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Ansvarsfriskrivning: Författarna ansvarar ensamma för denna rapport  

och den återspeglar varken institutionernas eller  

konferensen om Europas framtids synpunkter.  
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Genom konferensen om Europas framtid har 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen 

skapat möjligheter för EU-invånare från alla 27 

medlemsstater att delta i en debatt om Europas utmaningar 

och prioriteringar för att tillsammans skapa ett Europa som 

är rustat för framtiden. Som en del av konferensprocessen 

lanserades den 19 april 2021 en flerspråkig digital plattform 

(plattformen) (futureu.europa.eu). Den kommer att vara 

aktiv så länge som arbetet i konferensen pågår.  

Plattformen är en viktig del av konferensen. Den ger varje 

EU-medborgare en möjlighet att delta på ett av de 24 

officiella EU-språken. Medborgarna kan framföra sina 

idéer, uttrycka sitt stöd för andras idéer och kommentera 

dem. På plattformen kan alla också dela med sig av 

information om evenemang inom ramen för konferensen 

och rapportera om resultaten från dem. Alla bidrag på 

plattformen samlas in och analyseras och fungerar som 

underlag för arbetet i de europeiska medborgarpanelerna 

och i konferensens plenarförsamling.  

En första delrapport om plattformen offentliggjordes den 15 

september och omfattade bidrag från det att plattformen 

lanserades den 19 april till och med den 2 augusti 2021. 

Syftet med denna andra delrapport är att dessutom få med 

bidrag fram till den 7 september 2021. Med tanke på den 

relativt korta tidsramen har de bidrag som är nya sedan den 

första delrapporten presenterats för sig, i en ruta i slutet av 

varje ämne. De ingår i sammanfattningen och i 

tankekartorna. Mer detaljerad information om bidragen från 

Inledning 

https://futureu.europa.eu/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sv
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respektive medlemsstat på plattformen finns i en 

kompletterande rapport som görs tillgänglig på plattformen 

samtidigt. 

I detta fortfarande tidiga stadium av konferensen föregriper 

slutsatserna i denna rapport inte på något sätt resultatet av 

diskussionerna på plattformen. Ytterligare rapporter och 

översikter över bidragen, även per medlemsstat, kommer att 

tillgängliggöras under de kommande veckorna och 

månaderna, allteftersom nya bidrag lämnas på plattformen. 

Vid läsningen av denna rapport är det också viktigt att 

komma ihåg att bidragen på plattformen återspeglar de 

respektive bidragsgivarnas egna åsikter och inte bör 

uppfattas som att de återspeglar EU-medborgarnas åsikter 

generellt. Bidragen kommer att bli föremål för ytterligare 

diskussion och utvärdering i samband med de europeiska 

medborgarpanelerna och i konferensens plenarförsamling. 

Resultaten av analysen presenteras i rapporten i enlighet 

med de ämnen som fastställts på plattformen, nämligen 

följande:  

‒ Klimat och miljö 

‒ Hälsa 

‒ En starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning 

‒ EU i världen 

‒ Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, 

säkerhet 

‒ Digital omställning 

‒ Demokratin i EU  

‒ Migration 

‒ Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 

Med tanke på arbetet i de europeiska medborgarpanelerna 

har idéer som nämnts på plattformen under rubriken Andra 

idéer placerats inom ett av de nio ovannämnda ämnena, eller 

inom flera ämnen när det gäller övergripande frågor. För 

varje ämne ges en översikt över hur de inlämnade idéerna 

och evenemangen tematiskt har grupperats i teman och 

underteman. På en tankekarta återges innehållsanalysen 

visuellt för varje ämne, uppdelat enligt teman och 

underteman.  

Om metoden 

Denna rapport fokuserar framför allt på en kvalitativ 

analys av bidragen på plattformen. Analysen har gjorts 

på grundval av idéer och kommentarer från 

bidragsgivarna i syfte att ge en bred överblick över 

plattformens innehåll. Det har gått till så att ett 

forskningsteam med hjälp av ett datorstött 

grupperingsverktyg har utfört en manuell textanalys och 

gruppering av de föreslagna idéerna inom varje ämne. 

Därefter har en sammanfattning av gemensamma teman 

och möjliga underteman utarbetats. Klusteranalysen 

med uppdelning i teman och underteman sker inom de 

på förhand fastställda ämnena. Idéer som är relevanta 

för flera ämnen, eller idéer som lämnats in av 

bidragsgivare under flera olika ämnesrubriker eller 

under rubriken ”Andra idéer”, kan alltså förekomma 

flera gånger i denna rapport inom ämnena i fråga. Detta 

tillvägagångssätt valdes för att ge ett helhetsperspektiv 

på vart och ett av konferensens ämnen.  

Grupperingen av idéer i teman och underteman 

motsvarar inte mängden idéer eller kommentarer om 

ämnet i fråga. Detta innebär att frågor som tagits upp av 

ett litet antal bidragsgivare också ingår i analysen om de 

medför ett nytt perspektiv i förhållande till de frågor 

som andra bidragsgivare har tagit upp. Syftet är att ge 

en allmän översikt över bredden på och mångfalden av 

de idéer som hittills föreslagits på plattformen snarare 

än att i detta skede fokusera på det relativa stödet för 

idéerna eller på omfattningen av de teman och 

underteman som identifierats.  

Kvantitativa uppgifter (antalet idéer, kommentarer, 

stödförklaringar och evenemang) nämns dock för att 

visa det aktuella läget i diskussionerna på plattformen, 

bland annat om vissa idéer är föremål för ett stort 

intresse eller en omfattande debatt. 

Observera också att man i analysen i denna rapport med 

termen ”bidrag” avser en kombination av idéer, 

kommentarer och evenemang och med ”interaktion” 

avser en kombination av idéer och kommentarer. 

Närmare uppgifter om metoden finns i bilaga II. 
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I denna rapport sammanfattas aktiviteten på den 

flerspråkiga digitala plattformen för konferensen om 

Europas framtid från lanseringen fram till den 7 september 

2021. 

Under denna period registrerades 22 498 bidrag på 

plattformen, i form av 7 115 idéer, 13 304 kommentarer och 

2 079 evenemang omfattande alla tio ämnen. En tydlig 

uppgång i aktiviteten kan noteras i samband med 

Europadagen (den 9 maj). 

Ämnena Demokratin i EU och Klimat lockade den absolut 

största mängden bidrag under denna inledande period, och 

dessa följdes av det öppna ämnet Andra idéer. Alla EU-

länder har genererat aktivitet. När det gäller deltagarnas 

profil är åldersgruppernas representation relativt varierande, 

och den mest aktiva gruppen är 55–69-åringarna. Cirka 

60 % av bidragsgivarna har identifierat sig som män och 

15 % som kvinnor. Omkring en fjärdedel av bidragsgivarna 

har dock inte lämnat någon information om sitt kön. I detta 

sammanhang bör det framhållas att organisationer också 

kan bidra till plattformen. 

Under den senaste perioden, som omfattar tiden mellan att 

den första delrapporten lades fram och denna gjorde det 

(fr.o.m. den 2 augusti 2021 t.o.m. den 7 september 2021), 

har nya teman och underteman tillkommit. Nedan en kort 

översikt: 

- Det noterades interaktioner på en särskilt hög nivå 

på området Klimat och miljö, som hade flest nya 

teman och underteman. Befintliga teman som 

Sammanfattning 
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föroreningar, jordbruk och transport har utökats, 

och temat konsumtion är det som fått flest nya 

underteman. Två nya teman har tillkommit, med 

idéer som gäller dels biologisk mångfald, dels 

landskap och byggprojekt.  

- Även ämnet En starkare ekonomi, social rättvisa 

och sysselsättning har ett antal nya underteman, 

med ytterligare rop på ökad jämställdhet men även 

åtskilliga idéer beträffande arbetsvillkor. 

- För de andra ämnena har befintliga teman och 

underteman upprepats och utökats under den 

senaste perioden. Aktuella angelägenheter präglar 

alltjämt de nya idéerna på plattformen. Ett tydligt 

exempel på det är den amerikanska arméns 

tillbakadragande från Afghanistan och det 

politiska dödläget till följd av EU:s ekonomiska 

sanktioner mot Belarus. Båda händelserna har 

gjort att bidragsgivarna fortsätter efterlysa utökade 

befogenheter för EU på områden som migration 

och utrikespolitik.  

 

Klimat och miljö 

Bidragsgivarna framhåller klimatförändringarna och deras 

effekter samt de många utmaningarna för miljön och 

uppmanar till konkreta åtgärder för att ta itu med dessa. 

Idéerna kan indelas tematiskt enligt följande: 

‒ Föroreningar identifieras som en betydande källa 

till påfrestningar på miljön. Bidragsgivarna 

föreslår åtgärder för att ta itu med globala 

koldioxidutsläpp, vattenföroreningar och 

ljusföroreningar. 

‒ Den biologiska mångfalden lyfts fram, med krav 

på återbeskogning, stopp för avskogning och 

utökade forskningsresurser. 

‒  Transport identifieras som en viktig 

föroreningskälla av deltagare som efterlyser 

åtgärder som uppmuntrar till utveckling och 

användning av alternativa, miljövänliga 

transportsätt. Olika former av kollektivtrafik 

diskuteras i detta sammanhang. 

‒ Inom temat jordbruk är ett betydande undertema 

kravet på att sluta använda bekämpningsmedel och 

att i allmänhet anta mer miljövänliga 

jordbruksmetoder, däribland anpassning till 

klimatförändringarna. Andra åtgärder på 

miljöområdet omfattar främjande av lokalt 

jordbruk, biologisk mångfald, vegetarisk eller 

vegansk kost och rättvisa priser för jordbrukare.  

‒ Inom temat konsumtion efterlyser bidragsgivarna 

kraftigare åtgärder mot avfall och matsvinn och för 

återvinning, riktade mot både tillverkare och 

konsumenter. Dessutom vill de se de åtgärder för 

att främja en mer hållbar konsumtion inom olika 

sektorer som spänner från turism och mode till 

elektroniska apparater. 

‒ Ett särskilt tema ägnas åt idéer kring hållbara 

bostäder, miljövänliga byggmaterial och ”ett nytt 

europeiskt Bauhaus”. 

‒ Avskaffande av miljöskadliga subventioner samt 

förslag om en hållbarhetsskatt. 

‒ Främjande av och investeringar i alternativa, 

miljövänliga energikällor och uppvärmning  

 

 

Hälsa 

Ämnet hälsa omfattar flera olika teman. Bidragsgivarna 

efterlyser mer harmonisering och integration, även till följd 

av erfarenheterna av covid-19 och dess effekter. 

Huvudtemana är följande: 

‒ Ökat samarbete eller till och med ett stärkt EU-

omfattande hälso- och sjukvårdssystem, som 

säkerställer tillgång till hälso- och sjukvård 

 

för alla. 

‒ Behovet av att på EU-nivå samordna innovation 

och investeringar i forskning på hälsoområdet, 

särskilt när det gäller EU:s åldrande demografiska 

profil. 
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‒ Medel och åtgärder för att främja hälsokompetens, 

hälsosamma livsstilar och kostvanor samt en mer 

förebyggande folkhälsostrategi.  

‒ En bedömning av effekterna av covid-19 samt 

erfarenhetsåterföring. 

En starkare ekonomi, 

social rättvisa och 

sysselsättning  

Bidragsgivarna betonar vikten av att Europa blir mer 

inkluderande och socialt rättvist, särskilt mot bakgrund av 

covid-19-pandemin. Bidragsgivarna anser också att olika 

gruppers välbefinnande, särskilt de mest missgynnade, är 

avgörande för att EU ska fungera väl och fortsätta att växa. 

De mest framträdande teman som diskuteras inom detta 

ämne är följande: 

‒ Olika beskattningsformer för en rättvis och 

inkluderande ekonomi, såsom skatteåtgärder för 

att säkra rättvis konkurrens mellan företag, 

miljöskatter och en EU-omfattande minimiskatt 

för att bekämpa skatteparadis.  

‒ Bidragsgivarna anser att åtgärder för social 

trygghet är viktiga för att man ska kunna uppnå 

social rättvisa. Medborgarlönen är den idé som 

diskuterats mest.  

‒ Förslag om att bygga ett mer inkluderande och 

socialt rättvist EU, i enlighet med den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, bland annat genom 

åtgärder för socialt skydd, undanröjande av 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män, 

jämställdhet, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt hbti-personers 

rättigheter och representation. 

‒ En gemensam skattepolitik och en europeisk 

finanspolitisk reform för en mer enad europeisk 

framtid samt ökade egna medel för EU eller en 

budget som är oberoende av medlemsstaterna. 

‒ Ekonomisk återhämtning, inbegripet oro över den 

ökande offentliga skulden i EU, diskussioner om 

Europeiska centralbankens roll, krav på en översyn 

av stabilitets- och tillväxtpakten och en utvidgning 

av återhämtningsfonden samt stöd till lokal 

produktion och lokal konsumtion för att stimulera 

EU:s ekonomi. 

‒ Arbetsvillkor med tydligare regler för arbete i 

hemmet (och även arbete från utlandet), kortare 

arbetsveckor och ett förbud mot oavlönad praktik. 

‒ Särskilda åtgärder för att ytterligare underlätta 

arbetskraftens rörlighet inom EU och stärka 

rättigheterna för rörliga européer.  

‒ Stärka sysselsättningstillväxten genom att 

investera i innovation, utbildning och FoU. 

EU i världen  

På det hela taget efterlyser bidragsgivarna en 

starkare närvaro för EU på den globala politiska arenan: 

både sett till grannskapspolitiken, däribland när det gäller 

västra Balkan, och i relationerna med t.ex. afrikanska och 

latinamerikanska länder. Bidragsgivarna på plattformen 

anser att EU borde vara djärvare när det gäller att utöva både 

mjuk och hård makt. Idéerna inbegriper följande: 

‒ En mer beslutsam utrikespolitisk hållning som tar 

sig uttryck genom olika medel och mekanismer, 

för att EU ska värdesättas och tas på allvar på den 

globala politiska arenan. Här ingår att utöva mjuk 

makt inom ramen för multilateralism, men också 

hård makt. Frågan om en gemensam 

försvarspolitik, som skulle göra det möjligt att 

ingripa men också avskräcka och utöva geopolitisk 

makt gentemot andra globala makter, har 

diskuterats mycket. 

‒ Skapande av en EU-armé. 

‒ Åtgärder som visar att EU genom sina institutioner 

agerar gemensamt på den globala politiska arenan. 

En mer synlig närvaro, som förutsätter att 

medlemsstaterna slutar att konkurrera med 

varandra. Detta ligger i linje med den på andra håll 

likaså flitigt diskuterade frågan om behovet av ett 

federalt Europa. och 

‒ En gemensam utrikespolitik med utökade 

befogenheter för Europaparlamentet och en 

omprövning av enhällighetsregeln.  
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Värden och rättigheter, 

rättsstatsprincipen och 

säkerhet 

En stor del av interaktionerna inom detta 

ämne handlar om ”farorna med framväxten 

av illiberala demokratier” inom EU och behovet av att 

skydda EU:s värden. De huvudsakliga temana och idéerna 

är följande: 

‒ En grupp av bidragsgivare fokuserar på vad som 

utgör EU:s värden. Denna grupp efterlyser större 

jämställdhet och diskussioner om de kristna 

värdenas roll. 

‒  Integritetsskyddet i den snabbt föränderliga 

tekniska miljön tas ofta upp, liksom behovet av att 

slå vakt om säkerheten för barn som är aktiva på 

nätet. 

‒ Vissa bidrag återspeglar förhoppningen att återgå 

till normala förhållanden så snart covid-19-

situationen tillåter det.  

‒ Det ställs också krav på bättre skydd för hbti-

personer, att ingripa mot hatpropaganda och att EU 

ska inta en ledande roll när det gäller att skydda 

djurs rättigheter. 

‒ Ett antal konkreta förslag läggs fram om hur man 

kan förbättra skyddet av EU:s värden och 

rättsstatsprincipen i EU samt de mänskliga 

rättigheterna mer allmänt.  

‒ Inom temat säkerhet diskuterar ett antal deltagare 

idén om en EU-armé och behovet av närmare 

samarbete mellan Europas länder i frågor som rör 

den inre säkerheten. 

 

Digital omställning  

Generellt betonar bidragsgivarna vikten av att underlätta 

och införa en digital omställning inom en rad olika 

områden, från ekonomi till hälsa. De lyfter dock också fram 

flera utmaningar i samband med den digitala omställningen, 

såsom etiska överväganden, brister i 

dataskyddsförordningen och cyberhot. Huvudtemana är 

följande: 

‒ Digitalisering av ekonomin med åtgärder som rör 

kryptovalutor samt krav på en digital euro.  

‒ Medel och åtgärder för att stödja digital 

innovation, såsom artificiell intelligens och 

främjande av digital suveränitet. Detta omfattar 

flera olika underteman: hållbar tillverkning, 

sociala medier och plattformar som uppfyller EU:s 

integritetsstandarder, och mer allmänt uppbyggnad 

av ett europeiskt digitalt ekosystem som är 

konkurrenskraftigt och öppet gentemot omvärlden 

men som också är säkert och respekterar 

integriteten. 

‒ Digitala färdigheter för anställda och stöd till 

företag så att de kan anpassa sig till den digitala 

omställningen. 

‒ En cyberarmé för att försvara EU mot cyberhot. 

‒ Ökad användning av e-röstning för att göra 

röstningen mer tillgänglig, särskilt i samband med 

pandemin. I vissa kommentarer uppmanas det 

däremot till försiktighet på detta område.  

‒ Temat digitala data och dataskydd utvecklas mer 

och mer, med idéer som snuddar vid centraliserad 

lagring av känsliga personuppgifter, att skydda 

offentliga nätverk med programvara med öppen 

källkod eller blockkedjeteknik, och att slå vakt om 

säkerheten för barn i den digitala miljön. 

‒ En digital förening av EU med förslag till digitala 

portaler, ett alleuropeiskt id via en digital e-

identifiering eller en alleuropeisk 

autentiseringsmetod för att få tillgång till 

personuppgifter eller för offentliga tjänster. 

‒ Investeringar i digital utbildning och digital hälsa 

för att främja en sund och medveten användning av 

teknik. 

 

Demokratin i EU  

Idéerna inom detta ämne omfattar en mängd olika frågor. 

Bidragsgivarna vill se en omstrukturering av EU-
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institutionerna eller till och med en federalisering av 

Europeiska unionen. I flera förslag efterlyses ökat 

medborgardeltagande. De mest framträdande frågorna är 

följande:  

‒ Frågan om EU:s federalisering tas ofta upp och 

förekommer också under andra rubriker på 

plattformen. Vissa deltagare argumenterar för en 

decentralisering med större befogenheter för 

medlemsstaterna.  

‒ Institutionella reformer föreslås i syfte att göra EU-

institutionerna effektivare och öppnare och föra 

dem närmare medborgarna. Oftast föreslås i 

bidragen omröstning med kvalificerad majoritet i 

stället för enhällighet i rådet, och 

Europaparlamentet föreslås få en större roll.  

‒ Mekanismer för att förbättra EU-medborgarnas 

deltagande, genom val av en EU-president, 

nationsövergripande partilistor för val till 

Europaparlamentet eller gränsöverskridande 

kampanjer. Andra åtgärder föreslås för att göra 

medborgarsamråd och medborgardeltagande till en 

strukturell del av EU:s styrning.  

‒ Mekanismer och medel för att göra EU-

medborgarna mer delaktiga och se till att de känner 

mer samhörighet med och är bättre informerade 

om EU och dess beslut. Förslag som rör bättre 

kommunikation, gemensamma EU-

medieplattformar och främjande av en europeisk 

anda ingår också i ämnet Utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och idrott.  

‒ Mekanismer och medel för att skydda de 

demokratiska värdena med avseende på 

lobbyverksamhet, korruption och åtgärder mot 

regeringar som bryter mot de demokratiska 

principerna. 

 

 

Migration  

Interaktionerna inom detta ämne är polariserade. Det är det 

mest polariserande ämnet, eftersom vissa starkt motsätter 

sig all migration och andra förespråkar en mer 

människorättscentrerad migrationspolitik. Interaktionerna 

kan indelas enligt följande: 

‒ De som motsätter sig migration till EU och 

uttrycker sitt missnöje, sin besvikelse och en 

känsla av att den egna kulturella identiteten är 

hotad.  

‒ De som diskuterar och föreslår specifika åtgärder 

och medel för att minska migrationen eller olika 

former av kontrollerad migration. 

‒ De som betonar behovet av att gripa sig an de 

bakomliggande orsakerna till migration i 

ursprungsländerna, t.ex. genom utökad 

utvecklingspolitik, eller som ifrågasätter EU:s 

handelsavtal och militära insatser. Här diskuteras 

också sätt att bekämpa klimatmigration. 

‒ De som efterlyser en migrationspolitik som 

respekterar de mänskliga rättigheterna, med större 

solidaritet och bättre integration. 

‒ Medel och åtgärder för att underlätta integration 

och stödja rättigheterna för migranter och 

permanent bosatta i EU. 

 

Utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och 

idrott 

Innehållet inom detta ämne är för närvarande mycket 

splittrat och omfattar många olika idéer, som främst är 

inriktade på utbildning och kultur. Temana inom detta ämne 

är övergripande och förekommer även på andra ställen på 

plattformen. 

‒ För närvarande diskuteras idéer om utbildning, 

kultur och idrott främst som ett sätt att främja 

utvecklingen av en europeisk identitet och ett 

europeiskt medborgarskap. Här ingår olika förslag 

om att främja utbyte och samverkan, t.ex. genom 

Erasmusprogrammet och intereuropeiska 

idrottsevenemang. 

‒ När det gäller utbildning nämner bidragsgivarna 

behovet av att göra om utbildningen genom ökad 
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digitalisering, rörlighet i utbildningssyfte inom 

Europa och främjande av mjuka färdigheter.  

‒ Mediernas och den europeiska journalistikens 

samt europeiska produktioners roll framhävs 

kraftigt när det gäller att sprida europeiska värden 

och europeisk kultur. 

‒ Förslaget om ett förenande, gemensamt språk 

förekommer inom många olika ämnen på 

plattformen. 

‒ Dessutom ingår i detta ämne idéer om särskilda 

åtgärder som rör ungdomar och 

ungdomsarbetslöshet. 
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Aktivitetsöversikt 

Sedan den flerspråkiga digitala plattformen lanserades den 

19 april och fram till den 7 september 2021 samlades totalt 

22 498 bidrag in på plattformen, med idéer, kommentarer 

och evenemang representerade. Aktiviteten kan delas upp 

på följande sätt:  

‒ Idéer: 7 115 

                                                      

1 Med över 100 000 evenemangsdeltagare hittills 

‒ Kommentarer: 13 304 

‒ Evenemang: 2 0791 

På trendlinjen för bidrag (se figur 1) syns två toppar. Den 

första toppen sammanföll med lanseringen av plattformen, 

och en andra topp inträffade runt invigningen av 

konferensen om Europas framtid på Europadagen (den 9 

maj). 

1. Översikt över 

bidragen på 

plattformen 



   
 

   

 

Figur 1 – Tidslinje över antalet bidrag per dag (19.4.2021–7.9.2021) 
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Innan bidragsgivarna börjar använda plattformen uppmanas 

de att uppge information om i vilket land de är bosatta, 

utbildning, ålder, kön och anställningsstatus. Uppgifterna 

behandlas anonymt. Eftersom denna information ges på 

frivillig basis är de slutsatser som kan dras av den och som 

presenteras nedan begränsade. Till exempel kommer 29 % 

av bidragen från personer som inte har angett vilket land de 

bor i.  

Det har kommit in bidrag från alla EU-länder, vilket också 

kan ses i figur 2, där det totala antalet bidrag per land 

presenteras. Dessutom registrerades 32 bidrag från 

tredjeländer utanför EU. 

Figur 2 – Antalet bidrag per land (19.4.2021–7.9.2021)

För att ge en mer detaljerad bild av mängden bidrag i 

förhållande till folkmängd ges det i figuren nedan en 

översikt över antalet bidrag från varje land per miljon 

invånare.  

Figur 3 – Mängd bidrag per land per miljon invånare 

(19.4.2021–7.9.2021) 
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Vilka deltar i debatten?  

Runt sex av tio av de personer som bidrar till 

plattformen har identifierat sig som män 

(60,4 %) och 15 % som kvinnor. Men en fjärdedel (24,6 %) 

har inte uppgett sitt kön, och 0,2 % svarade ”annat 

alternativ”, så dessa siffror ger endast en begränsad bild. I 

detta sammanhang bör det påpekas att organisationer också 

kan bidra till plattformen. 

Åldersmässigt är det för närvarande ganska blandat: på 

senare tid har personer mellan 55 och 69 år varit mest aktiva 

med att ge bidrag (22,1 %), följt av personer på 25–39 år 

(20,7 %).  

Uppdelat efter sysselsättning är tjänstemän (15,3 %) och 

chefer (12,8 %) fortfarande de mest aktiva grupperna på 

plattformen. Pensionärer är också förhållandevis aktiva 

(12,6 %), medan de studerandes aktivitet har minskat 

jämfört med den föregående perioden (10,7 %). 

Kroppsarbetare (7 %), egenföretagare (9,7 %) och 

arbetslösa (2,7 %) har relativt sett hittills varit mindre aktiva 

på plattformen.  

Vad gäller utbildningsnivå har personer med högre 

utbildning hittills varit mycket aktiva (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Deltagarnas ålder, kön, utbildning och 

sysselsättning (19.4.2021–7.9.2021) 
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Populära ämnen  

Sedan konferensens första månader har ämnet Demokratin 

i EU haft det högsta antalet bidrag (idéer, kommentarer och 

evenemang) (4 026), följt av Klimat och miljö (3 791). 

Bidrag under rubriken Andra idéer kommer på tredje plats, 

följt av En starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning (fjärde) och EU i världen (femte) (se Figur 5). 

Som tidigare nämnts fördelades bidragen under Andra idéer 

över de andra ämnena i samband med analysen. Vissa 

ämnen ger upphov till fler kommentarer eller idéer än andra. 

Till exempel har ämnet Klimat och miljö gett upphov till 

flest idéer (1 307). Demokratin i EU har å sin sida totalt 373 

evenemang, vilket är avsevärt fler än för något annat ämne.  

 

  

Figur 5 – Bidrag per ämne på plattformen (19.4.2021–7.9.2021) 
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Den senaste 

utvecklingen 

 

Från den 2 augusti 2021 till den 7 september 2021 uppgick 

aktiviteten på plattformen till totalt 2,839 bidrag, som 

utgjordes av  

 1 017 idéer  

 1 425 kommentarer  

 397 evenemang  

Det genomsnittliga engagemanget per vecka den senaste 

perioden nådde upp till 89 bidrag om dagen under första 

halvan av augusti (9–15 augusti) och 79 bidrag i slutet av 

månaden (30 augusti–5 september). De lägsta 

medelvärdena per vecka registrerades i mitten av augusti 

och början av september (51 bidrag om dagen). Tyskland, 

Frankrike och Belgien var de tre länder som kom med flest 

bidrag under denna period, med 443, 206 respektive 184 

bidrag. De följdes av Spanien och Finland, med 185 och 145 

bidrag var. 

När det gäller bidragsnivån i förhållande till 

befolkningsmängd registrerades den högsta aktivitetsnivån 

för augusti i Finland. Dessutom noterades många bidrag per 

miljon invånare i augusti för Lettland, Belgien, Luxemburg 

och Ungern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Mängd bidrag per land per miljon invånare 

(2.8.2021–7.9.2021) 

 

 

 

Figur 6 – Mängd bidrag per land (2.8.2021–7.9.2021) 
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Populära 
prioriteringar från den 
2 augusti 2021 till den 

7 september 2021 

När det gäller populära prioriteringar är det under den 

senaste perioden ämnena Klimat och miljö (638 idéer, 

kommentarer och evenemang) och Utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och idrott (392 idéer, kommentarer och 

evenemang) som har gett upphov till mest aktivitet. Den 

senare kategorin har nu gått om ämnet Demokratin i EU sett 

till antal bidrag under denna period (391 idéer, 

kommentarer och evenemang).  

Det höga antalet bidrag för ämnet Klimat och miljö 

återspeglas också i att det blir allt fler teman och 

underteman under det ämnet.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8 – jämförande översikt över bidrag per ämne den senaste perioden och totalt 
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Ämnet Klimat och miljö har gett upphov till sammanlagt 

3 791 kommentarer, idéer och evenemang sedan 

plattformen inrättades (1 307 idéer, 2 128 kommentarer och 

356 evenemang). När det gäller klimatförändringar och 

insikt i dess effekter lyfter bidragsgivarna fram de många 

miljöutmaningarna och efterlyser konkreta varaktiga 

insatser för att åtgärda dem. Idéerna inom detta ämne är vitt 

skilda och kan delas in i följande teman: 

 Föroreningar 

 Transport 

 Jordbruk 

 Konsumtion 

 Subventionering och beskattning 

 Energi 

 Förändrade attityder och beteenden 

Föroreningar  

Föroreningar identifieras av bidragsgivarna som en 

betydande källa till påfrestningar på miljön i världen. En 

grön omställning diskuteras, med en rad olika förslag på 

lösningar för att minska föroreningarna (se evenemang). En 

av de populäraste idéerna på plattformen är till exempel att 

EU ska lägga fram en tydlig och inkluderande 

styrningsstrategi där både arbetstagare och fackföreningar 

2. Klimat och miljö 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=sv
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är involverade i utarbetandet och genomförandet av 

anpassningspolitiken på alla nivåer. Det betonas att EU:s 

klimatförändringsstrategi bör innehålla konkreta politiska 

åtgärder som värnar om arbetstillfällen och skyddar 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt aktiva åtgärder för 

arbetsmarknaden liksom omskolning och fortbildning för 

att förhindra att arbetstillfällen går förlorade (se idé). 

Flera olika sorters föroreningar diskuteras, med följande 

underteman: utsläpp, avskogning, vattenförorening, 

ljusförorening och plastanvändning. 

När det gäller utsläpp är en av de mest diskuterade frågorna 

beskattningen av utsläpp, och mer specifikt att uppmuntra 

företag att sänka sina växthusgasutsläpp genom att välja 

billigare förnybara energikällor, vilket i sin tur leder till att 

kunderna gör mer hållbara val (se exempel på idé). 

Dessutom efterlyses en utvidgning av EU:s 

utsläppshandelssystem.  

Ett undertema för idéer gäller avskogning, med 

uppmaningar om att investera i återbeskogning i EU (se 

exempel på idé) eller övriga världen för att rädda världens 

så kallade lungor, det vill säga Amazonas och andra 

regnskogar i världen, för att inte bara minska den globala 

takten på koldioxidutsläpp och rädda olika arter utan också 

minska migrationstrycket på EU (se exempel på idé). 

När det gäller undertemat vattenförorening finns det en 

stark betoning på behovet av att säkerställa den framtida 

säkerheten för dricksvattenresurser och rena ekosystem (se 

evenemang). Dessutom finns det konkreta förslag på hur 

man kan bekämpa stigande havsnivåer och förorening av 

floder (se exempel på evenemang). I en av idéerna föreslås 

att det upprättas anläggningar för att återvinna plast som 

samlats in i floder och hav (se idé). 

Slutligen handlar vissa av idéerna på plattformen om att 

begränsa ljusförorening (se exempel på idé). 

 

Transport 

En stor grupp idéer på temat transport fokuserar på 

förhållandet mellan transport och föroreningar. Några av 

förslagen nedan handlar om att förändra transportsystemet 

för att minska föroreningarna. 

Idéerna på plattformen om att förändra transportsystemet 

handlar först och främst om att förbjuda kortdistansflyg i 

EU för att minska föroreningarna (se exempel på idé). 

Bidragsgivarna framhåller att pandemin redan har lett till en 

mindre flygbransch. 

Generellt sett finns det ett starkt stöd för att förbättra 

kollektivtrafiksystemen i EU (se exempel på idé), så att de 

blir miljövänligare alternativ till korta flygningar. Mer 

specifikt diskuteras ett gemensamt europeiskt järnvägsnät 

mycket (se exempel på idé). En bidragsgivare föreslår 

sökmotorn Euro Trainscanner för att göra det mer lockande 

att resa med tåg (se idé), och en annan föreslår en integrerad 

EU-biljett som ska vara gratis i städerna (se idé). 

Andra idéer handlar om ett gemensamt cykelvägsnät, där 

man till exempel föreslår en utbyggnad av cykelvägar eller 

inrättande av ett EU-omfattande sammankopplat cykelnät 

(se exempel på idé). 

En annan grupp idéer fokuserar på innovation och 

utvecklingen av elektriska fordon, som bilar och cyklar, och 

integreringen av dem i den befintliga miljön, till exempel 

genom att skapa förutsättningar för ett nätverk av 

laddstationer (se exempel på idé). 

När det gäller minskningen av koldioxidutsläpp inom 

transportsektorn och miljövänligare transporter framhöll 

deltagarna också vikten av gränsöverskridande projekt för 

att främja transporter via fartyg och järnväg (se exempel på 

idé). Det efterlyses även ett program för att uppmuntra till 

forskning och utveckling och innovation, så att 

transportmedel som är icke-förorenande och helt och hållet 

självförsörjande på energi kan tas fram, både offentliga och 

privata, och både individuella och kollektiva (se exempel på 

idé). 

 

Jordbruk 

Inom temat jordbruk förespråkas ekologiskt jordbruk och 

fler små jordbruk (se exempel på idé) relativt ofta av 

bidragsgivarna, med förslag om att bekämpningsmedel och 

intensivt jordbruk ska förbjudas (se exempel på idé). Vissa 

bidragsgivare går ännu längre och föreslår att förbudet bör 

omfatta även privat bruk; jordbrukare måste dokumentera 

sin användning av bekämpningsmedel, men det gäller inte 

för privatpersoner, som för sina trädgårdar kan köpa sådana 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100?locale=sv
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produkter lagligt och ofta inte är medvetna om de skadliga 

biverkningarna (se exempel på idé). 

Andra idéer handlar om att EU bör göra mer för att främja 

en växtbaserad kost för att skydda klimatet och bevara vår 

miljö. Vissa deltagare anger etiska bevekelsegrunder för 

sådana åtgärder (se exempel på idé). Det här tas också upp 

under ämnet Hälsa.  

Behovet av att trygga livsmedelssuveräniteten och 

livsmedelsförsörjningen genom att främja lokalt jordbruk 

understryks också av bidragsgivarna (se exempel på idé). 

Lokalt jordbruk kan till exempel främjas genom att man 

skapar livsmedelsbälten runt städer, kräver att fruktträd ska 

planteras i stadsområden, uppmuntrar producenter och 

jordbrukare att förvärva mark genom att begränsa priset på 

sådan mark, kräver att en del av takytan på offentliga 

byggnader används för odling och begränsar bostadstrycket 

på jordbruksmarken (se idé). 

Dessutom vill bidragsgivarna främja biologisk mångfald i 

EU t.ex. genom konkreta åtgärder, som gröna tak (se 

exempel på idé). 

Slutligen diskuteras jordbrukarnas inkomster, och somliga 

bidragsgivare vill att jordbrukarna ska få en garanterad 

inkomst genom rättvisa priser i stället för subventioner (se 

exempel på idé).  

 

Konsumtion 

På temat konsumtion finns det allmänt en tendens att vilja 

förändra det befintliga systemet med masskonsumtion av 

varor och tjänster (se exempel på idé). Vissa bidragsgivare 

går ännu längre genom att föreslå kvoter för maximal 

konsumtion och produktion (se exempel på idé). 

Ett antal bidragsgivare på plattformen pekar på den stora 

mängden avfall som skapas och föreslår flera åtgärder för 

att undvika och motverka sådant avfall, till exempel 

återvinning, (se exempel på idé) och att man väljer 

förpackningar som ger inget eller lite avfall för att minska 

de negativa effekterna på miljön (se exempel på idé). 

Dessutom vill många att import av produkter som orsakar 

tropisk avskogning stoppas (se exempel på idé). 

Den andra gruppen idéer förespråkar ett mer avancerat 

system för produktmärkning (se exempel på idé) som skulle 

specificera produktionens miljöpåverkan eller ange 

huruvida produkten innehåller mikroplaster och därför har 

en negativ långsiktig effekt på konsumenternas hälsa (se 

exempel på idé). 

Den tredje gruppen kretsar kring de snabba 

modeväxlingarna och textilindustrin, och målet är att göra 

den miljövänligare. Bidragsgivarna framhåller den enorma 

mängd resurser som används inom klädproduktionen och att 

kläderna ofta är olämpliga för återvinning (se exempel på 

idé). 

Dessutom framhåller bidragsgivarna behovet av att främja 

miljövänlig och hållbar turism i stället för massturism, 

eftersom den senare anses påverka natur- och kulturresurser 

avsevärt (se exempel på evenemang). 

I en sista grupp kommentarer och idéer inom detta tema 

uttrycks oro över det avfall som skapas av nya elektroniska 

apparater, och man efterlyser bland annat en utvidgad 

obligatorisk garanti för dem och behovet av att se till att de 

går att laga (se exempel på idé). Vissa deltagare vill också 

att energiförbrukningen ska begränsas, särskilt eftersom 

elektricitet till stor del produceras med fossila bränslen, 

genom införandet en månatlig elkvot för förbrukning, där 

överförbrukning beskattas (se exempel på idé). 

Subventionering och 

beskattning 

Inom detta tema vill bidragsgivarna att miljöskadliga 

subventioner, som skadliga fiskesubventioner (se idé) eller 

subventioner av fossila bränslen (se idé) ska upphöra. I linje 

med det finns det förslag om ökade subventioner till sådana 

projekt för biologisk mångfald och klimatförändring som 

ger långsiktigt positiva framtidsutsikter. 

Bidragsgivarna föreslår också att man inför en 

hållbarhetsskatt (se exempel på idé) som skulle göra 

ohållbara produkter dyrare och därmed mindre lockande att 

både konsumera och producera. Dessutom anses det kunna 

ge EU ytterligare intäkter att investera i hållbarhet. 

 

Energi 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?locale=sv
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Bidragsgivare på plattformen föreslår att man främjar både 

småskalig och storskalig användning av förnybar energi 

samt begränsar användningen av kärnenergi alternativt 

utvecklar säker kärnenergi och använder den i länder och på 

platser där det inte är möjligt att använda förnybara 

energikällor (se exempel på idé). 

Dessutom kräver den näst mest gillade idén under ämnet 

Klimat sedan lanseringen av plattformen ett stopp för alla 

subventioner för fossila bränslen (se exempel på idé). 

Samtidigt efterfrågas en undersökning av alternativa 

energikällor (se exempel på evenemang), som termonukleär 

fusion, geotermisk energi eller väte för att avsevärt öka 

diversifieringen av energiteknik (se exempel på idé). 

Bidragsgivarna understryker dock att även alternativa 

källor, som vindenergi, måste accepteras av 

lokalbefolkningen och att de måste påverka den biologiska 

mångfalden, människor och landskapen positivt (se 

exempel på idé). 

 

Förändrade attityder 

och beteenden  

Ett annat fokus ligger på utbildning och ökad medvetenhet 

bland européer av alla generationer (se evenemang). De 

flesta idéerna handlar om att utbilda ungdomar (se exempel 

på idé), men det finns också en önskan om att involvera 

äldre i klimatförändringsinitiativ, särskilt eftersom andelen 

äldre i EU ökar, (se exempel på idé). Dessutom framhåller 

vissa bidragsgivare behovet av att verka för miljöfrämjande 

kommunikation från EU-institutionerna. De föreslår till 

exempel att man ska utveckla kommunikationsmaterial om 

hur man kan ta sitt miljöansvar och att miljöutbildningen 

bör stärkas så att man skapar grannskapsenheter som tar 

ansvar för miljön (se idé). 

 

  

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

Ämnet Klimat och miljö är det som haft flest nya teman 

och underteman den senaste månaden. 

Ett nytt tema med uppmaningen att främja biologisk 

mångfald identifieras, med ett förslag att plantera träd på 

alla ”bortglömda” platser, som motorvägar, vägkorsningar 

osv. som ett sätt att fånga upp koldioxid, öka 

evapotranspirationen, förbättra den biologiska 

mångfalden och reglera vattenflöden (se idé). I ett annat 

bidrag föreslås att det inrättas ett europeiskt mobilt 

forskningsinstitut för marin forskning, för att få nödvändig 

kunskap om biologisk mångfald i havet (se idé).  

Ett ytterligare nytt tema gäller landskap och byggnader, 

med ett nytt undertema som samlar ett antal idéer och 

evenemang där ett nytt europeiskt Bauhaus diskuteras (se 

evenemang), i syfte att kombinera innovativ, estetisk 

design med konkreta åtgärder för klimatförändringar och 

göra våra framtida bostadsutrymmen mer hållbara, 

kostnadsmässigt överkomliga och tillgängliga. I en annan 

idé efterlyses informationskampanjer om gröna, hållbara 

byggnadsmetoder där det används koldioxidsnåla 

byggmaterial (se idé). Ett förslag går ut på att införa en 

fond för återställande av landskap, så att övergivna tomter 

och byggnader kan återställas till ett mer naturligt skick 

till förmån för den biologiska mångfalden och dem som 

vistas i städerna (se idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505?locale=sv
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Slutligen utökas undertemat om konsumtion av 

elektronikartiklar med en idé till ett pilotprogram för 

att byta ut 35 miljoner europeiska familjers elektriska 

apparater mot A+++-artiklar, inom ramen för EU:s mål 

om en grön omställning (se idé). Inom undertemat om 

konsumtionens miljöpåverkan lyfts problemet med 

importerade varors överensstämmelse med EU-

standarderna. Exempelvis föreslår en bidragsgivare ett 

förbud mot import av nötkött från Brasilien som inte 

har spårbarhet på samma nivå som nötkött från EU (se 

idé). 

I samband med temat energi noteras ett nytt undertema 

om energieffektiv och miljövänlig uppvärmning, med 

exempel på en idé där det förespråkas användning av 

multibränslepannor (se idé) eller ett fjärrvärmenät som 

utnyttjar oanvända värmekällor som djup geotermisk 

energi (se idé).  

När det gäller temat att skapa förändrade attityder 

och beteenden föreslår en deltagare att det inrättas 

plantskolor på grundskolorna för att höja 

medvetenheten om biologisk mångfald och hur man 

skyddar den från tidig ålder (se idé), medan en annan 

deltagare framhåller att utbildning i miljöfrågor 

behöver utökas till vuxna i alla åldrar genom 

annonseringsvideor (se idé).  

 

En deltagare går vidare på temat föroreningar och 

påpekar att en särskild typ av undervattensbakterier 

(cyanobakterier) skulle kunna fungera som ”oljeätande 

bakterie” och därmed potentiellt hjälpa till att 

neutralisera försurningen av haven (se idé). 

Till temat transport tillkommer återkommande förslag 

att utöka snabbtågsnäten (se exempel på idé). En 

deltagare reagerar på trenden att övergå till eldrift i 

bilindustrin och menar att elbilar har skadliga 

miljömässiga och humanitära kostnader, och föreslår i 

stället hastighetsbegränsningar för att få ner 

koldioxidutsläppen (se idé). 

En ny idé som hänger ihop med temat hållbart 

jordbruk och undertemat med mer ekologiska 

jordbruksmetoder, tar upp behovet av att hitta ett 

lämpligt sätt att avyttra plastfilm som används till 

marktäckning, växthus och tunneljordbruk (se idé). En 

deltagare förespråkar dessutom en omställning från 

intensivt jordbruk till akroekologi (se idé). En annan 

deltagare föreslår vertikala gårdar för att drastiskt 

minska vattenkonsumtionen i jordbruket (se idé). Under 

temat jordbruk lyfts problemet med hur jordbruket ska 

klara klimatsvängningar. En idé går ut på att 

multifunktionella, mångsidiga jord- och 

skogsbrukssystem kan öka bildningen av humus, 

vattenhållningskapaciteten och koldioxidbindningen, 

och därmed göra jordbruket betydligt mer stabilt och 

produktivt (se idé).  

Angående temat konsumtion, och mer specifikt 

matsvinn, lyfter en deltagare fram att 40 % av alla 

livsmedel som produceras världen över aldrig når fram 

till våra bord och att detta orsakar 10 % av alla globala 

växthusgasutsläpp, och föreslår åtgärder för att stoppa 

matsvinnet, t.ex. att stödja matdonationer (se idé). En 

deltagare påpekar dessutom att det behövs mer 

information om återvinning för att uppmuntra till denna 

vana från tidig ålder (se idé). Detta nya undertema om 

återvinning återspeglas på samma sätt i de evenemang 

som anordnats, t.ex. ett evenemang med 

seniormedborgare för att diskutera olika 

återvinningsmetoder (se evenemang). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849?locale=sv
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 Figur 9 – tankekarta: Klimat och miljö 
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Bidragsgivarna tar upp en rad olika teman under ämnet 

hälsa. De föreslår mer harmonisering och samordning på 

EU-nivå, bland annat till följd av erfarenheterna av covid-

19-pandemin och hur den påverkat samhället. Ämnet har 

genererat 1 159 bidrag: 491 idéer, 611 kommentarer och 57 

evenemang. De främsta teman som behandlats inom detta 

ämne är följande:  

 Samordning av EU:s hälso- och sjukvårdssystem 

 Tillgång till hälso- och sjukvård för alla  

 Hälsosamt åldrande  

 Hälsosamma livsstilar  

 Åtgärder mot covid-19  

 Bättre att förebygga än att bota 

 Hälsa i en digitaliserad tid 

 Forskning på hälsoområdet 

 Sexuell och reproduktiv hälsa  

 Andra idéer 

Samordning av EU:s 

hälso- och 

sjukvårdssystem 

Deltagare på plattformen förespråkar ett närmare samarbete 

mellan medlemsstaterna för att stärka de europeiska hälso- 

och sjukvårdssystemen på olika sätt. Bland annat föreslås 

att kunskaps- och kapacitetspooler ska inrättas, till exempel 

genom att intensivvårdsläkare fritt får vårda mycket svårt 

sjuka patienter inom hela EU (se idé), att prehospital 

akutsjukvård ska standardiseras (se idé), att 

yrkeskvalifikationer ska erkännas i hela EU, att ett 

europeiskt sjukhus för ovanliga sjukdomar ska inrättas (se 

3.  Hälsa 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715?locale=sv
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idé) och att lagstiftningen om transplantation ska förbättras 

så att ett enhetligt transplantationssystem skapas (se idé). 

Under diskussionerna har det också framhållits att EU 

behöver utrustas med mer kompetens och befogenheter på 

området för offentlig akutsjukvård, genom en revidering av 

Lissabonfördraget (se exempel på en idé). Dessa förslag 

läggs oftast fram när det handlar om hur medlemsstaterna 

har hanterat covid-19-pandemin och bristen på medicinsk 

utrustning i samband med pandemin, utmaningar vid 

utvecklingen av vaccin och gemensamma inköp av vaccin. 

 

Tillgång till hälso- och 

sjukvård för alla  

Idéer som förts fram när det gäller tillgången till hälso- och 

sjukvård visar att det finns stöd för införandet av en 

europeisk hälso- och sjukvårdsförsäkring (se exempel på 

idé och idé). Idén om att avprivatisera hälso- och 

sjukvårdsindustrin förs också fram som ett sätt att göra 

hälso- och sjukvården ekonomiskt överkomlig för alla (se 

idé). En annan idé om att göra hälso- och sjukvården mer 

praktiskt tillgänglig för alla är att utvidga det mobila hälso- 

och sjukvårdssystemet i form av hälso- och sjukvårdsbussar 

som skulle underlätta snabb och enkel tillgång till hälso- och 

sjukvårdssystem (se idé).  

 

Hälsosamt åldrande 

och motverkande av 

åldrande  

Mot bakgrund av den åldrande befolkningen i EU 

framhåller vissa personer vikten av god hälsa under 

”silveråldern”. En idé som fått starkt stöd och många 

kommentarer går ut på att främja vetenskapsintensiv 

forskning och teknik för ett hälsosamt långt liv (se idé), t.ex. 

föryngringsterapi och kliniska prövningar på detta område, 

och genomföra effektiva rättsliga, budgetära, 

regleringsmässiga och institutionella åtaganden i syfte att 

öka den förväntade friska livslängden i Europeiska unionen. 

En person lyfter fram landsbygdsområdenas potential som 

innovationsnav för strategier för hälsosamt åldrande, 

eftersom dessa ”krisdrabbade områden” i allmänhet i större 

utsträckning befolkas av äldre medborgare och kvaliteten på 

hälso- och sjukvården där inte är lika hög som i 

stadsområden, vilket kräver innovativa lösningar (se idé). 

En person vidareutvecklar ämnet genom att föreslå kryonik 

som en möjlighet att skjuta upp vården till dess att man hittat 

ett botemedel, genom att frysa människor som är sjuka (se 

idé). 

 

 

Hälsosamma livsstilar 

Flera bidrag understryker vikten av hälsosam kosthållning, 

och många människor föreslår att EU bör främja vegetarisk 

kost (se idé) på grund av dess hälso- och miljöfördelar. En 

idé som framförs i detta sammanhang är att höja skatterna 

på kött och samtidigt sänka momsen på hälsosamma 

livsmedel (se idé). Andra bidrag efterlyser en utredning av 

effekterna av emulgeringsmedel (se idé), ett förbud mot 

industriellt framställda transfetter (se idé) samt reglering av 

jordbrukstekniker som inverkar på nutrition och hälsa, 

däribland användning av antibiotika inom intensivt lantbruk 

(se idé). Liknande idéer framfördes också under ämnet 

Klimat och miljö. 

Integrering av naturläkemedel i sjukvården diskuteras 

ingående på plattformen (se exempel på en idé). 

Bidragsgivare menar särskilt att icke-medicinska 

interventioner bevisligen kan gynna patienternas hälsa och 

autonomi (se exempel på en idé). En person framhåller 

dessutom fördelarna med nordliga bär med höga halter av 

antioxidanter när det gäller att förbättra cancerbehandlingar 

(se idé). På liknande sätt föreslås alternativa behandlingar, 

såsom skogsterapi, för att motverka stress, utbrändhet, 

depression och ångest (se idé). 

Stöd till främjande av hälsokompetens (se idé) och utlärning 

av hälsosamma levnadsvanor från tidig ålder, som en viktig 

faktor för en hälsosam livsstil, föreslås också på plattformen 

(se idé). Flera personer pekar till exempel på behovet av att 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045?locale=sv
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motverka tobakskonsumtion på EU-nivå genom att höja 

priset och begränsa försäljningen till apotek (se exempel på 

en idé). 

 

Åtgärder mot 

covid-19  

Många deltagare diskuterar effekterna av covid-19, och 

anser överlag att det finns ett behov av att åter lyfta fram 

förnuft och vetenskap och återställa förtroendet för 

läkarkåren och den förda politiken i syfte att motverka den 

utbredda spridningen av missuppfattningar och falska 

nyheter under pandemin. I diskussionerna om covid-19-

åtgärder är de som diskuterar på plattformen överens om att 

alla sådana åtgärder inom EU bör genomföras på ett 

evidensbaserat sätt så att det går att ta fram en kostnads-

nyttoanalys som är så realistisk som möjligt (se idé).  

Ytterligare andra bidrag framhäver behovet av att utveckla 

inkluderande strategier för att hantera framtida pandemier 

på EU-nivå och skydda rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning (se idé). Ett förslag som lagts fram är 

att bedriva forskning om covid-19-åtgärders effekter på 

boende och personal i äldreboenden i de olika EU-länderna, 

för att få en förstahandsbild av de äldres erfarenheter av 

dessa åtgärder (se idé).  

Ett bidrag tar upp förfarandena för inköp av vaccin på EU-

nivå och efterlyser större öppenhet kring och insyn i avtalen 

med läkemedelsföretagen (se idé). Dessutom visar 

diskussionerna om vaccinationsprogrammet att det finns 

motstridiga åsikter, från tanken att vaccinering bör vara 

obligatorisk för alla (se idé) till förslag om att alla ska ha 

frihet att välja om de vill vaccinera sig (se idé). En annan 

bidragsgivare menar att vaccin inte bör vara obligatoriskt 

för ungdomar och att EU inte bör ”utpressa” dem genom att 

göra det lättare att resa mellan olika länder om man bara 

vaccinerar sig, och att nödvändiga PCR-tester bör 

tillhandahållas kostnadsfritt (se idé). Det föreslås också att 

EU:s medlemsstater bör enas om att erkänna relevanta 

WHO-standarder och nationella dokument som intygar 

nivån av antikroppar (eller vaccin/påfyllnadsdos) (se idé). 

EU:s digitala covidintyg diskuteras också allmänt. Vissa 

fruktar att det kommer att ge upphov till två klasser av 

medborgare (se idé) och föreslår att EU ska försvara rätten 

att välja att inte vaccineras (se idé), medan andra stöder 

detta intyg och obligatorisk vaccinering som en del av en 

kollektiv insats för att besegra viruset och säkra hälso- och 

sjukvårdssystemens hållbarhet (se exempel på en idé).  

Flera efterlyser större solidaritet och inrättande av ett 

globalt partnerskap och global finansiering för att bekämpa 

och utrota sjukdomar globalt och menar att EU kan bli 

världsledande när det gäller att bekämpa och övervinna 

pandemier, cancer och hjärtsjukdomar (se idé). En person 

föreslår att EU-kommissionen i samarbete med 

Världshälsoorganisationen (WHO) bör verka för ett 

internationellt avtal som möjliggör global produktion och 

distribution av läkemedel i samband med pandemier (se 

idé), och ett annat bidrag understryker behovet av att 

vaccinera människor i hela världen för att förhindra 

uppkomsten av nya stammar (se idé). Samtidigt föreslår 

bidragsgivare att åtgärder bör vidtas för att skydda 

företagens patent och menar att EU-kommissionen kan 

spela en viktig roll som medlare och ambassadör (se idé).  

 

Bättre att förebygga 

än att bota 

Flera idéer handlar om att öka medvetenheten om psykisk 

ohälsa och dess konsekvenser, däribland utbrändhet, stress, 

depression och ångest, och efterlyser en EU-plan som tar 

upp denna fråga (se idé), särskilt med tanke på effekterna av 

de restriktiva åtgärder som införts på grund av covid-19-

pandemin. 

Luftföroreningarnas inverkan på människors hälsa tas också 

upp som en angelägen fråga (se idé), ), liksom behovet av 

att ta itu med bullerföroreningar genom att fastställa strikta 

gränsvärden för tillåtna bullernivåer för bildäck (se idé). 

Dessutom framförs krav på att exponeringen för ämnen som 

inger mycket stora betänkligheter, däribland PFAS 

(perfluorerade alkylsubstanser) ska minska (se idé).  

Ett övergripande undertema på plattformen utgörs av kritik 

mot Euratomfördraget, som anses gynna kärnkraft jämfört 

med andra energikällor och inte tillräckligt skydda EU-

medborgare mot riskerna med kärnkraft. Vissa vill 

Euratomfördraget avskaffas (se exempel på idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=sv
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Hälsa i en digitaliserad 
tid 

En grupp tar upp möjligheter och hot i samband med den 

ökade digitaliseringen under de senaste årtiondena. Flera 

idéer ser kompatibilitet mellan och digitalisering och 

integration av EU:s olika system för e-hälsa som ett sätt att 

skapa interoperabla patientjournaler som kan användas i 

hela EU (se exempel på idé). Vissa bidragsgivare är dock 

försiktiga och betonar sårbarheten hos sådana känsliga 

uppgifter och behovet av att begränsa omfattningen av 

hälsodata, t.ex. för forskningsändamål, såväl nationellt som 

på EU-nivå, till ett bestämt antal patientjournaler eller 

patienter (se idé). En person efterlyser ett förbud mot 

nationella genomdatabaser som används för medicinska 

forskningsändamål men som också andra enheter, såsom 

statliga myndigheter, har tillgång till för andra ändamål i 

strid med rätten till integritet (se idé). 

Ett annat förslag går ut på att prioritera finansiering av 

forskning om motion och pekar, i samband med e-hälsa, på 

digitala lösningar som hjälper människor att förbli fysiskt 

aktiva och därmed motverkar en rad olika kroniska 

sjukdomar som beror på inaktivitet (se idé). 

Ett annat bidrag tar upp digitalt beroende och föreslår en 

EU-handlingsplan på det området (se idé). Vissa 

bidragsgivare föreslår också utbildning om digitalt 

beroende i skolorna och informationskampanjer för vuxna 

för att begränsa den digitala interaktionen. 

Forskning på 

hälsoområdet 

Flera personer ställer sig bakom idén om att inrätta ett 

centraliserat EU-institut för hälsoforskning som ska 

samordna de nationella institutens hälsoforskning och 

investera i läkemedelsforskning (se exempel på idé). En 

person understryker att skyddskläder och läkemedel i större 

utsträckning måste köpas in, produceras och tillhandahållas 

av EU (se idé). Ett förslag om att uppmuntra forskning om 

sjukdomsmekanismerna hos myalgisk encefalomyelit 

(kroniskt trötthetssyndrom) inom ramen för Horisont 

Europa (se idé) har fått stöd av ett antal deltagare. Det 

framhålls också att EU måste samarbeta med universiteten 

när det gäller forskning för att utveckla ett nytt antibiotikum 

mot superresistenta bakterier (se exempel på idé). Vissa 

efterlyser också en lag som gör det obligatoriskt för 

läkemedelsföretag som distribuerar vacciner att 

offentliggöra fullständiga data från kliniska prövningar av 

dessa vacciner i syfte att uppmuntra till utvärderingar av 

deras säkerhet och effektivitet (se idé). Andra idéer 

inkluderar inrättandet av ett EU-laboratorium för 

infektionssjukdomar (se idé).  

  

Sexuell och 

reproduktiv hälsa  

I en idé föreslås att kostnadsfria mensskydd ska göras 

tillgängliga på offentliga platser för att bekämpa s.k. 

mensfattigdom (se idé). Andra bidrag innehåller förslag om 

skattelättnader för bindor och full ersättning för kvinnliga 

preventivmedel. Dessutom lyfter man fram behovet av mer 

forskning om kvinnors reproduktiva hälsa och utvecklingen 

av mindre invasiva preventivmedel för kvinnor och män (se 

idé). På plattformen lyfts också krav på ett förbud mot 

manlig könsstympning utan samtycke och före 

myndighetsåldern (se idé). I ett bidrag föreslås att man 

inrättar kliniker för sexuell hälsa som stöds och främjas av 

EU (se idé).  

 

 

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

 

Andra idéer som framförts handlar om att belöna 

ansvarsfullt beteende inom ramen för sjukförsäkringen, 

t.ex. i form av återbetalning om tjänster inte används ett 

visst år (se idé). I ett bidrag understryks behovet av att hitta 

en lösning för bortskaffande av farligt sjukvårdsavfall (t.ex. 

nålar från insulinsprutor för diabetiker) (se idé). Flera 

personer efterlyser även en avkriminalisering av cannabis 

av folkhälsoskäl (se idé och idé), medan andra förespråkar 

krafttag mot narkotika på EU-nivå (se idé). Till sist ska här 

nämnas en mycket diskuterad idé om att följa normaltid i 

stället för att byta mellan vinter- och sommartid (se idé).  

 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

Många idéer som lämnats in nyligen är upprepningar av 

teman och underteman som identifierats tidigare, t.ex. 

behovet av att ge EU större befogenhet i hälsofrågor (se 

exempel på en idé och ett evenemang) och höja 

produktionskapaciteten för läkemedel och 

medicintekniska produkter inom EU (se idé).  

I en ny idé under temat samordning av EU:s hälso- och 

sjukvårdssystem föreslås att sjukdomar ska erkännas i 

hela EU så att man kan skapa en databas med 

behandlingsmetoder och utvärderingar och uppnå ett EU-

täckande sjukdomssystem (se idé).  

När det gäller åtgärder mot covid-19 lyfter en deltagare 

fram behovet av att inte försumma eller fördröja vården 

för patienter med andra sjukdomar och åkommor, som 

blev över när sjukvårdsinrättningarna omstrukturerades 

för covid-19-patienter (se idé). En deltagare efterlyser 

också utökat stöd till psykisk hälsa för att behandla 

pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser, särskilt 

bland unga (se idé). Det finns också ett antal evenemang 

kring detta tema, t.ex. frågan om framtiden för folkhälsan 

i EU efter coronakrisen (se evenemang). 

I samband med temat sexuell och reproduktiv hälsa 

föreslår en deltagare att dagen efter-piller bör finnas 

tillgängligt receptfritt i alla länder (se idé). Uppmaningen 

att bekämpa mensfattigdom (se exempel på en idé) är 

också återkommande bland den senaste tidens bidrag.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640?locale=sv
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Figur 10 – tankekarta: Hälsa 
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4. En starkare ekonomi, 

social rättvisa och 

sysselsättning 
Ämnet En starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning har gett upphov till totalt 782 idéer, 1 252 

kommentarer och 184 evenemang fram till och med den 7 

september 2021. Bidragsgivarna betonar vikten av att EU 

blir mer inkluderande och socialt rättvist, särskilt mot 

bakgrund av covid-19-pandemin, och pekar på flera 

upplevda utmaningar i samband med detta, såsom bristande 

stöd till unga EU-medborgare och bristande samarbete 

mellan medlemsstaterna. Den oftast föreslagna mekanismen 

för att göra EU mer inkluderande och socialt rättvist är en 

villkorslös EU-medborgarlön. Bidragsgivarna anser också 

att olika gruppers välbefinnande, särskilt de mest 

missgynnade, är avgörande för att EU ska fungera väl och 

fortsätta att växa. De olika idéerna kan delas upp inom 

följande teman: 

 

 Beskattning för en inkluderande och rättvis 

ekonomi 

 Socialt skydd och social trygghet 

 Ekonomisk återhämtning 

 Ifrågasättande av den nuvarande ekonomiska 

modellen 

 Ett mer inkluderande, socialt rättvist EU 

 Ökad sysselsättning 

 Innovation – stärkt tillväxt 
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Beskattning för en 

inkluderande 

och rättvis ekonomi 

En grupp av bidragsgivare lägger förslag 

om att sociala, ekonomiska och miljömässiga 

problem ska hanteras med hjälp av skattereglerna.  

En stor mängd bidrag på detta tema förespråkar större 

skatterättvisa, rättvis beskattning och bekämpning av 

skattebedrägerier. Bland förslagen ingår att vidta åtgärder 

mot skatteflykt, införa en skatt på finansiella transaktioner 

(se idé) samt undvika ”social dumpning” genom att 

harmonisera skattereglerna och minimilönerna i 

medlemsstaterna (se exempel på idé). En av de idéer som 

fått mest stöd och flest kommentarer rör införandet av en 

minimiskatt på global nivå eller EU-nivå för att ta itu med 

problemet med skatteparadis (se idé).  

Dessutom framhålls en rad olika möjliga 

beskattningsåtgärder för en inkluderande och rättvis 

ekonomi på den digitala plattformen. Idéerna om 

beskattning är för närvarande följande. För det första 

föreslås skatteåtgärder för att främja rättvis konkurrens 

mellan företag, såsom antingen ett gemensamt 

mervärdesskattesystem för e-handel eller krav på att företag 

endast ska betala mervärdesskatt i sina hemländer (se idé). 

Hit hör även en idé om en mervärdesskatt kopplad till varors 

ursprung för att främja lokal konsumtion och därmed stödja 

den lokala ekonomin (se exempel på idé). I den andra 

kategorin återfinns idéer om beskattning med anknytning 

till miljön och klimatförändringar, däribland annat en 

koldioxidskatt eller en hållbarhetsskatt för EU (se exempel 

på idé). Till sist hittar vi diverse andra idéer om 

beskattningsåtgärder, bland annat beskattning för att främja 

jämställdhet, med en uppmaning om att tillåta en 

nollskattesats eller reducerad mervärdesskattesats för 

mensskydd (se idé). 

I linje med övergripande krav på federalisering inom andra 

områden kretsar en väsentlig del av idéerna inom ämnet En 

starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning kring en 

finanspolitisk union. Vissa bidragsgivare är av åsikten att en 

ökning av EU:s egna medel eller en budget som är 

oberoende av medlemsstaterna är vägen framåt för en mer 

enad europeisk framtid (se exempel på idé).  

 

 

Socialt skydd och social 

trygghet 

Idéer inom detta tema förespråkar i allmänhet en 

enhetlig EU-strategi för social trygghet, dvs. 

europeiska miniminormer som sträcker sig från 

föräldraskap och familj till rätten till bostäder och 

pensionspolitik.  

Det vanligaste undertemat, där flera idéer i hög grad stöds 

och kommenteras, avser en ovillkorlig medborgarlön som 

ska se till att varje person har förmåga att delta i samhället 

(se exempel på idé). En grupp av idéer med koppling till 

detta undertema tar upp inkomstklyftor i EU och föreslår en 

begränsning av löneskillnaderna inom ett och samma 

företag (se exempel på idé) eller övervakning av politikers 

inkomster (se exempel på idé) och efterlyser även generellt 

fler åtgärder för att skapa ett humanare EU (se exempel på 

idé).  

Vid sidan av en villkorslös medborgarlön ställs 

återkommande krav på åtgärder för att komma till rätta med 

(ungdoms)arbetslösheten (se exempel på evenemang). När 

det gäller den åldrande befolkningen diskuterar 

bidragsgivarna behovet av att ta itu med en samordnad 

pensionspolitik och samordnade pensioner i EU:s 

medlemsstater (se exempel på idé). Den särskilda 

situationen för EU-medborgare som har bott i flera 

medlemsstater tas också upp med ett förslag om en frivillig 

europeisk offentlig pensionsfond för dessa personer (se idé). 

Rätten till billiga bostäder är ett annat undertema med 

anknytning till social trygghet som diskuteras av 

bidragsgivarna (se exempel på idé).  

Slutligen finns det en grupp av mer administrativt inriktade 

idéer, till exempel införandet av ett digitalt 

socialförsäkringskort (gemensamt för EU) och överförbara 

sociala rättigheter för EU-medborgare som har bott i flera 

länder (se exempel på idé). 

 

Ekonomisk 

återhämtning 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401?locale=sv
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En grupp av kommentarer och idéer på plattformen ger 

uttryck för oro över den ökande statsskulden i EU. Dessa tar 

upp Europeiska centralbankens (ECB) roll och efterlyser en 

översyn av stabilitets- och tillväxtpaktens regler (se idé) och 

lagstiftningen om obalanser i bytesbalansen m.m. (se 

exempel på idé). 

Idéer som kretsar kring främjandet av lokal konsumtion och 

produktion, med små och medelstora företag som 

tillväxtmotor, ses som avgörande för EU:s ekonomiska 

återhämtning. Dessutom föreslås beskattning som ett 

verktyg för att främja ekonomisk återhämtning genom 

skattelättnader för strategiska industrier eller som ett 

incitament för att främja lokal konsumtion eller köp av EU-

produkter genom märkning och beskattning av den distans 

som konsumentvaror har transporterats (se exempel på idé).  

På samma sätt diskuterar bidragsgivarna, med avseende på 

covid-19, behovet av att finansiera framtida 

beredskapsåtgärder mot pandemier (se exempel på idé). 

Dessutom betonar bidragsgivarna vikten av globalt 

samarbete för ekonomisk återhämtning (se exempel på 

evenemang). Det finns krav på ökad solidaritet mellan 

medlemsstaterna, till exempel genom en utvidgning av 

återhämtningsfonden (se idé). 

 

Ifrågasättande av den 

nuvarande ekonomiska 

modellen 

Inom detta tema diskuteras det nuvarande europeiska 

ekonomiska systemet ur ett mer ideologiskt perspektiv. 

Deltagarna lyfter fram de upplevda bristerna i den 

nuvarande ekonomiska modellen. Mer specifikt föreslår en 

grupp av bidragsgivare en vidareutveckling av kapitalismen 

och den fria marknaden, med mer intern konkurrens, 

minskad regelbörda eller rentav ett förhållningssätt som 

liknar företagsstyrning (se exempel på idé), medan en annan 

grupp förespråkar en mer social eller människocentrerad 

marknadsekonomi (se exempel på idé). 

Den näst populäraste idén inom detta ämne sedan 

plattformen lanserades omfattar ett förslag om en 

uppdaterad modell för att reformera EU:s ekonomiska 

styrning, den europeiska planeringsterminen, ECB:s 

mandat och EU:s egna medel samt stärka Ekonomiska och 

monetära unionen (se idé). Denna specifika idé ligger i linje 

med andra bidrag på plattformen som efterlyser en reform 

av EU:s ekonomiska modell för att uppnå en inkluderande 

och jämlik europeisk välfärd. 

 

Ett mer inkluderande, 

socialt rättvist EU 

Med idéer om hbti-personers rättigheter och representation 

(se idé), lönegapet mellan kvinnor och män och 

könskvotering efterlyser flera bidragsgivare på plattformen 

ett mer inkluderande och socialt rättvist EU som skulle 

kunna uppnås genom att man exempelvis utvecklar ett index 

som mäter social jämlikhet (se exempel på idé). Relaterade 

idéer gäller åtgärder mot sexuella övergrepp och våld i 

hemmet, och man efterlyser i synnerhet initiativ för att 

stödja brottsoffren (se idé).  

Förslagen omfattar också ett fortsatt genomförande av den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att fastställa 

Europas sociala dimension och underlätta integreringen av 

personer med funktionsnedsättning och personer som lever 

under fattigdomsgränsen m.m. (se exempel på idé och 

evenemang).  

 

Ökad sysselsättning  

För det första betonar bidragsgivarna behovet av att 

förenkla skatte- och arbetsmarknadspolitiken i EU i syfte att 

undvika skattedumpning och social dumpning (se exempel 

på idé).  

För det andra vill man att bättre arbetsvillkor ska främjas i 

hela EU, till exempel genom att det införs en kortare 

arbetsvecka (se exempel på idé). Till andra idéer inom detta 

tema hör underlättande av distansarbete eller arbete över 

EU:s inre gränser (se exempel på idé), förbud mot obetald 

praktik, obligatorisk övertid och osäkra anställningsavtal 

(se exempel på idé) samt investeringar i 

barnomsorgsinfrastruktur som gör det möjligt att förena 

privatliv och yrkesliv.  

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?locale=sv
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För det tredje betonas karriärutveckling. Man efterlyser 

program och åtgärder för att underlätta tillträdet till EU:s 

arbetsmarknad, med praktikplatser i medlemsstaterna och 

en jobbplattform på nätet (se exempel på idé).  

Bidragsgivare framhåller vikten av att stödja ungdomar, 

särskilt när det gäller att få tillträde till arbetsmarknaden (se 

exempel på evenemang). 

 

Innovation – stärkt 

tillväxt 

Bidragsgivare föreslår att tillväxten ska stimuleras genom 

investeringar i högteknologisk forskning, kompetens, 

kunskap och expertis (artificiell intelligens, 

blockkedjeteknik, nanoteknik, energilagring, labbodlat kött 

osv.). Flera idéer pekar dessutom på behovet av tekniskt 

oberoende, till exempel genom att utveckla EU:s kapacitet 

för tillverkning av hårdvara.  

Investeringar i forskning och utbildning anses vara av 

yttersta vikt, med stöd till kunskapsutbyte via ett öppet 

nätverk av laboratorier eller en EU-byrå för infrastruktur (se 

idé). I ett annat förslag diskuteras ett slags Spotify för 

vetenskap, en lättillgänglig kunskapsbank som innehåller 

modeller för 3D-skrivare (se idé). När det gäller forskning 

är ett av förslagen att underlätta patent via en patentfond (se 

idé). 

Dessutom ses den digitala ekonomin som en förutsättning 

för innovation och tillväxt. I samband med detta diskuteras 

kryptovalutor och lokala digitala valutor som skulle vara 

parallella med euron (se exempel på idé). När det gäller 

kryptovalutor anser vissa bidragsgivare att det behövs 

lagstiftning för att skydda medborgarna (se exempel på idé).  

Miljön och klimatförändringar diskuteras också i samband 

med innovation, med idéer om klimatneutralitetsmål och 

den ledande roll som EU skulle kunna spela när det gäller 

att inrätta och investera i en (global) grön ekonomi (se 

exempel på idé). I flera idéer diskuteras det praktiska 

genomförandet av den gröna ekonomin, till exempel genom 

investeringar i ekologiskt jordbruk och initiativ inom ramen 

för Från jord till bord-strategin (se idé). 

Slutligen uppfattas finansieringen av nystartade företag och 

små och medelstora företag i allmänhet som en drivkraft för 

innovation (se exempel på idé). Bidragsgivarna föreslår stöd 

till små och medelstora företag genom t.ex. en EU-fond som 

tillhandahåller startkapital till sådana företag (se idé) eller 

en handelsplattform på nätet som är avsedd för europeiska 

små och medelstora företag (se idé). 

 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

I de nya idéerna den senaste perioden har befintliga teman 

och underteman återkommit.  

Några nya bidrag som ingår i temat beskattning för en 

inkluderande och rättvis ekonomi är uppmaningar till 

att konsumentvaror beskattas utifrån 

produktionsförhållandena (arbetskraft, råvaror, löner) och 

på så sätt främja rättvis handel snarare än frihandel (se 

exempel på en idé). 

Under temat ekonomisk återhämtning upprepas 

förslaget att utöka ECB:s mandat (se idé). I en ny idé 

betonas behovet av att införa strikta regler (med vetorätt) 

för när företag i EU tas över av företag med huvudkontor 

utanför EU (se idé).  

En idé fördjupar temat ifrågasättande av den nuvarande 

ekonomiska modellen genom att uppmärksamma teorin 

om nerväxt, som ett sätt att återställa en ny balans mellan 

människorna och naturen, vilket ställs emot okontrollerad 

tillväxt (se idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273?locale=sv
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Som en del av temat att skapa ett mer inkluderande, 

socialt rättvist EU efterlyser en deltagare att det 

genomdrivs jämställdhet på arkitekturens och 

anläggningsinfrastrukturens område (se idé). På samma 

tema finns en idé om att nationella funktionshinderintyg 

ska få utökad giltighet i hela EU (se idé). 

På temat ökad sysselsättning efterlyser en deltagare att 

hantverksarbete lyfts fram som ett sätt för unga 

generationer att återupptäcka grundläggande värderingar, 

i stället för att man bara främjar arbeten i it-sektorn (se 

idé). Andra deltagare förespråkar att man avsätter 

offentliga medel till stöd för små tillverkare och 

näringsidkare för att kompensera dem för förlusterna 

p.g.a. nedstängningarna under pandemin (se idé) eller för 

att ta itu med att vårdpersonalen är underbemannad i 

Europa (se idé). Åtskilliga nya idéer ger ytterligare stöd åt 

redan befintliga uppmaningar på plattformen att utöka 

distansarbete och ”flexarbete” (från kontoret och/eller 

hemifrån), för att minska anställdas pendlingsresetider 

och arbetsgivarnas fasta kostnader för 

kontorsinfrastruktur (se idé), lättare få ihop livspusslet och 

minska avfolkningen av landsbygden (se idé) samt få ner 

skadliga utsläpp p.g.a. tät trafik (se idé).  

På det hela taget har temat innovation blivit mer 

omfattande, då bidragsgivarna anser att detta är en 

förutsättning för att förbereda EU:s ekonomi och 

arbetsmarknad för framtiden. Exempelvis betonar en 

bidragsgivare att EU behöver prioritera forskning och 

innovation med tanke på den globala covid-19-pandemin 

och utmaningen med klimatförändringarna (se idé). 

Uppmaningen att investera i nystartade företag upprepas. 

En deltagare påpekar exemplet att Kina har utvecklats 

genom ett fint nät av små innovations- och tillväxtnav i 

kombination med gynnsamma administrations- och 

skatteregler, som uppmuntrade till investeringar och 

framväxten av nystartade företag. Deltagaren efterlyser att 

EU:s politik omprövas utifrån sådana exempel (se idé).  

 

Slutligen har idén att avskaffa sommartiden utökats 

genom att bidragsgivare diskuterar de ekonomiska och 

sociala fördelarna med att ta bort sommartiden (se 

exempel på en idé). 

Ett exempel på ett evenemang (se evenemang) inom detta 

ämne är det där man dokumenterade idéer på temat socialt 

skydd och social trygghet samordnad på EU-nivå i 

samband med rörlighet i arbetslivet (se idé) och den idé 

som kretsar kring arbetstagares välbefinnande mot 

bakgrund av den demografiska förändringen i Europa 

inom temat ett mer inkluderande, socialt rättvist EU (se 

idé). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427?locale=sv
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Figur 11 – tankekarta: En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 
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Idéer som lämnats in under ämnet EU i världen omfattar en 

rad olika utrikespolitiska teman och rör allt från handel till 

användningen av mjuk makt och försvar. På det hela taget 

efterlyser bidragsgivarna en starkare närvaro för EU på den 

globala politiska arenan: både sett till grannskapspolitiken 

och i relationerna med t.ex. afrikanska och latinamerikanska 

länder. Plattformens bidragsgivare anser att EU bör bli 

djärvare när det gäller att utöva både mjuk och hård makt. 

Sedan plattformen inrättades har detta ämne gett upphov till 

sammanlagt 1 965 bidrag: 609 idéer, 1 199 kommentarer 

och 157 evenemang. De olika idéerna kan delas upp inom 

följande teman: 

 

 

 

 Övergripande mål för EU:s utrikespolitik  

 Handelspolitik 

 Försvar  

 Beslutsfattande 

 EU:s utvidgning 

 Grannskapspolitik och förbindelser med andra 

 

 

5. EU i världen 
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Övergripande mål för 

EU:s utrikespolitik  

Bidragsgivarna anser att EU:s roll förändras i takt med den 

växande oron över klimatnödläget, en förskjuten ekonomisk 

och geopolitisk maktbalans, stora utmaningar för 

multilateralismen och den pågående globala kampen mot 

covid-19 (se exempel på evenemang och på idé). Därför 

anser flera att EU bör bli djärvare när det gäller att utöva 

både mjuk och hård makt (se exempel på idéer här och här).  

När det gäller EU:s utrikespolitik rör många idéer den roll 

som EU bör spela i fråga om mänskliga rättigheter och 

demokratiska värden runtom i världen. Man efterlyser 

tuffare ställningstaganden och åtgärder mot de länder som 

upprepat kränker internationella konventioner och/eller 

fördrag om mänskliga rättigheter (se exempel på idé). EU 

uppmuntras till exempel att ta en ledande roll i 

fredsprocessen mellan Israel och Palestina (se exempel på 

idé). Dessutom efterlyser man ett gemensamt europeiskt 

system för vapenexport med strikta regler för att se till att 

vapen som tillverkats i EU inte underblåser konflikter runt 

om i världen och leder till brott mot de mänskliga 

rättigheterna (se idé).  

 

Handelspolitik 

I en samling bidrag under ämnet EU i världen uppmanas till 

att förstärka handelspolitiken och reformera handelsavtal i 

linje med EU:s värden, vare sig det gäller respekt för 

mänskliga rättigheter eller miljönormer (se exempel på idé). 

En idé som fått stort stöd är den om att reformera EU:s 

handels- och investeringspolitik och ge den globala 

multilateralismen en nystart, med inriktning på att skapa 

anständigt arbete och skydda grundläggande och mänskliga 

rättigheter, inbegripet rättigheter för arbetstagare och 

fackförbund (se exempel på idé).  

 

 

 

Försvar 

 

När det gäller att stärka EU:s hårda makt – som också anses 

vara av yttersta vikt (se exempel på evenemang) – 

förespråkar bidragsgivarna att det skapas en gemensam EU-

armé (se exempel på idé). Bidragsgivarna föreslår också att 

man skapar mer specialiserade styrkor eller institutioner på 

EU-nivå, t.ex. en europeisk militärakademi (se exempel på 

idé).  

 

Beslutsfattande 

Bidragsgivare anser att det är avgörande att EU agerar som 

en stark och enad sammanslutning på den internationella 

politiska arenan för att behålla och ytterligare stärka sin roll. 

I flera bidrag nämns behovet av en gemensam 

utrikespolitik. En av de populäraste idéerna inom detta 

ämne rör behovet av en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik för att garantera EU-medborgarnas 

säkerhet samtidigt som demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättsstatsprincipen och miljöskydd främjas i EU:s grannskap 

och globalt (se idé). 

I ett annat undertema uppmanas till ökat samarbete mellan 

medlemsstaterna. Bidragsgivare lyfter fram behovet av att 

stoppa konkurrensen mellan medlemsstaterna på 

internationell nivå så att vår trovärdighet behålls. De 

föreslår därför att EU-medlemsstaternas ambassader ersätts 

av en enda EU-ambassad som företräder och samlar alla 

EU:s medlemsstater. Det skulle även kunna handla om ett 

gemensamt EU-medlemskap för alla internationella 

institutioner. såsom Nato (se exempel på idé). En annan idé 

är dessutom att skapa ett gemensamt EU-pass för alla EU-

medborgare (se exempel på idé). 

I fråga om beslutsfattande uppmanar bidragsgivarna till en 

omprövning av regeln om enhällighet. I en rad idéer 

uttrycks uppfattningen att den nuvarande regeln om 

enhällighet gör det möjligt för en enskild medlemsstat att 

blockera den gemensamma utrikespolitiken (se exempel på 

idé och evenemang). Det anses vara problematiskt eftersom 

det hindrar EU från att ha en trovärdig, stabil och stark röst 

i världen, vilket redan påpekats under det föregående temat. 

Enligt den idé som lagts fram bör EU därför övergå till ett 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=sv
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system med absolut majoritet. En av de populäraste idéerna 

på detta tema innehåller en detaljerad beskrivning av ett 

omröstningssystem som innebär att en absolut majoritet av 

medlemsstaterna, med stöd av en enkel majoritet av 

Europaparlamentets ledamöter, räcker för att EU ska kunna 

vidta verkställande åtgärder och föra en verklig och 

trovärdig utrikespolitik (se idé). I likhet med diskussionerna 

inom ämnet Demokratin i EU nämns kvalificerad majoritet 

också som ett alternativ till den nuvarande regeln om 

enhällighet (se exempel på idé). 

I ett sista undertema diskuteras Europaparlamentets 

befogenheter. Även om Europaparlamentet redan från 

början har ställt sig bakom konceptet med den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och försökt utvidga 

dess tillämpningsområde, anser bidragsgivarna att 

Europaparlamentet fortfarande bara spelar en perifer roll i 

utformningen av EU:s utrikespolitik. De anser därför att det 

är avgörande att Europaparlamentet ges fler utrikespolitiska 

befogenheter (se exempel på idé). 

 

EU:s utvidgning  

I en samling bidrag diskuteras behovet av en utvidgning 

med och integrering av de östliga grannländerna för att 

skydda demokratin i dessa länder (se exempel på idé), men 

också för den ekonomiska stabilitetens skull inom EU (se 

exempel på idé). Dessa idéer kommer också till uttryck i en 

av de populäraste idéerna inom detta ämne, nämligen om 

fortsatt EU-utvidgning med integrering av länderna på 

västra Balkan för att säkerställa fred och stabilitet i regionen 

(se idé). I samband härmed finns en uppmaning att fullt ut 

erkänna Kosovo (se exempel på idé). 

 

Grannskapspolitik och 

förbindelser med andra 

Ett undertema rör EU:s diplomatiska representation: man 

vill i grova drag att EU-institutionerna ska företräda och 

försvara sina intressen i världen på ett synligare sätt (se 

exempel på idé).  

I de flesta idéer efterlyser man ett mer enat och integrerat 

EU, vilket skulle stärka EU:s roll som världsmakt som står 

upp för lag och rättvisa och som är öppen för samverkan 

med olika multilaterala institutioner, både på global och 

regional nivå (se exempel på idéer här och här). Andra vill 

tvärtom att EU ska fokusera på sin roll som ekonomisk 

aktör, i linje med den ursprungliga visionen. I detta 

avseende anser man att EU inte bör ta sig an rollen som 

geopolitisk aktör, utan snarare bör hålla sig till sin 

ursprungliga funktion som gemensam ekonomisk marknad. 

Deltagarna anser att unionen inte kan utöva en politisk roll 

som global aktör, eftersom EU inte är en suverän stat (se 

exempel på idé).  

Bidragen på detta tema rör särskilt EU:s politiska 

förbindelser med Ryssland och Kina (se exempel på 

evenemang). Bidragsgivarna framhåller behovet av att i 

grunden ompröva, se över och gå vidare med reformen av 

EU:s utrikespolitiska strategi, och EU måste våga kliva 

fram i linje med vad som diskuterats under föregående 

teman. Bidragsgivarna på plattformen diskuterar huruvida 

EU i fråga om Kina bör inta en mer enad och hård hållning 

i sina diplomatiska förbindelser eftersom de båda parterna 

står långt ifrån varandra värderingsmässigt. Man diskuterar 

även om det bör utarbetas en EU-strategi för utländska 

investeringar i syfte att motverka Kinas inflytande globalt 

och särskilt i utvecklingsländerna (se idé).  

När det gäller EU:s förbindelser med länderna i Afrika och 

Latinamerika anser bidragsgivarna att det behövs ett stärkt 

partnerskap och en annan typ av handelsförbindelser (se 

exempel på evenemang). De flesta bidragsgivarna efterlyser 

ett starkare partnerskap mellan EU och Afrikanska unionen 

för att stärka den regionala multilateralismen (se exempel 

på idé). Andra efterlyser starkare bilaterala partnerskap 
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mellan enskilda medlemsstater och afrikanska länder 

bilateralt, i syfte att hantera migration och andra 

säkerhetshot mot EU. Detta fungerar emellertid enbart om 

förbindelserna är fria från det ekonomiska och politiska 

arvet från tidigare koloniala system (se idé). Detsamma 

gäller förbindelserna med Latinamerika (se exempel på idé). 

 

 

 

 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

I augusti 2021 kännetecknades diskussionerna om EU:s 

roll i världen framför allt av krisen i Afghanistan. 

Bidragsgivarna framhöll betydelsen av den geopolitiska 

förändring som provocerats fram av att USA allt mer 

dragit sig tillbaka från utrikes angelägenheter och 

konflikter. Många bidragsgivare ser talibanernas 

återkomst till makten som ett misslyckande för väst, och 

som ett tecken på att det är på tiden att EU intar en egen 

roll i utrikespolitiska frågor, oberoende av dess strategiska 

allians med USA (se exempel på idé). Denna 

återkommande uppmaning till en förenad utrikespolitisk 

hållning är ämnet för flera evenemang (se exempel på 

evenemang).  

För vissa bidragsgivare medför också detta utökat 

utrikespolitiskt samarbete och samordning EU-

medlemsstaterna emellan (se exempel på idé), däribland 

genom att upprätta en EU-armé (se idé). Båda dessa teman 

har identifierats tidigare under temat övergripande mål 

för EU:s utrikespolitik. 

Vid ett evenemang i Tyskland, där Tysklands och de 

baltiska ländernas relationer debatterades, uppmanades 

bl.a. till EU-stöd till oppositionen i Belarus (se 

evenemang). 

Det har den senaste månaden ordnats olika evenemang 

med diskussioner av frågor kring EU:s utvidgning och 

västra Balkan (se exempel på evenemang).  

Andra idéer som lyfts fram den senaste månaden är bl.a. 

att skapa en europeisk strömningstjänst online som 

främjar europeiskt kulturellt material och har som syfte 

att göra europeiska produktioner populära på andra håll i 

världen (se idé). Denna idé har fått viss framgång bland 

plattformens användare. 

Att systematiskt använda EU-flaggan och Europahymnen 

i internationella sammanhang har föreslagits på 

plattformen en gång (se exempel på idé). 
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Figur 12 – tankekarta: EU i världen 
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Ämnet Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet 

har gett upphov till totalt 1 890 bidrag (620 idéer, 1 101 

kommentarer och 169 evenemang) sedan den digitala 

plattformen lanserades. En stor del av interaktionerna inom 

detta ämne handlar om ”farorna med framväxten av 

illiberala demokratier” inom EU, som inte respekterar EU:s 

värden och tenderar att röra sig mot autokratiska regimer. 

Detta ses som ett hot. Bidragsgivarna efterlyser åtgärder för 

att se till att rättsstatsprincipen respekteras. Bidragen kan 

delas in i följande teman:  

 

 

 Värden 

 Rättigheter och friheter 

 Skydd av rättsstatsprincipen och de mänskliga 

rättigheterna 

 Säkerhet  

 Lobbyverksamhet och korruption 

  

6. Värden och rättigheter, 

rättsstatsprincipen, 

säkerhet 
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Värden 

 

I en samling idéer på plattformen diskuterar man vad det 

innebär att vara europé och de värden som EU bör stå för 

och främja (se exempel på idé). Flera bidragsgivare nämner 

särskilt principerna om människans värdighet, frihet, 

jämlikhet, demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter, pluralism, rättvisa, solidaritet och jämställdhet 

som en del av EU:s värdesystem, vilket man anser bör 

vägleda unionens politik.  

En populär åsikt gäller ökad jämställdhet (se exempel på 

idé). Det finns förslag om att öka antalet kvinnor bland 

politiska och ekonomiska beslutsfattare (se exempel på idé) 

samt förslag som uppmanar till god praxis. Några av de 

specifika förslagen uppmanar till att stoppa 

könsdiskriminering när det gäller den fria rörligheten inom 

EU. I samband med detta nämns den grekiska halvön Athos, 

som finns upptagen på Unescos världsarvslista, som 

kvinnor inte får beträda i enlighet med ortodoxa normer (se 

idé).  

Andra diskussioner är inriktade på de kristna värderingarnas 

roll och behovet av att skydda dem (se idé). I linje med detta 

uppmanar man EU att inta en tydlig ställning vad gäller 

folkmordet på armenier och andra kristna minoriteter (se 

idé).  

Några bidragsgivare tar också upp behovet av en europeisk 

konstitution för att tydligt fastställa en uppsättning 

grundläggande europeiska värden som måste respekteras i 

EU (se exempel på en idé). 

 

Rättigheter och 

friheter 

På området för rättigheter och friheter är ett antal bidrag 

inriktade på frågor som rör integritetsskydd. En mycket 

populär idé uppmanar till förbud mot social poängsättning 

som bygger på ansiktsigenkänning (se idé). Det ställs också 

krav på att begränsa användningen av biometriska uppgifter 

för övervakning (se idé) och av insamling och utbyte av 

personuppgifter generellt sett (se exempel på idé). Flera 

föreslår att kontantbetalningsalternativ ska erkännas som en 

demokratisk rättighet (se exempel på idé). Man tar även upp 

behovet av bättre lagstiftning och verktyg för att hantera 

integritetsproblem kopplade till internet, sociala medier och 

ny teknik (se idé). 

I andra bidrag framhålls behovet av att covid-19-åtgärderna 

hävs så snart effekterna av pandemin gör det möjligt, så att 

man kan återgå till normala förhållanden och återupprätta 

medborgarnas friheter. Bland annat uppmanar man till att 

förhindra diskriminering av dem som valt att inte vaccinera 

sig eller att testa sig regelbundet för att få tillgång till 

grundläggande tjänster (se exempel på idé). Frågor som rör 

vaccinering behandlas mer ingående under ämnet Hälsa. 

En annan diskussion handlar om de mänskliga 

rättigheternas och friheternas grundläggande betydelse 

inom det västerländska värdesystemet. Mot bakgrund av 

detta uppmanar många till att skydda hbti-personer och att 

erkänna samkönade äktenskap i alla EU:s medlemsstater (se 

exempel på idé).  

Vissa deltagare efterlyser rätten att självmedicinera med 

cannabis (se exempel på en idé) och diskuterar 

avkriminalisering och legalisering av narkotika generellt (se 

exempel på idé). Frågan tas också upp under ämnet Hälsa.  

En idé som diskuterats mycket och blivit populär är att 

uppmana EU att gå i spetsen för skyddet av djurs rättigheter 

(se idé). Bidragsgivare anser att det fortfarande förekommer 

kränkande och grymma behandlingar inom jordbruks- och 

köttindustrin, även om djur erkänns som kännande varelser 

i EU-fördragen (se exempel på idé).  

 

Skydd av 

rättsstatsprincipen och 

de mänskliga 

rättigheterna 

En stor grupp deltagare uttrycker oro över demokratin och 

rättsstatsprincipen runt om i världen, särskilt i vissa delar av 

EU. De som bidrar inom detta tema efterlyser hårdare 

ställningstaganden för att försvara EU:s värden gentemot 

länder såsom Ryssland och Kina, men också mot ett 
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växande antal illiberala demokratier i EU. Man hänvisar då 

främst, men inte bara, till Ungern och Polen (se exempel på 

idé). Deltagarna uttrycker också sin oro över angrepp mot 

kvinnor, hbti-minoriteter och mänskliga rättigheter, särskilt 

mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i Polen och 

Ungern (se exempel på idé). Flera är kritiskt inställda till 

den ungerska regeringen och efterlyser fler åtgärder från 

kommissionens sida i detta avseende (se idé).  

För att se till att rättsstatsprincipen upprätthålls föreslår 

vissa deltagare att man ska minska bidragen till de länder 

som bryter mot rättsstatsprincipen samt att de ska fråntas sin 

rösträtt i rådet eller till och med förlora sitt EU-medlemskap 

(se exempel på en sådan idé). Det finns krav på att en 

mekanism för budgetskydd ska användas i EU:s nya 

långtidsbudget (se idé), liksom förslag om att artikel 7-

förfarandet i fördragen bör ses över för att göra det lättare 

att sanktionera regeringar som bryter mot EU:s värden (se 

idé). En deltagare har föreslagit att EU-domstolen ska få 

rollen som demokratins och rättsstatsprincipens väktare i 

EU (se exempel på denna idé). Ett antal bidragsgivare ställer 

sig bakom ett förslag om att införa en översynsmekanism 

för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande 

rättigheter i EU (se idé).  

På plattformen finns även en uppmaning att avskaffa regeln 

om enhällighet för att garantera att medlemsstater som inte 

respekterar rättsstatsprincipen inte kan blockera 

beslutsfattandet i EU (se idé).  

När det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna i 

allmänhet är en populär idé att stärka verkställbarheten av 

olika människorättsinstrument i EU:s rättsordning (se idé). 

 

Säkerhet  

En av de populäraste och mest kommenterade idéer som för 

närvarande finns på plattformen är ett förslag om att inrätta 

en EU-armé för att bättre skydda medlemsstaterna mot 

fientliga utländska aktörer mot bakgrund av osäkerheten 

kring USA:s ståndpunkt (se idé). Flera deltagare ifrågasätter 

dock förslaget och kommenterar framför allt de politiska 

konsekvenserna och förhållandet mellan EU:s försvar och 

de nationella försvaren. Denna idé diskuteras också under 

ämnet EU i världen. 

Mot bakgrund av den fria rörligheten i EU stöder vissa 

inrättandet av en europeisk byrå för att stärka samarbetet 

mellan medlemsstaterna i kampen mot terrorism och 

organiserad brottslighet (se idé). 

Lobbyverksamhet 

och korruption  

Vissa bidragsgivare fokuserar på frågor som rör 

lobbyverksamhet och korruption, i likhet med ämnet 

Demokratin i EU. EU uppmanas att agera mot skatteflykt 

och korruption i medlemsstaterna (se exempel på idé), och 

föreslås förbättra regleringen av och insynen i privata 

aktörers lobbyverksamhet och begränsa deras inflytande på 

EU:s politik (se idé). Andra deltagare diskuterar hur man 

kan bekämpa korruption som är kopplad till EU och 

användningen av EU-medel samt skyddet av visselblåsare 

(se exempel på idé). 
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En deltagare begär att EU-lagstiftningen ska avskaffas och 

EU-apparaten, inklusive Schengen, monteras ned (se idé). 

Under temat säkerhet föreslås åter igen skapandet av en 

EU-armé (se idé), och även en gemensam strategi i 

kampen mot organiserad brottslighet, däribland 

harmoniserad lagstiftning (se idé). Ett nytt undertema som 

kommit upp på sistone är uppmaningen att ta sig an 

hatpropaganda och ge ökat skydd för offer för 

hatpropaganda (se exempel på en idé).  

Under temat lobbyverksamhet och korruption finns en 

uppmaning till EU att kontrollera de nationella offentliga 

förvaltningarnas opartiskhet, för att motverka favoritism 

och godtycklighet (se idé). 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

I de idéer som lämnats in på plattformen den senaste 

perioden upprepas i allmänhet idéer som noterats i den 

första delrapporten, men några nya underteman 

framkommer också. 

Under temat rättigheter och friheter är det flera nya idéer 

som upprepar behovet av ett förstärkt skydd för hbti-

personers rättigheter. En ny omgång idéer efterlyser ökat 

stöd till personer med funktionsnedsättning i form av i) 

avlägsnande av hinder för personer med 

funktionsnedsättning, genom att produkter och tjänster 

görs mer tillgängliga (se idé), ii) tillräckligt skydd för 

deras mänskliga rättigheter (se idé) samt iii) bekämpning 

av diskriminering mot personer med psykiska 

funktionshinder (se idé). 

Under samma tema om rättigheter och friheter efterlyser 

en deltagare skälig lön och rättigheter för 

förstagångsarbetssökande (se idé).  

En idé nuddar vid undertemat fri rörlighet genom att ta 

upp behovet av att göra verifieringen och erkännandet av 

akademiska behörigheter homogent i alla EU-länder, för 

att uppmuntra till innovation och främja sammankoppling 

(se idé). 

En stor andel av de nyinkomna bidragen rör temat skydd 

av rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. 

Deltagarna fortsätter betona behovet av att säkerställa 

skydd för EU:s värden och föreslår att artikel 7 i fördraget 

om Europeiska unionen ses över och medlemsstaterna 

hålls ansvariga för demokratiska värden (se idé och idé), 

och att förfarandet för att vidta åtgärder vid brott mot 

demokratiska principer görs kraftfullare (se idé). I linje 

med detta finns det också nya uppmaningar till att EU-

medel ska kopplas till respekt för rättsstatsprincipen i 

mottagarländerna, och även att det ska finnas möjlighet att 

minska eller dra tillbaka medel (se idé).  
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Figur 13 – tankekarta: Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet 
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Ämnet Digital omställning har gett upphov till 412 idéer, 

849 kommentarer och 117 evenemang, dvs. sammanlagt 

1 378 bidrag. Idéerna sträcker sig från mer abstrakta förslag 

om teman som hållbarhet och varaktighet till mer specifika 

förslag rörande digital utbildning, digital hälsa och e-

röstning. De som lämnat bidrag om detta ämne framhåller 

att det behövs en digital omställning med hänsyn till 

framtidens ekonomi, samarbete, hälsa och andra områden 

av livet. De lyfter dock också fram flera utmaningar i 

samband med den digitala omställningen, såsom etiska 

överväganden, brister i den allmänna 

dataskyddsförordningen och cyberhot. De olika idéerna kan 

delas in efter följande teman: 

 

 Digital ekonomi 

 Digital innovation 

 Digital suveränitet och etik 

 Cyberhot 

 E-röstning 

 Digitala data 

 Föroreningar, hållbarhet och varaktighet 

 Teknik för människor 

 Digital hälsa 

 Utbildning och fortbildning 

7. Digital omställning 
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Digital ekonomi 

 

Inom detta tema, som också ingår i ämnet En 

starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, 

framförs ett stort antal idéer som uppmanar till att den 

digitala ekonomin accepteras. I en idé diskuteras till 

exempel upprättandet av en EU-plattform för 

blockkedjeteknik (se idé). Andra bidragsgivare diskuterar 

också kryptovalutor. Vissa begär att regeringar ska införa 

sådana valutor för att främja och utveckla ett digitalt och 

ekonomiskt aktivt samhälle (se exempel på idé), medan 

andra i stället diskuterar behovet av att kryptovalutor 

regleras eller förbjuds (se exempel på idé). 

Dessutom förespråkas i flera idéer införandet av en digital 

euro som ett säkert och bekvämt betalningssätt (se exempel 

på idé). 

 

Digital innovation  

De idéer som lagts fram på plattformen angående digital 

tillväxt förespråkar först och främst en förstärkning av EU:s 

roll i vidareutvecklingen av verktyg som bygger på 

artificiell intelligens (AI) (se evenemang). I en av idéerna 

uppmanas till ökad planering och reglering av de nuvarande 

möjligheter som AI ger för att göra dem säkrare och mer 

tillgängliga (se exempel på idé). Användningen och 

utvecklingen av AI diskuteras dock bland bidragsgivarna. 

Vissa framhåller risken för att man i framtiden skapar AI 

som är mer kapabel än den mänskliga hjärnan (se exempel 

på idé). 

I samband med detta finns det enligt bidragsgivarna flera 

utmaningar med ett alltmer digitalt samhälle. Vid detta 

evenemang diskuterades till exempel den ökade 

digitaliseringen av vårt samhälle och ojämlikhet mellan 

befolkningsgrupper (”digitaliseringens förlorare”). Andra 

nackdelar med ökad digitalisering som diskuterades var 

avhumanisering, robotisering och ökad kontroll och 

övervakning av enskilda personer (se idé). 

Mer allmänt efterlyser bidragsgivarna tillgängliga och 

överkomliga digitala tjänster och apparater (se exempel på 

idé). 

Digital suveränitet  

och etik 

De idéer som lagts fram på plattformen för att stärka den 

digitala suveräniteten är inriktade på Europas strategiska 

oberoende när det gäller hårdvara, mjukvara och sociala 

medier samt på att driva på den digitala utvecklingen och 

produktionen i EU, särskilt i förhållande till andra aktörer 

som USA och Kina (se exempel på idé). En av idéerna är 

till exempel ett förslag om att utveckla och främja en 

europeisk chiptillverkning (se idé). 

Ett antal liknande idéer lägger stor vikt vid den etiska 

aspekten. Närmare bestämt vill bidragsgivarna stärka EU:s 

digitala suveränitet via europeiska plattformar för sociala 

medier som helt och hållet överensstämmer med europeiska 

värden och normer samt öppenhet och etik (se exempel på 

idé). En idé efterlyser dessutom en rättvis digitalisering 

baserad på mänskliga rättigheter, inbegripet arbetstagar- 

och fackföreningsrättigheter, förbättrade arbetsvillkor och 

förhandlingar om kollektivavtal (se idé). 

 

Cyberhot 

Vad gäller temat cyberhot handlar idéerna om ett säkert och 

tryggt internet (se exempel på evenemang). Deltagarna 

betonar till exempel att EU bör kunna försvara sig vid hot 

på nätet och digital krigföring. Vissa går ännu längre och 

föreslår att det inrättas en europeisk cyberarmé, som också 

skulle kunna ge stöd till digitalisering i de EU-länder som 

släpar efter (se exempel på idé). 

 

E-röstning 

Inom temat e-röstning framhåller ett antal bidragsgivare på 

plattformen fördelarna med sådan röstning, särskilt i 

samband med pandemin (se exempel på idé). Detta tema, 

som har fått många kommentarer under ämnet Digital 

omställning sedan konferensen lanserades, har utforskats 

utifrån effektivitet, säkerhet och innovation, inte med 

avseende på att stärka demokratin. Det finns dock vissa 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130?locale=sv
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=sv
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motsatta uppfattningar i kommentarerna som pekar på ett 

antal nackdelar med e-röstning. Bidragsgivarna föreslår att 

blockkedjeteknik används eller att EU inrättar ett eget 

högkrypterat e-postsystem, som ett sätt att garantera 

säkerheten vid e-röstning i EU. 

 

Digitala data 

Vad beträffar temat digitala data betonar bidragsgivarna de 

framsteg som gjorts hittills och påpekar att EU är ledande 

när det gäller att skydda enskilda i den digitala världen. Man 

efterlyser dock ytterligare förbättringar på detta område (se 

exempel på evenemang). Förslagen är till exempel inriktade 

på att ändra dataskyddslagstiftningen för att göra det lättare 

att vägra insamling av personuppgifter online och på att 

förbättra datasäkerheten inte bara i EU utan också i 

kandidatländer (se idé). 

Samtidigt efterlyses en mer begriplig lagstiftning som inte 

belastar användarna med ständiga begäranden om samtycke 

(se exempel på idé). 

 

Föroreningar, 

hållbarhet och 

varaktighet 

I flera fall kopplar bidragsgivarna digitaliseringen till 

klimatförändringarna, och betonar till exempel att ökade 

digitaliseringsinsatser skulle bidra till att minska 

föroreningarna. Det finns till exempel ett förslag om att 

införa ett digitalt produktpass som kan nås via qr-koder med 

information om produkters ursprung, sammansättning, 

miljöpåverkan, återvinning och sluthantering (se idé). 

En annan grupp idéer rör digitalt avfall och man efterlyser 

till exempel att nya produkter tillverkas av återvunnet 

elektroniskt avfall (se idé). 

Dessutom läggs tonvikten vid hållbar och reparerbar digital 

utrustning som är rättvist och etiskt tillverkad, vilket 

exempelvis skulle kunna stimuleras med lägre skatter (se 

idé). 

Slutligen påpekar vissa bidragsgivare att utplacering av 

satelliter bidrar till rymdföroreningar och efterlyser att 

denna fråga tas itu med (se exempel på idé). 

Teknik för 

människor 

Förslagen innehåller en rad specifika idéer om tekniska och 

digitala verktyg för EU-medborgarna. 

I en stor mängd idéer diskuteras skapandet av digitalt 

medborgarskap och ett digital enande av EU (se idé), till 

exempel genom att det inrättas en ram som hjälper alla EU-

länder att samarbeta om it-projekt. Denna idé 

vidareutvecklas med flera förslag om allomfattande digitala 

portaler för medborgardeltagande, identifieringsbehov i 

vardagen (se idé), ett europeiskt socialt nätverk där 

allmänheten kan uttrycka sina åsikter (se idé) och EU-

omfattande identifiering via ett digitalt id (se idé).  

Vidare efterlyses ett starkare konsumentskydd på internet 

(se exempel på idé), till exempel genom att i framtiden göra 

det lättare för konsumenter att ångra köp. 

I en annan idé diskuteras behovet av att se till att stora 

plattformar för gräsrotsfinansiering kan nås från alla 

medlemsstater (se idé). 
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Digital hälsa 

 

Inom temat digital hälsa föreslås på plattformen flera 

konkreta åtgärder för att förbättra medborgarnas hälsa i den 

digitala världen, såsom arbetstagares rätt att koppla bort 

arbetet (se idé), införande av en dag utan sociala medier (se 

idé) och främjande av digital utbildning för ungdomar för 

att bidra till en sund och medveten teknikanvändning. 

Samtidigt efterlyses integration på området för e-hälsa inom 

EU (se exempel på idé), till exempel genom inrättande av 

en gemensam plattform för elektronisk hälsoförvaltning – 

vilket skulle vara särskilt intressant för de många européer 

som utnyttjar möjligheterna till gränsöverskridande 

rörlighet – och införande av ett (europeiskt) digitalt hälso-

id-kort (se exempel på idé) som innehåller information om 

vaccinationer och sjukförsäkring. Det finns dock 

betänkligheter kring integritet och dataskydd. Dessa teman 

tas också upp under ämnet Hälsa. 

 

Utbildning och 

fortbildning 

På temat utbildning och fortbildning förespråkar ett antal 

idéer på plattformen heltäckande EU-omfattande 

informationsinsatser på alla utbildningsnivåer, med början i 

grundskolan (se exempel på idé och evenemang). Det 

betonas att utveckling och främjande av digitala färdigheter 

har högsta prioritet för ekonomin (se exempel på idé).  

Inom ett undertema efterlyses investeringar och insatser för 

att främja digitaliseringen av utbildningen (se exempel på 

idé). I detta sammanhang diskuterar bidragsgivarna behovet 

av att stärka den digitala kompetensen i alla EU-länder, till 

exempel genom att lansera en reklamkampanj i medierna 

för att ge större synlighet åt den digitala omställningen (se 

idé).  

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

Ett nytt undertema under Digital suveränitet och etik i 

augusti 2021 blev frågan om teknisk suveränitet, som har 

diskuterats omfattande av deltagare som i synnerhet har 

betonat att EU behöver vidta åtgärder mot webbindustrins 

monopol (se exempel på idé) för att säkerställa förenlighet 

med EU:s värden.  

Oro över cyberhot är alltjämt ett ämne, där en 

bidragsgivare föreslår att EU och de nationella 

regeringarna borde använda blockkedjeteknik till sina 

nätverk för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade 

mot utrikesledda dataintrång (se idé). 

Inom temat digitala data utökas undertemat datasäkerhet, 

med uppmaningar till EU att bli mer bestämda med 

regleringen av onlineplattformar och tillåta användare att 

bestämma över hur data används (se exempel på idé). Här 

har deltagare också föreslagit att det skapas ett personligt 

moln för varje EU-medborgare (se idé), för att lagra 

dokument och skydda känsliga uppgifter (se idé). I samma 

anda av att anta mer oberoende och säkra offentliga 

nätverk för en deltagare fram idén att EU borde migrera 

från äganderättsskyddad programvara, som Microsoft och 

Apple, till programvara med öppen källkod som Linux (se 

idé). En annan fråga som diskuterats den senaste månaden 

är behovet av att hålla barn trygga online och vidta 

åtgärder för att minska riskerna (se exempel på 

evenemang).  

På temat teknik för människor utökas temat digitalt 

medborgarskap med en idé om en europeisk tjänst för en 

enda inloggningsidentitet för åtkomst till offentliga 

tjänster (se idé). 

Under temat digital hälsa har idén om ett europeiskt 

hälso-ID eller liknande elektroniska certifikat utvecklats 

vidare (se exempel på idé).  
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Figur 6 – tankekarta: Digital omställning 
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8. Demokratin i 

EU 

Fram till den 7 september 2021 hade ämnet Demokratin i 

EU gett upphov till sammanlagt 1 129 idéer, 2 524 

kommentarer och 373 evenemang på den digitala 

plattformen. Bidragsgivarna uppmanar till en 

omstrukturering av EU-institutionerna eller till och med en 

federalisering av Europeiska unionen. I flera förslag 

efterlyses även ett ökat medborgardeltagande och 

medborgarengagemang. Interaktionerna inom denna fråga 

är generellt konstruktiva och framåtblickande, även om 

vissa interaktioner ger uttryck för en rädsla för att EU 

riskerar att implodera till följd av spänningar, populism och 

nationalism. Bidragen spänner över en rad olika teman:  

 

 

 

 Europeiska unionens federalisering 

 Institutionella reformer 

 Val till Europaparlamentet 

 Medborgarrepresentation 

 Medborgardeltagande och samråd 

 Medier 

 Språk och främjande av den europeiska andan 

 Skyddad och stärkt demokrati  
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Europeiska unionens 

federalisering 

Ett stort antal bidragsgivare inom temat Demokratin i EU 

efterlyser en federalisering av Europeiska unionen. Detta är 

också ett återkommande kännetecken för evenemang med 

koppling till detta ämne (se exempel på evenemang).  

Bidragsgivare anser att federalisering är den bästa vägen 

framåt för att EU ska kunna nå sin fulla potential (se 

exempel på idé), men också ett sätt att ge EU större 

trovärdighet och inflytande på den globala politiska arenan 

och makten att hantera de gränsöverskridande problem som 

vi står inför i dag, såsom klimatförändringarna och covid-

19-pandemin (se idé). Dessutom skulle det övervinna EU-

skepticismen och nationalistiska känslor enligt de deltagare 

som stöder idén.  

Som exempel kan nämnas en mycket omdebatterad och 

stödd idé om en konstituerande församling för att utarbeta 

en europeisk konstitution som fastställer de viktigaste 

delarna av och principerna för en demokratisk europeisk 

federation (se idé). Inom ramen för diskussionen efterlyses 

även mer specifikt en gemensam finanspolitik och 

ekonomisk politik, en EU-armé och en federalisering av 

utrikespolitiken, tillsammans med en omformning av EU-

institutionerna i enlighet med federalistiska principer.  

Vissa deltagare är dock skeptiska till federaliseringen av EU 

och lyfter fram decentralisering med större befogenheter för 

medlemsländerna i stället för federalisering (se exempel på 

idé), med större frihet och respekt för medlemsländernas 

identitet och fritt samarbete på områden där det är 

meningsfullt (se exempel på idé). 

 

Institutionella 

reformer 

En stor mängd idéer tar också mer specifikt upp 

reformer av EU-institutionerna i syfte att göra dem 

effektivare och öppnare och föra dem närmare 

medborgarna. Till dessa hör förslag om en mer omfattande 

översyn av den institutionella strukturen (se exempel på 

idé).  

När det gäller Europaparlamentet är det vanligaste förslaget 

från bidragsgivarna att det ska få verklig initiativrätt på 

lagstiftningsområdet (se exempel på idé). Det ställs också 

krav på att det ska ges beskattningsrätt (se idé). Även 

Europaparlamentets säte diskuteras. Vissa bidragsgivare 

vill att ett val görs mellan Strasbourg och Bryssel (se 

exempel på idé).  

I diskussionerna om Europeiska rådet och Europeiska 

unionens råd är en återkommande idé på plattformen och på 

temat Demokratin i EU en övergång till omröstning med 

kvalificerad majoritet för att få slut på den nationella 

vetorätten (se exempel på idé). 

Rådets roll i EU:s institutionella struktur diskuteras också 

(se exempel på idé) inklusive förslag om att fördjupa 

tvåkammarlagstiftningen i EU (se exempel på idé).  

När det gäller EU-kommissionen tar en grupp bidrag upp 

valet av kommissionens ordförande och utnämningen av 

kommissionsledamöter, inklusive systemet med 

toppkandidater (se exempel på idé) och ett direkt 

medborgarval av kommissionens ordförande (se exempel på 

idé). Deltagarna tar också upp frågan om antalet 

kommissionsledamöter (se exempel på idé). 

Dessutom nämns reformer av Regionkommittén och 

Ekonomiska och sociala kommittén, till exempel för att få 

dem att fungera mer effektivt. Detta inbegriper förslag om 

att reformera Regionkommittén så att den omfattar lämpliga 

kanaler för dialog för regioner samt städer och kommuner 

(se idé) och om att ge Regionkommittén en starkare roll (se 

idé).  

En mycket omdiskuterad idé är att ha en direktvald EU-

ordförande, till exempel genom att slå samman rollerna för 

EU-kommissionens ordförande och Europeiska rådets 

ordförande (se exempel på idé). Dessutom efterlyses en 

enda kontaktpunkt genom vilken EU kan tala med en röst 

när det gäller yttre förbindelser (se exempel på idé). 

 

 

Val till 

Europaparlamentet 

En rad idéer avseende institutionella reformer efterlyser 

förändringar av förfarandet för valen till Europaparlamentet 
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som ett sätt att skapa ökat medborgarengagemang i EU:s 

demokratiska processer. Ett av de mer diskuterade förslagen 

gäller inrättandet av EU-omfattande gränsöverskridande 

kandidatlistor för att uppmuntra kandidater att fokusera på 

europeiska snarare än inhemska frågor (se idé). Till andra 

idéer som diskuteras hör att främja en paneuropeisk debatt 

och att föra Europaparlamentets ledamöter närmare 

medborgarna (se exempel på idé). 

Några av förslagen tar mer specifikt upp sätt att öka 

deltagandet i valen till Europaparlamentet. I dessa efterlyses 

införandet av röstplikt (se idé) samt förslag för att underlätta 

valdeltagande, till exempel genom att tillåta poströstning 

och registrering av väljare samma dag eller göra valdagen 

till allmän helgdag (se idé). Vissa bidragsgivare tar också 

upp e-röstning, bland annat en idé om att skapa en EU-

övergripande pool av digitala väljare (se idé). Frågan om e-

röstning omfattas också av ämnet Digital omställning. 

Det förekommer också förslag om att harmonisera 

rösträttsåldern för val till Europaparlamentet (se exempel på 

idé) och att helst fastställa den till 16 år (se idé).  

 

Medborgardeltagande 

och samråd 

Bidragen på plattformen innehåller ett antal förslag för att 

stärka medborgarnas engagemang och en känsla av 

egenansvar när det gäller EU:s beslutsfattande.  

En grupp idéer och evenemang rör utvecklingen av mer 

permanenta mekanismer som bygger på 

deltagandedemokrati och interaktion mellan medborgarna 

för att stärka och komplettera den representativa 

demokratin, bland annat genom att bygga vidare på 

erfarenheterna från konferensen om Europas framtid. 

Deltagare har t.ex. föreslagit en mer systematisk 

användning av medborgarförsamlingar och 

medborgarpaneler för att förbereda de viktigaste och 

svåraste politiska besluten i EU (se exempel på idé). Andra 

bidragsgivare föreslår ett digitalt forum online där EU-

medborgare kan diskutera EU-lagstiftningen med hjälp av 

ett system baserat på sociala medier med uppröstningar och 

kommentarer (se idé). En relaterad idé inbegriper en 

plattform för medborgarlobbying som ett alternativt sätt för 

vanliga EU-medborgare och mindre företag att kanalisera 

sin sakkunskap och sina synpunkter på lagstiftning i EU:s 

beslutsprocess (se idé).  

Bidragen innehåller också ett förslag om att skapa en 

gemensam plattform på nätet som samlar alla bidrag från 

allmänheten, oavsett om det rör sig om europeiska 

medborgarinitiativ, klagomål eller framställningar, i EU:s 

institutionella deltagandestruktur (se idé). 

Vissa deltagare har föreslagit ett ”medborgarparlament”, en 

”församling för det civila samhällets organisationer” (se 

idé) eller en ”konstituerande församling” (se idé) som ska 

ge Europaparlamentet råd. Deltagare diskuterar också idén 

om EU-omfattande folkomröstningar som ett alternativ till 

nationella folkomröstningar om EU:s institutionella och 

politiska frågor (se exempel på idé). 

 

Medborgarrepresentation 

När det gäller temat medborgarrepresentation efterlyser 

många att plattformen ska ha ett särskilt generationsfokus. 

Detta inbegriper förslag om en EU-kommissionär för äldre 

(se idé) och att ge ungdomar möjlighet att regelbundet 

framföra sina åsikter i Europaparlamentet (se idé). I ett 

relaterat bidrag föreslås att man fastställer en kvot för 

Europaparlamentsledamöter under 35 år (se 

idé). 

En annan idé som framförts rör 

kandidatlistor med jämn könsfördelning vid 

valet till Europaparlamentet (se idé). 

En mer allmänt stödd och diskuterad idé går ut på att man 

ska ha ett europeiskt medborgarskap som inte är kopplat till 

medborgarskap i ett EU-land (se idé). Bidragsgivare tar 

också upp frågan om möjligheten för 

tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta i en 

medlemsstat att rösta i det land där de är bosatta i EU-valet 

(se idé). 

En annan idé uppmanar EU att verka för inrättandet av ett 

FN-parlament som gör det möjligt för medborgarna att 

uttrycka sin vilja direkt, oberoende av sina respektive 

nationella regeringar, i beslut på global nivå (se idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=sv
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Medier 

Ett antal bidrag under ämnet Demokratin i EU 

är inriktade på medierna. Detta idétema 

diskuteras också av bidragsgivare under ämnet 

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.  

Ett återkommande förslag är att inrätta alleuropeiska 

mediekanaler eller medienätverk (se exempel på idé) eller 

att skapa ett gemensamt public service-företag för EU (se 

exempel på idé). Detta föreslås främst i syfte att öka 

medborgarnas kunskaper om EU-frågor, till exempel 

genom direktsändningar av diskussioner och evenemang, 

men också för att främja en gemensam EU-anda som lyfter 

fram de europeiska värdena och den europeiska kulturen, 

inklusive genom dokumentärer om EU-länderna. En del 

bidragsgivare efterlyser också en tv- och radiokanal på EU-

nivå för att sprida unionens värden utanför dess gränser (se 

exempel på idé). 

Andra deltagare föreslår att journalister utbildas i EU-

rapportering eller att public service-företag åläggs att 

avsätta en viss andel av sändningstiden till EU-frågor.  

Språk och främjande 

av den europeiska 

andan 

En annan grupp av idéer på plattformen rör språkfrågor och 

en gemensam europeisk anda och identitet. Detta är också 

ett återkommande tema under ämnet Utbildning, kultur, 

ungdomsfrågor och idrott.  

Ett stort antal deltagare diskuterar idén om att välja ett 

gemensamt språk för bättre kommunikation och förståelse 

mellan medborgarna i hela EU (se exempel på idé), 

däribland ett förslag om esperanto som ett enande språk (se 

exempel på idé). Båda förslagen väcker starka åsikter för 

och emot i kommentarssektionerna. Vissa deltagare vill 

också att principen om flerspråkighet ska respekteras bättre 

(se exempel på idé). 

Dessutom finns det idéer om att inrätta ett EU-idrottslag (se 

exempel på idé), ha den 9 maj som allmän helgdag i alla 

medlemsstater (se idé) eller skapa ett EU-pass (se idé) i 

syfte att främja den europeiska andan. 

 

Skyddad och stärkt demokrati 

Ett antal idéer inom detta tema rör skyddet av 

demokratin i EU, och de efterlyser kraftfulla 

åtgärder mot regeringar som bryter mot 

demokratiska principer, med särskild 

hänvisning till Ungern och Polen (se exempel 

på idé). Denna fråga behandlas mer ingående under ämnet 

Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet. 

Bidragsgivarna är också medvetna om den fara som 

desinformation och falska nyheter kan utgöra för 

demokratier. Vissa efterlyser en förstärkt strategi för att 

motverka spridningen av vilseledande information, med 

bland annat förslag om att skapa en mobilapp för 

faktagranskning (se idé) eller ett oberoende EU-institut för 

faktagranskning av medier (se idé). 

I ett antal idéer och kommentarer diskuteras behovet av att 

reglera lobbyverksamhet, med krav på en uppförandekod 

för politiker eller inrättandet av ett oberoende europeiskt 

organ med medel för att bekämpa korruption och oönskat 

inflytande från lobbyisterna (se exempel på idé). I detta 

sammanhang efterlyses även allmänna åtgärder för att 

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=sv
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http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=sv
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bekämpa korruption, till exempel vid upphandling på lokal 

nivå. 

 

  

  

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

Det var inte många nya idéer under ämnet Demokratin i 

EU som kom in i augusti 2021, men några av de teman 

och underteman som presenterats tidigare månader har 

utvecklats genom nya bidrag.  

När det t.ex gäller temat Europeiska unionens 

federalisering föreslår en deltagare att det inrättas en 

europeisk författningsdomstol (se idé).  

Angående val till Europaparlamentet är det en 

användare som håller fast vid idén om gränsöverskridande 

kandidatlistor och föreslår att det bildas en ny valkrets för 

EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat (se idé). 

På så sätt skulle de kunna välja parlamentsledamöter som 

är särskilt medvetna om gränsöverskridande frågor. En ny 

idé förespråkar också att ledamöter av Europaparlamentet 

bör nomineras av nationella lagstiftare i stället för att 

väljas direkt (se idé). 

Under Skyddad och stärkt demokrati förlängs 

undertemat att bekämpa korruption. Det efterlyses mer 

öppenhet angående alla som mottar EU-finansiering, med 

en idé om en gemensam databas där alla de många olika 

EU-rapporteringssystemen kombineras (se idé). En 

deltagare föreslår att EU-politiker och EU-tjänstepersoner 

som är verksamma på betydelsefulla poster, t.ex. 

parlamentsledamöter eller kommissionärer, bör förbjudas 

att äga aktier (se idé). Detta återspeglar tidigare förslag på 

plattformen angående frågan om etik i politiken. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191?locale=sv
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Figur 7 – tankekarta: Demokratin i EU 
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Sedan plattformen lanserades har ämnet Migration gett 

upphov till sammanlagt 1 280 bidrag, varav 335 idéer, 911 

kommentarer och 34 evenemang. Bidragen i detta ämne 

uppvisar tre allmänna tendenser. Å ena sidan vill en grupp 

bidragsgivare se fler åtgärder för att kontrollera och minska 

migrationen, medan en annan grupp efterlyser större 

solidaritet och bättre integrationsförfaranden. En tredje 

grupp deltagare intar en mellanliggande ståndpunkt och vill 

främja internationell rörlighet, men bara mellan ekonomiskt 

utvecklade demokratier. Nedan analyseras följande teman: 

 Hotet från oreglerad migration från länder utanför 

EU  

 En humanistisk hållning i migrationsfrågan 

 Laglig migration 

 Åtgärda migrationens grundläggande orsaker 

 Gränskontroll 

 Integration  

 Underlätta och stödja förvärv av EU-

medborgarskap 

 

Hotet från oreglerad 

migration från länder 

utanför EU  

Kommentatorerna är frispråkiga i sina idéer och bidrag 

inom ämnet Migration. Ett tema som observerats är känslan 

av att migration från länder utanför EU utgör ett hot mot 

EU:s civilisation, identitet, värden och kultur (se exempel 

på idé). I bidragen uttrycks åsikter om att migration från 

länder utanför EU bidrar till terrorism och skapandet av 

getton och ”no-go-zoner” i EU (se idé). Dessa bidragsgivare 

efterlyser åtgärder för att begränsa migrationen från länder 

9.  Migration 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088?locale=sv
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utanför EU, en striktare återvändandepolitik och strategier 

som hindrar migranters rörlighet, såsom strängare 

gränskontroller (se exempel på idé). 

 

En humanistisk 

hållning i 

migrationsfrågan 

Bidragsgivare med åsikter motsatta de ovan nämnda 

efterlyser lösningar för att motverka irreguljär migration 

och en invandringspolitik för EU med enklare och mer 

lättillgängliga asylförfaranden i ursprungsländerna, lagliga 

och säkra migrationsvägar samt krafttag mot 

människohandel för att undvika att flyktingar dör vid EU:s 

gränser (se exempel på idé). Slutligen önskar sig vissa 

bidragsgivare en rättslig ram för att stoppa utvisningen av 

integrerade personer och familjer till osäkra 

ursprungsländer (se idé). 

 

 

Laglig migration 

När det gäller laglig migration efterlyser de som förespråkar 

en striktare migrationspolitik en gemensam EU-politik för 

selektiv migration, med kvoter, striktare urval och strikta 

godkännandeförfaranden (se exempel på idé). Ett 

europeiskt poängbaserat invandringssystem anses ibland 

vara nödvändigt för att reglera migrationsströmmarna på ett 

effektivare sätt (se idé). 

Bidrag som är mer öppna för migration kräver på liknande 

sätt en enhetlig och effektivare strategi, men mer i linje med 

mänskliga rättigheter och (sociala) europeiska värden. I 

dessa bidrag diskuteras exempelvis särskilt ett gemensamt 

och effektivt EU-asylförfarande (se idé), och man pekar 

också på behovet av att reformera Dublinkonventionen för 

att förhindra en ojämlik fördelning av asylsökande och 

migranter (se exempel på idé). Bland förslagen återfinns 

även en EU-politik för arbetskraftsmigration eller EU-

rekryteringsstrategier för studenter och kvalificerade 

arbetstagare från länder utanför EU. I samband med detta 

framhåller en medborgare behovet av ökade befogenheter 

för EU när det gäller migration så att unionen kan 

säkerställa att migration hanteras i enlighet med dess 

principer och värden (se idé). 

En grupp deltagare förespråkar idén om att främja en 

selektiv typ av invandring. Denna typ av deltagare ser 

vanligtvis positivt migrationen på grund av de ekonomiska 

fördelar den medför. De föreslår att man riktar in sig på 

specifika länder för att locka till sig talanger (se idé) eller 

för att mjuka upp kriterierna för rörlighet mellan 

ekonomiskt avancerade demokratier, både i väst och i 

Asien, särskilt inom ramen för frihandelsavtal (se idé). 

Vissa bidrag tar också upp frågor om ojämlikhet som 

påverkar den befintliga asylsökningsprocessen. De betonar 

till exempel att andelen manliga asylsökande är betydligt 

högre än andelen kvinnliga asylsökande eller familjer (se 

idé). Andra rapporterar om de svårigheter som asylsökande 

hbti-personer ställs inför och efterlyser bättre skydd och 

bättre översättningsstöd för denna grupp (se idé). 

 

Åtgärda migrationens 
grundläggande orsaker 

Med tanke på Europas framtid framhåller bidragsgivarna 

behovet av att ta itu med migrationens bakomliggande 

orsaker för att kunna hantera de migrationsproblem som EU 

för närvarande står inför.  

Förslag i detta avseende sträcker sig från upprättandet av 

jämlika handelsförbindelser, investeringar i fler planer för 

utvecklingsbistånd och akademisk utbildning samt 

yrkesmässig utveckling för människor som bor i 

tredjeländer (se idé).  

En särskild grupp av bidrag kritiserar EU på grundval av att 

unionen har spelat en roll i regional destabilisering, till 

exempel genom europeiskt militärt engagemang eller 

genom destabiliserande subventionerad export av 

jordbruksprodukter till utvecklingsländer (se idé).  
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Gränskontroll 

 

Temat gränskontroll präglas även det av de två motsatta 

ståndpunkterna i fråga om migration.  

Generellt sett finns det stöd för mer organiserade och 

samordnade insatser när det gäller gränskontroll, med krav 

på mer omfattande gränskontroller, inbegripet befogenheter 

för avvisning (se exempel på idé), ökat stöd till Frontex 

tillsammans med en bättre definition av dess funktioner (se 

idé) samt en rättsligt bindande strategi för sök- och 

räddningsinsatser i Medelhavsområdet (se idé).  

Andra bidrag efterlyser större solidaritet och respekt för de 

mänskliga rättigheterna. Till dessa idéer hör bland annat ett 

centraliserat fördelningssystem för EU som bygger på 

solidaritet, finansiering för att förbättra infrastrukturen för 

mottagning vid gränserna (bostäder och livsmedel) samt ett 

överstatligt förvaltningsorgan för europeiska flyktingläger 

som förvaltas gemensamt av olika länder och finansieras 

med EU-medel (se exempel på idé).  

 

Integration  

Ett annat tema under ämnet Migration omfattar idéer som 

rör integration och som efterlyser en övervakad 

uppföljningsväg för migranter i syfte att säkerställa 

fullständig integration i EU:s medlemsstater. En idé 

framhäver den stora potentialen med att erkänna att 

migranter och medlemmar av mottagande samhällen 

fungerar som drivkrafter för förändring och med att 

ytterligare aktivera desamma (se idé). Utbildning anses vara 

nyckeln till integration, och språk och europeiska värden 

spelar här en central roll. I detta sammanhang anser vissa 

bidragsgivare att det behövs tillräckligt finansierade 

program för att stödja integrationen av migrantbarn i 

skolåldern i det offentliga utbildningssystemet (se idé). 

Några bidragsgivare anser att en geografisk fördelning av 

migranter är avgörande för att uppnå integration (se 

exempel på idé) och undvika att getton bildas (se idé). 

Dessutom efterlyser man informationskampanjer och 

program för att öka EU-medborgarnas medvetenhet och 

motverka rasism i syfte att skapa ett verkligt inkluderande 

samhälle. I samband med åsikterna om rasism och 

utestängning från arbetsmarknaden efterlyses lika och 

rättvis behandling av lagligen bosatta 

tredjelandsmedborgare (se idé).  

 

Underlätta och stödja förvärv 

av EU-medborgarskap 

Vissa deltagare beklagar bristen på rättigheter 

för fast bosatta i EU. De påpekar att unionen 

inte beviljar rösträtt till personer som under lång 

tid varit fast bosatta i EU, och inte heller andra fördelar som 

skulle kunna göra det mer attraktivt för dem att ansöka om 

EU-medborgarskap (se idé). 

Vissa bidragsgivare anser att denna fråga är särskilt 

angelägen när det gäller brittiska medborgare som bodde i 

något av de nuvarande EU-länderna före brexit. En idé som 

diskuterats mycket livligt gäller att införa ett påskyndat 

förfarande för att ge EU-omfattande rättigheter till brittiska 

medborgare som bodde i något av de nuvarande EU-

länderna före brexit (se idé). 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

De nya idéerna under den senaste perioden hamnar i regel 

inom de teman och underteman som identifierats tidigare, 

med idéer där det uppmanas till ett omedelbart stopp för 

migration till Europa och hårda tag mot olaglig migration, 

inbegripet att bygga stängsel för att försvara EU:s 

kulturella värden (se evenemang).  
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http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507?locale=sv
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De motsatta åsikterna fortsatte förekomma på plattformen 

den senaste perioden under temat en humanistisk 

hållning i migrationsfrågan, med en uppmaning till ett 

mer globalt synsätt och till insatser för att angripa 

migrationens grundläggande orsaker i ursprungsländerna. 

Det uppmanas till en mer heltäckande migrationspolitik 

för EU och till en ändring av hur migranter framställs, 

särskilt med tanke på hur mycket de bidragit som 

vårdpersonal under pandemin (se evenemang).  

I en vidareutveckling av undertemat om att öka EU:s 

befogenheter på migrationsområdet, inom temat laglig 

migration, föreslås att det upprättas en gemensam 

invandrings- och asylpolitik. En bidragsgivare föreslår att 

EU ska bli ett enda gemensamt asylområde med enhetliga 

förfaranden och ett ansökningsförfarande och 

ansökningsorgan på central nivå, för att få bort den ”asyl 

à la carte” som Dublinkonventionen gett upphov till enligt 

bidragsgivaren (se idé).  

Under temat olaglig migration finns en idé om en mer 

defensiv strategi för migration, då EU behöver försvara sig 

mot att olaglig migration används som (politiskt) vapen 

mot EU, med tanke på att Belarus översvämmar gränsen 

mot Litauen med migranter (se idé). 

I ett nytt undertema inom temat att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration efterlyses stöd 

till att främja hållbart, klimattåligt jordbruk i länder i 

tredje världen (se idé). Detta undertema om att EU med 

förenade krafter behöver bekämpa klimatförändringarna i 

ursprungsländerna för att motverka klimatmigration har 

kommit upp nyligen (se exempel på idé). 

På temat integration utökas undertemat om rasism på 

arbetsmarknaden med en begäran att mer systematiskt 

gripa sig an de problem med diskriminering och social 

ojämlikhet som migranter möter. I en idé påpekas behovet 

av uppgifter (genom folkräkning) om migranters etniska 

bakgrund, som effektivt kan genomsyra det politiska 

beslutsfattandet (se idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864?locale=sv
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Figur 8 – tankekarta: Migration 
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10. Utbildning, kultur,   

ungdomsfrågor 

 och idrott 

Ämnet Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott är 

mångfacetterat, och de idéer som lagts fram under det täcker 

därför en rad olika teman. Liksom på andra ställen på 

plattformen märks inom detta ämnes teman en 

återkommande underliggande önskan om att främja en EU-

identitet, bland annat genom insatser med koppling till 

utbyte, exponering och rörlighet. Ämnet har gett upphov till 

sammanlagt 1 829 bidrag, varav 628 idéer, 862 

kommentarer och 340 evenemang. De olika idéerna kan 

grupperas i enlighet med de kategorier som presenteras på 

den flerspråkiga digitala plattformen: 

 

 Främjande av en gemensam EU-identitet 

 Framtidssäkrad utbildning 

 Rörlighet inom EU 

 Ungdomsarbetslöshet 

 Det europeiska kulturarvet 
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Främjande av en 

gemensam EU-

identitet 

Flera idéer handlar om att inrätta fler EU-medieportaler (tv, 

radio och sociala medier) för att bättre engagera EU-

medborgarna i EU-frågor, med ett stärkande av den 

europeiska identiteten och de grundläggande värdena som 

slutligt mål (se exempel på idé). Flera deltagare förespråkar 

också att man ska främja spridningen av europeiska 

medieproduktioner, till exempel genom att inrätta en 

gemensam mediemarknad i EU (se exempel på idé). En idé 

går ut på att skapa en särskild EU-medieplattform som är 

skräddarsydd för språkinlärning (se idé). 

Ett undertema bland idéerna rör utbildning. Bidragsgivare 

föreslår här att en obligatorisk kurs om EU:s historia och 

institutioner införs i alla europeiska gymnasieskolor som ett 

verktyg för att bygga upp yngre generationers intresse och 

känsla av egenansvar med avseende på EU, och därigenom 

stärka processen för skapandet av en EU-identitet (se 

exempel på idé). I andra idéer om utbildning för att främja 

en gemensam EU-identitet föreslås olika former av utbyte 

eller partnersamverkan mellan skolor i olika medlemsstater 

för att främja vänskap över medlemsstaternas gränser (se 

idé). 

Ett fastställande av ett gemensamt europeiskt språk ses av 

många deltagare som något som skulle kunna främja den 

europeiska integrationen (se exempel på idé). Diskussionen 

behandlar de olika för- och nackdelarna med ett sådant 

gemensamt europeiskt språk och de olika möjliga språken, 

däribland esperanto, latin (se exempel på idé) eller engelska 

(se exempel på idé). 

Undertemat idrott i samband med främjandet av en 

gemensam EU-identitet omfattar diskussioner om 

anordnandet av fler gränsöverskridande och intereuropeiska 

idrottsevenemang och möjligheten att skapa ett europeiskt 

idrottslag som skulle kunna tävla i internationella 

evenemang (se exempel på idé). 

En annan idé, som också dyker upp frekvent inom ramen för 

andra prioriteringar, handlar om att göra den 9 maj till en 

europeisk helgdag i syfte att främja initiativ för europeisk 

gemenskapsbyggande verksamhet i hela Europa (se 

exempel på idé). 

Ett annat fokusområde är initiativet DiscoverEU. Några 

deltagare föreslår att DiscoverEU-initiativet ska utvidgas 

till att omfatta alla unga européer som är 18 år gamla (se 

exempel på idé). 

 

Framtidssäkrad 

utbildning 

Många idéer lyfter fram behovet av att ompröva 

utbildningen i den nuvarande digitala eran, särskilt efter att 

covid-19-pandemin lett till ändrade undervisningsmetoder i 

skolor och på universitet. Enligt många bidragsgivare är en 

ny syn på utbildning i den digitala eran en förutsättning för 

Europas framtida globala konkurrenskraft och 

modernisering (se exempel på idé). Detta går hand i hand 

med behovet av att främja informations- och 

kommunikationsteknik i skolor och på universitet, även 

genom att subventionera skolors inköp av hårdvara (se 

exempel på idé). 

Främjandet av mjuka färdigheter, och särskilt konstnärlig 

verksamhet, ses av många svarande som ett annat viktigt 

steg för att utveckla europeiska skolelevers och studenters 

kritiska tänkande och stärka deras globala värderingar, 

särskilt i tidig ålder (se exempel på idé). Genomförandet av 

inkluderande utbildningsmetoder och mer allmänt 

främjandet av mångfald inom utbildningen anses vara ett 

viktigt mål för utbildningens framtid i EU (se idé). 

Ett undertema bland idéerna rör behovet av att reformera 

utbildningsmetoderna för att skapa vuxna som har förmågan 

att vara aktiva EU-medborgare. Utöver de ovannämnda 

diskussionerna om utbyten och utbildning om EU samlas i 

detta undertema idéer om behovet av att uppmuntra aktivt 

socialt deltagande bland elever i skolan (se idé) eller ingjuta 

tvärkulturella färdigheter med till exempel fler tillfällen till 

inlärning av främmande språk (se idé). 

En grupp bidragsgivare tog upp behovet av att se över det 

nuvarande utbildningssystemet i syfte att förbereda dagens 

ungdomar för framtiden. Bidragsgivare efterlyser 

utbildning om klimatförändringar (se exempel på idé) och 

mekanismer för att förbättra ungdomars färdigheter inom 

naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, 

t.ex. genom ett EU-omfattande program för grundläggande 

färdigheter inom dessa ämnen (se idé). Under ämnet Digital 

omställning efterlyser bidragsgivare dessutom utbildning av 

ungdomar i digitalt välbefinnande. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741?locale=sv
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En grupp idéer tar även upp anpassningen av 

(yrkes)utbildning till arbetslivet (se exempel på idé) och 

uppmuntran till entreprenörskompetens inom utbildningen 

(se idé).  

 

Rörlighet inom EU 

En del deltagare föreslår att det skapas en EU-ledd 

webbportal för ansökning till kurser inom högre utbildning 

i EU. Portalen skulle också kunna göra det möjligt för 

blivande studenter att samtidigt ansöka till olika program 

inom Europeiska unionen (se exempel på idé).  

Ett annat undertema som tas upp av flera bidragsgivare 

gäller utvidgning av Erasmusstipendierna till att omfatta 

unga som inte studerar vid universitet och högskolor, till 

exempel genom att utvidga det till gymnasieelever, 

inklusive sådana inom yrkesutbildning. Detta skulle ge 

möjlighet för dem som inte har gått vidare till högre 

utbildning att bo utomlands, utbyta god praxis, lära sig nya 

språk och kulturer och i allmänhet utöka sin kompetens (se 

exempel på idé).  

En av de mest stödda idéerna på utbildningsområdet rör 

Greklands ratificering av konventionen om erkännande av 

bevis avseende högre utbildning i Europaregionen 

(Lissabonkonventionen) i syfte att underlätta yrkesmässig 

och akademisk rörlighet (se idé). 

 

Ungdomsarbetslöshet 

En annan av de mest stödda idéerna inom ämnet Utbildning, 

kultur, ungdomsfrågor och idrott rör den i Europa växande 

andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). 

Deltagarna framhåller särskilt att unga som varken arbetar 

eller studerar är en av de mest utsatta grupperna i dagens 

europeiska samhälle och uttrycker stark oro över att denna 

kategori av unga kommer att bli nästa offer för de 

 

Nya bidrag under den senaste 

perioden (2.8.2021–7.9.2021) 

I augusti 2021 tillkom diverse idéer angående temat 

rörlighet inom EU på plattformen, vilka stärker tidigare 

idéer om Erasmus-programmet. Deltagarna har betonat att 

detta initiativ behöver göras mer inkluderande för 

låginkomststudenter. En idé är att göra Erasmus-

stipendierna bättre anpassade efter levnadskostnaderna i 

varje land (se idé). I detta avseende föreslår en deltagare 

att uppgiften att tilldela Erasmus-stipendier anförtros 

måluniversitetet, så att de sökande kan ansöka direkt där 

de vill vistas i stället för hos sitt hemuniversitet (se idé). 

Det betonas hur viktigt det är med program för rörlighet i 

utbildningssyfte, och därför finns också en önskan att 

förbättra programmets nuvarande form. Detta syns också 

på att det ordnats olika evenemang om detta ämne med 

koppling till de två nämnda idéerna (se evenemang). 

Under temat framtidssäkrad utbildning har det slutligen 

kommit ett färskt förslag, som fått starkt stöd av 

plattformens användare, om en europeisk plan för 

utbildning, nämligen ”en europeisk strategi som är 

inriktad på stöd till direktinvesteringar i 

utbildningsinfrastruktur och som förbättrar tillgången till, 

konnektiviteten för och kvaliteten på utbildning och 

livslångt lärande” (se idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248?locale=sv
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ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. 

Bidragsgivarna anser därför att det är mycket viktigt att EU 

vidtar omedelbara och konkreta åtgärder, inte bara för att 

motverka fenomenet med unga som varken arbetar eller 

studerar, utan också för att säkerställa bättre arbetsvillkor 

inom ungdomsdominerade sektorer (se exempel på idé). 

 

 

Det europeiska 

kulturarvet 

Under detta tema efterlyser bidragsgivare att man ska 

skydda och hylla Europas kultur och kulturarv, till exempel 

genom att inrätta en EU-kommissionär för kultur (se idé) 

och i allmänhet investera mer i bevarandet av EU:s 

gemensamma kulturminnen. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296?locale=sv
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Figur 9 – tankekarta: Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 
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BILAGA I: Förteckning 

över de populäraste och 

mest kommenterade 

idéerna per ämne 
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De mest kommenterade och populära idéerna per ämne 

(19.4.2021–7.9.2021) 

 Populärast Mest kommenterade 

Klimat och miljö Idé: Rättvis omställning (se idé)  

Stödförklaringar: 315 

Kommentarer: 10 

Idé: Främjande av kärnenergi där 

förnybar energi inte kan användas 

(se idé) 

Stödförklaringar: 105 

Kommentarer: 146 

Idé: Stoppa alla subventioner till 

fossila bränslen (se idé) 

Stödförklaringar: 264 

Kommentarer: 23 

Idé: Förbättra skyddet av naturen, 

miljön, den biologiska mångfalden 

och människorna vid utvecklingen av 

industriella vindkraftverk i Europa 

(se idé) 

Stödförklaringar: 33 

Kommentarer: 76 

Idé: Euro Trainscanner (se idé) 

Stödförklaringar: 157 

Kommentarer: 36 

Idé: Minska miljöföroreningarna 

genom invandringspolitiken (se 

idé) 

Stödförklaringar: 7 

Kommentarer: 64 

Idé: Gör det europeiska järnvägsnätet 

mer tillgängligt och lämpligt som 

alternativ när det gäller förbindelser 

inom EU (se idé) 

Stödförklaringar: 156 

Kommentarer: 28 

Idé: Gör kärnkraften till fokus för 

den gröna omställningen (se idé) 

Stödförklaringar: 24 

Kommentarer: 57 

 

Idé: Återbeskogning i EU (se idé) 

Stödförklaringar: 138 

Kommentarer: 25 

Idé: Uppmuntra människor att äta 

mindre kött (se idé) 

Stödförklaringar: 44 

Kommentarer: 51 

 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Hälsa Idé: Vetenskapsintensiv teknik för 

ett hälsosamt långt liv: utveckling 

och tillgång (se idé)  

Stödförklaringar: 429 

Kommentarer: 76 

Idé: Stopp för byte till sommartid: gå 

över till normaltid och ge möjlighet 

att flytta tillbaka öppettider med en 

timme (se idé)  

Stödförklaringar: 34 

Kommentarer: 127 

Idé: Lika tillgång till offentliga 

tjänster av hög kvalitet till 

överkomligt pris, inklusive hälso- 

och sjukvård (se idé) 

Stödförklaringar: 300 

Kommentarer: 9 

Idé: Vetenskapsintensiv teknik för 

ett hälsosamt långt liv: utveckling 

och tillgång (se idé)  

Stödförklaringar: 429 

Kommentarer: 76 

Idé: Forskning om myalgisk 

encefalomyelit (se idé) 

Stödförklaringar: 215 

Kommentarer: 5 

Idé: Fokus på forskning om att 

motverka åldrande och öka 

livslängden (se idé)  

Stödförklaringar: 139 

Kommentarer: 31 

Idé: Fokus på forskning om att 

motverka åldrande och öka 

livslängden (se idé)  

Stödförklaringar: 139 

Kommentarer: 31 

Idé: Säg NEJ till digitala (gröna) 

vaccinpass, intyg och eventuella 

chipimplantat, då det skulle ge 

upphov till två klasser av medborgare 

utifrån vaccinering (se idé)  

Stödförklaringar: 10 

Kommentarer: 25 

Idé: Fördragsändring för att 

stärka EU:s befogenheter på 

hälsoområdet (se idé)  

Stödförklaringar: 81 

Kommentarer: 4 

Idé: Ersätt tidsomställning med 

nya tidszoner i Europa (se idé)  

Stödförklaringar: 17 

Kommentarer: 13 

 

 Populärast Mest kommenterade 

En starkare ekonomi, social 

rättvisa och sysselsättning 

Idé: En europeisk pelare för sociala 

rättigheter för en social 

marknadsekonomi (se idé)  

Stödförklaringar: 317 

Kommentarer: 21 

Idé: Villkorslös medborgarlön (se 

idé)  

Stödförklaringar: 72 

Kommentarer: 80 

Idé: En ny ekonomisk modell och 

styrning för EU (se idé)  

Stödförklaringar: 311 

Kommentarer: 21 

Idé: Villkorslös medborgarlön i hela 

EU för att säkerställa alla människors 

materiella välfärd och möjlighet att 

delta i samhället (se idé)  

Stödförklaringar: 218 

Kommentarer: 62 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=sv
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Idé: Ett förnyat socialt kontrakt för 

Europa för en rättvis återhämtning 
(se idé)  

Stödförklaringar: 299 

Kommentarer: 20 

Idé: Börja bekämpa skatteparadis 

inom och utanför EU (se idé)  

Stödförklaringar: 229 

Kommentarer: 49 

Idé: Börja bekämpa skatteparadis 

inom och utanför EU (se idé)  

Stödförklaringar: 229 

Kommentarer: 49 

Idé: 1 miljon nystartade företag i 

EU senast 2030 (se idé)  

Stödförklaringar: 210 

Kommentarer: 47 

 

Idé: Villkorslös medborgarlön i hela 

EU för att säkerställa alla människors 

materiella välfärd och möjlighet att 

delta i samhället (se idé)  

Stödförklaringar: 218 

Kommentarer: 62 

Idé: Förslag om engelska städer i 

Europa (se idé) 

Stödförklaringar: 2 

Kommentarer: 34 

 

 Populärast Mest kommenterade 

EU i världen Idé: Skapande av en EU-armé (se 

idé)  

Stödförklaringar: 396 

Kommentarer: 200 

Idé: Skapande av en EU-armé (se 

idé)  

Stödförklaringar: 396 

Kommentarer: 200 

Idé: EFS efterlyser en reform av EU:s 

handels- och investeringspolitik och 

en nystart för den globala 

multilateralismen (se idé)  

Stödförklaringar: 312 

Kommentarer: 8 

Idé: Ett enande av Europa: fortsätt 

EU:s utvidgning (se idé)  

Stödförklaringar: 167 

Kommentarer: 44 

Idé: En utrikespolitik på EU-nivå 

baserad på absolut majoritet, inte 

enhällighet (se idé)  

Stödförklaringar: 224 

Kommentarer: 39 

Idé: En utrikespolitik på EU-nivå 

baserad på absolut majoritet, inte 

enhällighet (se idé)  

Stödförklaringar: 224 

Kommentarer: 39 

Idé: Ett samfällt agerande: EU som 

global aktör (se idé)  

Stödförklaringar: 213 

Kommentarer: 16 

Idé: Integration av 

medlemsstaternas väpnade styrkor 

på EU-nivå (se idé)  

Stödförklaringar: 15 

Kommentarer: 33 

Idé: Strategiskt oberoende (se idé)  

Stödförklaringar: 191 

Kommentarer: 27 

Idé: Strategiskt oberoende (se idé)  

Stödförklaringar: 191 

Kommentarer: 27 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Värden och rättigheter, 

rättsstatsprincipen, säkerhet 

Idé: Jämställdhet (se idé)  

Stödförklaringar: 309 

Kommentarer: 11 

Idé: Skapande av en gemensam 

EU-armé (se idé)  

Stödförklaringar: 55 

Kommentarer: 176 

Idé: Stärk de människorättsliga 

instrumentens verkställbarhet (se 

idé)  

Stödförklaringar: 304 

Kommentarer: 6 

Idé: En europeisk militär styrka (se 

idé)  

Stödförklaringar: 4 

Kommentarer: 57 

Idé: EU bör verkställa 

skyldigheten att respektera 

rättsstatsprincipen inom sina 

gränser (se idé)  

Stödförklaringar: 184 

Kommentarer: 19 

Idé: Si vis pacem, para bellum: Sätt 

upp EU:s mål för försvar och 

avskräckning 2022 (se idé)  

Stödförklaringar: 3 

Kommentarer: 30 

Idé: Skydda våra grundläggande 

värderingar: en mekanism för 

demokrati, rättsstatsprincipen och 

grundläggande rättigheter (se idé)  

Stödförklaringar: 182 

Kommentarer: 13 

Idé: Det finns en ”östfråga” (se 
idé)  

Stödförklaringar: 19 

Kommentarer: 22 

Idé: För objektiv, evidensbaserad 

information om esperanto! Lika 

rättigheter för esperantotalare! (se 

idé)  

Stödförklaringar: 93 

Kommentarer: 18 

Idé: Stäng av Euratom: upphäv 

avtalet om skydd och finansiering 

av kärnenergiindustrin – För en 

riktig grön giv och en rättvis 

energiomställning (se idé)  

Stödförklaringar: 32 

Kommentarer: 22 

 

 Populärast Mest kommenterade 

Digital omställning Idé: Rättvis digitalisering (se idé)  

Stödförklaringar: 337 

Kommentarer: 28 

Idé: En medvetandeplattform för 

EU-medborgare (se idé)  

Stödförklaringar: 0 

Kommentarer: 81 

Idé: Offentligt stöd för 

programvara och hårdvara med 

öppen källkod (se idé)  

Stödförklaringar: 137 

Kommentarer: 9 

Idé: Förbjud kryptovalutor (se idé)  

Stödförklaringar: 13 

Kommentarer: 40 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=sv
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Idé: Europeisk chipptillverkning 
(se idé)  

Stödförklaringar: 102 

Kommentarer: 30 

Idé: Medborgarlön för personer 

som underhåller öppen källkod (se 

idé)  

Stödförklaringar: 48 

Kommentarer: 33 

Idé: Kickstarter bör vara lika 

tillgängligt för alla EU-medborgare 
(se idé)  

Stödförklaringar: 96 

Kommentarer: 11 

Idé: Europeisk chipptillverkning 
(se idé)  

Stödförklaringar: 102 

Kommentarer: 30 

Idé: Dataskyddsförordningen: Det 

bör vara minst lika enkelt att neka 

till insamling av personuppgifter 

som att godkänna den (se idé)  

Stödförklaringar: 86 

Kommentarer: 5 

Idé: Rättvis digitalisering (se idé)  

Stödförklaringar: 337 

Kommentarer: 28 

 

 Populärast Mest kommenterade 

Demokratin i EU Idé: En reformplan för en 

medborgarbaserad demokrati i EU 
(se idé)  

Stödförklaringar: 540 

Kommentarer: 37 

Idé: Vi behöver ett gemensamt 

europeiskt språk (se idé)  

Stödförklaringar: 107 

Kommentarer: 167 

Idé: Starkare tillsammans: En 

demokratisk europeisk federation 
(se idé)  

Stödförklaringar: 488 

Kommentarer: 133 

Idé: Starkare tillsammans: En 

demokratisk europeisk federation 
(se idé)  

Stödförklaringar: 488 

Kommentarer: 133 

Idé: Genuint europeiska val: EU-

omfattande gränsöverskridande 

kandidatlistor (se idé)  

Stödförklaringar: 377 

Kommentarer: 89 

Idé: Direktval av en EU-

ordförande (se idé)  

Stödförklaringar: 185 

Kommentarer: 94 

Idé: Protokoll om sociala framsteg 
(se idé)  

Stödförklaringar: 326 

Kommentarer: 14 

Idé: Genuint europeiska val: EU-

omfattande gränsöverskridande 

kandidatlistor (se idé)  

Stödförklaringar: 377 

Kommentarer: 89 

Idé: Bättre beslutsfattande för ett 

rättvisare Europa (se idé)  

Stödförklaringar: 321 

Kommentarer: 14 

Idé: Europeisk demokrati börjar 

med ett gemensamt språk: 

esperanto (se idé)  

Stödförklaringar: 31 

Kommentarer: 86 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Migration Idé: En gemensam migrations- och 

asylpolitik, grundad på respekt för 

rättigheter och likabehandling (se 

idé)  

Stödförklaringar: 323 

Kommentarer: 15 

Idé: Ingen ytterligare invandring 

från länder utanför Europa eller 

länder som inte tillhör Första 

världen (se idé)  

Stödförklaringar: 95 

Kommentarer: 106 

Idé: Ingen ytterligare invandring 

från länder utanför Europa eller 

länder som inte tillhör Första 

världen (se idé)  

Stödförklaringar: 95 

Kommentarer: 106 

Idé: Avlägsnande av oberättigade

  asylsökande/migranter 
(se idé)  

Stödförklaringar: 33 

Kommentarer: 69 

Idé: Migration och integration (se 

idé)  

Stödförklaringar: 64 

Kommentarer: 56 

Idé: Migration och integration (se 

idé)  

Stödförklaringar: 64 

Kommentarer: 56 

Idé: Utvisning från EU (se idé)  

Stödförklaringar: 60 

Kommentarer: 30 

Idé: Ge brittiska medborgare som 

är bosatta i ett EU-land 

rättigheter i hela EU (se idé)  

Stödförklaringar: 12 

Kommentarer: 35 

Idé: Europeiska liberala 

ungdomsförbundets vision om 

politiska prioriteringar – asyl och 

migration (se idé)  

Stödförklaringar: 52 

Kommentarer: 1 

Idé: Irenäus Eibl-Eibesfeldt om 

2000-talets människoexperiment 

(se idé)  

Stödförklaringar: 2 

Kommentarer: 33 

 

 Populärast Mest kommenterade 

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor 

och idrott 

Idé: EU behöver bättre 

språkinlärning (se idé) 

Stödförklaringar: 322 

Kommentarer: 77 

Idé: EU behöver bättre 

språkinlärning (se idé)  

Stödförklaringar: 322 

Kommentarer: 77 

Idé: Ungdomar: EU kan inte 

finansiera osäkerhet (se idé)  

Stödförklaringar: 315 

Kommentarer: 7 

Idé: Språkundervisning i Europa 

(se idé)  

Stödförklaringar: 126 

Kommentarer: 53 

Idé: Gör livslångt lärande och 

rätten till utbildning till verklighet 

för alla i EU (se idé)  

Stödförklaringar: 313 

Idé: Esperanto – internationellt 

hjälpspråk (se idé)  

Stödförklaringar: 67 

Kommentarer: 48 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?locale=sv


 

 
© Kantar Public 2021 75 

 

Kommentarer: 12 

Idé: Låt oss inrätta ett europeiskt 

public service-bolag (se idé)  

Stödförklaringar: 166 

Kommentarer: 34 

Idé: Gladare språkelever, mer 

framgångsrika språklärare (se idé)  

Stödförklaringar: 45 

Kommentarer: 35 

Idé: Språkundervisning i Europa 

(se idé)  

Stödförklaringar: 126 

Kommentarer: 53 

Idé: Låt oss inrätta ett europeiskt 

public service-bolag (se idé)  

Stödförklaringar: 166 

Kommentarer: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=sv
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De mätdata som används för analysen i denna rapport 

kommer från en live-plattform där data uppdateras löpande, 

även samtidigt som forskningsteamet analyserar 

uppgifterna. 

De huvudsakliga mätdata som använts för den kvantitativa 

analysen är följande:  

 Numeriska data om idéer som laddats upp av 

bidragsgivare, oavsett om det rör sig om enskilda 

personer eller företrädare för en organisation. 

Dessa numeriska data utgörs av antalet idéer – 

totalt och inom de olika ämnena. 

 Numeriska data om stödförklaringar: 

Stödförklaringarna liknar 

”upptummar”/”uppröstningar” i sociala medier. 

De bidrar till att visa deltagarnas intresse för och 

allmänt positiva inställning till en viss idé, men ger 

inga indikationer om invändningar. Antalet 

stödförklaringar är därför inte i sig en indikator på 

det övergripande stödet för idén, utan bara en av de 

många aspekter som beaktas vid analysen av 

bidragen på plattformen. Numeriska data utgörs av 

antalet stödförklaringar – totalt, inom de olika 

ämnena och kopplade till en viss idé (och används 

också för att rangordna idéer på grundval av antalet 

stödförklaringar). 

 Numeriska data om deltagarnas kommentarer: 

Analysen omfattar även antalet kommentarer som 

deltagare lämnat under varandras idéer, eftersom 

BILAGA II: Metod 
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dessa visar nivån på det aktiva engagemang som 

idén ger upphov till. Till sitt innehåll kan 

kommentarerna omfatta en rad olika typer av 

återkoppling och vara allt från neutrala till 

bifallande eller starkt oeniga. Detta återspeglas i 

den kvalitativa analysen (se nedan). Numeriska 

data utgörs av antalet kommentarer – totalt, inom 

de olika ämnena och kopplade till en viss idé (och 

används också för att rangordna idéer på grundval 

av antalet kommentarer).  

 Numeriska data om evenemang: Bidragsgivare 

kan skapa evenemang på plattformen och ladda 

upp evenemangsrapporter. Numeriska data utgörs 

av antalet evenemang – totalt och inom de olika 

ämnena. 

 Sociodemografiska data (anonymiserade): Innan 

de börjar använda plattformen uppmanas 

bidragsgivarna att uppge information om i vilket 

land de är bosatta, utbildning, ålder, kön och 

anställningsförhållande. Uppgifterna behandlas 

anonymt. Eftersom denna information lämnas på 

frivillig grund (för närvarande tillhandahålls den 

av omkring 71% av deltagarna) är den inblick som 

den ger i deltagarnas profiler begränsad. 

Uppgiftslämnarna tenderar i synnerhet att låta bli 

att uppge yrke, utbildning och bosättningsland. 

Vad gäller organisationer kan endast information 

om land lämnas.  

Rapportens huvudfokus ligger på den kvalitativa analysen, 

som grundar sig på idéer och kommentarer och syftar till att 

ge en överblick över plattformens innehåll. Teman och i 

vissa fall underteman fastställs inom ramen för de på 

förhand fastställda ämnena. 

Rent praktiskt har det inneburit att ett forskningsteam med 

hjälp av ett datorstött grupperingsverktyg har genomfört en 

manuell textanalys och gruppering av samtliga föreslagna 

idéer inom varje ämne. Därefter har forskningsteamet läst 

genom idéerna och kommentarerna inom det identifierade 

klustret för att sammanfatta gemensamma teman och 

möjliga underteman. Forskarna har även noterat variationer 

och potentiella tvistefrågor i kommentarsfälten.  

Det yttersta målet med denna kvalitativa strategi är att inte 

bara dokumentera de teman eller idéer som drar till sig störst 

uppmärksamhet på plattformen, utan också bredden och 

mångfalden hos de idéer som hör till ett ämne. Om flera 

idéer som lämnats på plattformen i praktiken är uttryck för 

samma idé eller undertema, ges kvalitativa indikationer på 

detta i sammanfattningen genom hänvisning till att idén 

eller undertemat är ”återkommande” eller ”framträdande”. 

Sammanfattningarna innehåller också länkar till illustrativa 

idéer som beskriver ett konkret förslag eller ger en bra 

sammanfattning av det allmänna argumentet för det 

identifierade temat eller undertemat.  

Uppdelningen av ett ämne i teman och underteman eller 

idéer återges visuellt i respektive tankekarta. 
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