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Konferensen om Europas framtid 

Rapport 

Den europeiska medborgarpanelen 2:”Europeisk demokrati/värden 
och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” 

Session 3: den 10–12 december 2021, Florens, Italien 

De europeiska medborgarpanelerna anordnas av Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
kommissionen inom ramen för konferensen om Europas framtid. 

Detta dokument1 har tagits fram av överläggningsgruppen, som består av Missions Publiques, Danska 
Teknologirådet, Deliberativa, Ifok och Kantar Public, och som ansvarar för utformning och 
genomförande av panelerna. Panel 2: Den tredje sessionen, ”Europeisk demokrati/värden och 
rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet”, leddes av Deliberativa tillsammans med Missions Publiques 
och Ifok. 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning av session 3 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

3. Sessionens viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen  

 

 

⚫ Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationer? 

⚫ Bilaga II: Bidrag från experter/faktagranskare till stöd för faktagranskningsprocessen 

⚫ Bilaga III: Andra rekommendationer som panelen övervägde och som inte godkändes 

⚫ Bilaga IV: Klustrade riktningar 

 

1. Sammanfattning av session 3 

Den 10–12 december träffades 162 slumpmässigt utvalda EU-medborgare i olika åldrar, med olika 

bakgrunder och från hela Europeiska unionen för tredje gången för att diskutera ”Europeisk 

demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet”, och fortsätta de överläggningar 

som ägde rum under sessionerna 1 och 2. Under denna sista session stod Europeiska 

universitetsinstitutet i Florens värd för deltagarna i panel 2, med möjlighet att delta online. Med hjälp 

av de riktningar som de utvecklat under session 2 som grund för sitt arbete utarbetade och godkände 

medborgarna 39 slutliga rekommendationer som kommer att läggas fram och diskuteras under 

konferensens plenarförsamling. Av de 162 deltagarna deltog 26 personer på distans. 

Diskussioner och kollektivt arbete genomfördes i tre format: 

⚫ I undergrupper. Var och en av de 15 undergrupperna bestod av omkring 10–13 medborgare. 

I varje undergrupp talades fyra–fem olika språk och varje deltagare hade möjlighet att tala sitt 

eget språk eller ett språk som de kände sig bekväma med. Varje undergrupp hade en särskild 

professionell moderator från överläggningsgruppen eller från andra externa 

 
1Ansvarsfriskrivning: Författarna ansvarar för denna rapport, och den återspeglar inte institutionernas synpunkter. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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tjänsteleverantörer. För att stödja moderatorernas arbete tillhandahöll EUI en nottagare per 

undergrupp. 

⚫ I ett plenarsammanträde, med alla deltagare närvarande. Plenarsessionerna leddes av två 

huvudmoderatorer från överläggningsgruppen, med tolkning på de 24 officiella EU-språken. 

Med stöd av experter och faktagranskare, deras egna kunskaper och erfarenheter, och genom 

överläggningar, började medborgarna med att undersöka alla de riktningar som panelen utarbetade 

under session 22 i ett ”öppet forum”. Utöver den sakkunskap som tillhandahållits fick de också stöd av 

moderatorer från undergrupperna. Varje medborgare fick 50 klistermärken (tio gröna för 

arbetsområde 1, tio röda för arbetsområde 2, tio blå för arbetsområde 3, tio gula för arbetsområde 4, 

tio lila för arbetsområde 5) och skulle prioritera upp till tio riktningar, per arbetsområde. Varje 

medborgare fick fem svarta klistermärken var och prioriterade de riktningar som deras egen 

undergrupp utarbetade. När denna prioritering på panelnivå hade slutförts tilldelades medborgarna 

samma undergrupper som de arbetade med under session 2 och konstaterade tillsammans vilken av 

deras grupps riktningar som hade prioriterats av resten av panelen och av medlemmarna i deras egen 

undergrupp.  

Vid utarbetandet av rekommendationer fick varje undergrupp ett vägledande intervall för antalet 

rekommendationer på en till tre, med ett maximiantal på fem. För att prioritera riktningar på 

undergruppsnivå använde medborgarna ett rangordningssystem genom vilket de började arbeta med 

riktningen för sitt underämne som hade det starkaste stödet från panelen. Sedan arbetade de med 

den som hade det starkaste stödet från deras egen undergrupp, och så vidare. 

Undergruppens arbete ägnades sedan åt att utveckla riktningar till rekommendationer. För att göra 

detta använde medborgarna en mall för rekommendationer:  

 Beskrivning Teckengräns på 
engelska 

Slutrekommendationen Vi rekommenderar följande: 1000 

Slutlig motivering Vi rekommenderar detta eftersom...  300 

Faktorer/frågor som gruppen var tvungen att ta upp (inte en strikt skyldighet utan en stark 
rekommendation) när de formulerade motiveringarna för rekommendationerna var följande:   
 

1. Varför är denna rekommendation viktig och relevant för panelens ämnen? 
2. Varför är det viktigt att vidta åtgärder på EU-nivå? 
3. Vilka är de oönskade effekterna/kompromisserna av denna rekommendation och varför 

anser vi ändå att det är viktigt att göra den? 
 

Under arbetet i undergrupper hölls fyra feedbacksessioner mellan undergrupper på omkring 30 

minuter vardera för att hjälpa deltagarna att förstå det arbete som utförts i de andra undergrupperna 

och för att berika deras rekommendationer. För varje feedbacksession flyttade en deltagare från varje 

undergrupp till ett annat rum. Denna deltagare presenterade utkastet till rekommendationer som 

hittills utarbetats av hans/hennes undergrupp och noterade synpunkterna från de andra deltagarna. 

 
2 Rapport från session 2 i panel 1 finns på: Panel 2 – session 2 – rapport 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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Mottagaren förde in all feedback i ett onlinekalkylblad så att den undergrupp som utarbetade utkastet 

till rekommendationer kunde ta del av den, utöver den muntliga rapporten från deras företrädare. 

Panelen röstade sedan om rekommendationerna från varje undergrupp söndagen den 12 december. 

Före omröstningen fick alla deltagare ett dokument med alla förslag till rekommendationer som 

genererades dagen innan, så att de kunde läsa dem på sitt eget språk (automatiskt översatt från 

engelska). Omröstningen ägde rum via ett onlineformulär. Omröstningsförfarandet delades upp i fem 

delar motsvarande panelens fem arbetsområden. Rekommendationerna presenterades ett 

arbetsområde i taget. Varje del tog 30 minuter. Det började med att en medborgare från varje 

undergrupp presenterade sin undergrupps arbete. Huvudmoderatorn läste upp var och en av 

rekommendationerna från arbetsområdet på engelska så att medborgarna kunde höra tolkningen 

samtidigt. Alla deltagare röstade om en rekommendation i taget. Alla tolkar erhöll i förväg det skriftliga 

utkasten till rekommendationer på engelska för att säkerställa en så bra tolkning som möjligt vid 

tidpunkten för omröstningen. 

Med resultatet av slutomröstningen klassificerades rekommendationerna enligt följande:  

- Rekommendationer som överstigit tröskeln på 70 % eller mer av de avgivna rösterna antogs 
av panelen.  

- Rekommendationer som inte överskred tröskelvärdet ansågs inte validerade av panelen och 
ingår i bilaga III till denna rapport. 

Videoinspelningarna av panelplenarsammanträdena hittas här: 

⚫ Panelplenarsammanträdet den 10 december 

⚫ Panelplenarsammanträdet den 12 december 

 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas framtid. Fyra 

europeiska medborgarpaneler kommer att anordnas, där medborgarna gemensamt kan reflektera 

över hur de vill att EU:s framtid ska se ut. 

⚫ Fyra paneler bestående av ungefär 200 EU-medborgare som valts ut genom ett slumpmässigt 

förvarande från de 27 medlemsländerna. 

⚫ Panelerna återspeglar mångfalden i EU: geografiskt ursprung (nationalitet och 

stad/landsbygd), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. 

⚫ I varje panel ingår minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsland. 

⚫ En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Det finns en särskild koppling 

mellan denna ungdomsgrupp och det europeiska ungdomsevenemanget. 

Varje panel sammanträder tre gånger mellan september 2021 och februari 2022. Session 1 ägde rum 

i Strasbourg, i Europaparlamentet. Session 2 hölls online med Interactio: ett onlineverktyg som 

möjliggör flerspråkiga möten med simultantolkning på 24 språk. Session 3 kommer att hållas i fyra 

olika medlemsstater: panel 1 i Dublin vid Institute of International and European Affairs och Dublin 

Castle, panel 2 i Florens vid Europeiska universitetsinstitutet, panel 3 i Natolin vid Europeiska 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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högskolan och panel 4 i Maastricht vid Europeiska institutet för offentlig förvaltning, University of 

Economics of Maastricht och Maastricht Exhibition and Conference Center. 

Medan session 1 var en inledningssession som syftade till att skapa visioner, fastställa dagordningen 

och prioritera de ämnen som medborgarna vill koncentrera sig på, och session 2 syftade till att 

fördjupa sig i dessa ämnen och skapa riktningar, ägnades session 3 åt att ge bidrag till konferensens 

plenarsammanträde genom att formulera en uppsättning rekommendationer för unionens 

institutioner att följa upp. 

 

3. Mötets viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen (som ska läggas 

fram i kammaren) 

 
Arbetsområde 1 Säkerställa rättigheter och icke-diskriminering  
 
Underämne 1.1 Icke-diskriminering/Underämne 1.2 Jämställdhet  
 
1. ”Vi rekommenderar att EU fastställer kriterier för antidiskriminering på arbetsmarknaden (kvoter 
för unga, äldre, kvinnor, minoriteter). Om företagen uppfyller kriterierna får de subventioner eller 
skattelättnader.” 
Vi rekommenderar att de anställda görs mer medvetna om följande: 

• Överstatliga och nationella institutioner (t.ex. fackföreningar). 

• Mekanismer som garanterar att företagen respekterar befintliga bestämmelser om icke-
diskriminering på arbetsplatsen. 

• Kvalificeringsprogram för samhällsgrupper som diskrimineras på arbetsmarknaden (unga, 
äldre, kvinnor, minoriteter).  

 
Vi rekommenderar att en EU-lag i två etapper antas. För det första, subventioner för att anställa 
personer från vissa kategorier som löper risk att diskrimineras. För det andra, lagen bör förpliktiga 
arbetsgivare att anställa sådana grupper för en viss minimiperiod.” 
 
Detta gör vi eftersom EU ansvarar för att upprätthålla en balans mellan den fria marknadens intressen 
och skyddet av utsatta kategorier som bör skyddas i lagstiftningen. Heterogena grupper är önskvärda 
för företagen, eftersom de erbjuder en mångfald av kvalifikationer. Subventioner är ett ytterligare 
incitament som företag bör få ta del av. 
 
2. ”Vi rekommenderar att EU skapar ett incitamentsprogram som underlättar för skapandet av 
överkomliga förskolor och lekparker i stora och små företag. Gemensamma lokaler är också ett 
genomförbart alternativ för att mindre företag ska få subventionen.  
Vi rekommenderar att EU tvingar företag att skapa förskolor på ett sätt som är proportionerligt 
gentemot antalet anställda.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom ett förenat familjeliv och yrkesliv förbättrar resultaten på arbetet, 
minskar arbetslösheten och försätter föräldrar, i synnerhet kvinnor, i en situation som gör det möjligt 
för dem att fortsätta sin karriär. Den föreslagna lösningen, som betonar den sociala dimensionen, 
garanterar barnens säkerhet och minskar föräldrarnas oro. 
 
Underämne 1.3 Skydda de mänskliga rättigheterna och naturens och djurs rättigheter  
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3. ”Vi rekommenderar att djurs välbefinnande och hållbarheten inom jordbruket skyddas genom en 
ändring av direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur. Utförligare minimikriterier 
måste definieras. De bör vara specifika, mätbara och tidsbundna. Minimikriterierna bör fastställas 
på ett sätt som leder till högre standarder för djurs välbefinnande och samtidigt möjliggör en 
omställning till en klimat- och miljömässig hållbarhet och till ekologiskt jordbruk. 
 
Vi, som medborgare, anser att det är viktigt med starkare minimistandarder som ska harmoniseras 
inom EU när det gäller djurhållning. Vi är medvetna om att omställningen kan komma att medföra 
problem i vissa jordbrukssektorer som gynnas av subventioner samt för de som håller på att ställa om 
till ekologiskt och hållbart jordbruk. Vi anser det dock vara väldigt viktigt att denna omställning sker. 
 
4. ”Vi rekommenderar att mer miljö- och klimatvänligt jordbruk främjas i såväl Europa som världen 
genom att beskatta alla negativa utsläpp, bekämpningsmedel och extrem vattenanvändning osv..., 
baserat på deras miljöbelastning. Tull på alla jordbruksprodukter som importeras till EU måste 
eliminera konkurrensfördelarna för tredjeländer som inte har samma standarder som EU. I syfte att 
främja ett djurvänligt jordbruk rekommenderar vi att utsläpp som orsakas av långa djurtransporter 
bör beskattas.” 
 
Genom att inrätta ett sådant system anser vi det vara möjligt att stödja omställningen till ett klimat- 
och miljövänligt jordbruk. 
 
5. ”Mot bakgrund av mängden fejknyheter rekommenderar vi att mer oberoende, objektiv och 
balanserad mediebevakning främjas på följande sätt: 1. Utveckling på EU-nivå av ett direktiv 
rörande minimistandarder för mediers oberoende. 2. Främjande på EU-nivå av utvecklingen av 
mediekompetens för varje medborgare. 
 
EU måste ta fram ett direktiv för att säkerställa mediernas oberoende och yttrandefriheten. 
 
6. ”Vi rekommenderar ett stopp för subventioner till massproduktion inom jordbruket om det inte 
leder till en omställning till ett ekologiskt jordbruk som är klimat- och miljömässigt hållbart. Istället 
rekommenderar vi att subventionerna riktas om till stöd för en hållbar omställning.” 
 
Istället för att subventionera jordbruksindustrin bör subventionerna riktas om till jordbruk som håller 
på att ställa om i syfte att efterleva de nya minimistandarderna för djurskydd. 
 
Underämne 1.4 Rätten till integritet  
 
7. ”Vi rekommenderar att enheter som behandlar personuppgifter ska vara licensierade på EU-nivå. 
Dessa enheter ska även vara föremål för en oberoende, extern, årlig dataskyddsrevision. Dessa 
enheter ska straffas för dataskyddsbrott i proportion till deras årsomsättning på ett striktare sätt än 
inom ramen för den nuvarande förordningen.  Licensen bör upphöra efter två på varandra följande 
brott, och omedelbart efter en allvarlig överträdelse.” 
  
 
Vi rekommenderar allt detta eftersom den gällande förordningen (dataskyddsförordningen) inte är 
tillräcklig, och enheter måste övervakas bättre och sanktioneras i syfte att säkerställa att de inte 
kränker dataskyddet och rätten till integritet. 
 
8. ”Vi rekommenderar att EU:s befogenheter på följande områden stärks: 1) utbildning i dataskydd, 
2) upplysning om dataskydd, och 3) skydd av minderårigas personuppgifter. Vi rekommenderar att 
tydligare och striktare bestämmelser tillhandahålls rörande behandling av minderårigas 
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personuppgifter i dataskyddsförordningen, inbegripet samtyckesbestämmelser, ålderskontroll och 
vårdnadshavares kontroll. Vi rekommenderar även att det i dataskyddsförordningen införs en 
särskild kategori för känsliga uppgifter som rör minderåriga (t.ex. belastningsregister, 
hälsoinformation, nakenhet) så att minderåriga skyddas från alla former av missbruk och 
diskriminering.”  
 
Denna rekommendation krävs eftersom minderåriga är särskilt sårbara för dataskyddsbrott eller 
kränkningar av privatlivet och det för närvarande inte finns tillräcklig medvetenhet om dataskydd hos 
allmänheten, i synnerhet minderåriga, lärare och vårdnadshavare. De måste alla lära sig hur man 
använder tjänster med anknytning till data online och offline och hur man skyddar barnets rätt till 
integritet. Vidare händer det att vårdnadshavare ofta samtycker till behandling av barnets 
personuppgifter utan att vara fullt medvetna eller informerade, och barnen kan förfalska föräldrarnas 
samtycke. Sist, men inte minst, behövs denna rekommendation eftersom det inte finns någon 
ordentlig EU-omfattande upplysningskampanj rörande dataskydd som särskilt riktar sig till 
minderåriga, vårdnadshavare och lärare, trots att det är av avgörande vikt.  
 
9. ”Vi rekommenderar att det införs standardiserade integritetspolicyer och lättbegripliga, koncisa 
och användarvänliga samtyckesformulär som tydligt anger vilken databehandling som är strikt 
nödvändig och vilken som är frivillig. Vi rekommenderar att återtagande av samtycke bör vara 
enkelt, snabbt och permanent. Vi rekommenderar ett förbud mot att enheter begränsar sina 
tjänster mer än nödvändigt om det inte finns något samtycke till frivillig databehandling.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU:s nuvarande bestämmelser inte är tillräckligt precisa, 
återtagande av samtycke är en långdragen, tillfällig och komplicerad process, och pga. Att enheter 
inte har något intresse av att erbjuda sina tjänster till personer som vill få tillbaka sina 
dataskyddsrättigheter. 
 

Arbetsområde 2: Skydda demokratin och rättsstatsprincipen  

 
Underämne 2.1 Skydda rättsstatsprincipen  
 
10. ”Vi rekommenderar att förordningen om villkorlighet (2020/2092, som antogs 
den 16 december 2020) ändras så att den gäller samtliga överträdelser av rättsstatsprincipen 
snarare än enbart överträdelser som påverkar EU:s budget”. 
 Genom förordningen om villkorlighet tillåts indragning av EU-medel till medlemsstater som begår 
överträdelser av rättsstatsprincipen. Enligt den nuvarande formuleringen gäller detta enbart 
överträdelser som påverkar, eller riskerar att påverka, EU:s budget. Vidare är den nuvarande 
formuleringen i förordningen om villkorlighet egenskyddande av EU:s budget och av EU:s institutioner 
snarare än av medborgarna i de berörda medlemsstaterna. Vi rekommenderar därför att den 
nuvarande texten i förordningen ändras så att den omfattar alla överträdelser av rättsstatsprincipen.  
 
11. ”Vi rekommenderar att EU anordnar årliga konferenser om rättsstatsprincipen efter 
offentliggörandet av den årliga rapporten om rättsstatsprincipen (kommissionens mekanism för 
övervakning av medlemsstaternas efterlevnad av rättsstatsprincipen). Medlemsstaterna bör vara 
skyldiga att skicka socialt mångskiftande nationella delegationer till konferensen som inbegriper 
såväl medborgare som offentliganställda.”  
 
Denna konferens skulle främja en dialog mellan EU:s medborgare om frågor som rör 
rättsstatsprincipen samt en dialog mellan medborgare och experter som avfattar de årliga 
rapporterna om rättsstatsprincipen. Vi anser att deltagarna, i en anda av ömsesidig uppskattning och 
ömsesidigt utbyte, kan ta bästa praxis och de bästa idéerna med sig tillbaka till sina hemländer. Vidare 
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skulle konferensen ge en medvetenhet om och en förståelse av rättsstatsprincipen och resultaten av 
och processen bakom den årliga rapporten om rättsstatsprincipen. Den skulle även dra till sig 
mediernas uppmärksamhet samt låta medborgarna utbyta sina erfarenheter och jämföra dem mot 
resultaten i rapporten.  
 
Underämne 2.2 Skyddad och stärkt demokrati/Underämne 2.4 Medier och desinformation  
 
12. ”Vi rekommenderar att EU mer strikt verkställer sina konkurrensregler i mediesektorn för att 
säkerställa att mediepluralismen skyddas i alla medlemsstater. EU bör förhindra stora 
mediemonopol och politiska utnämningsprocesser för styrelser för mediekanaler. Vi 
rekommenderar även att EU:s kommande mediefrihetsakt inbegriper bestämmelser som 
förhindrar att politiker äger mediekanaler eller utövar ett starkt inflytande på deras innehåll.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom verkställandet av EU:s konkurrensregler främjar ett pluralistiskt 
medielandskap där medborgarna kan göra ett val. Eftersom kommissionen för närvarande håller på 
att utveckla en lag (mediefrihetsakten) för integritet på EU:s mediemarknad bör denna lag även spegla 
att mediekanaler inte bör ägas eller påverkas av politiker. 
 
Underämne 2.3 Säkerhet 
 
13. ”Vi rekommenderar att EU:s institutioner spelar en starkare roll med alla verktyg som de har till 
sitt förfogande, inbegripet nationella centrum för cybersäkerhet och Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa), för att skydda enskilda, organisationer och institutioner mot nya hot 
som kommer från brott mot cybersäkerheten och användningen av artificiell intelligens i kriminella 
syften. Vi rekommenderar vidare att de direktiv som kommer från EU och dess organ genomförs på 
ett korrekt sätt och sprids i alla medlemsstater.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom medborgarna känner sig hjälplösa och inte är medvetna om vad 
EU gör för att bekämpa dessa hot. Vi rekommenderar detta eftersom dessa hot är ett allvarligt 
nationellt och europeiskt säkerhetsproblem. Vi rekommenderar detta eftersom EU bör vara verkligt 
nyskapande på detta område. 
 
14. ”Vi rekommenderar att Europeiska unionen, i sina relationer med externa länder, först bör 
stärka gemensamma demokratiska värderingar inom sina gränser. Vi rekommenderar att endast 
efter att detta har uppnåtts kan Europeiska unionen vara en ambassadör för vår demokratiska 
modell i de länder som är redo och villiga att genomföra den, genom diplomati och dialog”. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste se till oss själva innan vi blickar utåt. Eftersom Europa kan 
och bör stödja medlemsstaterna att stärka sina demokratier. För det är också genom att föregå med 
gott exempel och stödja externa länders ansträngningar för demokrati som vi skyddar oss själva. 
 
 

Arbetsområde 3: Reformera EU  
 
Underämne 3.1 Institutionella reformer  
 
15. ”Vi rekommenderar att man ändrar namnen på EU-institutionerna för att förtydliga deras 
funktioner. Till exempel skulle Europeiska unionens råd kunna kallas för Europeiska unionens senat. 
Europeiska kommissionen skulle kunna kallas Europeiska unionens verkställande kommission”.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det för närvarande är svårt för medborgarna att förstå rollerna och 
funktionerna för varje institution i Europeiska unionen. Deras namn återspeglar inte deras funktioner. 
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Medborgarna kan inte förväntas särskilja Europeiska unionens råd, Europeiska rådet och Europarådet. 
Det är viktigt att undvika överlappning.  
 
16. ”Vi rekommenderar att man antar en vallag för Europaparlamentet som harmoniserar 
valvillkoren (röstningsålder, valdatum, krav för valkretsar, kandidater, politiska partier och deras 
finansiering). Europeiska medborgare bör ha rätt att rösta på olika partier på EU-nivå som var och 
en består av kandidater från flera medlemsstater. Under en tillräcklig övergångsperiod skulle 
medborgarna fortfarande kunna rösta på både nationella och transnationella partier”.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom Europeiska unionen behöver bygga upp en känsla av enhet, vilket 
skulle kunna uppnås genom ett verkligt enat val till Europaparlamentet. Detta gemensamma val 
kommer att hålla ledamöterna av Europaparlamentet ansvariga och att fokusera valkampanjen på 
gemensamma europeiska ämnen.  
 
Underämne 3.2 Beslutsfattande  
 
17. ”Vi rekommenderar att en onlineplattform skapas där medborgarna kan hitta och begära 
faktagranskad information. Plattformen bör vara tydligt kopplad till EU-institutionerna, bör 
struktureras efter ämnen och bör vara lättillgänglig (t.ex. inklusive en telefonjourlinje). 
Medborgarna bör kunna ställa kritiska frågor till experter (t.ex. akademiker, journalister) och få 
sakliga svar med källor”. 
 
Fri tillgång till faktauppgifter är av högsta värde för vårt samhälle, så medborgarna är välinformerade 
och skyddade mot falska nyheter och desinformation. Vi behöver en trovärdig och oberoende 
informationskälla som inte påverkas av politiska, ekonomiska och nationella intressen. Dessutom kan 
plattformen skapa en bro (dvs. en direkt relation) mellan medborgarna och EU. 
 
18. ”Vi rekommenderar att det i undantagsfall bör hållas en EU-omfattande folkomröstning om 
extremt viktiga frågor för alla europeiska medborgare. Folkomröstningen bör initieras av 
Europaparlamentet och bör vara rättsligt bindande”.  
 
Det borde finnas mer direkt inflytande från EU-medborgarna i viktiga beslut i EU-omfattande frågor. 
Folkomröstningar bör dock endast hållas under exceptionella omständigheter eftersom kostnaderna 
är för höga för att hålla dem regelbundet. Vi är medvetna om att denna rekommendation kan kräva 
en fördragsändring och anpassning av nationella konstitutioner. 
 
19. ”Vi rekommenderar att en multifunktionell digital plattform skapas där medborgarna kan rösta 
i onlineval och omröstningar. Medborgarna bör kunna ge sina resonemang bakom sin röst i viktiga 
frågor och lagstiftningsförslag som kommer från EU-institutionerna. Plattformen ska vara säker, 
allmänt tillgänglig och mycket synlig för varje medborgare”. 
 
Målet med denna plattform är att öka deltagandet i europeisk politik och underlätta medborgarnas 
tillgång till samråds- och röstningsprocesser. Befintliga verktyg och processer är inte tillräckligt synliga 
och det är därför vi behöver ett nytt integrerat verktyg för dessa olika funktioner. Mer deltagande 
leder till bättre beslut, mer förtroende bland europeiska medborgare och till att Europeiska unionen 
fungerar bättre överlag. 
 
20. ”Vi rekommenderar att röstsystemen i EU-institutionerna omprövas med fokus på frågan om 
enhälliga omröstningar. ”Omröstningsvikt” bör beräknas rättvist, så att små länders intressen 
skyddas”.  
 



 

Panel 2, session 3 - 10 
 

Den europeiska medborgarpanelen 2: ”Europeisk demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” 

Enhällig omröstning utgör en stor utmaning för beslutsfattandet i EU. Det stora antalet 
medlemsländer gör det mycket svårt att komma överens. Vid behov bör europeiska fördrag ändras 
för att ta upp frågan om enhällighet. 
 
Underämne 3.3 Närmare integration  
 
21. ”Vi rekommenderar EU att göra offentliga investeringar som leder till skapandet av lämpliga 
arbeten och till förbättring och harmonisering av livskvaliteten i hela EU, mellan medlemsstaterna 
och inom medlemsstaterna (dvs. på regional nivå). Det finns ett behov av att säkerställa tillsyn, 
transparens och effektiv kommunikation gentemot medborgarna vid genomförandet av offentliga 
investeringar och att låta medborgarna följa hela investeringsprocessen. Investeringar i livskvalitet 
inkluderar utbildning, hälsa, bostäder, fysisk infrastruktur, äldreomsorg och omsorg för personer 
med funktionsnedsättning, med hänsyn till varje medlemsstats behov. Ytterligare investeringar bör 
sträva efter att skapa en bra balans mellan lämpligt arbete och privatliv för att möjliggöra en 
hälsosam livsstil”.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom harmonisering av livsnivån i EU kommer att förbättra de 
ekonomiska framstegen i hela EU, vilket kommer att leda till ett enat EU. Detta är en grundläggande 
indikator för ytterligare integration av EU. Även om vissa av dessa mekanismer redan finns på plats, 
anser vi att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. 
 
22. ”Vi rekommenderar att man upprättar en gemensam grund, enligt en uppsättning ekonomiska 
indikatorer och indikatorer på livskvalitet, för alla medlemsstater, med samma möjligheter och med 
alla på samma nivå för att uppnå en gemensam ekonomisk struktur. Det är viktigt att upprättandet 
av en gemensam grund följer en tydlig och realistisk tidslinje som fastställs av institutionerna på 
rekommendation av experter. Experter bör också rådfrågas om hur en sådan gemensam ekonomisk 
struktur ska se ut. Det är också viktigt att indikatorer som definierar den gemensamma grunden 
definieras ytterligare med hjälp av experter”. 
 
Vi rekommenderar detta för om vi har ett rättvist EU kommer vi att få ett mer enat Europa. För att 
vara rättvis måste vi erbjuda lika möjligheter och en gemensam grund för hela EU. En gemensam 
ekonomisk struktur kan uppnås först när en gemensam grund är etablerad. 
 
23. ”Vi rekommenderar att man beskattar stora företag och inkomster från stora företag för att 
bidra till offentliga investeringar, och att man använder beskattningen för att investera i utbildning 
och utveckling i varje land (FoU, stipendier – Erasmus osv.). Det är också viktigt att fokusera på att 
eliminera förekomsten av skatteparadis i EU”.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det kommer att bidra till att förhindra skatteflykt och skapande av 
skatteparadis och för att hjälpa till med efterlevnad av lagstiftning. 
 
 

Arbetsområde 4: Bygga en europeisk identitet  
 
Underämne 4.1 Utbildning om demokrati  
 
24. ”Vi rekommenderar att utbildning om demokrati i Europeiska unionen bör sträva efter att 
förbättra och uppnå en minimistandard för kunskap i alla medlemsstater. Denna utbildning bör 
innefatta, men inte begränsas till, demokratiska processer och allmän information om EU vilket bör 
undervisas i alla EU:s medlemsstater. Denna utbildning bör kompletteras med en uppsättning olika 
koncept som lär ut den demokratiska processen, som bör engagera och vara åldersanpassad”.  
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Denna rekommendation och skälen som motiverar den är viktiga eftersom den, om den genomförs, 
kommer att leda till ett mer harmoniskt och demokratiskt liv i Europeiska unionen. Motiveringarna är 
följande: ungdomar skulle utbildas i demokratiska processer, denna utbildning skulle kunna begränsa 
populism och desinformation i den offentliga debatten, leda till mindre diskriminering, och slutligen 
utbilda och involvera medborgarna i demokratin utöver enbart deras skyldighet att rösta. 
 
25. ”Vi rekommenderar att befintliga och framväxande översättningstekniker som artificiell 
intelligens vidareutvecklas, förbättras och görs mer tillgängliga för att minska språkbarriärerna och 
stärka den gemensamma identiteten och demokratin i Europeiska unionen.”  
 
Denna rekommendation och skälen som motiverar den är viktiga eftersom den, om den genomförs, 
kommer att hjälpa att bygga en gemensam europeisk identitet genom att förbättra kommunikationen 
mellan medborgarna i alla medlemsstater. 
 
26. ”Vi rekommenderar att verifierbar information görs lättillgänglig, på ett begripligt sätt, för 
medborgarna via en applikation för mobila enheter för att förbättra transparens, offentlig 
överläggning och demokrati. Denna app skulle kunna sprida information om till exempel 
lagstiftning, diskussioner inom EU, fördragsändringar osv.”.  
 
Denna rekommendation och skälen som motiverar den är viktig eftersom den, om den genomförs, 
kommer att underlätta kommunikationen i form av mer informerade överläggningar mellan 
medborgarna i respektive medlemsstat, via en app som kan ha många olika funktioner. Den här appen 
ska utformas för att vara relevant för alla, samt för att stimulera ytterligare nyfikenhet och göra 
teknisk information mer tillgänglig och engagerande. Appen ska förstås som en kompletterande källa, 
som sprider information som officiellt verifierats direkt av EU för att öka förtroendet, transparensen 
i den offentliga debatten och för att hjälpa till att bygga en gemensam europeisk identitet.  
 
Underämne 4.2 Europeiska värden och en europeisk identitet  
 
27. ”Vi rekommenderar att EU skapar en särskild fond för interaktion online och offline (dvs. 
utbytesprogram, paneler, möten) av både kort och längre varaktighet mellan EU-medborgare, för 
att stärka den europeiska identiteten. Deltagarna bör vara representativa för samhället inom EU 
som skulle inkludera målgrupper utifrån olika kriterier, dvs. demografiska, socioekonomiska och 
yrkesmässiga kriterier. Målen för denna fond måste vara tydligt specificerade för att stimulera den 
europeiska identiteten och fonden måste utvärderas regelbundet”.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom denna typ av interaktion gör det möjligt för medborgarna att dela 
idéer, och längre diskussioner gör det möjligt för dem att förstå de olika kulturerna och dela 
erfarenheter, inklusive yrkeserfarenheter. Det behövs en EU-fond eftersom det är viktigt att alla kan 
delta, även de som normalt sett inte deltar. 
 
28. ”Vi rekommenderar att EU snabbt investerar i åtgärder mot desinformation, genom att stödja 
befintliga organisationer och initiativ, såsom uppförandekoden om desinformation och det 
europeiska observatoriet för digitala medier, och liknande initiativ i medlemsstaterna. 
Motåtgärderna skulle kunna vara t.ex. faktagranskning, att skapa kännedom om desinformation, 
att tillhandahålla lättillgänglig statistik, lämpliga sanktioner utifrån en rättslig ram mot dem som 
sprider desinformation, samt att gripa sig an källorna till desinformationen.”  
 
Denna rekommendation är viktig eftersom vilseledande information och desinformation med 
ursprung både i och utanför EU skapar konflikter mellan EU-medborgarna, polariserar samhället, 
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äventyrar demokratin och skadar ekonomin. Eftersom ämnet är så pass komplicerat behövs det 
betydande mänskliga och ekonomiska resurser. 
 
29. ”Vi rekommenderar 1) att EU oftare samverkar online och offline med sina medborgare (d.v.s. 
genom att direkt be om medborgarnas uppfattning i EU-frågor och skapa en användarvänlig 
plattform så att varje medborgare kan samverka med EU:s institutioner och tjänstepersoner), och 
2) att det, för att säkerställa att medborgarna kan delta i EU:s politiska beslutsprocess, framföra 
sina åsikter och få feedback, upprättas en stadga, uppförandekod eller riktlinjer för EU:s 
tjänstepersoner. Det bör finnas olika sätt att samverka, så att varje medborgare kan delta.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns åtskilliga sätt att ta kontakt med EU-institutionerna 
(onlineplattformar, representationsorgan) men att de inte är kända eller ändamålsenliga och saknar 
insyn. Det finns stora skillnader i tillgänglighet mellan länderna. Samverkan som sker oftare och är av 
bättre kvalitet ger EU-medborgarskapet en känsla av delaktighet. 
 
30. ”Vi rekommenderar att en europeisk identitet och europeiska värden (d.v.s. rättsstatsprincip, 
demokrati och solidaritet) bör få en särskild plats i migranternas integrationsprocess. Möjliga 
åtgärder kan t.ex. vara att upprätta program eller ge stöd åt redan befintliga (lokala) program för 
att uppmuntra social samverkan mellan migranter och EU-medborgare, eller engagera företag i 
programmen till stöd för integration av migranter. Samtidigt bör det inledas liknande program för 
att skapa kännedom bland EU-medborgarna om migrationsrelaterade frågor.”  
 
Denna rekommendation är viktig eftersom program för social integration kan vara till hjälp för 
migranter i deras nya liv och ge icke-migranter insikt i migranternas vardag. Om migranter lever i 
ghetton finns det ingen möjlighet att integrera dem i samhället i det aktuella landet och i EU. Det 
behövs en gemensam politik eftersom migranter som kommer in på EU:s territorium kan färdas till 
alla länder i EU. Lokala initiativ bör få stöd eftersom lokala styren använder medlen mer 
ändamålsenligt än fallet är på nationell nivå. 
 
Underämne 4.3 Informera om EU  
 
31. ”Vi rekommenderar att EU ger mer information och nyheter till EU-medborgarna. Man bör 
använda alla de medel som behövs, och samtidigt respektera mediernas frihet och oberoende. 
Medieföretagen bör förses både med resurser och med omfattande och pålitlig information om 
EU:s verksamheter och politik. EU bör garantera att informationen sänds ut på samma sätt i alla 
medlemsstater av nationella medier och EU-medier, och bör se till att medlemsstaterna 
uppmuntrar statliga sändningsbolag och statliga nyhetsbyråer att behandla EU-angelägenheter.” 
 
Vi rekommenderar detta eftersom majoriteten av EU-medborgarna, enligt våra personliga 
erfarenheter och uppgifter från Eurobarometern, får information genom traditionella medier (press, 
radio och TV) och att dessa kanaler för närvarande har mycket knapphändig information om EU. 
Medierna, i synnerhet de statliga, har en public service-funktion, och att rapportera om EU-frågor som 
berör EU:s befolkning är nödvändigt och oumbärligt för att fullgöra den funktionen. Vi 
rekommenderar att den information som släpps om EU i de olika medlemsstaterna är densamma, för 
att främja integration och undvika att varje land informerar om olika frågor på olika sätt. Att använda 
de redan befintliga mediekanalerna är lättare och inte så dyrt som att skapa en ny kanal, och resultatet 
blir detsamma. De kanaler som redan finns har också fördelen att medborgarna redan känner till dem. 
Ingen medborgare ska behöva välja mellan olika kanaler för att få tillgång till olika innehåll (från det 
egna landet eller EU). 
 
32. ”Vi rekommenderar att EU skapar och marknadsför flerspråkiga forum online och möten offline 
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där medborgarna kan inleda diskussioner med EU-representanter, oavsett ämne och oavsett vad 
frågan som tas upp har för geografisk omfattning. Dessa forum online och möten offline bör ha en 
fastställd kort tidsfrist inom vilken frågorna ska besvaras. All information om dessa platser bör vara 
centraliserad till en integrerad officiell webbplats med olika funktioner, en plats med vanliga frågor, 
möjlighet att utbyta idéer, förslag eller funderingar med andra medborgare samt en mekanism för 
att se vilka idéer som har mest stöd. Under alla omständigheter bör webbplatsen vara lättillgänglig 
och ha ett icke-byråkratiskt språk.” 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det medför en direktkanal mellan EU-medborgarna och EU-
representanterna, där de kan tala med varandra och engagera sig, så att medborgarna får enkel 
tillgång till information om EU och blir mer medvetna om den information som finns. Det kommer att 
skapa ett EU med mer insyn och öppenhet, och medborgarna får hjälp att dela med sig av sina problem 
och tankar, de får svar och politiska lösningar och kan engagera sig och utbyta perspektiv och 
erfarenheter med andra medborgare. 
 
33. ”Vi rekommenderar EU:s institutioner och representanter att använda ett mer lättillgängligt 
språk och undvika att använda byråkratiska termer i sin kommunikation, men att samtidigt ändå 
fortsätta att ge kvalitativ information grundad på expertis. EU bör också anpassa den information 
man ger medborgarna efter olika kommunikationskanaler och mottagarprofiler (t.ex. tidningar, TV, 
sociala medier). EU bör särskilt anstränga sig för att anpassa kommunikationen i digitala medier, 
för att kunna nå ut till fler unga.” 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU med lättförståelig information kan nå ut till fler EU-medborgare 
och inte bara de engagerade. Med särskilda nya och moderna verktyg inriktade på en särskild typ av 
publik kommer medborgarna lättare att förstå EU:s verksamheter och politik, särskilt de unga som 
inte känner sig särskilt nära EU eller knutna till EU.  

 
Arbetsområde 5: Öka medborgardeltagandet 

 
Underämne 5.1 Medborgardeltagande  
 
34. ”Vi rekommenderar att oberoende medborgarobservatörer finns med vid alla EU:s 
beslutsprocesser. Det bör finnas ett forum eller permanent organ med medborgarrepresentanter 
som har till uppgift att sända ut relevant och viktig information till alla EU-medborgare som 
definierade EU-medborgare. Dessa medborgare skulle ha kontakt med alla andra EU-medborgare 
och knyta an i båda riktningarna, vilket ytterligare skulle utveckla dialogen mellan medborgarna 
och EU:s institutioner.” 
 
Eftersom medborgarna uppenbart förtjänar att hållas informerade om alla tänkbara frågor, och för 
att se till att politikerna inte kan dölja vissa ärenden från medborgarna som de föredrar att dessa inte 
känner till. Detta skulle överbrygga klyftan mellan medborgarna och valda representanter genom att 
det bildas nya förtroendevägar. 
 
35. ”Vi rekommenderar att EU återöppnar diskussionen om en europeisk konstitution, i syfte att 
skapa en konstitution som är präglad av EU:s medborgare. Medborgarna bör kunna rösta om 
skapandet av en sådan konstitution.  För att undvika konflikt med medlemsstaterna bör det 
prioriteras i konstitutionen att mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar finns med. När 
man skapar denna konstitution bör det tas hänsyn till tidigare insatser som aldrig intog någon 
konstitutionell form.”     
 
Vi rekommenderar detta eftersom denna konstitution skulle få unga att engagera sig i politiken på 
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EU-nivå och motverka framväxten av nationalistiska krafter. Eftersom det skulle medföra en 
gemensam definition av vad som menas med demokrati i Europa, och säkerställa att detta införs på 
ett likvärdigt sätt i alla medlemsstater. Eftersom EU har gemensamma värden sett till demokrati och 
mänskliga rättigheter. Eftersom medborgarna genom detta skulle kunna ingå i beslutsprocessen, och 
identifiera sig mer som att de kommer från EU – när de har deltagit i processen.  
 
36. ”Vi rekommenderar att politiker mer ansvarsfullt företräder de medborgare de är valda att 
företräda. I synnerhet unga är särskilt främmande för politiken och blir inte tagna på allvar när de 
väl får vara med. Men främlingskapet är ett allmänt problem och folk i alla åldrar borde engageras 
mer än vad som nu är fallet.”  
 
Eftersom definitionen av demokrati behöver uppdateras. Vi behöver påminna oss om vad demokrati 
verkligen är. Demokrati handlar om att företräda folket (EU-medborgarna). Eftersom unga har fått nog 
av och är besvikna på politikerna, som de ser som en elit som inte delar deras uppfattningar. Därför 
bör människor inkluderas mer än vad som nu är fallet, på ett nyskapande och engagerande sätt. 
Utbildningssystemet, sociala medier och alla andra former av medier skulle kunna åstadkomma detta 
genom hela livscykeln och på alla språk. 
 
Underämne 5.2 Medborgardeltagande  
 
37. ”Vi rekommenderar att EU kommer närmare medborgarna på ett mer målinriktat sätt, vilket 
innebär att medlemsstaterna engageras i att framhäva medborgardeltagandet i EU. EU bör främja 
användning av mekanismer för medborgardeltagande, genom att utarbeta marknadsförings- och 
publicitetskampanjer. De nationella och lokala styrena bör vara skyldiga att ingå i den processen. 
EU bör garantera att plattformar för deltagardemokrati fungerar.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den plattform som redan finns behöver göras starkare och 
effektivare: det behövs mer feedback till EU från medborgarna och tvärtom. Det debatteras inte 
tillräckligt mycket inom EU, varken mellan medborgarna eller regeringarna.  Eftersom medborgarna 
inte lämnar in framställningar, antingen för att de inte känner till processen eller för att de inte tror 
att de skulle lyckas med en sådan framställan. 
 
38. ”Vi rekommenderar att EU skapar och genomför program för skolor om vilka mekanismer för 
deltagande som finns i EU. Dessa program bör ingå i skolornas läroplaner om det europeiska 
medborgarskapet och den europeiska etiken, med innehåll som är lämpligt för respektive ålder. Det 
bör också finnas program för vuxna. Det bör finnas program för livslångt lärande så att medborgarna 
kan öka sina kunskaper om medborgardeltagandet i EU.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är viktigt för våra barns framtid. Medborgarna vill veta hur de 
kan uttala sig. Det är viktigt att de känner till de exakta mekanismerna och hur de används, så att 
deras röster blir hörda av EU. Det är viktigt för att alla EU-medborgare ska kunna inkluderas jämlikt. 
Som EU-medborgare behöver vi veta hur vi använder våra rättigheter. I egenskap av EU-medborgare 
har vi rätt till denna kunskap. 
 
Underämne 5.3 Medborgardeltagande  
 
39. ”Vi rekommenderar att Europeiska unionen håller medborgarförsamlingar. Vi rekommenderar 
starkt att de utvecklas genom en juridiskt bindande och obligatorisk lag eller förordning. 
Medborgarförsamlingarna bör hållas var 12:e–18:e månad. Medborgarnas deltagande bör inte vara 
obligatoriskt utan bör uppmuntras, och församlingarna bör anordnas med begränsade 
mandatperioder. Deltagarna måste väljas slumpmässigt, med representativitetskriterier, och inte 
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företräda någon organisation och inte heller uppmanas att delta i församlingarna på grund av sin 
yrkesroll. Vid behov ska det finnas stöd från sakkunniga så att församlingsdeltagarna får tillräcklig 
information för överläggningar. Beslutsfattandet ska ligga hos medborgarna. EU måste säkerställa 
att politikerna åtar sig att genomföra de medborgarbeslut som tas i medborgarförsamlingarna. Om 
medborgarnas förslag ignoreras eller uttryckligen avvisas, måste EU-institutionerna kunna ställas 
till svars för det och motivera ett sådant beslut.” 
 
Vi rekommenderar att medborgarförsamlingar genomförs eftersom medborgarna ska känna att de 
kommer närmare EU-institutionerna och bidrar direkt till besluten tillsammans med politikerna, så att 
de i högre grad upplever en tillhörighet och direkt verkan. Dessutom vill vi att politiska partier och 
deras valprogram ska ha ansvarsskyldighet gentemot medborgarna. 
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Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationer? 

A. En översikt över session 3  

 

· Alla hälsas välkomna och agendan
presenteras

· Bidrag från plattformen
· Beskriva målen och processen

Omvandla riktningar till
rekommendationer

· Arbeta med huvudbudskapen för
plenarförsamlingen

· Medborgare läser och prioriterar
riktningarna

· Experter och faktagranskare
svarar på frågor

Få feedback från andra
undergrupper och färdigställa

rekommendationer

· Röstrekommendationer
· Avslutande kommentarer

· Färdigställande av
huvudbudskapen

Medborgare börjar omvandla
riktningar till rekommendationer

PLENAR-
FÖRSAMLING

ÖPPET 
FORUM

UNDERGRUPP

- Återanknyta och göra sig klar
- Prioritera riktningar
- Börja omvandla riktningar till
rekommendationer

- Omvandla riktningar till
rekommendationer
- Färdigställa rekommendationer

- Arbeta med huvudbudskapen för
konferensens plenarförsamling
- Röstrekommendationer

SESSION 3

DAG 1          DAG 2                 DAG 3
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B. System för att utarbeta rekommendationer  

STEG 1: RIKTNINGAR

STEG 2: KLUSTRING

STEG 3: PRIORITERA FEM KLUSTER

STEG 4: 
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C. Detaljerad beskrivning av utarbetandet av rekommendationer 

Plenumförsamling 1 

Mål: Återanknyta som en panel och göra sig klar för session 3 

Alla hälsas välkomna Ordet till medborgarna Plattformsuppdatering Helgens dagordning Introduktion 
till sessionens metodik 

Öppet forum 1 

Mål: Prioritera riktningar 

Läsa riktningar och hålla informella diskussioner i rum (ingen tolkning) Prioritera riktningar med 
klistermärken Varje medborgare fick 50 klistermärken (tio gröna för arbetsområde 1, tio röda för 
arbetsområde 2, tio blå för arbetsområde 3, tio gula för arbetsområde 4, tio lila för arbetsområde 5) 
och  prioriterade upp till tio riktningar, per arbetsområde. Varje medborgare fick fem svarta 
klistermärken var och prioriterade de riktningar som deras egen undergrupp utarbetade.  

Arbets-
område 1
Säkerställa 

rättigheter och 
icke-

diskriminering

Underämne 1.1
Icke-

diskriminering

 

Arbets-
område 2

Skydda 
demokratin och 

rättsstats-
principen

Underämne 2.2
Skydda och stärka 

demokratin

 

Arbets-
område 3

Reformera EU

Underämne 3.1
Institutionella 

reformer

 

Arbets-
område 4
Bygga en 
europeisk 
identitet

Underämne 4.3
Informera om EU

 

Arbets-
område 5

Öka medborgar-
deltagandet

Underämne 5.1
Medborgar-
deltagande

 

1.1.1.1
Enhetliga regler måste tillämpas lika i alla 

EU-länder och övervakas av EU. Det är just 
de sårbara som behöver mer skydd.

001

 

2.3.4.1
EU bör stärka sitt åtagande att exportera sin 

demokratimodell och sina värden utanför 
sina gränser. Inte med vapen utan med 

diplomati, genom att utbyta bästa praxis 
internationellt och genom att öka 

medvetenheten. 

044

 

3.1.1.2
Bland EU:s anslutningskriterier bör kriteriet 

om värden och demokrati ges prioritet 
(jämfört med ekonomisk utveckling).

054

 

4.2.4.1
Förbättra skatteuppbörden från stora 

multinationella företag. Ta itu med 
problemet med skatteparadis.

095

 

5.2.3.1
Få kommuner och lokala och regionala 

enheter att uppmuntra medborgare och 
främja deras deltagande i EU:s 

beslutsmekanismer. Särskilt involvera skolor 
och ungdomar. Inte glömma de vuxna.

116
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Arbetet i undergrupp 1 

Mål: Börja omvandla riktningar till rekommendationer 

Lördagen den 11 december 2021 

Arbetet i undergrupp 2 

Mål 1: Omvandla riktningar till rekommendationer 

Samma metod som i arbetet i undergrupp 1 tillämpades. 

Mål 2: Ge/ta emot feedback till andra undergrupper från samma arbetsområde. 

Mål 3: Ge/ta emot feedback från andra undergrupper från andra arbetsområden. 

Samma metod som tidigare användes. 

Mål 4: Färdigställa rekommendationer 

I denna sista fas gjordes ett försök att integrera feedback från de andra undergrupperna och från 
faktagranskning. Undergrupperna färdigställde sina rekommendationer. 

Söndag den 12 december 2021 

Öppet forum 2 

Mål: Arbeta med huvudbudskap till konferensens plenarförsamling 

Gruppen med 20 panelföreträdare till konferensens plenarförsamling arbetade också mellan 
sessionerna för att ta fram huvudbudskapen. För att göra detta genomförde de intervjuer med andra 
deltagare för att försöka förstå dessa meddelanden och för att kunna kommunicera panelens resultat 
på ett enkelt sätt. Huvudbudskapen bör återspegla rekommendationerna och motiveringarna till dem. 

Plenumförsamling 2 

Mål: Röstrekommendationer 

Instruktioner till deltagarna: 

 

1. Tryck på en knapp på surfplattan 

 

2. Skanna en QR-kod för att 

komma åt länken till 

formuläret med 

 

3. Kontrollera din PIN-kod 

(Personal Identification 

Number) som finns bakom 

surfplattan 
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arbetsområdets 

rekommendationer 

 

4. Skriv in PIN-koden i 

formuläret 

 

 

5. Rösta med tumme upp eller 

tumme ned för var och en av 

rekommendationerna i varje 

arbetsområde och skicka 

 
 
 
 
 
 
6. Rekommendationerna med 
70 % eller fler tummar upp från 
de avgivna rösterna antas. 
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Bilaga II: Bidrag från experter och faktagranskare till stöd för faktagranskningen 

Experternas och faktagranskarnas bidrag samordnades av det så kallade kunskaps- och 
informationscentrumet – KIKK, som består av medlemmar av det gemensamma sekretariatet och 
överläggningsgruppen, med stöd av postdoktorander från Europeiska universitetsinstitutet. Varje 
gång deltagare, moderatorer, observatörer eller deltagande experter upptäckte ett behov av 
klargörande av fakta meddelades detta till KICK, som vidarebefordrade frågan till lämplig expert 
och/eller faktagranskare. 

Ett antal experter på plats och online följde undergruppernas överläggningar för att kunna göra en 
faktagranskning. Dessutom fanns experter från de tre institutionerna tillhanda för att besvara frågor 
som behövde faktagranskas inom deras respektive expertområden, särskilt när det gäller redan 
befintliga lagstiftningsinstrument och andra politiska instrument.  

Experter och faktagranskare ombads att svara väldigt snabbt genom att lämna en så tydlig text som 
möjligt som moderatorerna kunde vidarebefordra till deltagarna efter godkännande från KICK. 

Förteckning över experter på plats och online: 

Experter för arbetsområde 1 – Säkerställa rättigheter och icke-diskriminering 

 

• Costanza Hermanin, Policy Leader Fellow vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens 

• Hielke Hijmans, ordförande för tvisteavdelningen/styrelsemedlem vid den belgiska 

dataskyddsmyndigheten  

 

Experter för arbetsområde 2 – Skydd av demokrati och rättsstatsprincipen 

 

• Carlos Closa Montero, professor, Europeiska universitetsinstitutets skola för 

gränsöverskridande styrelseformer/IPP-CSIC, Spanien 

• Paul Blokker, biträdande professor i sociologi, universitetet i Bologna 
• Raphael Bossong, Tysklands institut för utrikes- och säkerhetspolitik 

• Elda Brogi, professor vid Europeiska universitetsinstitutets centrum för mediepolitik och 

mediefrihet. Ledamot av styrelsen för Edmo, det europeiska observatoriet för digitala medier 

 

Experter för arbetsområde 3 – Reformera EU 

 

• Katrin Auel, chef för forskningsgruppen European Governance, Public Finance and Labour 

Markets vid Institut für Höhere Studien, Wien 

• Corinna Stratulat, European Policy Center, chef för programmet för europeisk politik och 

europeiska institutioner och överordnad analytiker 

• Ariadna Ripoll Servent, professor i Europeiska unionens politik vid Salzburg Center of 

European Union Studies (SCEUS) och vid institutionen för statskunskap och sociologi vid 

universitetet i Salzburg 

• Diane Fromage, Marie Sklodowska-Curie, forskare vid Sciences Po Law School, Paris  

• Kalypso Nicolaïdis, professor vid skolan för europeiska och gränsöverskridande styrelseformer 

och professor i internationella förbindelser vid universitetet i Oxford 

• Ulrike Liebert, Jean Monnet-professur i europeiska studier, universitetet i Bremen 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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Experter för arbetsområde 4 – Bygga europeisk identitet 

 

• Hans-Jörg Trenz, professor i kultur- och kommunikationssociologi vid Scuola Normale 

Superiore i Pisa/Florens, Italien 

• Antoine Godbert, tidigare chef för Erasmusbyrån i Bordeaux, medlem av Cercle Erasmus 

 

Experter för arbetsområde 5 – Öka medborgardeltagandet 

 

• Alberto Alemanno, professor i EU-rätt och EU-politik vid HEC Paris 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmann-stiftelsen  

 

 

Bilaga III: Andra rekommendationer som panelen övervägde och som inte godkändes 

Arbetsområde 1 Säkerställa rättigheter och icke-diskriminering  
 

Underämne 1.1 Icke-diskriminering/Underämne 1.2 Jämställdhet  
 
”Vi rekommenderar att EU aktivt inkluderar minoriteter i det politiska beslutsfattandet om centrala 
aspekter på institutioner i staterna (t.ex. polis och icke-statliga organisationer). Vi rekommenderar 
att EU upprättar en rådgivningspanel, direktvald av minoriteter. Den bör framför allt vara 
sammansatt av representanter för minoriteter, och icke-statliga organisationer bör också närvara.  
Den bör vara med och forma den utbildning som tjänstemän får i att observera minoriteters behov. 
Organet bör ha vetorätt i minoritetsfrågor.” 
 
Vi rekommenderar detta eftersom minoriteternas röster inte hörs tillräckligt. De bör tala för sig själva, 
beslutsamt och professionellt, och därför har vi kombinerat representation med omröstning och 
sakkunskap. 
 
Arbetsområde 2: Skydda demokratin och rättsstatsprincipen  
 
Underämne 2.2 Skydda och stärka demokratin/Underämne 2.4 Medier och desinformation  
 
”Vi rekommenderar att det inrättas en byrå för att övervaka audiovisuella medier, tryckmedier och 
digitala medier på EU-nivå. Denna byrå bör övervaka att nationella medieföretag följer en opartisk 
och objektiv process när de producerar sitt material. För att förhindra desinformation bör byrån ta 
fram ett betygsättningssystem för nationella medieföretags tillförlitlighet. Detta 
betygsättningssystem bör vara enkelt att förstå för medborgarna.”  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi behöver utvärdera medierna och hur tillförlitliga de är, men även 
mediemångfalden i EU-länderna. En EU-byrå skulle vara mest objektiv i detta avseende. Med ett 
betygsättningssystem kan dessutom medborgarna göra informerade val och medieföretagen får 
incitament att förmedla tillförlitliga nyheter. Om betygsättningssystemet visar sig otillräckligt för att 
säkerställa medieföretagens tillförlitlighet, bör byrån också få befogenhet att utfärda sanktioner. 
 
Arbetsområde 5: Öka medborgardeltagandet 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Underämne 5.1 Medborgardeltagande  
 
”Vi rekommenderar att det inrättas ett representativt medborgarorgan för att diskutera och 
verkligen bidra till beslutsfattandet varje gång det ska tas beslut på EU-nivå i en fråga som är av 
större betydelse för EU-medborgarna (vilket avgörs av medborgarna, möjligen genom 
undersökningar). Organet bör vara en mångsidig grupp med ca 100 medborgare från samtliga EU-
länder, med lika representation för varje land. Det bör vara en roterande grupp där ledamöterna 
byts ut regelbundet.”  
 
Eftersom det är viktigt att undvika problem som t.ex. korruption som kan uppstå i ett permanent 
representativt organ, och det är avgörande att ett sådant organ har lika representation från alla länder 
för att undvika orättvis beslutande makt. Eftersom man genom detta arbetssätt skulle undvika 
svårigheter i samband med konstanta sammankomster eller distansteknik. 
 
 
 
 

Bilaga IV: Klustrade riktningar3 

Arbetsområde 1 Säkerställa rättigheter och icke-diskriminering 

Underämne 1.1 Icke-diskriminering 

1. 1.1.1.1 riktning: Enhetliga regler måste tillämpas lika i alla EU-länder och övervakas av EU. Det är just 
de sårbara som behöver mer skydd. 

 
2. 1.1.1.2 riktning: Minoriteter måste involveras i större utsträckning och vara bättre representerade. De 

bör involveras i utarbetandet av lagar och samhället måste bli bättre på att lyssna på dem.  
1.1.1.3 riktning: Företrädare för minoriteter bör ha en solid representation som de själva bestämmer 
över vid EU:s institutioner 
1.1.2.4 riktning: Det behövs bättre strukturer så att minoriteter kan delta aktivt. 
2.3.2.3 riktning: EU bör förbättra integrationen, mångfalden och öka synligheten, utrymmet och stärka 
rösten för personer som tillhör minoriteter, eftersom de inte är tillräckligt representerade i offentliga 
och privata institutioner och i evenemang på nationell och europeisk nivå. I dag är offentliga och privata 
organisationer fortfarande alltför homogena och uppvisar fortfarande för liten mångfald och 
integration.  
 

3. 1.1.1.4 riktning: En realistisk bild av minoriteter måste visas i skolorna, rädslor måste bemötas, 
information måste ges med fakta och dialog med minoriteter måste etableras. Detta gäller även 
arbetsplatser. Detta måste understödjas av en lag.   
2.3.2.2 riktning: EU bör driva på de nationella regeringarna att införa utbildning mot våld i skolor, såsom 
lektioner om respekt för etniska och religiösa minoriteter, men även sexual- och 
jämställdhetsundervisning, eftersom det är direkt kopplat till problemet med sexuella övergrepp, våld 
och homofobi.   
2.3.2.4 riktning: EU bör investera resurser i stöd till god praxis för att bekämpa våld som förekommer i 
medlemsstaterna. Till exempel genom stöd till offentliga och privata stödcentrum som finns i olika 
länder. 
2.3.2.1 riktning:  EU bör ha en starkare roll för att säkerställa hbti-personers säkerhet mot våld och 
diskriminering.  

 
3  I klusterprocessen var det tre riktningar som av misstag inte kom med i förteckningen: 5.3.1.1 riktning: Främja 
utbildning i deltagande (på EU-nivå). 1.2.2.4 riktning: EU måste hjälpa till att tänka om när det gäller konstruktioner av 
manlighet och kvinnlighet. 1.2.2.1 riktning: Kulturstrid, erkänna och förstå privilegiet att vara ”man” så att medvetenheten 
om konsekvenserna av att vara kvinna ökar. Medborgarna informerades om detta.  
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2.3.2.5 riktning: När det gäller utbildning och medvetenhet om våld får vi inte bara fokusera på barn, 
utan även på befolkningen i allmänhet. 

 
4. 1.1.2.3 riktning: Mer data om diskriminering måste samlas in i medlemsstaterna. Det kräver också 

effektiv rapportering, där staterna är skyldiga att samla in och vidarebefordra uppgifter om 
diskriminering. Uppgifterna bör anonymiseras och offentliggöras. Dessutom bör det finnas tillgång till 
hjälp. Flerfaldig diskriminering måste också vara tydlig på plattformen (det måste finnas kontroll mot 
övergrepp).  
1.2.3.3 riktning: Sanktioner bör tillämpas vid diskriminering.  
 

5. 1.1.3.1 riktning: EU bör förbättra tillgången till arbetsmarknaden för yngre och äldre och minska 
diskrimineringen. 
 

6. 1.1.3.2 riktning: Sänka rösträttsåldern till 16 
 

Underämne 1.2 Jämställdhet 

7. 1.2.1.1 riktning: Utbildning krävs när kvinnor återvänder från föräldraledighet.  
 

8. 1.2.1.2 riktning: Distansarbete gör det lättare för kvinnor att utveckla sina karriärer, särskilt när de 
måste ta hand om sina barn.  
 

9. 1.2.1.3 riktning: Ensamstående föräldrar bör ha möjlighet att arbeta färre timmar för att kunna ägna 
sig åt familjen.  
 

10. 1.2.1.4 riktning: Företagen behöver fler förskolor för att underlätta de anställdas balans mellan 
arbetsliv och privatliv. 1.2.1.5 riktning: Pappors föräldraledighet bör vara mer attraktiv  
1.2.5.2 riktning: Män bör dela ansvar som traditionellt alltid har tilldelats kvinnor.  
 

11. 1.2.3.1 riktning: Vi måste också erkänna andra problem som människor kämpar med, såsom 
funktionsnedsättningar.  
 

12. 1.2.3.2 riktning: Inrättande av en EU-plattform där människor lättare kan få tillgång till rättslig prövning 
och rådgivning, såsom en ombudsman. 
 

13. 1.2.4.1 riktning: Den kulturkamp som nämns ovan bör också ta itu med de övergrepp och hot som 
kvinnor upplever från en familjemedlem eller partner.  
 

14. 1.2.5.1 riktning: Anonyma arbetsintervjuer, så att kön inte är en faktor i urvalet. Intervjuer skulle också 
kunna spelas in så att man kan kontrollera att de är effektiva.  
1.2.5.4 riktning: För att undvika diskriminering bör arbetsförmedlingar ansvara för anställning. 
 

15. 1.2.5.3 riktning: EU:s rättsliga ram för att ta itu med kränkningar av arbetstagarnas rättigheter. EU bör 
se till att medlemsstaterna genomför reglerna mot diskriminering så att vi kan uppnå jämställdhet. 
Juridisk rådgivning från EU för att hjälpa till att bekämpa diskriminering. 
 

16. 1.2.5.5 riktning: Införa mer flexibla arbetstider.  
 

Underämne 1.3 Skydda de mänskliga rättigheterna och naturens och djurs rättigheter 

17. 1.3.1.2 riktning: Utbildning och kommunikation skulle kunna vara en annan mer hållbar inriktning för 
att hjälpa till att sprida perspektiv på rättigheter och friheter och upprätthålla ett enat EU.  
2.1.2.4 riktning: Fortlöpande och konsekvent införliva information om EU:s 
värden/medborgarskap/struktur osv. i skolornas läroplaner på alla utbildningsnivåer. Investera i 
europeisk medborgarutbildning.  



 

Panel 2, session 3 - 25 

Den europeiska medborgarpanelen 2: ”Europeisk demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” 

 
18. 1.3.2.1 riktning: Stärka mandatet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter med 

verktyg som skyddar sårbara individer och minoriteter i alla medlemsstater. 
 

19. 1.3.2.2 riktning: Oberoende och kapacitetsuppbyggnad för medier och journalister skulle kunna bidra 
till att säkerställa en balanserad rapportering om exempelvis minoriteter och migranter, spegla de 
positiva sidorna och minska överdrivna stereotyper av migranter och flyktingar.  
 

20. 1.3.3.1 riktning: EU bör fastställa gemensamma bestämmelser om skydd av djurs välbefinnande inom 
jordbruket 
1.3.3.3 riktning: En riktning skulle kunna vara att på EU-nivå sluta subventionera en stor del av 
jordbruksmarknaden som producerar och föder upp djur som en del av massproduktion under dåliga 
djurskyddsförhållanden.  
 

21. 1.3.3.2 riktning: Djurs rättigheter är underordnade i förhållande till frågor om mänskliga rättigheter och 
miljöskydd. 
 

22. 1.3.3.4 riktning: Att beskatta klimatnegativa faktorer såsom metan och koldioxidutsläpp från 
jordbruket och harmonisera beskattningen för att uppmuntra lokal köttproduktion som en annan 
riktning skulle gynna klimatet och minska långa transporter av djur. 

 

Underämne 1.4 Rätten till integritet 

23. 1.4.1.1 riktning: Regelbunden granskning av onlinetjänster för att förhindra och kontrollera 
överträdelser och/eller missbruk av integritetsrättigheter/dataskydd.  
1.4.1.2 riktning: Utdöma böter för företag som bryter mot och missbrukar 
integritetsrättigheter/dataskydd, Böterna bör stå i proportion till företagets marknadsvärde.  
 

24. 1.4.2.1 riktning: Få leverantörer att dela användarvänlig och lättbegriplig dokumentation och 
godkännandeförfrågningar om dataskydd med användare. 
1.4.2.2 riktning: Öka medvetenheten om förekomsten av nationella organ och EU-organ med ansvar 
för dataskydd. 
2.3.3.4 riktning: EU bör erbjuda mekanismer för att skydda personuppgifter som kan vara lättillgängliga 
för alla medborgare.  
 

25. 1.4.3.1 riktning: Förhindra att webbplatser delar information om ”cookies” med tredje part.  
 

26. 1.4.3.2 riktning: Se över och uppdatera den nuvarande lagstiftningen så att användningen av data står 
i proportion till de faktiska behoven. 
1.4.3.3 riktning: Inleda en specifik beslutsprocess som omfattar hela EU för att få klarhet i avvägningen 
mellan utbyte av data och förebyggande av missbruk av denna (med lämplig åtskillnad för varje specifik 
sektor, t.ex. hälsa, säkerhet osv.).  

 
27. 1.4.4.1 riktning: Tillåta EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna i syfte att garantera att alla EU-medlemsstater 
respekterar rätten till integritet och dataskydd på samma sätt 
 

28. 1.4.5.1 riktning: Tillhandahålla tydligare och striktare regler om minderårigas användning av sociala 
medier för att förhindra att de utsätts för integritetsrisker. 
1.4.5.2 riktning: Särskilda skolprogram. 
2.3.3.2 riktning: Utbildning och förebyggande är en prioritering. EU bör investera resurser i 
medlemsstaterna för att utbilda och öka elevers medvetenhet för att skydda deras personuppgifter. 
2.3.3.3 riktning: EU bör främja medborgarnas medvetenhet och använda informationskampanjer om 
skydd av personuppgifter. 
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Arbetsområde 2: Skydda demokratin och rättsstatsprincipen 

Underämne 2.1 Skydda rättsstatsprincipen 

29. 2.1.1.1 riktning: EU bör uppmana medlemsstaterna att aktivt ta itu med detta inom sina nationella 
jurisdiktioner. 
 

30. 2.1.1.2 riktning: EU bör vidta åtgärder för att motverka att anonymitet används som vapen (när 
anonymitet används för att möjliggöra oetiska metoder vid publicering). 
 

31. 2.1.2.1 riktning: EU bör investera i gräsrotsinsatser för att stärka de demokratiska värderingarna i 
medlemsstaterna. 
 

32. 2.1.2.2 riktning: EU bör investera i åtgärder (projekt) som främjar samarbete och utbyte mellan olika 
grupper/regioner/nationer. 
 

33. 2.1.2.3 riktning: Skapa icke-dömande områden där länder kan lära av varandra i syfte att förbättra sina 
demokratiska metoder. 
 

34. 2.1.3.1 riktning: Skapa transnationella, europeiska politiska partier som alla europeiska politiker skulle 
kunna ansluta sig till.  
 

35. 1.1.2.1 riktning: Det behövs tydliga EU-sanktioner mot medlemsstater som verkställs effektivt och 
fungerar avskräckande. En möjlighet är att annullera EU-medel. 
1.3.1.1 riktning: Kombinera sanktioner och bonussystem och definiera medlemsstatsgrupper i enlighet 
med deras nivå i fråga om genomförda mänskliga rättigheter, friheter och jämlikhet.  
2.1.4.1 riktning: EU bör i första hand sträva efter en vänskaplig dialog med stater som inte följer 
bestämmelserna. Som ett andra steg bör artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen användas. 
Slutligen bör EU-medel dras tillbaka från stater som inte uppfyller kraven. 
2.2.2.2 riktning: Vi måste ha ett gemensamt regelverk. Om detta regelverk inte respekteras kan vi 
använda sanktioner.  
4.2.1.4 riktning: Verkställa sanktioner bara som en sista utväg. Om allt annat misslyckas – inklusive 
dialog. Ha en ram och sekvens för användning av sanktioner. 

 

Underämne 2.2 Skydda och stärka demokratin 

36. 2.2.1.1 riktning: Det behövs en gemensam grund för att förstå och identifiera fall av korruption. När är 
lobbyverksamhet lämplig och när blir det korruption?  
2.2.1.2 riktning: Skydda dem som bekämpar korruption. Det är nödvändigt att skydda dem och sedan 
skydda den process genom vilken vi kan göra det. Vi bör identifiera hur vi kan göra detta. 
4.2.4.3 riktning: Bättre regler för lobbyverksamhet i EU för att minska förlust av pengar på grund av 
korruption 
 

37. 2.2.3.1 riktning: Alla EU-länder bör åläggas att införa en europeisk minimiinkomst, men också en 
europeisk minimilön för ett anständigt liv. Ett stöd till människor som behöver återintegreras på 
arbetsmarknaden.  
2.3.5.2 riktning: EU bör införa en minimilön på EU-nivå.  

 

Underämne 2.3 Säkerhet 

38. 2.3.1.1 riktning: Frågan om balans mellan säkerhet och rättigheter, särskilt yttrandefrihet, är ett 
centralt problem för säkerheten, men också ett mycket komplicerat problem att ta itu med. Som 
medborgare är det svårt att inta en ståndpunkt. 
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39. 2.3.1.2 riktning: Vi vet att säkerhetshot är allvarliga, men vi anser att EU bör undvika att vidta 
auktoritära åtgärder och i stället arbeta mer förebyggande och avskräckande. 
 

40. 2.3.1.3 riktning: EU bör samarbeta med de stora webbföretagen och sociala nätverk (Facebook, Google 
och Twitter) och med polisen i olika medlemsstater, för att avskräcka dem som publicerar farligt 
innehåll och genomföra polisutredningar av ursprunget till detta farliga innehåll och hotnivån.  
 

41. 2.3.2.6 riktning: EU bör uppmuntra medlemsstaternas utbildningsministerier att garantera psykologiskt 
stöd i skolor för alla barn och familjer och inte bara för dem som behöver det eller som behandlas av 
socialarbetare. 
 

42. 2.3.3.1 riktning: Tillämpa och följa den allmänna dataskyddsförordningen för dataskydd.  

 
43. 2.3.3.5 riktning: EU:s institutioner och medlemsstater bör samordnas mer för att skydda sina 

medborgare, sin demokrati och sina värden mot de nya hot som kommer utifrån, såsom cybersäkerhet 
och kriminell användning av artificiell intelligens.  
 

44. 2.3.4.1 riktning:  EU bör stärka sitt åtagande att exportera sin demokratimodell och sina värden utanför 
sina gränser. Inte med vapen utan med diplomati, genom att utbyta bästa praxis internationellt och 
genom att öka medvetenheten. 
 

45. 2.3.4.3 riktning: EU bör stärka sin samordning för att effektivisera dialogen, medlingen och 
förhandlingarna med grannländerna i gränsfrågor. 
 

46. 2.3.5.1 riktning: Skydda EU-medborgarna mot arbetsolyckor och förhindra ohälsosamma eller farliga 
arbetsmiljöer.  
 

47. 2.3.6.1 riktning: EU bör göra mer för att införa insyn i banker och finansiella transaktioner. 
 

48. 2.3.7.1 riktning: Det är nödvändigt att EU-institutionerna gör mer för att kontrollera och begränsa de 
strukturella fenomenen terrorism och organiserad brottslighet.  
 

49. 2.3.7.2 riktning: Vi föreslår att en europeisk byrå för kampen mot terrorism och organiserad 
brottslighet (inklusive maffiaorganisationer och nya former av organiserad brottslighet såsom 
internationella gäng) inrättas. 
 

50. 2.3.7.3 riktning: Inrätta en riktig europeisk polis. 
 

Underämne 2.4 Medier och desinformation. 

51. 2.4.1.1 riktning: Politiker bör inte kunna äga aktier i medierna.  
2.4.1.2 riktning: Det finns ett behov av en europeisk kontrollprocess för att bevisa opartiskheten hos 
medieföretag som finansieras av politiker.  
2.4.1.3 riktning: Vi måste skapa ett utrymme för neutrala nyheter. Nyheter som inte längre tar emot 
känslomässiga kopplingar.  
2.4.2.1 riktning: Det finns ett behov av en europeisk kontrollprocess för att bevisa nyheternas 
opartiskhet och objektivitet. Vi måste skapa ett utrymme för neutrala nyheter.  
3.2.2.1 riktning: Det skulle kunna finnas ett poängsystem eller ett mått som utvärderar trovärdigheten 
hos nyhetsförmedlare och i den information som publiceras av EU (artiklar som har visat sig vara falska 
osv. som mått). 5.1.2.6 riktning: Separera politik och medier och kontrollera denna separation. Bland 
annat bör partier inte äga medieplattformar. 
 

52. 2.4.2.2 riktning: Det är nödvändigt att nya användare får bättre utbildning för att förstå detta 
informationsutrymme. Vi måste utbilda barn redan i skolan och få dem att förstå hur nyheter blir till. 
Det finns en informationsanalfabetism och vi måste arbeta med detta problem. Vi behöver 
medieutbildning.  
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2.4.3.1 riktning: Vi behöver utbildning i skolorna i denna fråga och utbilda ungdomar när det gäller att 
få ordentlig information. 
2.4.3.2 riktning: Vi behöver fler utbildningsevenemang. Evenemang som särskilt ägnas åt medborgare 
som bor på landsbygden, genom vilka de kan förstå informationsflödet.  

 
 

Arbetsområde 3: Reformera EU 

Underämne 3.1 Institutionella reformer 

 
53. 3.1.1.1 riktning: Öka insynen i skälen till att vissa kandidatländer får ansluta sig till EU och andra inte. 

 
54. 3.1.1.2 riktning: Bland EU:s anslutningskriterier bör kriteriet om värden och demokrati ges prioritet 

(jämfört med ekonomisk utveckling). 
 

55. 3.1.2.1 riktning: Öka EU:s stöd till kandidatländerna så att de kan stärka sina institutioner och 
ekonomier (på ett sätt som övervakas noga av EU). 
 

56. 3.1.3.1 riktning: EU-medborgare bör ha rätt att rösta på gränsöverskridande partilistor under val till 
Europaparlamentet (antingen en enda gränsöverskridande vallista eller två listor – en nationell och en 
gränsöverskridande). 
 

57. 3.1.5.1 riktning: Det bör göras en omfattande översyn av Europeiska unionen och Europeiska unionens 
institutioners befogenheter. 
 

58. 3.1.5.2 riktning: Fler befogenheter bör tilldelas de EU-institutioner som väljs direkt av EU-medborgarna. 
 

59. 3.1.6.1 riktning: EU-institutionerna bör döpas om så att deras namn blir mindre förvirrande för 
medborgarna.  
3.1.6.2 riktning: Europeiska unionen bör ha mer distinkta symboler (såsom en logotyp) som inte skulle 
vara så lika andra internationella organisationer (såsom Europarådet).  
3.1.6.3 riktning: Europeiska unionen bör vara exakt i sina meddelanden – den bör använda orden 
”Europeiska unionen” snarare än ”Europa”, eftersom Europa inte bara är Europeiska unionen, utan ett 
bredare begrepp. 
 

Underämne 3.2 Beslutsfattande 

60. 3.2.2.2 riktning: Skapa en onlineplattform där medborgarna kan publicera information som de inte är 
säkra på, och experter kan faktagranska informationen. 
 

61. 3.2.3.1 riktning: Det bör hållas en EU-omfattande folkomröstning när det handlar om en fråga av 
extremt stor betydelse för alla EU-medborgare. 
 

62. 3.2.3.2 riktning: Röstning online och medborgarnas bidrag online bör övervägas i större utsträckning 
för att påverka beslutsprocessen. 
 

63. 3.2.3.3 riktning: Det bör finnas ett system för större eller fullständig parlamentarisk kontroll och 
ansvarsskyldighet i samband med beslut om ekonomiskt stöd/välfärd/och hur gemenskapsmedel 
används i EU.  
 

64. 3.2.4.1 riktning: Ett alternativt omröstningssystem bör användas i stället. ”Omröstningsvikt” bör 
beräknas rättvist, så att små länders intressen skyddas.  
 

65. 3.2.4.2 riktning: Det måste ske strukturella förändringar av de befintliga fördragen, eller alternativt 
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skapas en ny konstitution som medlemsstaterna kommer överens om. 
 

66. 3.2.4.3 riktning: Det är mycket viktigt att det system som skapas ger relativt rättvis rösträtt eller ”vikt” 
till mindre länder när det gäller beslutsfattande. 
 

67. 3.2.5.1 riktning: Det bör finnas en mekanism där parlamentet tillfälligt kringgås och beslut fattas 
omedelbart av rådet. 
 

68. 3.2.5.2 riktning: Det bör finnas ett representativt organ bestående av medborgarexperter som ger 
Europaparlamentet information och vägledning i nödsituationer. 

 

Underämne 3.3 Närmare integration 

69. 3.3.1.1 riktning: En expertgrupp föreslår först hur en sådan gemensam ekonomisk struktur skulle kunna 
se ut och vilka konsekvenser den föreslagna gemensamma ekonomiska strukturen skulle få – innan vi 
börjar diskutera om vi vill ha en gemensam ekonomisk struktur eller inte. 
 

70. 3.3.1.2 riktning: Det är viktigt att skapa en gemensam grund för alla medlemsstater (samma 
möjligheter, samma nivå) för att uppnå en gemensam ekonomisk struktur. 
 

71. 3.3.2.1 riktning: Vi föreslår fler offentliga investeringar för att förbättra människors livskvalitet 
(infrastruktur, vägar, men vi skulle också kunna överväga bostäder/subventionerade bostäder). 
 

72. 3.3.2.2 riktning: Beskattning av företag/inkomster från stora företag för att bidra till offentliga 
investeringar, använda beskattningen för att investera i utbildning och utveckling i varje land (FoU, 
stipendier – Erasmus osv.). 
 

73. 3.3.2.3 riktning: Progressiv beskattning av finansiella transaktioner och banker för att få intäkter från 
stora finansiella transaktioner.  
 

74. 3.3.3.2 riktning: En EU-omfattande enkät genom slumpmässigt utvalda informerade medborgare om 
vilken riktning som ska väljas, en informationskampanj om möjliga resultat som föregår sådana 
förändringar. 
 

75. 3.3.3.3 riktning: Förbereda ett krisscenario där EU:s befogenheter skulle öka. 
 

76. 3.3.4.1 riktning: Vi måste först fastställa vad vi är i Europa, först då kan vi säga vad vi inte är (förslag: 
det kan göras genom en enkät bland medborgarna). 
 

Arbetsområde 4: Bygga en europeisk identitet 

Underämne 4.1 Utbildning om demokrati 

77. 4.1.1.1 riktning: Använda artificiell intelligens för att underlätta översättningsprocessen. 
78. 4.1.1.2 riktning: Använda ett huvudspråk (till exempel engelska) för att kommunicera. 

 
79. 4.1.1.3 riktning: Skapa en app som kan sprida information om demokratiska frågor och översätta detta 

till användarens språk. 
 

80. 4.1.2.1 riktning: Främja demokratiska processer inom skolorna – såsom studentråd som röstar om 
grundläggande administrativa frågor i skolan. Använda internet och datorteknik (online-
undersökningar) för att ta upp frågor.  

 
81. 4.1.2.2 riktning: Inkludera EU-studier som en del av läroplanen i alla EU-medlemsstater.  
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4.1.3.1 riktning: Ju snabbare denna utbildningsprocess inleds desto bättre. Förslag om att börja i 
åldrarna 10–12+. Elevrådskonceptet bör inledas vid tolv års ålder. Före den åldern bör det finnas 
engagemang som lämpar sig för åldern.  
4.1.4.1 riktning: Vi bör inte lära oss politiska åsikter utan lära oss om EU:s demokratiska processer och 
hur unionen fungerar. Skillnaden bör vara tydlig för både lärare och studenter.  
4.1.4.2 riktning: Inte alla medborgare var överens om att medlemsstaterna skulle kunna komma 
överens om en tväreuropeisk kursplan.  
4.1.4.3 riktning: Vi bör ha en enkel process för hur vi ska förklara EU för alla. 
4.1.5.1 riktning: Utbildningssystemen i EU bör inte vara enhetliga. 
4.2.2.3 riktning: En enhetlig läroplan om EU redan i grundskolan.  
4.3.8.1 riktning: Skapa ett nytt ämne för gymnasieutbildning som introducerar innehåll om EU:s 
nuvarande funktionssätt och de åtgärder som vidtas och hur de påverkar medborgarna.  
5.1.2.1 riktning: Som grund för medborgarnas deltagande krävs mer information om EU och mer 
kommunikation till medborgarna. Människor måste lära sig mer om EU och EU:s politik (pedagogik, 
utbildning). 
 

82. 4.1.2.3 riktning: Skolor skulle kunna stimuleras genom bidrag eller donerad utrustning för att 
uppmuntra skolor till demokratistudier om EU.  
4.1.3.2 riktning: Subventioner bör betalas ut till skolor som inför demokratiska metoder som en del av 
skollivet. Det bör inte vara obligatoriskt, men skolor bör uppmuntras. 

 

Underämne 4.2 Europeiska värden och identitet 

83. 4.2.1.1 riktning: Söka efter orsakerna till nationalism och protektionism i vissa medlemsstater, särskilt 
genom dialog om värden och korrekt förståelse av de relaterade begreppen. 
 

84. 4.2.1.2 riktning: Hantera frågan om politisk extremism, som ofta utnyttjar EU-motstånd för sina egna 
syften. 
 

85. 4.2.1.3 riktning: Förbättra den kontinuerliga kommunikationen med medlemsstaternas medborgare. 
Involvera medborgarna mer i processen. Medborgarna bör ges möjlighet att delta så mycket som 
möjligt. 
 

86. 4.2.1.5 riktning: Samordna efterlevnaden av EU:s regler på alla nivåer, även på nationell och lokal nivå. 
 

87. 4.2.2.2 riktning: Anpassa informationen till vissa grupper. Ändra och förenkla terminologin. 
 

88. 4.2.2.4 riktning: Engagera alla grupper av medborgare på olika innovativa sätt. 
 

89. 4.2.2.5 riktning: Låta människor resa mer, mötas och diskutera olika frågor inom EU. Även de som inte 
har det ekonomiskt gott ställt. Skapa en särskild fond för detta (som Erasmus).  
4.3.3.1 riktning: Skapa fler europeiska utbytesprogram eller aktiviteter, såsom Erasmusprogrammet 
eller denna konferens, så att människor kan resa till andra länder, träffa människor i andra länder och 
föra en dialog om sitt liv och sina förbindelser med Europa. 
 

90. 4.2.3.1 riktning: Åtgärda desinformationsproblem. Var mer uppmärksam på källan till felaktig 
information. 
 

91. 4.2.3.2 riktning: Stödja medlemsstaterna aktivt i deras lokala problem med desinformationskampanjer. 
 

92. 4.2.3.3 riktning: Lösa migrationskriserna. 
 

93. 4.2.3.4 riktning: Ökad internetsäkerhet – skydd mot hackning. 
 

94. 4.2.3.5 riktning: Skapa en gemensam utrikespolitik för EU. Samordna åtgärder i utrikespolitiken mellan 
EU och medlemsstaterna. 
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95. 4.2.4.1 riktning: Förbättra skatteuppbörden från stora multinationella företag. Ta itu med problemet 

med skatteparadis. 
 

96. 4.2.4.2 riktning: Förbättra insynen i EU-medel – i medlemsstaterna och vid EU-institutionerna. 
 

Underämne 4.3 Informera om EU 

97. 4.3.3.2 riktning: Skapa onlineforum och mötesplatser där medborgarna kan lyssna, ställa frågor och 
föra en dialog med europeiska företrädare, med flerspråkig översättning. 
  

98. 4.3.5.1 riktning: Använda kommunikationsstrategier som kommunicerar på ett enklare och mer 
tillgängligt språk och låta denna kommunikation åtföljas av mer detaljerade, mer tekniska rapporter, så 
att den som vill kan fördjupa sig  
4.3.7.2 riktning: Bättre utnyttja de sociala mediernas nyckelroll av i dag.  
4.3.7.3 riktning: Analysera vem målgruppen är, vilken typ av kanaler de använder för att kommunicera 
och anpassa kommunikationen till dessa kanaler (lägga till länkar för dem som vill fördjupa sig). 
 

99. 4.3.5.3 riktning: Sända EU-reklaminslag vid större evenemang (Eurovision, idrottsevenemang osv.) och 
i program på bästa sändningstid 
 

100.  4.3.6.1 riktning: Få EU:s myndigheter att vara mer öppna för medborgarna. 
 

101. 2.1.3.2 riktning: Uppmuntra nationella mediekanaler att täcka utvecklingen på EU-nivå.  
3.2.1.1 riktning: Medierna bör starkt uppmuntras att ge mer sändningstid till europeiska frågor och 
verksamheter inom EU.  
4.3.1.1 riktning: Det bör finnas ett nyhetsblock om Europa i nyhetsprogram i public service-television, 
på samma sätt som det finns ett block om idrott eller andra ämnen.  
4.3.5.2 riktning: Det bör finnas program, sändningstider, i medierna som specifikt rapporterar om EU.  
4.3.7.4 riktning: Ta med ett informationsblock om EU i tv-nyheterna, precis som för idrott och andra 
frågor. 
3.2.1.2 riktning: Den befintliga europeiska tv-kanalen eller nyhetsbyrån som diskuterar frågor som rör 
EU:s verksamhet (rådet, parlamentet, beslut osv.) bör utvidgas från att nå omkring en tredjedel av EU-
medborgarna till att nå alla EU-medborgare som skulle vilja använda den. All information som 
offentliggörs av EU bör vara saklig och opartisk.  
3.2.3.4 riktning: Offentliga debatter som EU sänder skulle kunna vara en möjlig lösning. Det skulle 
kunna finnas tidningar och nyhetsbyråer som förmedlar denna information till folket.  
3.3.3.1 riktning: Förbättra informationen till medborgarna om EU: En kanal där vi hittar all information 
om EU, ett PR-team i EU som informerar om EU:s verksamhet med hjälp av olika kanaler för att nå olika 
målgrupper, även en möjlighet att engagera medlemsstaterna i att aktivt informera om EU:s 
verksamhet, inkludera den i läroplanen, i ett enkelt och roligt format.  
4.3.2.1 riktning: Skapa en oberoende europeisk informationskanal eller ett oberoende 
informationskontor för att överföra verklig information och motverka falska och partiska nyheter. 
4.3.7.1 riktning: Vi behöver en informationskanal som kan förmedla denna information (vad EU gör och 
varför).  
5.2.3.2 riktning: Involvera medierna i främjandet av EU:s transparensmekanismer. 

 
 

Arbetsområde 5: Öka medborgardeltagandet 

Underämne 5.1 Medborgardeltagande  

102. 5.1.1.1 riktning: Vi behöver transparens vad gäller det som diskuterades i 
medborgardeltagandeprocesserna. 
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103. 5.1.1.2 riktning: Alla EU:s beslut bör vara transparenta så att medborgarna känner sig delaktiga. 

5.1.1.3 riktning:  Politiska beslutsfattare måste proaktivt skapa transparens och medborgarna måste 
informeras proaktivt 

 
104. 5.1.2.5 riktning: Kopplingen mellan expertis och politik bör institutionaliseras. Den bör vara fastställd 

och transparent, såsom samråd eller hur statliga experter väljs ut. 
 

105. 5.1.2.3 riktning: Vi måste göra det attraktivt att rösta. Vi vill inte ha någon obligatorisk rösträtt. 
 

106. 5.1.2.4 riktning: Ständig representation av medborgarna i Europaparlamentet/Europeiska 
kommissionen. Medborgarna bör delta i beslutsprocessen. 
5.2.1.1 riktning: Större engagemang från parlamentsledamöternas sida i förslag från och deltagande av 
medborgare med en särskild tid i parlamentets dagordning för att involvera medborgarna. 

 
107. 5.1.3.1 riktning: Direktdemokrati: definiera konkret de ämnen där direktdemokrati bör användas. 

 
108. 5.1.3.2 riktning: Alla medborgare bör kunna rösta om den europeiska konstitutionen. 

 
109. 5.1.4.1 riktning: Samarbetet mellan medlemsstaterna och EU bör förbättras inom vissa politikområden. 

EU:s handlingsområden/befogenheter bör inte utökas utan anledning (”inte blint”). 
 

110. 5.1.4.2 riktning: Analysera varför förtroende går förlorat mellan politiker och medborgare. 
 

111. 5.1.5.1 riktning: Informationsplattform för överträdelser eller bristande efterlevnad av EU:s direktiv 
och förordningar. 
 

Underämne 5.2 Medborgardeltagande  

112. 2.1.3.3 riktning: EU bör vara lyhört för idéer som kommer direkt från medborgarna, inte bara från 
nationella regeringar. Till exempel: skapa en EU-omfattande plattform för att göra framställningar och 
medborgarinitiativ.  
5.2.1.3 riktning: Utbytesplattform mellan medborgare och valda representanter. Med 
feedbackmekanismer och registrering av interaktioner. 

 
113. 5.2.1.4 riktning: Samråd med medborgare innan beslut fattas.  

5.2.3.4 riktning: Obligatoriska mekanismer för samråd med medborgare vid förslag om att minska 
medborgarnas rättigheter. 
 

114. 5.2.1.5 riktning: Förbättra politikernas rapporteringsmekanismer till medborgarna och inte bara deras 
partier. Det är nödvändigt att gå längre än årsrapporter. Som förberedelse av valet bör varje 
representant lämna en rapport om vad han eller hon gjort. 
 

115. 5.2.2.1 riktning: Program för skolor och företag om vad som görs i samband med mekanismer för 
deltagande och befintliga instrument.  
5.3.1.4 riktning: Skapa en europeisk läroplan (om medborgardeltagande för en fråga om 
medborgarskap/etik och även för den allmänna läroplanen). 

 
116. 5.2.3.1 riktning: Få kommuner och lokala och regionala enheter att uppmuntra medborgare och främja 

deras deltagande i EU:s beslutsmekanismer. Särskilt involvera skolor och ungdomar. Inte glömma de 
vuxna. 
 

117. 5.2.3.3 riktning: Minska tiden och införa krav för att tillämpa öppenhets- och deltagandemekanismer 
vid beslutsfattande 
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Underämne 5.3 Medborgardeltagande  

118. 5.3.3.4 riktning: EU måste främja lokalkontor i kommuner för att få utbildning och digital tillgång till 
information om EU och EU:s beslutsprocesser. 
 

119. 5.3.4.1 riktning: Sprida ordet (även i massmedier) om de mekanismer för deltagande som EU har 
(närmare bestämt när ett samråd är öppet).  
 

120. 5.3.4.2 riktning: Granska kriterierna för de dokument som inte kan vara offentliga.  
 

121. 5.3.4.3 riktning: Information tillgänglig på olika EU-språk (inte bara på engelska, tyska och franska). 
 

122. 4.2.2.1 riktning: Se till att alla medborgare kan få tillgång till information (smarttelefon, internet) 
5.3.3.5 riktning: Tillhandahålla tillgång till internet för alla EU-medborgare (för att garantera digital 
information till och digitalt deltagande av medborgare).  
 

123. 5.3.2.1 riktning: Se till att politikerna engagerar sig i medborgarnas deltagande.  
5.3.2.2 riktning: Om medborgarnas förslag avvisas, ställ politikerna till svars för detta och be dem 
motivera varför förslaget inte gick längre. 

 
124. 3.2.3.5 riktning: Medborgardeltagande och överläggningar såsom medborgarförsamlingen bör hållas 

på lokal nivå.  
5.1.2.2 riktning: Använd medborgarpaneler! Förutsättning: politikerna måste ge detaljerad feedback 
om panelernas resultat.  
5.2.1.2 riktning:  Inrätta en medborgarpanel med säte i parlamentet. Fastställa rättigheter och 
skyldigheter för medborgare som ingår i panelerna, särskilt omsättningen av platser och urvalet av 
medborgare som ska baseras på slumpmässiga mekanismer. Medborgarpanelerna måste stödjas av en 
struktur som stöder dialogen mellan medborgare och valda representanter.  
5.3.3.1 riktning: Fastställa för vilka politiska ämnen en medborgarpanel/delaktighet är nödvändig 
(prioriterade ämnen), till exempel att inga medborgerliga rättigheter bör begränsas utan 
medborgarpanelernas samtycke (detta skedde under pandemin).  
5.3.3.2 riktning: Organisera medborgarpaneler för att berika den politiska opinionen.  
5.3.3.3 riktning: Se till att de medborgare som väljs för medborgardiskussionen är representativa för 
befolkningen (sociodemografisk mångfald och även minoriteter). 


