lovgivende 

forsamlinger i stedet for at blive valgt direkte (se idé). 

Under Beskyttelse og styrkelse af demokratiet udvides 

undertemaet om bekæmpelse af korruption. Der opfordres 

til større gennemsigtighed med hensyn til alle modtagere 

af EU-midler med idéen om en fælles database, der 

kombinerer de nuværende mange EU-

indberetningssystemer (se idé). Én deltager foreslår, at 

europæiske politikere og tjenestemænd, der beklæder 

vigtige stillinger – f.eks. medlemmer af Europa-

Parlamentet eller kommissærer – bør forbydes at eje aktier 

(se idé). Dette afspejler tidligere forslag på platformen 

vedrørende etik i politik. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Figur 85 – Mindmap over emnet "Europæisk demokrati" 
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Siden lanceringen af platformen har emnet migration 

genereret i alt 1 280 bidrag, herunder 335 idéer, 911 

bemærkninger og 34 arrangementer. Bidragene under dette 

emne viser tre generelle tendenser. På den ene side ønsker 

en gruppe udvekslinger, at der gøres en større indsats for at 

kontrollere og mindske migrationen, mens andre bidrag på 

den anden side opfordrer til større solidaritet og bedre 

integrationsprocedurer. En gruppe deltagere, der indtager en 

mellemposition, ønsker at fremme international mobilitet, 

men kun mellem økonomisk udviklede demokratier. 

Følgende temaer analyseres i overensstemmelse hermed: 

 Ureguleret migration fra lande uden for EU som en 

trussel  

 Den humanistiske holdning til migration 

 Lovlig migration 

 Håndtering af de grundlæggende årsager til 

migration 

 Grænsekontrol 

 Integrering  

 Fremme af og støtte til erhvervelse af 

unionsborgerskab 

 

Ureguleret migration 

fra lande uden for EU 

som en trussel  

Kommentatorerne udtrykker sig meget klart, når de 

fremlægger deres idéer og bidrag om emnet Migration. Et 

af de temaer, der er konstateret, er følelsen af, at migration 

fra lande uden for EU er en trussel mod EU's civilisation, 

identitet, værdier og kultur (se eksempel på idé). Bidragene 

giver udtryk for den opfattelse og det synspunkt, at 

migration fra lande uden for EU bidrager til terrorisme og 

9.  Migration 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
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dannelse af ghettoer og lovløse områder i EU (se idé). Disse 

bidragydere opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til 

at begrænse migration fra lande uden for EU, en strengere 

tilbagesendelsespolitik og strategier, der hindrer 

migranternes mobilitet, såsom strengere grænsekontrol (se 

eksempel på idé). 

 

Den humanistiske 

holdning til migration 

Bidragydere med et modsatrettet synspunkt opfordrer til 

løsninger til bekæmpelse af ulovlig migration og en EU-

indvandringspolitik med lettere og mere tilgængelige 

asylprocedurer i oprindelseslandene, lovlige og sikre 

migrationsruter og bekæmpelse af menneskehandel for at 

undgå dødsfald blandt flygtninge ved EU's grænser (se 

eksempel på idé). Endelig ønsker nogle bidragydere en 

retlig ramme for at standse udvisningen af integrerede 

personer og familier til usikre oprindelseslande (se idé). 

 

 

Lovlig migration 

Under temaet lovlig migration opfordrer de, der slår til lyd 

for strengere migrationspolitikker, til en fælles EU-politik 

for selektiv migration med kvoter, strengere 

udvælgelsesprocedurer og strenge godkendelsesprocedurer 

(se eksempel på idé). Et europæisk pointbaseret 

indvandringssystem anses undertiden for nødvendigt for at 

kunne regulere migrationsstrømmene mere effektivt (se 

idé). 

De bidrag, der er mere åbne over for migration, opfordrer 

ligeledes til en samlet og mere effektiv tilgang, som dog i 

højere grad er i overensstemmelse med 

menneskerettighederne og de (sociale) europæiske værdier. 

F.eks. drøfter bidragene specifikt en enkelt og effektiv EU-

asylprocedure (se idé) og peger også på behovet for at 

reformere Dublinkonventionen for at forhindre ulige 

fordeling af asylansøgere og migranter (se eksempel på idé). 

Nogle borgere slår også til lyd for en EU-politik for 

arbejdskraftmigration eller EU-rekrutteringsstrategier for 

studerende og kvalificerede medarbejdere fra 

tredjeverdenslande. I den forbindelse fremhæver en enkelt 

borger behovet for øgede kompetencer i EU på 

migrationsområdet, så det kan sikres, at migrationen 

forvaltes i overensstemmelse med Unionens principper og 

værdier (se idé). 

En gruppe respondenter fremsætter idéen om at fremme en 

selektiv form for indvandring. Denne type deltagere ser 

normalt positivt på migration på grund af de økonomiske 

fordele, den giver. De foreslår, at der fokuseres på 

specifikke lande for at tiltrække deres talenter (se idé), eller 

at mobilitetskriterierne lempes mellem økonomisk 

udviklede demokratier både i Vesten og i Asien, navnlig i 

forbindelse med frihandelsaftaler (se idé). 

Nogle bidrag reflekterer også over spørgsmål om ulighed, 

der påvirker den eksisterende asylansøgningsproces. De 

fremhæver f.eks., at andelen af mandlige asylansøgere er 

betydeligt højere end andelen af kvindelige asylansøgere 

eller familier (se idé). Andre rapporterer om de 

vanskeligheder, som LGBTI-personer, der ansøger om asyl, 

står over for, og opfordrer til bedre beskyttelse og bedre 

oversættelsesstøtte for denne gruppe (se idé). 

 

Håndtering af de 
grundlæggende årsager 
til migration 

For så vidt angår Europas fremtid fremhæver bidragyderne 

behovet for at håndtere de grundlæggende årsager til 

migration med henblik på at løse de migrationsproblemer, 

som EU i øjeblikket står over for.  

Forslagene spænder i den henseende fra etablering af lige 

handelsforbindelser, investering i flere planer for 

udviklingsbistand og akademisk uddannelse samt faglig 

udvikling for personer, der bor i tredjeverdenslande (se idé).  

En særlig gruppe bidrag bebrejder EU for den rolle, det har 

spillet i den regionale destabilisering, f.eks. gennem 

europæisk militært engagement eller ved destabilisering af 

den subsidierede landbrugseksport til udviklingslande (se 

idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Grænsekontrol 

 

Temaet grænsekontrol repræsenterer også de to 

modsatrettede holdninger til migration.  

Generelt er der støtte til en mere organiseret og koordineret 

indsats inden for grænsekontrol med opfordringer til mere 

omfattende grænsekontrol, herunder afvisningsbeføjelser 

(se eksempel på idé), større støtte til Frontex med en bedre 

definition af dets funktioner (se idé) og en juridisk bindende 

tilgang til eftersøgnings- og redningsindsatsen i 

Middelhavet (se idé).  

Andre bidrag opfordrer til mere solidaritet og respekt for 

menneskerettighederne. De idéer, der drøftes her, er f.eks. 

et centraliseret EU-distributionssystem baseret på 

solidaritet, finansiering til forbedring af 

modtagelsesfaciliteterne ved grænserne (boliger og 

fødevarer) eller et overstatsligt agentur, der ledes i 

fællesskab af forskellige lande, og som forvalter de 

europæiske flygtningelejre og finansieres med EU-midler 

(se eksempel på idé).  

 

Integration  

Et andet tema under emnet Migration vedrører idéer, der 

drøfter integration med opfordringer til et overvåget 

opfølgningsforløb for migranter med henblik på at sikre fuld 

integration i EU's medlemsstater. Én idé ser et stort 

potentiale til at anerkende og yderligere aktivere migranter 

og medlemmer af de modtagende lokalsamfund som 

forandringsskabere (se idé). Uddannelse anses for at være 

nøglen til integration, idet sprog og europæiske værdier 

spiller en central rolle. I den forbindelse mener 

bidragyderne, at der er behov for tilstrækkeligt finansierede 

programmer til at støtte inklusion af migrantbørn i 

skolealderen i det offentlige uddannelsessystem (se idé). 

Bidragyderne giver udtryk for, at en geografisk fordeling af 

migranter er afgørende for at opnå integration (se eksempel 

på idé) og undgå ghettodannelse (se idé). Der er 

opfordringer til oplysningskampagner og -programmer for 

at gøre EU-borgerne bevidste om, at racisme skal 

bekæmpes for at opnå et reelt inklusivt samfund. I 

forbindelse med udtalelserne om racisme og udelukkelse fra 

arbejdsmarkedet er der opfordringer til lige og retfærdig 

behandling af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold 

(se idé).  

 

Fremme af og støtte til 

erhvervelse af 

unionsborgerskab 

Nogle deltagere beklager de manglende 

rettigheder for personer med fast bopæl i EU. De 

bemærker, at Unionen ikke giver stemmeret til personer 

med fast bopæl, der har boet i EU i lang tid, eller andre 

fordele, som kunne gøre det mere attraktivt for dem at 

ansøge om unionsborgerskab (se idé). 

 

 

Nogle bidragydere anser dette spørgsmål for at være særligt 

presserende, når det drejer sig om britiske statsborgere, der 

har boet i EU før brexit. En idé, der fører til kontroverser, er 

at indføre en hasteprocedure for at opnå rettigheder i hele 

EU for britiske statsborgere, der har boet i EU før brexit (se 

idé). 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

Generelt falder nye idéer i den forløbne periode ind under 

tidligere identificerede temaer og undertemaer med idéer, 

der opfordrer til et øjeblikkeligt stop for migration til 

Europa og til bekæmpelse af ulovlig migration, herunder 

opbygning af hegn til at forsvare EU's kulturelle værdier 

(se arrangement).  

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
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Modsatrettede synspunkter er fortsat til stede på 

platformen i den seneste periode under temaet 

Humanistisk holdning til migration, hvilket kræver et 

mere globalt syn og en indsats for at tackle de 

grundlæggende årsager til migration i oprindelseslandene. 

Der er behov for en mere holistisk EU-migrationspolitik 

og en ændring af fortællingen om migranter, navnlig i 

lyset af deres bidrag som sundhedspersonale under 

pandemien (se arrangement).  

En udvidelse af undertemaet om øget EU-kompetence 

med hensyn til migration inden for temaet Lovlig 

migration vedrører etableringen af en fælles 

indvandringspolitik med en asylpolitik. En bidragyder 

foreslår, at EU bliver et fælles asylområde med ensartede 

procedurer og en centraliseret ansøgningsprocedure og et 

centralt organ for at fjerne det "Asyl a la carte", der er 

forårsaget af Dublinkonventionen, ifølge bidragyderen (se 

idé).  

Under temaet ulovlig migration opfordrer en idé til en 

mere defensiv tilgang til migration, idet EU skal forsvare 

sig mod brugen af ulovlig migration som et (politisk) 

våben mod EU, idet der henvises til, at Belarus 

oversvømmer den litauiske grænse med migranter (se 

idé). 

Et nyt undertema inden for temaet håndtering af de 

grundlæggende årsager til migration efterlyser støtte til 

fremme af bæredygtigt landbrug, der er sikret mod 

klimaændringer, i tredjelande (se idé). Dette undertema 

om behovet for, at EU går sammen om at bekæmpe 

klimaændringer i oprindelseslandene for at bekæmpe 

"klimamigration", er opstået for nylig (se eksempel på 

idé). 

Inden for emnet integration udvides undertemaet racisme 

på arbejdsmarkedet med en opfordring til mere 

systematisk at tackle problemerne med 

forskelsbehandling og sociale uligheder, som indvandrere 

står over for, idet en idé peger på behovet for (via 

folketælling) data om migranters etniske baggrund for at 

kunne bidrage effektivt til politikudformningen (se idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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Figur 96 – Mindmap over emnet "Migration” 
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10. Uddannelse,  

   Kultur, 

Ungdom  

   og Idræt 
Idéerne under emnet "Uddannelse, kultur, ungdom og 

idræt" dækker i betragtning af dets flertematiske karakter en 

række forskellige temaer. Ligesom andre steder på 

platformen er ønsket om at fremme en EU-identitet et 

tilbagevendende underliggende synspunkt i forbindelse 

med de temaer, der er indkredset under dette emne, med 

indlæg vedrørende bl.a. udveksling, eksponering og 

mobilitet. Dette emne har genereret et samlet antal bidrag 

på 1 829, bestående af 628 idéer, 862 bemærkninger og 340 

arrangementer. De forskellige idéer kan grupperes efter de 

kategorier, der fremgår af den flersprogede digitale 

platform: 

 

 Fremme af en fælles EU-identitet 

 Fremtidssikret uddannelse 

 Mobilitet inden for EU 

 Ungdomsarbejdsløshed 

 Europæisk kulturarv 
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Fremme af en fælles 

EU-identitet 

Flere idéer vedrører etableringen af flere EU-medieportaler 

(TV, radio og sociale medier) for bedre at inddrage EU-

borgerne i forbindelse med EU-forhold og -spørgsmål med 

det endelige mål at styrke den europæiske identitet og de 

europæiske kerneværdier (se eksempel på idé). Mange 

deltagere fremsætter også idéer om at fremme udbredelsen 

af europæiske medieproduktioner, f.eks. ved at etablere et 

fælles EU-mediemarked (se eksempel på idé). En idé går på 

at oprette en specifik EU-medieplatform, der er 

skræddersyet til sprogindlæring (se idé). 

Et undertema af idéer vedrører uddannelse, hvor 

bidragyderne foreslår, at der indføres et obligatorisk kursus 

om EU's historie og institutioner på overbygningen i alle 

europæiske skoler som et redskab til yngre generationer til 

at opbygge interesse og en følelse af ejerskab i forhold til 

EU og dermed styrke processen med at opbygge en EU-

identitet (se eksempel på idé). Andre idéer vedrørende 

uddannelse med henblik på at fremme en fælles EU-

identitet foreslår forskellige former for udveksling eller 

partnerskab mellem skoler i forskellige medlemsstater for at 

fremme venskab på tværs af medlemsstaterne (se idé). 

Indførelse af et fælles europæisk sprog ses ifølge mange 

deltagere som noget, der kan styrke den europæiske 

integration (se eksempel på idé). Diskussionen drejer sig om 

de forskellige fordele og ulemper ved et sådant fælles 

europæisk sprog og de forskellige mulige sprog, herunder 

esperanto, latin (se eksempel på idé) eller engelsk (se 

eksempel på idé). 

Undertemaet idræt i forbindelse med fremme af en fælles 

EU-identitet drøfter afholdelsen af flere tværnationale 

idrætsarrangementer inden for EU og muligheden for at 

oprette et EU-idrætshold, der kan konkurrere ved 

internationale arrangementer (se eksempel på idé). 

En anden idé, som også hyppigt nævnes under andre 

prioriteter, går ind for, at den 9. maj gøres til en europæisk 

helligdag for at fremme initiativer til opbygning af et 

europæisk fællesskab på hele kontinentet (se eksempel på 

idé). 

Et andet fokusområde er initiativet "DiscoverEU". Nogle 

deltagere foreslår at udvide DiscoverEU-initiativet til at 

omfatte alle unge europæere på 18 år (se eksempel på idé). 

 

Fremtidssikret uddannelse 

Mange idéer giver udtryk for behovet for at 

nytænke uddannelse i den aktuelle 

digitaliserede tidsalder, navnlig efter at 

covid-19-pandemien har ændret undervisningspraksis på 

skoler og universiteter. Ifølge mange bidragydere er en 

nytænkning af uddannelse i den digitale tidsalder en 

forudsætning for Europas fremtidige globale 

konkurrenceevne og modernisering (se eksempel på idé). 

Denne opfordring går hånd i hånd med behovet for at 

fremme IKT på skoler og universiteter, også ved at yde 

støtte til skoler til indkøb af hardware (se eksempel på idé). 

Fremme af bløde kompetencer og navnlig kunstneriske 

aktiviteter opfattes af respondenterne ofte som et andet 

vigtigt skridt til at udvikle kritisk tænkning hos studerende 

i EU og styrke deres globale værdier, navnlig i en ung alder 

(se eksempel på idé). Indførelse af inkluderende 

uddannelsesmetoder og mere generelt fremme af 

mangfoldighed inden for uddannelse anses for at være et 

vigtigt mål for fremtidens uddannelse i EU (se idé). 

Et undertema af idéer gør opmærksom på behovet for at 

reformere praksis på uddannelsesområdet for at skabe 

voksne, der er i stand til at være aktive borgere i EU. Ud 

over udveksling og undervisning om EU, som drøftet 

ovenfor, samler dette undertema idéer, der diskuterer 

behovet for at tilskynde unge studerende til aktiv social 

deltagelse i skolerne (se idé) eller bibringe dem 

tværkulturelle færdigheder med f.eks. flere metoder til 

tilegnelse af fremmedsprog (se idé). 

En gruppe bidragydere påpeger behovet for at nytænke det 

nuværende uddannelsessystem for at forberede vores unge 

til fremtiden. Bidragyderne efterlyser undervisning om 

klimaforandringer (se eksempel på idé) og mekanismer til 

forbedring af unges STEM-færdigheder, f.eks. via et EU-

dækkende program for grundlæggende færdigheder inden 

for STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed 

og matematik) (se idé). Som nævnt under emnet digital 

omstilling opfordrer bidragyderne desuden til, at unge 

undervises i digital tryghed. 

En række idéer diskuterer også tilpasning af (erhvervsrettet) 

uddannelse til arbejdsmarkedet (se eksempel på idé) og 

fremme af iværksætterfærdigheder i uddannelsessystemet 

(se  idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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Mobilitet inden for EU 

Nogle deltagere foreslår, at der oprettes en 

EU-ledet onlineportal for ansøgninger til 

videregående uddannelser i EU. Denne portal 

kan også give kommende studerende mulighed for samtidig 

at ansøge om forskellige programmer i Den Europæiske 

Union (se eksempel på idé).  

Et andet undertema, som flere bidragydere bringer på bane, 

vedrører udvidelsen af Erasmusstipendier til at omfatte 

unge, der ikke går på universitetet, f.eks. ved at udvide det 

til at omfatte gymnasieelever, herunder studerende på 

erhvervsuddannelser. Det vil give dem, der ikke går på en 

videregående uddannelse, mulighed for at bo i udlandet, 

udveksle god praksis, lære nye sprog og kulturer og udvide 

deres færdigheder generelt (se eksempel på idé).  

En af de mest anbefalede idéer under temaet uddannelse 

vedrører ratificering af konventionen om anerkendelse af 

kvalifikationer inden for de videregående uddannelser med 

henblik på at lette erhvervsmæssig og akademisk mobilitet 

i Grækenland (se idé). 

 

Ungdomsarbejdsløshed 

En anden af de mest anbefalede idéer under 

emnet uddannelse, kultur, ungdom og idræt vedrører den 

stigende andel af unge i Europa, der "ikke er i beskæftigelse 

eller under uddannelse" (NEET). Deltagerne fremhæver 

navnlig, at NEET'er er en af de mest sårbare grupper i det 

moderne europæiske samfund, og giver udtryk for stærk 

bekymring for, at NEET'er bliver de næste ofre for de 

økonomiske konsekvenser af covid-19. Derfor mener 

bidragyderne, at det er afgørende, at EU træffer 

øjeblikkelige og konkrete foranstaltninger, 

ikke blot for at imødegå NEET-fænomenet, 

men også for at sikre bedre arbejdsvilkår i de 

sektorer, der fortrinsvis beskæftiger unge (se 

eksempel på idé). 

 

 

Europæisk kulturarv 

Under dette tema opfordrer bidragyderne til at 

beskytte og fejre europæisk kultur og kulturarv, 

f.eks. ved at indføre en EU-kulturkommissær (se 

idé) og generelt investere mere i bevarelsen af EU's fælles 

kulturelle erindring. 

 

Nye bidrag i den forløbne 

periode (02/08/2021 – 

07/09/2021) 

I august 2021 blev der tilføjet forskellige idéer vedrørende 

temaet om Mobilitet inden for EU på platformen, hvilket 

styrkede tidligere idéer vedrørende Erasmus-programmet. 

Deltagerne har understreget behovet for at gøre dette 

initiativ mere inkluderende for studerende med en lav 

indkomst. En idé er at forbedre tilpasningen af Erasmus-

stipendier til leveomkostningerne i de enkelte lande (se 

idé). I den forbindelse foreslår en deltager at overdrage 

opgaven med at tildele Erasmus-stipendier til 

destinationsuniversitet, således at ansøgere kan ansøge 

direkte til deres foretrukne destination i stedet for til deres 

universitet i hjemlandet (se idé). For at understrege 

betydningen af mobilitetsprogrammer inden for 

uddannelse er der et ønske om at forbedre programmets 

nuværende form. Dette fremgår også af det forhold, at der 

findes forskellige arrangementer i forbindelse med dette 

emne og knyttet til de to ovennævnte idéer (se 

arrangement). 

Endelig er der et nyt forslag, som har fået mange 

anbefalinger af platformens brugere under temaet 

fremtidssikret uddannelse, om en europæisk 

uddannelsesplan, dvs. "en europæisk strategi med fokus 

på at støtte direkte investeringer i 

uddannelsesinfrastruktur og forbedre tilgængeligheden, 

konnektiviteten og kvaliteten af uddannelse og livslang 

læring" (se idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
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Figur 107 – Mindmap over emnet "Uddannelse, kultur, ungdom og idræt” 
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BILAG I: Liste over de 

idéer, der p.t. har flest 

anbefalinger og 

kommentarer, efter 

emne 
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Idéer med flest bemærkninger og anbefalinger efter emne 

(19/04/2021 – 07/09/2021) 

 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Klimaforandringer og miljø Idé: Retfærdig omstilling (se idé)  

Anbefalinger: 315 

Bemærkninger: 10 

Idé: Fremme kerneenergi, hvor der 

ikke kan anvendes vedvarende 

energi (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 105 

Bemærkninger: 146 

Idé: Standse alle tilskud til fossile 

brændstoffer (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 264 

Bemærkninger: 23 

Idé: Forbedre beskyttelsen af natur, 

miljø, biodiversitet og mennesker i 

forbindelse med udvikling af 

industrielle vindmølleparker i Europa 

(se idé) 

Anbefalinger: 33 

Bemærkninger: 76 

Idé: Eurotogsøgemaskine (oversat) 
(se idé) 

Anbefalinger: 157 

Bemærkninger: 36 

Idé: Mindske miljøforureningen 

ved hjælp af 

immigrationspolitik(se idé) 

Anbefalinger: 7 

Bemærkninger: 64 

Idé: Gøre det europæiske jernbanenet 

mere tilgængeligt og hensigtsmæssigt 

som erstatning for forbindelser inden 

for EU (se idé) 

Anbefalinger: 156 

Bemærkninger: 28 

Idé: Gøre kernekraft til centralt 

element i den grønne omstilling (se 

idé) 

Anbefalinger: 24 

Bemærkninger: 57 

 

Idé: Genbeplante Europa (se idé) 

Anbefalinger: 138 

Bemærkninger: 25 

Idé: Tilskynde folk til at spise 

mindre kød (se idé) 

Anbefalinger: 44 

Bemærkninger: 51 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Sundhed Idé: Videnskabstung teknologi 

inden for sund og lang levetid: 

udvikling og adgang (se idé)  

Anbefalinger: 429 

Bemærkninger: 76 

Idé: Stoppe sommertidsændring: 

Anvende den astronomisk korrekte 

tid og eventuelt gøre det tilladt at 

ændre åbningstider til en time 

tidligere (se idé)  

Anbefalinger: 34 

Bemærkninger: 127 

Idé: Lige adgang til økonomisk 

overkommelige offentlige tjenester 

af høj kvalitet, herunder 

sundhedstjenester (se idé) 

Anbefalinger: 300 

Bemærkninger: 9 

Idé: Videnskabstung teknologi 

inden for sund og lang levetid: 

udvikling og adgang (se idé)  

Anbefalinger: 429 

Bemærkninger: 76 

Idé: Forskning i myalgisk 

encephalomyelitis (ME/CFS) (se 

idé) 

 Anbefalinger: 215 

Bemærkninger: 5 

Idé: Fokus på forskning i 

modvirkning af aldring og i lang 

levetid (se idé)  

Anbefalinger: 139 

Bemærkninger: 31 

Idé: Fokus på forskning i 

modvirkning af aldring og i lang 

levetid (se idé)  

Anbefalinger: 139 

Bemærkninger: 31 

Idé: Sige NEJ til digitale (grønne) 

vaccinationspas, -attester og 

eventuelle chipimplantater, da det vil 

skabe to klasser af borgere på 

grundlag af vaccination (se idé)  

Anbefalinger: 10 

Bemærkninger: 25 

Idé: Traktatændring for at styrke 
EU's beføjelser på 
sundhedsområdet (se idé)  

Anbefalinger: 81 

Bemærkninger: 4 

Idé: Erstatning af tidsændringer 

med nye tidszoner i Europa 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 17 

Bemærkninger: 13 

 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

En stærkere økonomi, social 

retfærdighed og beskæftigelse 

Idé: En europæisk søjle for sociale 

rettigheder med henblik på en 

social markedsøkonomi (se idé)  

Anbefalinger: 317 

Bemærkninger: 21 

Idé: Ubetinget basisindkomst 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 72 

Bemærkninger: 80 

Idé: Ny økonomisk model og 

styring i EU (se idé)  

Anbefalinger: 311 

Idé: Ubetinget basisindkomst (UBI) i 

hele EU, hvilket sikrer alle 

menneskers eksistensgrundlag og 

mulighed for at deltage i samfundet 

(se idé)  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
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Bemærkninger: 21 Anbefalinger: 218 

Bemærkninger: 62 

Idé: En fornyet social kontrakt for 

Europa med henblik på en 

retfærdig genopretning (se idé)  

Anbefalinger: 299 

Bemærkninger: 20 

Idé: Begynde at bekæmpe skattely 

i og uden for EU (se idé)  

Anbefalinger: 229 

Bemærkninger: 49 

Idé: Begynde at bekæmpe skattely 

i og uden for EU (se idé)  

Anbefalinger: 229 

Bemærkninger: 49 

Idé: En million nye europæiske 

start-up-virksomheder inden 2030 
(se idé)  

Anbefalinger: 210 

Bemærkninger: 47 

 

Idé: Ubetinget basisindkomst 

(UBI) i hele EU, hvilket sikrer alle 

menneskers eksistensgrundlag og 

mulighed for at deltage i samfundet 
(se idé)  

Anbefalinger: 218 

Bemærkninger: 62 

Idé: Forslag om engelske byer i 

Europa (se idé)  

Anbefalinger: 2 

Bemærkninger: 34 

 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

EU i verden Idé: Oprettelse af en europæisk 

hær (se idé)  

Anbefalinger: 396 

Bemærkninger: 200 

Idé: Oprettelse af en europæisk 

hær (se idé)  

Anbefalinger: 396 

Bemærkninger: 200 

Idé: EFS opfordrer til at reformere 

EU's handels- og investeringspolitik 

og relancere den globale 

multilateralisme (se idé)  

Anbefalinger: 312 

Bemærkninger: 8 

Idé: Forening af Europa: Fortsætte 

udvidelsen af EU (se idé)  

Anbefalinger: 167 

Bemærkninger: 44 

Idé: Udenrigspolitik på EU-plan 

baseret på absolut flertal, ikke 

enstemmighed (se idé)  

Anbefalinger: 224 

Bemærkninger: 39 

Idé: Udenrigspolitik på EU-plan 

baseret på absolut flertal, ikke 

enstemmighed (se idé)  

Anbefalinger: 224 

Bemærkninger: 39 

Idé: Handle som en samlet enhed: 

EU som global aktør (se idé)  

Anbefalinger: 213 

Bemærkninger: 16 

Idé: Integration af 

medlemsstaternes væbnede styrker 

på europæisk plan (se idé)  

Anbefalinger: 15 

Bemærkninger: 33 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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Idé: Strategisk autonomi (se idé)  

Anbefalinger: 191 

Bemærkninger: 27 

Idé: Strategisk autonomi (se idé)  

Anbefalinger: 191 

Bemærkninger: 27 

 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Værdier og rettigheder, 

retsstatsprincippet, sikkerhed 

Idé: Ligestilling mellem kønnene 
(se idé)  

Anbefalinger: 309 

Bemærkninger: 11 

Idé: Oprettelse af en fælles 

europæisk hær (se idé)  

Anbefalinger: 55 

Bemærkninger: 176 

Idé: Styrke 

håndhævelsesmulighederne for 

menneskerettighedsinstrumenter 

(se idé)  

Anbefalinger: 304 

Bemærkninger: 6 

Idé: Europæisk militær (oversat) 
(se idé)  

Anbefalinger: 4 

Bemærkninger: 57 

Idé: EU bør håndhæve 

forpligtelsen til at overholde 

retsstatsprincippet inden for sine 

grænser (se idé)  

Anbefalinger: 184 

Bemærkninger: 19 

Idé: Si vis pacem, para bellum: 

Fastsætte EU's forsvarsmål & 

afskrækkelsesmål i 2022 (se idé)  

Anbefalinger: 3 

Bemærkninger: 30 

Idé: Beskyttelse af vores 

grundlæggende værdier: 

Mekanisme for demokrati, 

retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder (se idé)  

Anbefalinger: 182 

Bemærkninger: 13 

Idé: Der er et "østeuropæisk 
problem" (se idé)  

Anbefalinger: 19 

Bemærkninger: 22 

Idé: Objektiv, evidensbaseret 

information om esperanto! Lige 

rettigheder for esperantotalende! 
(se idé)  

Anbefalinger: 93 

Bemærkninger: 18 

Idé: Sluk for: Euratom. Ophævelse 

af beskyttelses- og 

finansieringsaftalen for 

kernekraftindustrien. For en ægte 

grøn pagt og en retfærdig 

energiomstilling (se idé)  

Anbefalinger: 32 

Bemærkninger: 22 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Digital omstilling Idé: Retfærdig digitalisering (se 

idé)  

Anbefalinger: 337 

Bemærkninger: 28 

Idé: EU-CAP = 

Bevidstgørelsesplatform for EU-

borgere (se idé)  

Anbefalinger: 0 

Bemærkninger: 81 

Idé: Offentlig støtte til open source-

software og hardware (oversat) (se 

idé)  

Anbefalinger: 137 

Bemærkninger: 9 

Idé: Forbyde kryptovalutaer (se 

idé)  

Anbefalinger: 13 

Bemærkninger: 40 

Idé: Europæisk chipfremstilling 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 102 

Bemærkninger: 30 

Idé: Ubetinget indkomst for open 

source forvaltere (se idé)  

Anbefalinger: 48 

Bemærkninger: 33 

Idé: Kickstarter bør være lige 

tilgængelig for alle EU-borgere (se 

idé)  

Anbefalinger: 96 

Bemærkninger: 11 

Idé: Europæisk chipfremstilling 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 102 

Bemærkninger: 30 

Idé: GDPR: Det bør gøres mindst 

lige så let at afvise indsamling af 

personoplysninger som at 

acceptere det (se idé)  

Anbefalinger: 86 

Bemærkninger: 5 

Idé: Retfærdig digitalisering (se 

idé)  

Anbefalinger: 337 

Bemærkninger: 28 

 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Europæisk demokrati Idé: En reformplan for et 

borgerbaseret europæisk 

demokrati (se idé)  

Anbefalinger: 540 

Bemærkninger: 37 

Idé: Vi har brug for et fælles 

europæisk sprog (se idé)  

Anbefalinger: 107 

Bemærkninger: 167 

Idé: Stærkere sammen: En 

demokratisk europæisk føderation 

(se idé)  

Anbefalinger: 488 

Bemærkninger: 133 

Idé: Stærkere sammen: En 

demokratisk europæisk føderation 

(se idé)  

Anbefalinger: 488 

Bemærkninger: 133 

Idé: Ægte europæiske valg til 

Europa-Parlamentet: 

Tværnationale EU-dækkende 

valglister (se idé)  

Idé: Direkte valg af formanden for 

Den Europæiske Union (se idé)  

Anbefalinger: 185 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Anbefalinger: 377 

Bemærkninger: 89 

Bemærkninger: 94 

Idé: Protokol om sociale 

fremskridt (se idé)  

Anbefalinger: 326 

Bemærkninger: 14 

Idé: Ægte europæiske valg til 

Europa-Parlamentet: 

Tværnationale EU-dækkende 

valglister (se idé)  

Anbefalinger: 377 

Bemærkninger: 89 

Idé: Bedre beslutningsproces for et 

mere retfærdigt Europa (se idé)  

Anbefalinger: 321 

Bemærkninger: 14 

Idé: Europæisk demokrati 

begynder med et fælles sprog: 

esperanto (oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 31 

Bemærkninger: 86 

 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Migration Idé: En fælles migrations- og 

asylpolitik baseret på respekt for 

rettigheder og ligebehandling (idé)  

Anbefalinger: 323 

Bemærkninger: 15 

Idé: Ikke mere indvandring fra 

ikkeeuropæiske lande eller 

ikkeindustrilande (se idé)  

Anbefalinger: 95 

Bemærkninger: 106 

Idé: Ikke mere indvandring fra 

ikkeeuropæiske lande eller 

ikkeindustrilande (se idé)  

Anbefalinger: 95 

Bemærkninger: 106 

Idé: Udvisning af uberettigede 

asylansøgere/migranter  

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 33 

Bemærkninger: 69 

Idé: Migration og integration (se 

idé)  

Anbefalinger: 64 

Bemærkninger: 56 

Idé: Migration og integration (se 

idé)  

Anbefalinger: 64 

Bemærkninger: 56 

Idé: Udvisning af EU (oversat) (se 

idé)  

Anbefalinger: 60 

Bemærkninger: 30 

Idé: Give britiske borgere med 

bopæl i et EU-land rettigheder i 

hele EU (se idé)  

Anbefalinger: 12 

Bemærkninger: 35 

Idé: LYMEC's vision for politiske 

prioriteter – asyl og migration (se 

idé)  

Anbefalinger: 52 

Bemærkninger: 1 

Idé: Irenäus Eibl-Eibesfeldt om 

det menneskelige eksperiment i 

det 21. århundrede (oversat) (se 

idé)  

Anbefalinger: 2 

Bemærkninger: 33 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Flest anbefalinger Flest bemærkninger 

Uddannelse, kultur, ungdom og 

idræt 

Idé: EU har brug for bedre 

sprogindlæring (se idé)  

Anbefalinger: 322 

Bemærkninger: 77 

Idé: EU har brug for bedre 

sprogindlæring (se idé)  

Anbefalinger: 322 

Bemærkninger: 77 

Idé: Ungdom. EU kan ikke 

finansiere jobusikkerhed (se idé)  

Anbefalinger: 315 

Bemærkninger: 7 

Idé: Sprogundervisning i Europa 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 126 

Bemærkninger: 53 

Idé: Livslang læring og retten til 

uddannelse skal realiseres for alle i 

Europa (se idé)  

Anbefalinger: 313 

Bemærkninger: 12 

Idé: Esperanto – internationalt 

hjælpesprog (se idé)  

Anbefalinger: 67 

Bemærkninger: 48 

Idé: Lad os oprette et europæisk 

offentligt radio- og TV-selskab (se 

idé)  

Anbefalinger: 166 

Bemærkninger: 34 

Idé: Gladere sprogstuderende, 

flere succesfulde sproglærere 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 45 

Bemærkninger: 35 

Idé: Sprogundervisning i Europa 

(oversat) (se idé)  

Anbefalinger: 126 

Bemærkninger: 53 

Idé: Lad os oprette et europæisk 

offentligt radio- og TV-selskab (se 

idé)  

Anbefalinger: 166 

Bemærkninger: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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De parametre, der anvendes til analysen i denne rapport, 

kommer fra en levende platform, hvor data løbende 

opdateres, også i hele den periode, hvor forskningsteamet 

analyserede data.  

De vigtigste parametre, der anvendes til den kvantitative 

analyse, er følgende:  

 Numeriske data om de idéer, som uploades af 

bidragyderne, hvad enten det er som 

enkeltpersoner eller som repræsentanter for en 

organisation. Numeriske data består af antal idéer 

– samlet og inden for de forskellige emner. 

 Numeriske data om anbefalinger: Anbefalinger 

svarer til "synes godt om/stem på" på de sociale 

medier. De bidrager til at tilkendegive deltagernes 

interesse i og generelle positive indstilling til en 

idé, men giver ikke nogen indikationer om en 

eventuel modstand mod den. Derfor er antallet af 

anbefalinger ikke i sig selv en indikator for generel 

støtte til idéen, men blot et af de mange aspekter, 

der tages i betragtning ved analysen af bidragene 

på platformen. Numeriske data består af antallet af 

anbefalinger – i alt, inden for de forskellige emner 

og knyttet til en bestemt idé (anvendes også til at 

prioritere idéerne efter antal anbefalinger). 

 Numeriske data om deltagernes bemærkninger: 

Analysen omfatter også antallet af deltagernes 

bemærkninger til hinandens idéer, da de viser 

graden af aktiv interesse for en idé. 

Indholdsmæssigt kan bemærkninger dække en 

BILAG II: Metode 
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vifte af feedback, fra neutral til enig eller meget 

uenig. Dette afspejles i den kvalitative analyse (se 

nedenfor). Numeriske data består af antallet af 

bemærkninger – i alt, inden for de forskellige 

emner og knyttet til en bestemt idé (anvendes også 

til at prioritere idéerne efter antal bemærkninger).  

 Numeriske data om arrangementer: Bidragydere 

kan oprette arrangementer på platformen og 

uploade rapporter om arrangementerne. 

Numeriske data dækker antallet af arrangementer 

– i alt og inden for de forskellige emner. 

 Sociodemografiske data (anonymiserede): Før de 

bidrager til platformen, anmodes bidragyderne om 

at give oplysninger om deres bopælsland, 

uddannelsesmæssige baggrund, alder, køn og 

beskæftigelse. Oplysningerne behandles anonymt. 

Da disse oplysninger gives frivilligt (i øjeblikket af 

ca. 71 % af deltagerne), er det begrænset, hvad de 

siger om deltagernes profiler. Respondenterne er 

navnlig utilbøjelige til at give oplysninger om 

deres beskæftigelse, uddannelse og bopælsland. 

Organisationer kan kun oplyse bopælsland.  

Rapporten fokuserer primært på den kvalitative analyse på 

grundlag af idéer og bemærkninger for at give et overblik 

over indholdet på platformen. Der udpeges temaer og i 

nogle tilfælde undertemaer inden for de forud fastsatte 

emner. 

I praksis har et forskerhold inden for hvert emne foretaget 

en manuel tekstanalyse og en gruppering af alle de 

foreslåede idéer ved hjælp af et computerstøttet 

klyngeværktøj. Efterfølgende har forskerholdet læst idéerne 

og bemærkningerne inden for den indkredsede klynge 

igennem for at give en sammenfatning af de fælles temaer 

og mulige undertemaer, idet de samtidig gør opmærksom på 

variationer og potentielle uenigheder i afsnittene med 

bemærkninger.  

Det endelige mål med denne kvalitative tilgang er ikke blot 

at registrere de temaer eller idéer, der får størst 

opmærksomhed på platformen, men også at registrere 

bredden og mangfoldigheden af idéer, der falder ind 

under samme emne. Hvis flere af de idéer, der er fremsat 

på platformen, i praksis er udtryk for samme idé eller 

undertema, gives der kvalitative oplysninger herom i 

sammenfatningen ved at anføre dem som "tilbagevendende" 

eller "fremtrædende" idé eller undertema. 

Sammenfatningerne indeholder også links til illustrative 

idéer, som beskriver et konkret forslag eller giver et godt 

sammendrag af det generelle argument for det indkredsede 

tema eller undertema.  

Opdelingen af et emne i temaer og undertemaer eller idéer 

er gengivet visuelt i det relevante mindmap. 
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