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Resumé 

I forbindelse med konferencen om Europas fremtid (CoFE) blev der 
afholdt et nationalt borgerpanel i Tyskland i januar 2022. Det blev 
tilrettelagt af det tyske udenrigsministerium i tæt samarbejde med ifok. I 
digitale rundbordsdiskussioner, der fandt sted den 5. og 8. januar, 
fremlagde omkring 100 tilfældigt udvalgte borgere deres vision for 
Europas fremtid og de spørgsmål, som de betragtede som de vigtigste, i 
fem forskellige emnebaserede paneler. Det tyske nationale borgerpanels 
afsluttende konference om Europas fremtid blev afholdt den 15.-16. januar 
2022. På denne konference fremlagde deltagerne sammen to konkrete 
forslag til tiltag på hvert af følgende tematiske områder: "EU's rolle i 
verden", "En stærkere økonomi", "Klima og miljø", "Social retfærdighed" 
og "Retsstatsprincippet og værdier". Forslagene til tiltag blev præsenteret 
på den afsluttende plenarforsamling, hvor deltagerne stemte om dem. Alle 
10 forslag opnåede den stemmeprocent på 70 %, der kræves til 
vedtagelse. Forslagene blev derefter virtuelt "overført" til den tyske 
udenrigsminister Annalena Baerbock. Hun fremsatte bemærkninger til 
dem, og det samme gjorde de repræsentanter for forbundsregeringen, 
forbundsdagen og delstaterne, som var til stede på plenarforsamlingen 
vedrørende Konferencen om Europas fremtid, repræsentanterne for de 
tyske borgerdialoger og andre højtstående repræsentanter for 
forbundsregeringen. 
 
Forslagene til tiltag forelægges af repræsentanten for de tyske 
borgerdialoger, Stephanie Hartung, på plenarforsamlingen for konferencen 
om Europas fremtid i Strasbourg i januar og marts 2022. De vil også være 
tilgængelige på den digitale platform for konferencen for Europas fremtid. 
De indgår dermed i den EU-dækkende proces, hvis resultater 
præsenteres den 9. maj 2022. EU-institutionerne vil derefter vurdere, 
hvilke af borgernes anbefalinger der kan gennemføres, og hvordan de kan 
gennemføres. 
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Indledning 

Som led i en bredere offentlig dialogproces diskuterer borgere fra alle Den 
Europæiske Unions medlemsstater Den Europæiske Unions udvikling 
med repræsentanter for EU-institutionerne, medlemsstaterne og 
civilsamfundet inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid 
(CoFE). Siden maj 2021 har deltagerne i konferencen på en digital 
platform, ved decentrale arrangementer, i nationale og transnationale 
borgerpaneler og på plenarmøder diskuteret udfordringer, prioriteter og 
idéer for EU's fremtid. Formålet med konferencen er at udarbejde 
konklusioner med konkrete anbefalinger til udformningen af Den 
Europæiske Unions fremtid, som vil blive forelagt for beslutningstagerne i 
EU-institutionerne og diskuteret med henblik på en eventuel 
gennemførelse. 
 
I den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid anføres det, at 
hver medlemsstat kan levere yderligere bidrag til konferencen, "såsom 
nationale borgerpaneler eller tematiske arrangementer". På anmodning af 
og i tæt samarbejde med det tyske udenrigsministerium organiserede ifok 
på vegne af forbundsregeringen det nationale borgerpanel om Europas 
fremtid. I januar 2022 udvekslede omkring 100 tilfældigt udvalgte borgere 
synspunkter om deres vision for EU's fremtidige udvikling, diskuterede og 
prioriterede specifikke forslag til emner, kortlagde de dermed forbundne 
udfordringer, udviklede passende løsninger og formulerede til slut 
konkrete forslag til tiltag sammen med en tilhørende begrundelse. Disse 
blev præsenteret for den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, på 
den afsluttende konference1 den 16. januar. Hun fremsatte bemærkninger 
til forslagene til tiltag, og det samme gjorde de repræsentanter for 
forbundsregeringen, forbundsdagen og delstaterne, som var til stede på 
plenarforsamlingen for Konferencen om Europas fremtid, 
repræsentanterne for de tyske borgerdialoger og andre højtstående 
repræsentanter for forbundsregeringen. 

  

 
1Optagelsen af den direkte transmission af den afsluttende konference den 16. januar 2022 findes her: 
https://bit.ly/3ABc9SQ. 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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På europæisk plan dækker konferencen om Europas fremtid en bred vifte 
af emner. De ni emner på konferencen om Europas fremtid blev først 
grupperet og derefter opdelt i følgende fire paneler til EU-borgerpanelerne: 

• Panel 1 – En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital 
omstilling 

• Panel 2 – Europæisk demokrati/Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed 

• Panel 3 – Klimaforandringer, miljø/Sundhed 

• Panel 4 – EU i verden/Migration 
 
Det nationale borgerpanel afspejlede denne struktur, men med særlig 
fokus på følgende emner: 

• "EU's rolle i verden" 

• "En stærkere økonomi" 

• "Klima og miljø" 

• "Retsstatsprincippet og værdier" 

• Ved en onlineafstemning valgte borgerne på forhånd selv "Social 
retfærdighed" som det femte emne blandt EU-borgerpanelernes 
andre emner. 

 
Da de forudbestemte emner blev valgt, blev der også taget hensyn til, 
hvilke emner der havde fået størst opmærksomhed på den digitale 
platform for konferencen om Europas fremtid i Tyskland, og hvilke emner, 
der havde fået flest forslag og bemærkninger fra Tyskland. I lyset af 
emnernes bredde var målet at gøre diskussionerne mere koncentrerede. 
Samtidig var det hensigten, at deltagerne skulle kunne give udtryk for 
deres præferencer og interesser i forbindelse med valget af det femte 
emne. Formålet med denne tilgang er at sikre, at det nationale 
borgerpanels forslag til tiltag finder tilslutning med henblik på den bredere 
proces. 
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Forhandlingsprocessen var udformet på en sådan måde, at alle borgere 
kunne give udtryk for deres synspunkter om alle emner og stemme på et 
informeret grundlag i den endelige afstemningsprocedure. Med henblik 
herpå blev deltagerne på visse tidspunkter i processen omfordelt i deres 
små grupper og grupperet i nye sammensætninger. Pauser til refleksion 
og feedback i de fem emnebaserede paneler og på plenarmødet gav 
mulighed for at sikre inddragelse af alle deltagerne, og oplæggene fra 
eksperter om alle emnerne gav mulighed for en fælles forståelse af 
bredden af dem, mangfoldigheden af deres indhold og den aktuelle status 
for diskussionerne om dem på europæisk plan. Dermed kunne borgerne 
tilnærmelsesvis repræsentativt for det tyske samfund stemme om de 10 
forslag til tiltag (se afsnittet om udvælgelse af deltagere). 
 
Nedenfor gives en oversigt over diskussionerne i de små grupper og de 10 
forslag til tiltag, som borgerne udarbejdede, og resultaterne af 
afstemningen. 
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Oversigt over diskussioner og forslag til tiltag 

Emnepanel 1 – "EU's rolle i verden" 

I det første af de fem emnebaserede paneler beskæftigede 
deltagerne sig med spørgsmålet om, hvilken rolle Den 
Europæiske Union bør spille i verden i fremtiden. Deltagerne 
beskrev i deres bidrag en vision om et demokratisk og 
suverænt Europa, der fremmer forskelligartede og gode 

udenrigspolitiske forbindelser og kombinerer økonomisk styrke med en 
effektiv klimaindsats. 
 
Der var enighed blandt borgerne om, at EU's holdninger på internationalt 
plan i øjeblikket svækkes af interne konflikter og national enegang. I den 
forbindelse blev afskaffelsen af princippet om enstemmighed ved 
afstemninger i Rådet for Den Europæiske Union om den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik til fordel for flertalsafgørelser derfor også diskuteret. 
En række indlæg opfordrede EU til at "tale med én stemme" og til at 
samarbejde mere på centrale politikområder, navnlig inden for udenrigs-, 
sikkerheds-, energi-, klima- og migrationspolitik. 
 
Diskussionerne om, præcis hvilken form EU's diplomatiske forbindelser 
bør have, viste et mindre ensartet billede. Borgerne var enige om, at 
Europa bør stræbe efter venskabelige diplomatiske forbindelser, men 
samtidig søge at opnå større suverænitet over for andre stater. Men mens 
nogle deltagere under henvisning til menneskerettighedskrænkelser og 
manglende retsstatsforhold primært krævede større uafhængighed af Kina 
og Rusland og styrkelse af de transatlantiske forbindelser, ønskede andre 
mere uafhængighed i forhold til USA og stærke økonomiske forbindelser 
med Kina. 
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Selv om disse i snæver forstand udenrigspolitiske spørgsmål i første 
omgang fyldte meget i diskussionerne i de små grupper, blev 
hovedvægten i de to udarbejdede forslag til tiltag i sidste ende – ud fra 
præmissen om, at EU's internationale indflydelse især er forankret i EU's 
økonomiske styrke – lagt på den europæiske økonomi- og handelspolitik 
med stor vægt på klimapolitikken. Grupperne skitserede muligheder for, 
hvordan Europas udenrigshandelsinteresser kan gøres mere klimavenlige, 
og hvordan produktionen af varer i EU kan fremmes, også med 
konsekvenser for klimaet. 

Første forslag 
Sammenkædning af udenrigshandelsinteresser med 

klimapolitikforanstaltninger 

 

"Vi anbefaler, at EU (navnlig Europa-Kommissionen) 
iværksætter en investeringspakke for klimavenlige 
teknologier og innovationer, med et finansieringsprogram. 
Pakken skal finansieres gennem klimarelaterede 
importafgifter, der øremærkes og videregives som 

økonomisk kompensation for de påførte skadelige påvirkninger af 
klimaet. I denne forbindelse skal der for visse produkter indføres et 
pointbaseret system for at vurdere bæredygtigheden. En tydelig EU-
holdning og et stærkt og innovativt Europa vil bidrage til at nå de 
globale klimamål. Dette vil være med til at konsolidere EU's rolle som 
en ansvarlig global pioner og et forbillede, der sikrer velstand og kan 
skabe bæredygtige globale forandringer. Disse mål er vigtige for os, 
fordi EU gør en varig indsats for at bekæmpe klimaændringer, hvilket 
på lang sigt kan yde et vigtigt bidrag til at sikre fred i verden." 
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Andet forslag 
Skabelse af incitamenter til, at produktion baseres i EU, navnlig 

produktion af basisforsyninger 

 

"For at lette produktion af basisforsyninger anbefaler vi at 
fremskynde og standardisere godkendelsesprocedurerne, 
mindske bureaukratiet og tilbyde støtte til virksomheder, 
der flytter til og/eller etablerer produktionsanlæg i EU. EU 
bør fremme vedvarende energi i massivt omfang for at 

mindske energiomkostningerne. Vi håber herved at afkorte 
forsyningskæderne og gøre dem mere klimavenlige, bidrage til at 
styrke EU og skabe arbejdspladser, hvor der tages hensyn til 
menneskerettighederne. Disse mål er vigtige for os, fordi EU bliver 
mere selvstændigt internationalt set og politisk mindre sårbart, hvis 
produktion flyttes til EU." 

 

 

8%

92%

EU's rolle i verden – andet forslag:
Incitamenter til produktion i EU

Ja Nej

22%
78%

EU's rolle i verden – første forslag:
Sammenkædning af 

udenrigshandelsinteresser med 
klimapolitikforanstaltninger

Ja Nej

Afstemning på afsluttende plenarforsamling Afstemning på afsluttende plenarforsamling 
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Emnepanel 2 – "En stærkere økonomi" 

I det andet panel diskuterede borgerne, hvordan den 
europæiske økonomi kan styrkes. De tegnede i den 
forbindelse et billede af et socialt mere retfærdigt EU med 
harmoniserede skatte-, sundheds- og sikkerhedslove, hvor 
endnu flere lande indfører euroen som deres valuta, har en 

stærk digital infrastruktur og fremstiller klimavenlige varer og teknologiske 
innovationer. Konsekvenserne af den stigende digitalisering for 
arbejdsmarkedet blev også diskuteret. Borgerne understregede tillige 
behovet for databeskyttelse og cybersikkerhed i EU. 
 
Der var enighed i de små grupper om behovet for at harmonisere 
standarder og lovgivning i EU med hensyn til arbejds-, uddannelses- og 
produktionsbetingelser og skattesystemer. Mange borgere ønskede f.eks. 
en højere, EU-dækkende mindsteløn og fælles 
klimabeskyttelsesstandarder og skattesatser for virksomheder. 

 

Deltagerne opfordrede også til, at økonomiske investeringer og subsidier i 
EU i højere grad orienteres mod bæredygtigheds- og 
klimabeskyttelseskriterier. Dette bør føre til udvikling af flere klimavenlige 
og ressourceeffektive innovationer og teknologier. Borgerne 
understregede deres ønske om flere grænseoverskridende 
uddannelsesmuligheder og universitetskurser, der også giver mulighed for 
udveksling af bedste praksis. Det var meget vigtigt for deltagerne, at dette 
også vil bidrage til at bringe borgerne i EU tættere på hinanden. 
 
Som i panelet om EU's rolle i verden blev der i en lang række bidrag 
udtrykt ønske om større autonomi i forhold til andre lande, navnlig med 
hensyn til import af varer. Med henblik herpå anså deltagerne det for 
afgørende at øge produktionskapaciteten i Europa for varer af enhver art. 
Spørgsmålet om, hvordan der kan skabes yderligere incitamenter til 
fremme af innovation i EU, blev også diskuteret. 
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Et andet centralt punkt i diskussionerne i de små grupper var digitalisering. 
Der var navnlig krav om hurtig udrulning af fibernet og lige adgang til 
hurtigt internet i alle medlemsstater. Under den afsluttende konference 
blev digitalisering det centrale tema i en af de små grupper. Deltagerne 
foreslog at klassificere graden af digitalisering i virksomhederne i EU. 
Også i forbindelse med digitalisering, men med fokus på udveksling af 
viden og erfaringer, foreslog den anden lille gruppe, at der oprettes en 
EU-dækkende digital informationsplatform på uddannelsesområdet. 

 

Første forslag 
Digi-Score – point med henblik på en stærk digital økonomi i hele EU 

 

"Vi anbefaler, at EU og i dette tilfælde GD Connect 
indfører et offentligt tilgængeligt pointsystem, Digi-Score. 
Det er et detaljeret klassificeringssystem, der viser og 
sammenligner virksomheders aktuelle 
digitaliseringsniveau. 

Vi ønsker at opnå, at der med offentliggørelsen skabes et incitament 
til at øge digitaliseringen. Der skal stilles målrettet støtte til rådighed 
for virksomheder med en lav Digi-Score for at hjælpe dem med at 
indhente forspringet. 
Dette mål er vigtigt for os, fordi det vil bidrage til at bane vej for øget 
produktivitet, effektivitet og salg og dermed styrke Europa som 
produktionsbase." 
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Andet forslag 
En informationsplatform for udveksling af viden og erfaringer i hele 

EU 

 

"Vi anbefaler, at EU opretter en (informations-)platform, 
der skal bruges til udveksling af viden og erfaringer (i hele 
EU). Det har til formål at samle oplysninger om 
tværnationale uddannelseskurser i EU, vise eksempler på 
bedste praksis og give borgerne mulighed for at 

fremlægge nye idéer til grænseoverskridende udveksling. Derudover 
skal der gives oplysninger om eksisterende ekspertfora på centrale 
områder (f.eks. energi, miljø, digitalisering). 
Disse mål er vigtige for os, fordi borgerne har behov for 
gennemsigtighed med hensyn til de grænseoverskridende 
uddannelseskurser, der er tilgængelige. De bør kunne få bedre 
vejledning på EU-plan om, hvilke fora og platforme der findes på 
specifikke områder." 

 

 

  

18%

82%

En stærkere økonomi – første forslag:
Digi-Score – point med henblik på en 

stærk digital økonomi i hele EU

Ja Nej

26%
74%

En stærkere økonomi – andet forslag:
En informationsplatform for 

udveksling af viden og erfaringer i hele 
EU

Ja Nej

Afstemning på afsluttende plenarforsamling Afstemning på afsluttende plenarforsamling 
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Emnepanel 3: "Klima og miljø" 

 

Det forhold, at klimapolitikken som tværgående emne nu er 
uløseligt knyttet til en lang række politikområder, fremgik ikke 
blot af de andre panelers henvisninger til klimarelaterede 
spørgsmål, men også af mangfoldigheden af de emner, der 

blev diskuteret af det tredje panel, "Klima og miljø". Indledningsvis beskrev 
deltagerne deres vision om et Europa, der er fuldt ud selvforsynende med 
vedvarende energi, muliggør klimaneutral mobilitet, sparer ressourcer og 
genbruger dem så meget som muligt i en cirkulær økonomi og beskytter 
biodiversiteten og økosystemerne. Selv om de to små grupper definerede 
disse mål næsten ens, beskrev borgerne imidlertid detaljeret forskellige 
måder at nå dem på. 
 
Med hensyn til energiforsyning krævede alle deltagere en hurtig udvidelse 
af vedvarende energikilder og udfasning af fossile brændstoffer. Der var 
imidlertid uenighed om, hvornår sidstnævnte realistisk set kan opnås, om 
kernekraft fortsat bør spille en rolle i energiforsyningen, og hvilke 
teknologier der skal prioriteres med henblik på en hurtig energiomstilling. 
Der var også uenighed om, hvor ambitiøse CO2-reduktionsmålene børe 
være, og hvilken rolle CO2-emissionshandelen bør spille i indsatsen for at 
nå dem. Nogle deltagere gav også udtryk for bekymring over de sociale 
virkninger af klimaindsatsen og energiomstillingen. 
 
I transportsektoren ønskede borgerne bedre offentlig nær- og 
fjerntransport og et skift til e-mobilitet inden for privat transport. Deltagerne 
mente, at udviklingen af moderne energilagringsteknologier er afgørende 
for energi- og transportomstillingen. 
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I begge de små grupper blev der flere gange givet udtryk for ønsket om en 
cirkulær økonomi, der sparer på ressourcerne. Der blev også opfordret til, 
at der sættes en stopper for intensivt dyrehold, og at økologisk landbrug 
udbygges yderligere. 
 
Endelig drøftede begge de små grupper også, hvordan man kan øge den 
individuelle bevidsthed om det presserende behov for klimaindsats og 
bæredygtig forbrugeradfærd. Et af de forslag, som borgerne har 
udarbejdet under den afsluttende konference, giver et muligt svar i form af 
en offentlig kampagne. Det andet forslag omhandler problemet med 
planlagt forældelse af produkter. 

 

Første forslag 
Regulering af garanteret produktlevetid 

 

"Vi anbefaler, at EU indfører lovgivning, som skal sikre en 
produktspecifik, forlænget og garanteret levetid for 
produkter, der fremstilles og sælges i EU, og gør den 
gennemsigtig for forbrugerne. 
Der er begrænsede ressourcer, og denne foranstaltning 

kan spare på dem og undgå spild, hvilket vil være til gavn for miljøet, 
klimaet og forbrugerne. 
På denne måde ønsker vi at tilskynde producenterne til markedsføre 
produkter, der holder længere og kan repareres." 

 

Andet forslag 
Langvarig EU-kampagne for bæredygtigt forbrug og bæredygtig 

livsstil 

 

"Vi anbefaler, at et europæisk organ, med filialer i EU-
landene, får sine egne ressourcer og leder kampagnen. 
Vi ønsker at sikre, at alle mennesker i EU har en fælles 
identitet, bliver mere opmærksomme på bæredygtigt 

forbrug og en bæredygtig livsstil og tillægger sig denne livsstil. 
Disse mål er vigtige for os, fordi vi ønsker at skabe en indre 
motivation for en bæredygtig måde at leve på." 
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Emnepanel 4: "Social retfærdighed" 

I dette panel gav borgerne udtryk for den opfattelse , at der er 
stigende socioøkonomisk ulighed i Europa. Diskussionerne 
viste, at der er behov for at træffe foranstaltninger, ikke kun 
med hensyn til lønninger, sociale ydelser og 
alderdomsfattigdom, men også i forhold til sundhedssystemet, 

manglen på økonomisk overkommelige boliger, uddannelsespolitik, 
ligestilling mellem kønnene og spørgsmålet om lige levevilkår i Europa. 
 
Begge de små grupper pegede på rimelige lønninger som det centrale 
spørgsmål i forbindelse med social retfærdighed. Borgerne opfordrede til 
bedre løn for fysisk krævende arbejde og kritiske erhverv samt – ligesom 
panelet vedrørende "En stærkere økonomi" – til en EU-dækkende 
mindsteløn efter fælles standarder. Derudover blev der lagt stor vægt på 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og fattigdom blandt ældre. 
 
Uddannelsespolitikken blev diskuteret intensivt af deltagerne, og de to 
små grupper anførte, at uddannelsesmulighederne ikke bør afhænge af 
familiens sociale og økonomiske baggrund, og at adgangsbarrierer som 
f.eks. spørgsmålet om studiestøtte bør fjernes. Udvekslingsprogrammer 
for elever og studerende blev også udpeget som en vigtig del af en 
fælleseuropæisk uddannelsespolitik. 
 
  

15%

85%

Klima og miljø – første forslag:
Garanteret levetid for produkter

Ja Nej

28%

72%

Klima og miljø – andet forslag:
Kampagne for bæredygtigt forbrug og 

bæredygtig livsstil

Ja Nej

Afstemning på afsluttende plenarforsamling Afstemning på afsluttende plenarforsamling 
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Et andet vigtigt diskussionspunkt var gennemførelsen af et retfærdigt 
sundhedssystem. Med hensyn til Tyskland opfordrede nogle borgere til 
afskaffelse af private sygekasser, som efter deres opfattelse fører til 
første- og andenklassesbehandling. 
 
Deltagerne ønskede også forbedringer af ligestillingen mellem kønnene. I 
den forbindelse pegede de navnlig på de høje omkostninger for 
børnehavepladser, den manglende balance mellem arbejde og familieliv 
og lønforskellen mellem mænd og kvinder. Borgerne opfordrede også til 
større anerkendelse af sociale erhverv og arbejde inden for børnepasning 
eller ældrepleje. 
 
Endelig opfordrede borgerne til bedre inklusion, større anerkendelse af 
frivilligt arbejde og foranstaltninger til forebyggelse af hjemløshed og 
udelukkelse fra boligmarkedet. 

 

Som resultat af diskussionerne foreslog deltagerne på den ene side 
indførelse af en jobspecifik grundløn og på den anden side gennemførelse 
af et lettilgængeligt udvekslingsprogram for alle elever i EU. 

 

Første forslag 
Udbygning af udvekslingsmulighederne for elever i Europa 

 

"Vi anbefaler, at Den Europæiske Union som supplement 
til det eksisterende Erasmusprogram vedtager en 
forordning om et udvekslingsprogram for elever mellem 
14 og 25 år, uanset deres baggrund, køn og 
uddannelsesniveau. Udvekslingen bør systematisk 

oprettes og formidles af lokale skoler. Alle elever skal have mulighed 
for at deltage i udvekslingen når som helst i løbet af deres 
skoleforløb. Med henblik herpå bør Europa-Kommissionen forelægge 
et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske 
Union. 
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Vi ønsker at sikre, at elever uanset uddannelsesmæssige resultater 
og forældres finansiering har mulighed for at udveksle idéer i hele 
Europa. Målet er at etablere en udvekslingskultur i Europa fra 
skolealderen. Frem for alt er det vigtigt for os, at udvekslingen er 
lettilgængelig og ubureaukratisk. Vi ønsker at skabe solidaritet inden 
for Europa gennem udvekslingsprogrammet og mindske 
sprogbarrierer. Programmet bør støtte retfærdig og 
deltagerorienteret uddannelse med henblik på at forbedre 
interkulturelle færdigheder og kommunikationsfærdigheder. 
Disse mål er vigtige for os, da de fremmer europæisk samhørighed, 
styrker respekten og samarbejdet og formidler europæiske værdier 
fra en ung alder, så Europas mangfoldighed kan ses som en chance, 
der skal gribes." 

 

Andet forslag 
Indførelse af en jobspecifik grundløn 

 

"Vi anbefaler, at kommissæren med ansvar for 
beskæftigelse og sociale rettigheder forelægger Europa-
Parlamentet et forslag om indførelse af en jobspecifik 
grundløn i alle medlemsstaterne. Denne grundløn bør 
bestå af en mindsteløn, der muliggør et 

eksistensminimum, og et jobspecifikt tillæg. 
Vores mål er, at arbejdsindsats og betalte lønninger kan 
sammenlignes inden for EU for at styrke den sociale retfærdighed. 
Dette mål er vigtigt for os for at sikre, at EU's grundlæggende princip 
afspejles på arbejdsmarkedet, dvs. sammenlignelige leve- og 
arbejdsvilkår uanset bopæl og erhverv." 

 

  

18%

82%

Social retfærdighed – første forslag:
Udvekslingsprogram for elever i 

Europa

Ja Nej

27%

73%

Social retfærdighed – andet forslag:
Indførelse af en jobspecifik grundløn

Ja Nej

Afstemning på afsluttende plenarforsamling Afstemning på afsluttende plenarforsamling 
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Emnepanel 5: "Retsstatsprincippet og værdier" 

I det femte og sidste emnepanel blev Den Europæiske Unions 
grundlæggende værdier samt emnerne demokrati og 
retsstatsprincippet drøftet. Borgernes visioner vedrørte i den 
forbindelse et EU, som værner om og beskytter de 
grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne, 

bekæmper forskelsbehandling, respekterer mangfoldighed, navnlig blandt 
sårbare grupper som børn og personer med begrænsede ressourcer, 
skaber lige muligheder og straffer overtrædelser af retsstatsprincippet. 
 
Situationen vedrørende demokrati og retsstatsprincippet i Polen og 
Ungarn var et centralt diskussionspunkt i begge de små grupper. Borgerne 
var enige om, at det er bydende nødvendigt, at alle medlemsstater 
overholder de demokratiske principper og de grundlæggende borgerlige 
rettigheder og frihedsrettigheder. Tilsidesættelser af retsstatsprincippet 
bør straffes hurtigt og effektivt og ligeledes aktivt italesættes uden for 
Europas grænser. I den forbindelse blev der også opfordret til en 
afskaffelse af princippet om enstemmighed i Rådet for Den Europæiske 
Union og generelt mere gennemsigtighed i de politiske processer i EU-
institutionerne. 
Deltagerne konstaterede imidlertid samtidig også, at konflikter mellem 
EU's medlemsstater også kan skyldes forskellige traditioner og kulturer. 
Her opfordrede de til mere gensidig forståelse, respekt for den 
eksisterende mangfoldighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. 
Navnlig bør forskellige grupper og kulturer bringes tættere sammen og 
udveksle synspunkter med hinanden for at fremme integration og 
mangfoldighed. 
 
Borgerne ønskede at mindske den eksisterende forskelsbehandling og 
skabe lige muligheder for dårligt stillede grupper, f.eks. 
lavindkomstmiljøer. I den forbindelse blev en god uddannelse udpeget 
som en vigtig byggesten, navnlig med henblik på at give alle mennesker 
fra barnsben i EU et indgående kendskab til og bevidsthed om demokrati 
og retsstatsprincippet. 
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Endelig drøftede begge små grupper intensivt, hvilke værdier og 
overbevisninger der står og bør stå i centrum for Den Europæiske Union. 
Nogle deltagere konstaterede således, at EU har optaget adskillige nye 
medlemsstater siden 1990'erne uden dog at have stillet spørgsmålstegn 
ved eller drøftet og vurderet deres grundlæggende værdier. Der blev 
derfor opfordret til en offentlig debat om grundlæggende værdier i alle 
EU's medlemsstater og med størst mulig borgerdeltagelse. 
 
På den afsluttende konference udarbejdede deltagerne forslag til 
foranstaltninger med henblik på formidling om og udbredelse af de 
centrale værdier og retsstatsprincippet i EU. De drøftede i den forbindelse, 
om der kunne opbygges en følelsesmæssig forbindelse til EU, navnlig hos 
unge, gennem eksempelvis en europæisk sangkonkurrence, der vedrører 
EU's værdier, eller kommunikation, der er tilpasset målgruppen. I sidste 
ende blev der f.eks. konkret foreslået en introduktionspakke for alle 
personer over 18 år i EU (med oplysninger om EU's værdier, men også 
produkter, der skal fremme identificeringen med Europa, f.eks. EU-
pullovere). Kommunikation var også kernen i forslaget om at indføre en 
europæisk TV-kanal. 

 

Første forslag 
Legemliggørelse af europæiske værdier og følelsesmæssig 

formidling af dem 

 

"Vi anbefaler, at europæiske værdier gøres mere 
håndgribelige og formidles på en mere følelsesmæssig 
måde. Det kan vi f.eks. opnå ved hjælp af en 
introduktionspakke, medier, interaktive elementer og 
større inddragelse af borgerne. 

Vores mål er, at alle, der bor i EU, kender til de fælles værdier og 
identificerer sig med dem. 
Dette mål er vigtigt mål for os, fordi det udgør grundlaget for 
sameksistens i vores værdifællesskab. Der er alt for lidt kendskab til 
værdierne, fordi den personlige tilknytning mangler, og den skal vi 
skabe." 
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Andet forslag 
"EU-liv" 

 

"Vi anbefaler, at EU indfører sit eget pædagogiske og 
oplysende TV-program. Derigennem vil vi opnå, at 
bevidstheden øges om de fælles værdier blandt alle EU-
borgere, og at der er let og uhindret adgang for alle. Disse 
mål er vigtige for os, fordi vi ønsker at få indblik i alle EU-

landenes synspunkter, og fordi vi vil styrke lighederne og fremme 
tilnærmelsen for at opnå mere solidaritet og lære folk om 
retsstatsprincippet for at værne om demokratiet." 

 

Deltagelsesprocessen 

Det overordnede forløb for det nationale borgerpanel om Europas fremtid 
kan i grove træk inddeles i tre faser: 
 

• forberedelse af processen og tilfældig udvælgelse af deltagere 

• afvikling og gennemførelse af deliberationen 

• inddragelse af konferencen om Europas fremtid i hele processen, 
navnlig på plenarmøderne. 

 
En grafisk oversigt over hele processen findes i bilaget. 
  

24%
76%

Retsstatsprincippet og værdier – 2. 
forslag:

EU-liv – EU's pædagogiske og 
oplysende TV-program

Ja Nej

30%
70%

Retsstatsprincippet og værdier – 1. 
forslag:

Legemliggørelse af europæiske 
værdier og følelsesmæssig formidling 

af dem

Ja Nej

Afstemning på den afsluttende 
plenarforsamling 

Afstemning på den afsluttende 

plenarforsamling 
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Forberedelse og udvælgelse af deltagere 

Med henblik på rekruttering af borgere til EU-borgerpanelerne blev der 
anvendt en såkaldt stratificeret tilfældig udvælgelsesmetode. 
Udvælgelsesprocessen til det nationale tyske borgerpanel om Europas 
fremtid er også inspireret heraf. 
 
Af den officielle anbefaling fra det fælles sekretariat for konferencen om 
Europas fremtid fremgår med hensyn til nationale borgerpaneler følgende: 
"Deltagerne bør være et mikrokosmos af den generelle offentlighed. Dette 
opnås gennem tilfældig stikprøveudtagning, som tager hensyn til forskellig 
geografisk oprindelse, køn, alder, socioøkonomisk baggrund og/eller 
uddannelsesniveau i det pågældende land/den pågældende region." 
Denne fremgangsmåde blev også anvendt og i vid udstrækning opnået i 
det nationale borgerpanel i Tyskland. Ved den tilfældige udvælgelse har 
man fulgt princippet om, at alle borgere i Tyskland på 18 år og derover 
teoretisk kunne udvælges. Målet var så præcist som muligt at afspejle 
mangfoldigheden i levemiljøer og det tyske samfunds opbygning. De forud 
fastlagte kriterier var baseret på optællingsdata i Tyskland. 
Til at begynde med blev der sendt næsten 12 000 skrivelser tilfældigt ud til 
hustande i hele Tyskland. Ud af de næsten 600 interesserede, som havde 
tilmeldt sig online, blev der udvalgt 107 borgere, som blev identificeret på 
grundlag af demografiske, geografiske og socioøkonomiske kriterier. Til 
sidst deltog cirka 100 borgere i det nationale borgerpanel, som omtrent 
afspejler "Tyskland i mindre målestok". Enkelte deltagere, som meldte fra 
med kort varsel, blev erstattet af personer på ventelisten. 
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 Stikprøvekriterier for udvælgelse af deltagere i dialogen om Europas fremtid 

 

Borgerpanelets størrelse:  Registreringspuljens 
størrelse: 

 Kontaktpuljens 
størrelse:  

100 borgere 
+ 10 % på venteliste (  107 
udvalgt)  

596 registrerede 
(puljens størrelse 
påvirker graden af 
repræsentativitet)  

 Næsten 12 000 
skrivelser 
(svarprocent på ca. 
5 %)  

 

ifok GmbH er en del af et internationalt konsortium, som har tilrettelagt de 
fire EU-borgerpaneler under konferencen om Europas fremtid 
metodologisk og udarbejdet vejledninger for de nationale konferencer. ifok 
har i øjeblikket også ansvaret for gennemførelsen. 

Afvikling og gennemførelse af deliberationen 

Det særlige ved en deliberativ proces er, at den i modsætning til en 
undersøgelse medtager individuelle holdninger fra borgernes side. 
Gennem arbejdet med emnet, adgang til faktuelle oplysninger og intensive 
drøftelser udvikler deltagerne nye holdninger, der kan understøttes af et 
flertal. I det nationale tyske borgerpanel om Europas fremtid lykkedes det 
således at realisere målet om på grundlag af de fælles holdninger at 
udarbejde anbefalinger til tiltag, opfordringer og ønsker til de europæiske 
og nationale beslutningstagere. Dette blev understøttet af panelets 
opbygning og gennemførelse: 
 
Det nationale borgerpanel om Europas fremtid blev gennemført i en 
totrinsproces. I første omgang blev der den 5. og 8. januar 2022 afholdt en 
digital opstartsworkshop af en varighed af tre timer for hver af de fem 
emnepaneler, hvor deltagerne modtog input fra eksperter, kunne stille 
spørgsmål og udarbejdede emnespecifikke visioner og prioriterede emner 
i små grupper. 
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På grundlag af resultaterne af disse workshopper kortlagde borgerne i 
små grupper og atter med deltagelse af eksperter på en afsluttende 
konference af knap to dages varighed den 15. og 16. januar 2022 først 
udfordringerne, inden de dernæst udarbejdede, sammenlignede og 
prioriterede løsningsmodeller, så de til sidst kunne udarbejde konkrete 
forslag til foranstaltninger inden for de enkelte emneområder. Hvert af 
disse forslag blev forelagt for plenarforsamlingen af en enkelt borger. Alle 
deltagere stemte efterfølgende om dem. Forbundsudenrigsminister 
Annalena Baerbock tog imod alle ti forslag til foranstaltninger. Hun 
fremsatte sammen med repræsentanterne for forbundsregeringen, 
forbundsdagen og delstaterne, som var forsamlet på plenarforsamlingen 
for konferencen om Europas fremtid, repræsentanten for de tyske 
borgerdialoger og andre højtstående repræsentanter for 
forbundsregeringen bemærkninger til forslagene til foranstaltninger. 
I forbindelse med dialogen drøftede borgerne i forskellige 
sammensætninger forskellige emnebaserede prioriteter. Generelle bidrag 
samt den endelige deliberation og de endelige afstemninger fandt sted på 
plenarmødet, hvor alle deltagere deltog. I hvert af de fem emnepaneler 
beskæftigede cirka 20 borgere sig indgående med et politikområde. Der 
blev bidraget til de specifikke emner og afholdt drøftelser på dette plan. 
Alle emnepaneler blev igen hver inddelt i to små grupper med cirka ti 
deltagere, hvor størstedelen af deliberationen fandt sted i mindre grupper. 
Her blev der udarbejdet konkrete mål og anbefalinger til tiltag for enkelte 
delområder inden for emneområdet, som så efterfølgende blev drøftet og 
sendt til afstemning på niveauerne ovenover. Denne fremgangsmåde med 
en opdeling af arbejdet gav mulighed for en større indholdsmæssig dybde 
i drøftelserne samt større udfoldelsesmuligheder for alle deltagere. Det 
sikrede dog også, at resultaterne kunne legitimeres demokratisk i gruppen 
af deltagende borgere. 
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Struktur og dialogniveau (i parentes: antal personer) 

Oversigt over deliberationsprocessen på den afsluttende konference 
lørdag den 15.1.2022: 

 

 

 
 

Oversigt over deliberationsprocessen på den afsluttende konference 
søndag den 16.1.2022: 
  

Plenarforsamling 
(100)

Emnepanel 1: EU's 
rolle i verden (20)

Lille gruppe 1.1 
(10)

Lille gruppe 1.2 
(10)

Emnepanel 2: En 
stærkere økonomi 

(20)

Lille gruppe 2.1 
(10)

Lille gruppe 2.2 
(10)

Emnepanel 3: 
Klima og miljø (20)

Lille gruppe 3.1 
(10)

Lille gruppe 3.2 
(10)

Emnepanel 4: 
Social retfærdighed 

(20)

Lille gruppe 4.1 
(10)

Lille gruppe 4.2 
(10)

Emnepanel 5: 
Retsstatsprincippet 

og værdier (20)

Lille gruppe 5.1 
(10)

Lille gruppe 5.2 
(10)
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Borgerne modtog fem faktablade på forhånd til fremme af indholdet, og 
som kort og faktuelt introducerede dem for de respektive emneområder. I 
forbindelse med opstartspanelerne den 5. og 8. januar og den afsluttende 
konference den 15. januar bidrog udvalgte eksperter inden for videnskab 
og forskning til hvert emneområde og besvarede spørgsmål. Derudover 
fulgte såkaldte "faktatjekkere" fra de i hvert enkelt tilfælde fagligt berørte 
forbundsministerie arbejdet i de små grupper i deliberationsfaserne og 
kunne inddrages med henblik på besvarelse af faktuelle spørgsmål. Dette 
havde i betragtning af emneområdernes kompleksitet til formål at støtte 
borgerne fagligt og muliggøre en saglig og velfunderet drøftelse. 

 

Det tyske miljøministeriums retningslinjer vedrørende god 
borgerdeltagelse og en netikette, der blev præsenteret for deltagerne, 
dannede grundlag for ordstyringsprocessen og en respektfuld 
gennemførelse af virtuelle drøftelser. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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I forbindelse med virtuelle arrangementer er det særlig vigtigt, at alle 
deltagere har færrest mulige adgangsbarrierer. Det blev derfor sikret, at 
deltagerne rådede over tilstrækkeligt teknisk udstyr (bærbare computere, 
hovedtelefoner, webkamera). På forberedende møder blev borgerne 
desuden instrueret i, hvordan man bruger onlineværktøjer. Antallet af 
disse værktøjer blev i den forbindelse reduceret til et minimum. Dette 
sikrede, at deltagerne fuldt ud kunne koncentrere sig om indholdet og 
drøftelserne på de efterfølgende møder. "Zoom" blev anvendt som 
videoplatform og giver en brugerflade, som er enkel og intuitiv at håndtere, 
og som råder over alle nødvendige funktioner til en gruppediskussion. 
Som teknisk hjælpemiddel til fremme af deliberationen og virtuel 
opslagstavle i forbindelse med drøftelserne i de små grupper blev der 
gennemgående anvendt "Mural". På den måde kunne gruppeordstyreren 
strukturere samtalerne, sammenfatte og prioritere emnerne samt drage 
konklusioner. 
Det blev desuden sikret, at der hele tiden stod medarbejdere til rådighed 
telefonisk og pr. chat, som kunne yde "nødhjælp" i tilfælde af tekniske 
problemer og besvare spørgsmål. Klare regler for drøftelser i det virtuelle 
rum, en god ordstyring og håndtering af chattene og de tekniske aspekter 
sørgede for en problemfri gennemførelse. 

Tilknytning til den europæiske proces 

Det nationale borgerpanel har resulteret i ti forslag til foranstaltninger 
fremsat af borgerne på møderne. Anbefalingerne repræsenterer krav og 
ønsker for Den Europæiske Unions fremtid og er adresseret til de politisk 
ansvarlige personer på forskellige niveauer. De inddrages på forskellige 
måder i konferencens overordnede proces og formidles til de politiske 
beslutningstagere. 
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• Den digitale platform: Den flersprogede digitale platform er det 
centrale omdrejningspunkt i det virtuelle rum for konferencen om 
Europas fremtid. Borgerne har her mulighed for at dele deres idéer 
med andre på tværs af grænserne, orientere sig om samtlige 
arrangementer i tilknytning til konferencen og holde sig ajour med 
konferencens fremskridt. Alle bidrag til konferencen, herunder fra 
enkeltpersoner, nationale arrangementer, nationale borgerpaneler og 
EU-borgerpaneler samt konferencens plenarforsamlinger, samles og 
emneinddeles på platformen. Indholdet på platformen analyseres og 
offentliggøres jævnligt i rapporter, som også anvendes til forberedelse 
af borgerpaneler og plenarforsamlinger. 

 

• Også anbefalingerne fra det nationale borgerpanel i Tyskland uploades 
på den digitale platform og kan derefter læses og drøftes af borgerne i 
alle EU's medlemsstater. På den måde bliver de en del af drøftelserne 
og rapporterne på platformen. 

• Plenarforsamlingen: På plenarforsamlingen for konferencen om 
Europas fremtid mødes repræsentanter for EU-institutionerne, 
medlemsstaterne og de nationale parlamenter med borgere og 
repræsentanter for civilsamfundet. De anbefalinger, der fremsættes 
inden for rammerne af de nationale borgerpaneler og EU-
borgerpanelerne, opdeles her efter emne og drøftes uden at foregribe 
resultatet. Ni arbejdsgrupper, som afspejler emnerne for konferencen 
om Europas fremtid, forbereder således plenarforsamlingen. 

• Den 21. og 22. januar 2022 præsenterede Stephanie Hartung, som er 
den tyske repræsentant for borgerdialoger, på den tredje 
plenarforsamling i Strasbourg, hvor resultaterne fra forskellige 
nationale borgerpaneler blev forelagt, de tyske anbefalinger til 
emnerne "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" og 
"Klimaforandringer og miljø". Viceminister for europaanliggender og 
klima, Anna Lührmann, henviste i sine indlæg på plenarforsamlingen 
om begge disse emner ligeledes til anbefalingerne fra det nationale 
panel. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Bilag 

- Billede af deltagerne på den afsluttende plenarforsamling 
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- Interview med deltagerne 

 

Overordnede spørgsmål 
o Hvad var min begrundelse for at deltage i det nationale 

borgerpanel? 
o Hvad vil jeg især huske derfra ... 
o Hvad ønsker jeg mig med hensyn til forbundsregeringens 

fremtidige borgerdeltagelsesprojekter? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mecklenburg-Vorpommern 

"Hvor ofte har man ikke sagt ved 
køkkenbordet "De skulle bare lade mig 
komme til"?!?!?! Nu fik jeg mulighed for (i et 
begrænset og overskueligt tidsrum, og så 
længe jeg ønskede at arbejde med det) at 
beskæftige mig med emnet Europa. Tidligere 
havde jeg kun en begrænset viden om hele 
opbygningen og så frem til at beskæftige mig 
med emnet og få et nærmere indblik i det. 
 
Jeg husker især, hvordan personer fra hele Tyskland mødtes tilfældigt (om 
end desværre kun virtuelt) og var parate til at åbne op for kreativiteten for 
at forme fremtidens Europa. Jeg havde ikke indtryk af, at deltagerne 
virkelig havde brug for den tidligere omtalte netikette – alle var villige til at 
lytte til hinanden og bringe deres egne idéer på banen uden at gå i kødet 
på hinanden verbalt. Jeg ville ønske, at der OFTERE ville være en sådan 
mulighed for at tale med hinanden, på kreativ vis udvikle ideer og ligeledes 
lytte til både folk med ansvar og eksperter på området – allerhelst 
naturligvis "live", altså til arrangementer med fysisk tilstedeværelse. 
 
En lille sidebemærkning: Netop disse konkrete små ideer blev jo desværre 
ikke nævnt i det korte sammendrag på plenarforsamlingen. Jeg håber, at 
de alligevel bliver registreret skriftligt et sted for dem, der skal 
videreformidle disse sammendrag til Bruxelles, så vi kan se, om de små 
skridt, som vi har foreslået, kan gennemføres." 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Nordrhein-Westfalen 

"Jeg havde ikke tidligere hørt om 
borgerpaneler, men syntes godt om ideen. 
Adspurgt om, hvorfor jeg skulle deltage, var 
der ganske vist en del skepsis blandt mine 
bekendte, men jeg var meget nysgerrig og 
syntes, at det var spændende at høre, hvad 
der skulle ske. Et besøg i Udenrigsministeriet 
ville også have været en speciel oplevelse. 

 
Den lille gruppe vedrørende social retfærdighed, som jeg var en del af, 
havde en stærk sammensætning, og vi udarbejdede en anbefaling om 
Erasmusprogrammet for elever. Der var en stærk dynamik, og for mig var 
gruppen særdeles berigende. Særligt den afsluttende konference den 
15. og 16. januar gjorde indtryk på mig, og den glemmer jeg ikke lige 
foreløbig. Resultaterne i alle grupperne var imponerende, og jeg var enig i 
det hele. Jeg har en stor forhåbning om, at politikerne tager emnerne op, 
for mange forskellige personer har beskæftiget sig med dette og skabt 
fantastiske resultater. Jeg håber også, at folk finder en anden 
indgangsvinkel til politik – det har jeg allerede selv gjort. Jeg vil huske hele 
arrangementet som værende af meget stor betydning. Jeg vil også gerne 
takke ordstyrerne mange gange. Ordstyrerne var afgørende for resultatet, 
og tonen var civiliseret. 
EU's fremtid er allerede et meget stort emne, og dagene var berigende for 
mig. Derfor ønsker jeg slet ikke at ændre noget, tværtimod: Jeg ønsker 
mig mere af det samme. I begyndelsen kæmpede jeg meget med det 
emne, vi trak,, men jeg fik hurtigt styr på det. Jeg ville ønske, at der ville 
blive afholdt endnu et arrangement for at uddybe emnerne yderligere og 
virkelig få gang i samtalerne. I øjeblikket er det lidt svært bare at give slip 
på det hele. Det ville også være dejligt, hvis vi fik yderligere oplysninger 
om, hvordan det i det hele taget fortsætter." 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg Jeg ville deltage i panelet, 
fordi jeg ville høres og give min mening til 
kende. Jeg er ikke ligeglad med Europas 
fremtid. Gennem mine ideer ville jeg 
opnå, at politikerne også tager andre 
indfaldsvinkler i betragtning og det, som 
er vigtigt for borgere som mig. 

 

Jeg vil især huske drøftelsen om løsningsmodeller. Jeg synes, at det er 
godt at høre andre personers holdninger, især når de kan argumentere 
godt for dem. 
Jeg ønsker mig flere af sådanne borgerorienterede projekter. Dog finder 
jeg det uhensigtsmæssigt at fastsætte emneforslag på forhånd. Det ville 
være bedre, hvis deltagerne selv fastlægger emneområderne. Derefter 
kan deltagerne selv tilslutte sig de grupper, som de alt efter emneområde 
ønsker at være en del af. På den måde kan man se, hvilket emne 
borgerne interesserer sig mest for, og hvor regeringen har mulighed for 
forbedringer. 
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- Grafisk oversigt over det nationale borgerpanel om Europas fremtid 

 


