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Kortfattet referat fra ARBEJDSGRUPPEN OM UDDANNELSE, KULTUR, UNGDOM OG SPORT 

under forsæde af Silja Markkula, Det Europæiske Ungdomsforum 

Fredag den 17. december 2021 

 

1. Indledning ved formanden 

Mødet blev afholdt udelukkende med fjerndeltagelse. Formanden forklarede, at arbejdsgruppen på 
grund af udsættelsen af det tredje møde i EU-borgerpanel 1 om "En stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og sport/Digital omstilling" endnu ikke 
havde været i stand til at drøfte panelets henstillinger. Formanden bemærkede også, at manglen på 
tolketjenester ikke gjorde det muligt at drøfte de fire emner i små grupper, som hun havde håbet 
ville være muligt. For bedre at strukturere debatten meddelte formanden, at hun kort ville 
præsentere de fire emner ved at give et overblik over de tidligere drøftelser og input fra den tredje 
foreløbige rapport om bidrag på platformen. Medlemmerne af arbejdsgruppen ville blive opfordret 
til at fremhæve, hvad de anså for at være de vigtigste spørgsmål under hvert emne, og hvordan disse 
spørgsmål skulle behandles, samt påpege eventuelle udestående spørgsmål. Et medlem af 
arbejdsgruppen foreslog også at behandle forskning og videnskab som et undertema under emnet 
"uddannelse". 
   
2. Rapport fra borgerne fra EU-borgerpanel 1 om status for deres drøftelser  

En repræsentant for EU-borgerpanelet fremhævede de vigtigste punkter, der blev drøftet af 
panelets deltagere: 

 Betydningen af at lette kulturelle og andre udvekslinger for at fremme en ægte europæisk 
identitet, navnlig ved at opskalere Erasmusprogrammet. 

 Betydningen af at forbedre adgangen til og finansieringen af uddannelse og af at undervise i 
digitale og miljømæssige spørgsmål. Der burde tilskyndes til fælles europæiske 
uddannelsesstandarder, ligesom adgangen til stipendier burde forbedres. 

 Med hensyn til sport lagde deltagerne i panelet vægt på utilstrækkelig adgang til fysiske 
aktiviteter. 

 
3. Drøftelse om den tredje foreløbige rapport om den flersprogede digitale platform og tidligere 

temaer i arbejdsgruppen 

I den efterfølgende debat fremhævede medlemmerne af arbejdsgruppen følgende hovedspørgsmål: 

 Kultur   
- Betydningen af kulturel identitet gennem beskyttelse af den europæiske kulturarv og 
udvikling af en fælles bevidsthed om vores fælles historie blev fremhævet, idet der blev lagt 
vægt på en fremadrettet tilgang (fremme af europæiske værdier). Der blev fremsat et forslag 
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om at integrere beskyttelsen af den europæiske kulturarv i undervisningen i europæisk 
historie, samtidig med at der skulle skabes en forbindelse til fremtiden gennem det nye 
europæiske Bauhaus. Overvejelser om udarbejdelsen af fælles lærebøger i historie blev også 
nævnt flere gange.  
- Der var flere opfordringer til at fremme kulturel udveksling, herunder i skolerne. 
Beskyttelsen af kunstnere og skabelsen af en europæisk status for kunstnere blev drøftet, og 
det blev foreslået at oprette en europæisk platform, hvor kunstnere kunne præsentere 
deres værker. 
- Nogle talere understregede betydningen af at beskytte kulturelle mindretal og navnlig 
deres sprog. 
- Behovet for at tilskynde til skabelsen af europæisk indhold blev fremhævet. I den 
forbindelse blev nye udtryksformer i det digitale miljø, f.eks. spil, nævnt. 
- En deltager opfordrede til udnævnelse af en særlig "kulturkommissær".  
 
Under debatten blev kulturområdets økonomiske betydning samt de allerede eksisterende 
initiativer på europæisk plan fremhævet. To medlemmer gav udtryk for, at kultur fortsat 
skulle være en national kompetence. Mange indlæg insisterede på, at der skulle skabes 
forbindelse mellem kulturpolitikker og andre emner eller politikker: medborgerskab, 
uddannelse, ungdom osv. 

 

 Ungdom   
- Unges adgang til kvalitetsjob baseret på kvalitetsstandarder havde været et overordnet 

spørgsmål, som arbejdsgruppen havde drøftet, og som måtte garanteres. Betydningen af et 
rimeligt vederlag blev understreget. Ulønnede praktikophold blev generelt set som et 
problem, og idéen om at forbyde dem gennem et retligt instrument på EU-plan blev nævnt. 
Nogle talere foreslog at give virksomhederne økonomiske incitamenter til at tilbyde 
praktikophold af høj kvalitet.  

- Med hensyn til eksisterende EU-instrumenter, der havde til formål at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, blev behovet for en effektiv gennemførelse af ungdomsgarantien 
understreget. 

- Det blev under debatten nævnt, at man kunne give unge mulighed for at begynde at arbejde 
fra det fyldte 16. år eller fremme deres studier indtil ph.d.-niveau.  

- Boligproblemet, som mange unge var konfronteret med i hele Europa, blev også nævnt som 
en anden betingelse for deres mulighed for at starte et selvstændigt liv. 

- Der blev fremsat forslag om at oprette en europæisk civiltjeneste som en udvidelse af det 
europæiske solidaritetskorps. 

- Repræsentationen af unge i beslutningstagende organer blev også nævnt.  
- Andre spørgsmål, der blev anset for at være særligt relevante for unge, omfattede deres 

adgang til mental sundhedspleje, sprogkurser, fremme af en sund livsstil, fremme af 
tilegnelsen af bløde færdigheder, bedre adgang til europæisk information om, hvad 
universiteter og virksomheder tilbød (europæisk platform), og at gøre det lettere at rejse 
grønt i Europa (tog). 
 

 Sport 
De to vigtigste aspekter, der blev drøftet i arbejdsgruppen, var for det første sportens 

betydning for at fremme den europæiske identitet – eller mere præcist en følelse af at tilhøre 

EU – og for det andet, at sport i dag skal ses som et centralt element i sundhedspolitikken 

generelt (herunder i forbindelse med genopretningen efter pandemien). Idéerne omfattede 

deltagelse af EU-hold i internationale konkurrencer, gennemførelse af sportsbegivenheder i 

EU, fremme af EU-flag og andre symboler inden for sport og bedre information om 

traditionelle lokale/regionale sportsgrene. Betydningen af inklusivitet i sportsaktiviteter, 
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navnlig med hensyn til LGBT-samfundet, blev fremhævet. Nogle talere nævnte den 

europæiske idrætsuge som et velkomment initiativ, som der imidlertid ikke blev reklameret 

nok for. 

 

 Uddannelse 
Under emnet "uddannelse" udviklede medlemmerne af arbejdsgruppen ofte idéer, der også 
var blevet nævnt under andre emner, især mobilitet på tværs af grænserne, som ville 
indebære en styrkelse af Erasmus og tilbyde udvekslingsmuligheder for lærere og børn samt 
fremme af tilegnelsen af sprogfærdigheder, digitale og bløde færdigheder og uddannelse i 
klimaspørgsmål. 

- Under debatten blev der flere gange fremsat forslag om et system for livslang læring af høj 
kvalitet i Europa, som skulle tilbydes alle arbejdstagere, herunder ældre arbejdstagere og 
arbejdstagere i landdistrikter, og inden for alle sektorer. Målet var at sikre, at retten til 
livslang læring og uddannelse blev en realitet for alle i Europa.  

- Der var også nogle opfordringer til at forbedre den grænseoverskridende anerkendelse af 
lærepladser og erhvervsuddannelser på europæisk plan.  

- Nogle talere fremhævede, at skoler burde være sikre steder, hvor man lærte, hvad 
medborgerskab betød, og om fælles værdier (inklusion, bekæmpelse af racisme, demokrati 
osv.). 

- Der blev opfordret til at udvikle et partnerskab med erhvervssektorerne i forskellige 
henseender: uddannelse i forretningsmodeller, bevidstgørelse af borgerne om nye 
teknologier eller fremme af skift mellem arbejde og studier eller uddannelse.  

 
Under debatten understregede nogle få talere, at indsatsen på dette område på europæisk plan 
burde fokusere på udveksling af bedste praksis i betragtning af forskellene mellem 
uddannelsessystemerne i Europa og det forhold, at uddannelse fortsat var en national og 
undertiden endda regional kompetence.  
 

 

4. Formandens afsluttende bemærkninger og plan for næste møde  
 
Formanden afsluttede mødet ved at sammenfatte de vigtigste elementer, der var blevet rejst under 

debatten, og ved med glæde at notere sig det gode samspil mellem medlemmerne. Hun udtrykte 

håb om, at der kunne anvendes andre formater på det næste møde, og foreslog, at mødet blev 

transmitteret over internettet. Hun understregede også, at der inden næste møde ville blive 

rundsendt et referat, som ville gøre det muligt at bygge videre på de hidtidige drøftelser. 


