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MEDDELANDE FRÅN REDAKTIONEN
Under 2021 ställer vi alla samma fråga: Vad händer nu? Hur ser nästa pusselbit 
i historien ut?

Europa har kämpat med enorma utmaningar de senaste tre åren. Över hela 
vår mångskiftande kontinent har människor drabbats av översvämningar, 
skogsbränder, ekonomisk nedgång, människorättsbrott och hot mot sina 
försörjningsmöjligheter och liv. Var och en av oss har gått igenom en global 
pandemi som har avslöjat hur bräckliga våra ekonomier och vårdsystem kan 
vara och hur viktigt det är att vi skyddar och stöttar varandra. Vår enighet är 
värdefullare än någonsin.

Konferensen om Europas framtid kan ändra vår färdriktning. Den har gjort det 
viktigare än någonsin att lyssna in och föra fram visionerna hos dem som alltid 
kommer att stå i centrum för Europas framtid: de unga.

Vilken politik, vilka lagar tror de unga generationerna på? Hur vill de skapa 
en trygg och levande framtid? Det är här ungdomsidérapporten kommer in 
i bilden.

Rapporten är resultatet av Europaparlamentets särskilda ungdomssamråd 



5

Ungdom
sidérapport 

som har pågått under hela konferensen som ett led i en medborgardialog 
på lokal, nationell och europeisk nivå – och dessutom online på futureu.
europa.eu. Mängder med idéer från ungdomar har kommit in under sam-
råden, och höjdpunkten var EYE2021. Det var den fjärde upplagan av evene-
manget, där tusentals ungdomar från hela EU och andra länder samlades i 
Europaparlamentet i Strasbourg för att tillsammans tänka ut Europas framtid.

Sedan den förra rapporten publicerades efter EYE2018 har ungdomar verkli-
gen gjort sina röster hörda. De har krävt en klimatpolitik som säkrar vår fram-
tid, en utbildningspolitik som erbjuder rättvisa möjligheter för alla, en social-
politik som ger stöd där det behövs – och mycket mer. Det är uppenbart att 
Europa har en aktiv ung generation som inget hellre vill än att forma sin egen 
framtid. Det märktes också i det senaste EU-valet, där valdeltagandet bland de 
unga ökade rejält.

Under de senaste sex månadernas ungdomssamråd har Europaparlamentet 
samlat in över 1 500 idéer och förslag från unga medborgare över hela kon-
tinenten på youthideas.eu. Vi i EYE:s redaktionsteam valde sedan ut de 
populäraste idéerna, som togs med till EYE2021 och kördes ett varv till i de 
särskilda idéverkstäderna. Av de idéerna gick 20 vidare till final. Där fick alla 
EYE-deltagare, på plats och på nätet, rösta fram de 5 bästa, som sedan presen-
terades i samband med evenemangets avslutning. Det här dokumentet inne-
håller de 20 finalidéerna från EYE och lyfter särskilt fram de populäraste förs-
lagen, de som diskuterades vid EYE:s avslutande plenarsammanträde. Många 
andra ungdomsidéer från samråden hittar du på search.youthideas.eu.

Vi tror att de här idéerna som röstades fram verkligen ger en god och rät-
tvisande bild av vad dagens ungdomar förväntar sig mest av allt av fram-
tidens politik. 

En rapport som denna hade inte varit möjlig utan alla unga som deltog i un-
gdomssamråden och som verkligen bjöd till för att låta världen få veta vilka 
förändringar de vill se. Den hade inte heller varit möjlig utan alla unga som var 
med på EYE2021 och vidareutvecklade de populäraste idéerna. Tack!

Den här rapporten är mer än bara en samling idéer – det är en röst, en folkets 
röst, med en konkret vision för vår gemensamma framtid. Den kommer att läg-
gas upp på framtidskonferensens webbplats futureu.europa.eu som en del av 
EYE2021 och presenteras för konferensens deltagare och Europaparlamentets 
ledamöter som en inspirationskälla för den politiska debatten och framtida 
politiska förslag.

Redaktionsteamet på EYE2021
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KLIMAT OCH MILJÖ 

ENKLARE ÅTERVINNING I HELA EU
Landsgränser får inte stå i vägen för 
våra insatser att minska avfallet och 
ställa om till en grön och cirkulär 
ekonomi. I dagsläget skiljer sig EU-
ländernas strategier för återvin-
ning åt, och det leder till splittrade 
återvinningsvanor och massor med 
skräp. Därför är det viktigt att ta 
fram ett standardiserat återvin-
ningssystem som gäller för hela 
Europa. Ett exempel på en bra 
metod är systemet med så kallade 
returautomater. När konsumenter 
köper förpackade varor betalar de 
en liten avgift som de får tillbaka 
när de lämnar in förpackningen i de 
här automaterna.

För att systemet ska fungera i hela 
EU måste tillverkningen och ma-
terialanvändningen se likadan ut 
överallt. Om förpackningarnas 
sammansättning förenklas innebär 
det dessutom att varenda skräpför-
packning kan återvinnas var som 
helst. När systemet införs behövs 
det en rejäl övergångsperiod. Dels 
så att produktionen kan anpas-
sas, dels så att folk hinner vänja 
sig och lära sig vad som förväntas 
av dem. Obligatorisk märkning på 
förpackningar kan vara ett sätt att 
få konsumenterna att bättre förstå 
det nya systemet och hur de ska 
återvinna sitt skräp.
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ETT GRÖNT, JÄMLIKT NÄRINGSLIV
Att stärka miljövänliga småföretag 
är ett viktigt verktyg för att lyck-
as med den gröna omställningen. 
Storföretag med en mindre hållbar 
verksamhet dominerar fortfarande på 
marknaden och gör det mycket svårt 
för grönare företag att konkurrera. 
För att få till en miljövänlig ekonom-
isk tillväxt borde EU-institutionerna 
redan nu ta bort alla incitament att 
använda fossila bränslen. Pengarna 
som frigörs kan sedan användas för 
att utveckla miljövänliga projekt i 

små företag. Vi kan till exempel göra 
tillgången till lån mer flexibel för min-
dre företag som har ett grönt tänk i 
sin verksamhet.

Dessutom är det viktigt att EU up-
pmuntrar och subventionerar 
lokala marknader, där småskaliga 
lantbrukare kan sälja närodlat till 
konsumenter i närområdet. På så sätt 
rör man sig bort från snabbköpskon-
sumtion och gör det mer attraktivt 
för familjer och konsumenter att 
konsumera lokalt.



8

Yo
ut

h I
de

as
 re

po
rt

HÄLSA 

EN HELHETSSYN PÅ HÄLSA 
Vi behöver ett mer helhetsinriktat 
synsätt på hälsa på institutionell nivå. 
En ny EU-hälsopakt kan upplysa 
människor om hur viktigt det är med 
balanserad kost och motion. Tack 
vare pakten skulle man dessutom 
kunna anställa experter på psykisk 
hälsa i skolorna. Coronapandemin 
har visat att vi måste hjälpa folk att bli 
bättre på att ta hand om sin psykiska 
och fysiska hälsa.

Den nya lagstiftningen bör omfatta 
följande:

• Stöd till att utbilda och stärka ex-
perter som arbetar med psykisk 

hälsa i skolorna.

• Färdiga lektioner om hälsosam kost 
och motion, som skolor kan använ-
da.

• Trygga rum i städer för personer 
med psykisk ohälsa, dit man kan 
söka sig om man drabbas av ett 
panikanfall eller andra symtom på 
psykisk ohälsa på platser där det rör 
sig mycket folk.

• En informationskampanj som visar 
var man som privatperson kan hitta 
tillförlitlig information om att äta bra 
och ta hand om sitt psykiska välbe-
finnande.
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ANSVARSUTKRÄVANDE AV FÖRETAG 
Klimatförändringarna har förödan-
de hälsoeffekter för både oss och 
planeten, och problemet blir allt-
mer akut. Översvämningar, torka, 
giftigt avfall och luftföroreningar 
i städerna skadar hälsan för in-
vånare i hela EU. 

För vårt välbefinnandes skull 
måste vi ställa företagen till svars 
när de skadar våra sjöar, hav, vår 
luft och mark. Företag ska straf-
fas för skador på miljön och för 
de följder som skadorna senare får 
för folkhälsan. I regel finansieras 
allmän sjukvård och välfärd med 
skatter och offentliga medel. Vi 

måste snarast möjligt utarbeta en 
strategi för att mäta företagens av-
fall och föroreningar i städerna. Att 
alltfler drabbas av kroniska sjuk-
domar och allergier kan ses som 
tecken på lokala föroreningar och 
försämrad folkhälsa.

Dessutom måste arbetsgivar-
na göra det lättare att använda 
hållbara transportmedel, såsom 
tåg och cykel. Det kan till exem-
pel handla om att betala rese-
ersättning och erbjuda lämpliga 
parkeringsutrymmen. Sådana val 
gynnar inte bara planeten, utan 
också vår fysiska hälsa.



10

Yo
ut

h I
de

as
 re

po
rt

EN STARKARE EKONOMI, 

SOCIAL RÄTTVISA OCH SYSSELSÄTTNING 

EN BRA START I ARBETSLIVET
Att få ner ungdomsarbetslösheten är 
något som EU borde prioritera högt, 
särskilt i den ekonomiska situationen 
efter pandemin. EU bör ge mer peng-
ar till initiativ som gör det lättare att 
skapa nya jobb för unga och som 
hjälper ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden.

Några exempel på vad vi måste göra:

• Inrätta särskilda fonder för att få ett 
slut på obetalda praktikplatser, oav-
sett utbildning eller social ställning.

• Skapa en plattform i samarbete med 
ungdomsorganisationer och arbets-
givare (företag, institutioner och 
frivilligorganisationer) som ska hjäl-
pa unga att hitta betalda praktik-
platser som intresserar dem, inom 
en rad branscher. 

• Skapa ett medlarnätverk inom EU-
ländernas skolor för att nå ut till 
elever som riskerar att lämna skolan 
i förtid och informera dem om deras 
alternativ. Detta är särskilt viktigt i 
utvecklingsländer. 
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FINANSPOLITISK OCH POLITISK INTEGRATION I EU  
För att garantera en mer integre-
rad union och jämlikhet mellan 
medlemsländerna är det hög tid att 
införa ett enda skattesystem för 
hela EU. 

En sådan finanspolitisk integration 
skulle ge många fördelar:

• Den skulle innebära en rättvisare 
fördelning av medel mellan rika och 
underutvecklade EU-länder. 

• Den skulle leda till en mer om-
fattande lagstiftning vad gäller 
budgeten och den gemensamma 
finanspolitiken. 

• Den skulle minimera byråkratin.

• Vi skulle kunna utveckla investe-
ringar för andra förslag, t.ex. en ge-
mensam lönepolitik, gemensamma 
åtgärder mot arbetslöshet och en 
enhetlig pensionsålder.
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DIGITAL OMSTÄLLNING

INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING AV  
SOCIALA MEDIER
Information om hur man använder 
sociala medier på ett säkert sätt är 
något som bör prioriteras under 
2021, eftersom de här plattformar-
na tar allt större plats i våra liv, både 
privat och på jobbet. Personer med 
digital kompetens står inte bara bät-
tre rustade att hantera cyberhot. De 
kommer också att använda sociala 
medieplattformar med större respekt 
och tolerans.

Ingen ska lämnas utanför i den digi-
tala världen – människor i alla åldrar 
måste lära sig att vara försiktiga på 

nätet. Särskilt vad gäller barn kan vi

• låta digital kompetens bli en del av 
skolornas läroplan,

• fira internationella digitaldagar med 
särskilda praktiskt och teoretiskt in-
riktade lektioner för barnen,

• använda interaktiva spel som läran-
deverktyg,

• skapa ett simulerat socialt nätverk, 
där barn kan lära sig om farorna 
med cyberangrepp och hur man 
undviker allvarliga konsekvenser i 
verkligheten.
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SKÄRPT EU-LAGSTIFTNING OM CYBERSÄKERHET 
I en alltmer digitaliserad värld be-
höver vi en högre cybersäker-
hetsnivå. De internationella rättsliga 
regelverken måste stärkas och det 
behövs EU-omfattande lagstiftning 
som garanterar ett effektivare skydd 
av medborgarnas integritet och dig-
itala rättigheter. 

EU borde inrätta en expertkommitté 
som företräder alla medlemsländer 
och fastställer vad it-brottslighet är 

och vilken lagstiftning som behövs. 
En sådan kommitté måste skyddas 
från eventuell lobbyverksamhet och 
olika storföretag.

Lagstiftningen bör också garantera 
att digitala plattformar kontrollerar 
att användarnas identitet stämmer. 
Detta för att motverka anonymitet 
på nätet, som kan möjliggöra över-
grepp, spridning av falsk information 
och cyberangrepp.
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RÄTTSSTATSPRINCIPEN 
EU är en värdegemenskap. Vi vill 
ha bindande mekanismer för att 
slå vakt om värdena i artikel 2 i EU-
fördraget, som till exempel rättsstat-
sprincipen och respekten för mi-
noriteters rättigheter. Fördragen 
bör ändras så att regeln om enhäl-
liga beslut i så kallade artikel 7-för-
faranden ersätts med en regel om 
kvalificerad majoritet. Dessutom 
borde EU-kommissionen och parla-
mentet få vara med och rösta under 
förfarandet, och resultatet av den 
omröstningen ska tas med i beräk-
ningen av den kvalificerade major-
iteten. När ett artikel 7-förfarande 

har inletts måste det ha tydliga 
tidsramar. EU-domstolen måste 
även fortsättningsvis vara den enda 
domstol som är behörig att avgöra i 
EU-rättsliga frågor, även när det rör 
rättsstatsprincipen.

Vi måste ge full verkan åt de 
rättsstatskriterier som är knutna 
till EU-budgeten och återhämt-
ningsfonden. Nu måste kommis-
sionen anta relevanta riktlinjer. 

Dessutom måste EU bedöma 
medlemsländernas respekt för EU:s 
grundläggande värden, enligt sam-
ma modell som används för länder 
som ansöker om EU-medlemskap.

VÄRDEN OCH RÄTTIGHETER, 

RÄTTSSTATSPRINCIPEN, SÄKERHET
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LIKA RÄTTIGHETER FÖR HBTQI+-PERSONER
EU bör erkänna värdighet, rättvi-
sa och respekt som gemensamma 
värden. Vi måste garantera lika rät-
tigheter för hbtqi+-personer i hela 
EU. Attacker mot sådana personer är 
något som EU kan och bör definiera 
som hatbrott.

Verklig förändring börjar med at-
tityder på kollektiv nivå. Isolerade 
toppstyrda insatser utan lokal förank-
ring kan vara kontraproduktiva. 
EU måste stödja gräsrotsinitiativ 

genom att främja medvetenheten 
om hbtqi+-frågor och stärka region-
ala och nationella aktivistgrupper. 
Stöd bör ges i form av en handling-
splan, anordnande av evenemang, 
nya publikationer om hbtqi+-frågor 
och finansiering av olika gruppers 
projekt. Det behövs mer kunskap i 
våra samhällen om rättigheterna som 
hbtqi+-personer fortfarande saknar, 
och om svårigheterna som de tam-
pas med. För att kunna stötta andra 
krävs det först empati och förståelse.
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MIGRATION

STÖD TILL UNGA AKADEMIKER MED FLYKTINGBAKGRUND 
EU bör finansiera ett program som 
ger studenter och forskare med fly-
ktingbakgrund tillträde till univer-
sitet i EU. Programmet bör ange vilka 
europeiska universitet som är intresse-
rade av att ta emot sådana forskare, 
och samordna med UNHCR för att 
hitta och kontakta dem. Universiteten 
kan ställa vissa krav på forskarna, t.ex. 
särskilda kunskapskriterier, men får 
inte på något sätt diskriminera på gr-
und av ursprung. EU bör vara med och 
hjälpa till genom att ge finansiering till 
icke-statliga organisationer som i sin 
tur stöder intresserade sökande under 
hela ansökningsprocessen. När de väl 
har antagits bör de här forskarna vid 

behov få tillgång till en förberedande 
utbildning.

En central europeisk fond skulle vara 
det bästa sättet att stödja universi-
tet som tar emot flyktingstudenter, 
genom att bekosta grundbehov som 
logi, mat och språkkurser. Ett sådant 
program skulle hjälpa EU att hantera 
utmaningarna med en åldrande be-
folkning, stärka EU:s värderingar om 
solidaritet och mänsklig värdighet, 
låta flyktingar skaffa sig kompetens i 
utbyte mot bidrag till värdländerna, 
låta värdländerna skaffa sig ny, kvalif-
icerad arbetskraft och, vilket är viktigt, 
motverka misstron mot migranter och 
populistisk retorik.
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BÄTTRE STÖD TILL ASYLSÖKANDE 
Att under långa perioder låta 
asylsökande bo i läger i medlemslän-
derna är en omänsklig och ohållbar 
lösning. Vi måste prioritera att förbät-
tra situationen. EU bör satsa mer på 
centraliserad finansiering som up-
pmuntrar EU-länderna att ta emot mi-
granter. Finansieringen ska användas 
för att stödja ländernas mottagande 
av migranter och för att effektivisera 
byråkrati och integration. Pengarna ska 
gå till

• att omedelbart rekrytera översät-
tare och advokater med migrations-
rättslig kompetens som ska vara 
på plats i Medelhavsländerna, så 
att handläggningstiderna för asy-
lansökningar kan kortas,

• att tillgodose migranternas basbe-
hov i länderna de först anländer till 

samt täcka kostnader för mat, tak 
över huvudet, läkemedel och späd-
barns behov,

• att stödja integrationen i destina-
tionsländerna genom att minska 
oviljan att ta emot migranter,

• att ge tekniskt stöd och teknisk 
rådgivning i hela EU.

Medlemsländerna bör också få hjälp 
med att inrätta lärlingsutbildningar för 
asylsökande och påskynda deras inte-
gration. På så sätt kan de asylsökande 
bidra till sina värdländer, vilket min-
skar misstron mot migranter. Andra 
kompletterande åtgärder kan vara att i 
större utsträckning erkänna migranters 
tidigare kvalifikationer och att efter be-
handling av asylansökan fördela per-
soner mellan medlemsländer utifrån 
kompetens och ländernas behov.
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ICKE-FORMELL UTBILDNING I SKOLOR
EU måste skjuta till mer pengar så att 
alla unga i Europa kan delta i icke-for-
mell utbildning. Förutsättningarna 
finns redan. Ett nytt initiativ som 
binder ihop utbildning, studier och 
yrkesutbildning skulle lätt kunna 
bakas in i Erasmus+-programmet, på 
samma sätt som till exempel eTwin-
ning och personalutbyten. Det som 
nu behövs är politisk vilja.

Det finns många olika sorters icke-for-
mell utbildning – ett par exempel är 
volontärtjänster, ungdomsutbyten 
och idrottsprogram. Unga i EU be-
höver lära sig praktiska färdigheter 

för att bli harmoniska, ansvarstagan-
de och skötsamma medborgare, och 
icke-formell utbildning är ett utmärkt 
sätt att få en mer holistisk utbildning.

Dessutom skulle ett europeiskt pro-
gram för icke-formell utbildning 
kunna bli en plattform som överbry-
ggar klyftan mellan skolans värld och 
tjänsteleverantörer som kan erbjuda 
sakkunskap i frågor som är relevanta 
för dagens samhälle. På plattformen 
skulle man också hitta information 
om innovativa, interaktiva och engag-
erande inlärningsmetoder och mö-
jligheter till nätverkande.

UTBILDNING, UNGDOMSFRÅGOR, 

KULTUR OCH IDROTT 
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BÄTTRE LÄROPLANER 
Vi behöver ett nytänk i skolornas läro-
planer! EU:s skolor måste erbjuda en 
mer användbar och praktisk utbild-
ning och inkludera ämnen som är 
relevanta för dagens samhälle, till 
exempel medvetenhet om psykisk 
hälsa, sexualundervisning, digital 
och finansiell kompetens, miljöutbi-
ldning och interkulturell kompetens. 
Skolorna måste kontinuerligt se över 
vad eleverna behöver för att bana väg 
för en generation som är redo att bli 
en del av arbetskraften.

I en alltmer globaliserad värld blir 
dessutom både interkulturell kompe-
tens och kunskap om de möjligheter 
och fördelar som EU för med sig allt 
viktigare. Om skolorna bidrar till att 

stärka båda aspekterna kan vi skapa 
ett mer dynamiskt och engagerat 
samhälle som präglas av mångfald. 
Ett samhälle där vi är ett Europa som 
strävar mot gemensamma mål i aktivt 
samarbete med omvärlden. På så sätt 
kan vi effektivt hantera både politiska 
och personliga utmaningar.

Att skapa de här nya skolämnena 
gynnar unga människor och Europa 
som helhet på flera sätt. Om unga eu-
ropéer ställs inför praktiskt inriktade 
ämnen som är relevanta i samtiden 
bidrar det till att främja en öppen och 
inkluderande medborgaranda som 
präglas av tolerans. Det skapar empa-
ti och för människor i Europa närmare 
varandra.
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EU I VÄRLDEN 

ETT FEDERALT EUROPA
Klimatförändringarna, coronapan-
demin och det internationella säk-
erhetsläget är några av de stora 
utmaningar som EU, medlemslän-
derna och medborgarna står inför. 
För att kunna hantera dem måste vi 
skapa en federal stat. 

På så sätt kan vi få en större tyn-
gd på den globala arenan – både 
ekonomiskt, politiskt, militärt och 
kulturellt. Att skapa en europeisk 
federalstat är ingen lätt uppgift, 
utan ett långsiktigt projekt med 
lovande framtidsutsikter. Det 
skulle innebära besparingar för de 

nationella regeringarna som skapar 
möjligheter att investera i hälsopoli-
tik och klimatomställningen. 

Dessutom skulle ett federalt Europa 
kunna ena människor från alla bak-
grunder och ideologier och stärka 
den europeiska identiteten genom 
att överbrygga interna klyftor. Det 
skulle i sin tur göra Europastaten till 
en stark och motståndskraftig aktör. 
Detta ger oss möjlighet att tala med 
en gemensam röst och främja euro-
peiska värderingar och fred på inter-
nationell nivå.
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EN STARKARE GEMENSAM UTRIKESPOLITIK 
En effektivare gemensam utrikespoli-
tik skulle kunna ge EU en starkare 
ställning i internationella förhandlin-
gar. Det skulle inte längre behövas 
flera bilaterala avtal mellan EU-länder 
och länder utanför EU. Som en stark, 
multilateral och icke-dominerande 
makt kan EU ta itu med globala ut-
maningar och reagera snabbare och 
effektivare på internationella säker-
hetshot både i Europa och globalt.

Genom en gemensam utrikespolitik 
kan vi

• främja värderingar, till exempel 

genom att i praktiken förbjuda all 
handel med varor som stöder tvång-
sarbete, 

• stärka en europeisk identitet – och 
bygga upp medborgarnas förtro-
ende för denna nya maktposition,

• förbättra motståndet gentemot 
och på lämpligt sätt reagera på 
odemokratiska makter och säker-
hetshot,

• se till att EU:s röst hörs i interna-
tionella förhandlingar och i värld-
spolitiken.
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DEMOKRATIN I EU

ETT STANDARDISERAT EU-PASS 
Vi måste utnyttja EU-medborgarskapets 
fulla potential! Som ett första steg 
kan vi skapa ett enda standardiser-
at EU-pass och id-kort för alla EU-
medborgare, som skulle vara giltigt för 
inresa och vistelse i alla medlemsländer.

För det andra måste vi uppleva 
Europa för att kunna känna oss som 
européer. Av den anledningen är det 
viktigt att det ska vara lätt för männi-
skor att bo i olika medlemsländer och 
flytta mellan dem. Därför behövs fly-
tt- och registreringsförfaranden som 

är lika i alla EU-länder – det ska vara 
lika lätt att flytta inom EU som det är 
att flytta inom ett medlemsland.

När vi utformar politik och för-
faranden på det här området måste 
vi se till att alla behandlas lika. Därför 
bör vi införa EU-omfattande regler 
för flytt till och registrering i olika 
medlemsländer. EU-medborgare bor-
de till exempel få rösta i alla val i det 
land de bor i – oavsett vilket land de 
kommer ifrån.
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NATIONSÖVERGRIPANDE LISTOR FÖR EU-VALET 
EU har ett problem: Medborgarna är 
fortfarande inte tillräckligt represen-
terade, och det påverkar både deras 
förtroende för och engagemang i 
politiken. 

För att få bukt med detta måste valet 
till Europaparlamentet bli mer euro-
peiskt, och inte ses som 27 olika par-
allella val. Vi behöver nationsöver-
gripande listor, så att väljarna dels 
får en lista med nationella kandidater, 
dels en lista med kandidater från alla 
medlemsländer. På så sätt skulle väl-
jarna kunna rösta på både sitt lands 
kandidat och ett annat lands kandi-
dat – vilket skapar två olika vägar för 
politiker att väljas in. På så vis kan vi 
se till att kandidaterna fortfarande 

företräder alla regioner, men samti-
digt göra valen verkligt gränsöver-
skridande, vilket tvingar politikerna 
att ta hänsyn till alla européers åsik-
ter.

Samma metod borde gälla för att utse 
EU-kommissionens ordförande, i stäl-
let för att en kandidat väljs ut i hem-
liga förhandlingar mellan de största 
partierna. Vi borde stärka systemet 
med så kallade toppkandidater, 
där varje parti inför valkampanjen 
tillkännager vem de vill se som kom-
missionsordförande om de uppnår 
majoritet. Den blivande ordföranden 
skulle kunna få ett starkare band till 
EU-befolkningen 
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ÖVRIGT

ENADE I FLERSPRÅKIGHET 
Vi behöver stå enade för fler-
språkigheten!

Mer EU-pengar bör gå till att stöd-
ja flerspråkighet. Till att börja med 
behövs en reform av språkinlär-
ningen i skolan. Många elever får 
lära sig språk som talas i större EU-
länder, men väldigt få får lära sig 
mindre EU-språk, även om just des-
sa språk kanske används i närliggan-
de länder. Många språk som talas 
av nationella, etniska och språkliga 
minoriteter erbjuds inte i skolorna, 
och det innebär ett hot mot många 
tvåspråkiga elevers rätt att använda 
sitt modersmål. Det behöver mer 

pengar till språkundervisning och 
utbildning av lärare som kan främ-
ja flerspråkighet i utbildningssys-
temet.

Som ett nästa steg kan vi främja un-
gdomsutbyten, till exempel stud-
ieresor för att lära sig ett främmande 
språk, och jobba på hur vi kommu-
nicerar officiellt. Vissa evenemang 
och program som riktar sig till unga 
européer hålls redan på flera språk. 
Med mer EU-finansiering skulle 
ännu fler evenemang och program 
kunna anordnas som ger unga i 
Europa möjlighet att lära sig språk.
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INSYN SOM PRIORITET I EU:S POLITIK
All EU-politik behöver utvärderas på 
ett transparent sätt. I vissa fall kan-
ske man inte når de avsedda målen 
eller målgrupperna. Till exempel kan 
man ha glömt att ta hänsyn till den 
särskilda situationen för folk som bor 
på landsbygden eller i ekonomiskt 
svagare länder. För att kunna dra lär-
dom av tidigare misstag och skapa 
bättre politik i framtiden måste 
medborgarna kunna förstå varför 
enskilda politiska åtgärder utfor-
mats och omarbetats på ett visst sätt. 
Transparenta och begripliga utvärde-
ringar gör det möjligt för dem att fat-
ta välgrundade beslut när det är dags 

för EU-val.

För det andra måste det finnas en 
större insyn i lobbyisternas arbete i 
EU. Lobbyisternas verksamhet måste 
regleras striktare för att se till att poli-
tikerna lyssnar på sina väljare. Under 
senare år har man vidtagit vissa inle-
dande åtgärder för att stärka lagstift-
ningen. Detta är ett steg i rätt rikt-
ning: Ett sätt att främja ännu större 
insyn skulle till exempel kunna vara 
att utvidga tillämpningsområdet för 
och användningen av öppenhetsreg-
ister. Sådana åtgärder kommer des-
sutom att öka medborgarnas förtro-
ende för EU och EU-politiken.
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