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Sammanfattning 

Inom ramen för konferensen om Europas framtid anordnade 
utrikesministeriet i nära samarbete med företaget ifok i januari 2022 en 
nationell medborgarpanel i Tyskland. Omkring 100 slumpmässigt utvalda 
medborgare formulerade i digitala diskussionsrundor den 5 och den 8 
januari sina visioner om Europas framtid och de frågor de ansåg vara 
viktigast, i fem olika ämnesbaserade så kallade paneler. Slutkonferensen 
för Tysklands nationella medborgarpanel om Europas framtid ägde rum 
den 15–16 januari 2022. Under konferensen utarbetade deltagarna 
tillsammans två konkreta förslag till åtgärder på ämnesområdena ”EU:s 
roll i världen”, ”En starkare ekonomi”, ”Klimat och miljö”, ”Social rättvisa” 
och ”Rättsstatsprincipen och värden”. Förslagen till åtgärder 
presenterades och deltagarna röstade om dem vid det avslutande 
plenarsammanträdet. För samtliga tio förslag uppnåddes den 
beslutsmässighet på 70 % som krävs för antagande. Förslagen 
”överlämnades” sedan virtuellt till utrikesminister Annalena Baerbock. Hon 
kommenterade dessa, och det gjorde även förbundsregeringens, 
förbundsdagens och delstaternas företrädare i framtidskonferensens 
plenarförsamling, företrädaren för de tyska medborgardialogerna och 
andra företrädare för förbundsregeringen på hög nivå. 
 
Dessa förslag till åtgärder kommer att presenteras av företrädaren för de 
tyska medborgardialogerna, Stephanie Hartung, vid framtidskonferensens 
plenarsammanträden i Strasbourg i januari och mars 2022. De kommer 
också att finnas tillgängliga på framtidskonferensens digitala plattform. De 
kommer på så sätt att bidra till den alleuropeiska processen, vars resultat 
ska läggas fram den 9 maj 2022. EU-institutionerna kommer sedan att 
undersöka vilka av medborgarnas rekommendationer som kan 
genomföras och på vilket sätt. 
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Inledning 

I en bred offentlig dialog diskuterar medborgare från alla Europeiska 
unionens medlemsländer Europeiska unionens fortsatta utveckling med 
företrädare för EU-institutionerna, medlemsländerna och det civila 
samhället, inom ramen för konferensen om Europas framtid. Sedan maj 
2021 har konferensdeltagarna via en digital plattform, vid decentraliserade 
evenemang samt i nationella och transnationella medborgarpaneler och i 
plenarförsamlingar diskuterat utmaningar, prioriteringar och idéer för EU:s 
framtid. Syftet med konferensen är att utarbeta slutsatser med konkreta 
rekommendationer till åtgärder för att forma Europeiska unionens framtid, 
som ska läggas fram för EU-institutionernas beslutsfattare och diskuteras 
med sikte på ett eventuellt genomförande. 
 
Enligt den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid 
kan varje medlemsland lämna ytterligare bidrag till konferensen, ”t.ex. 
nationella medborgarpaneler eller tematiska evenemang”. På begäran av 
och i nära samarbete med utrikesministeriet har ifok genomfört den 
nationella medborgarpanelen om Europas framtid på förbundsregeringens 
vägnar. I januari 2022 utbytte cirka 100 slumpmässigt utvalda medborgare 
visioner om EU:s fortsatta utveckling, diskuterade och prioriterade 
konkreta förslag till ämnen, identifierade de utmaningar som dessa 
innebär, utvecklade lämpliga lösningar och formulerade slutligen konkreta 
förslag till åtgärder med tillhörande motivering. Dessa presenterades för 
utrikesminister Annalena Baerbock vid slutkonferensen1 den 16 januari. 

Hon kommenterade förslagen till åtgärder, och det gjorde även 
förbundsregeringens, förbundsdagens och delstaternas företrädare i 
framtidskonferensens plenarförsamling, företrädaren för de tyska 
medborgardialogerna och andra företrädare för förbundsregeringen på 
hög nivå. 

  

 
1 En inspelning av direktsändningen av slutkonferensen den 16 januari 2022 finns här: 

https://bit.ly/3ABc9SQ. 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/24/SV_-_GEMENSAM_FO%CC%88RKLARING_OM_KONFERENSEN_OM_EUROPAS_FRAMTID.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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På europeisk nivå satsar konferensen om Europas framtid på en lång rad 
ämnen. Framtidskonferensens totalt nio ämnen samlades först i kluster 
och fördelades sedan över följande fyra paneler: 

• Panel 1 – en starkare ekonomi, social rättvisa och 
sysselsättning/utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/digital 
omställning 

• Panel 2 – demokratin i EU/värden och rättigheter, 
rättsstatsprincipen, säkerhet 

• Panel 3 – klimatförändringar, miljö/hälsa 

• Panel 4 – EU i världen/migration 
 
I de nationella medborgarpanelerna återspeglades denna uppdelning, 
med särskilt fokus på följande ämnen: 

• ”EU:s roll i världen” 

• ”En starkare ekonomi” 

• ”Klimat och miljö” 

• ”Rättsstatsprincipen och värden” 

• ”Social rättvisa” var ett fritt valt femte ämne – bland de andra 
ämnena för de europeiska medborgarpanelerna – som valdes ut av 
medborgarna i förväg via en onlineomröstning. 

 
Vid förhandsvalet av ämnen tog man dessutom hänsyn till vilka ämnen 
som fått störst uppmärksamhet på framtidskonferensens digitala plattform 
i Tyskland och vilka ämnen som gett upphov till flest förslag och 
kommentarer från Tyskland. Med tanke på bredden på ämnena var målet 
för prioriteringen att möjliggöra mer fokuserade diskussioner. Samtidigt 
skulle deltagarna ges möjlighet att ge uttryck för sina preferenser och 
intressen genom att välja ett femte ämne. Detta tillvägagångssätt ska 
säkerställa att förslagen till åtgärder från den nationella medborgarpanelen 
blir acceptabla i processen som helhet. 
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Överläggningsprocessen utformades på ett sådant sätt att alla 
medborgare fick möjlighet att uttala sig om alla ämnen och vid 
slutomröstningen kunde avge en väl underbyggd röst. I vissa skeden av 
processen flyttades deltagarna därför runt mellan smågrupperna och 
fördes samman i nya konstellationer. Reflektions- och feedbackperioder i 
de fem panelerna och i plenarförsamlingen gav möjlighet att återkoppla till 
alla deltagare, experternas bidrag i alla ämnen gjorde det möjligt att nå en 
gemensam förståelse av ämnenas bredd och mångfalden i deras innehåll 
och det aktuella läget i diskussionerna om dem på europeisk nivå. På så 
sätt kunde medborgarna någorlunda representativt för det tyska samhället 
(jfr avsnittet om hur deltagarna valdes ut) rösta om de tio förslagen till 
åtgärder. 
 
Nedan följer en överblick över diskussionerna i smågrupperna och de tio 
förslagen till åtgärder såsom medborgarna formulerat dem samt 
omröstningsresultatet. 
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Överblick över diskussionerna och förslagen till 
åtgärder 

Panel 1 – ”EU:s roll i världen” 

I den första av de fem panelerna ägnade sig deltagarna åt 
frågan vilken roll Europeiska unionen bör spela i framtidens 
värld. I sina bidrag beskrev medborgarna visionen om ett 
demokratiskt och suveränt Europa som främjar goda 
utrikespolitiska förbindelser präglade av mångfald och i 

samband med detta kombinerar ekonomisk styrka med effektiva 
klimatåtgärder. 
 
Det rådde enighet bland medborgarna om att EU:s ståndpunkter på 
internationell nivå för närvarande blir lidande av interna konflikter och 
unilaterala åtgärder från enskilda länder. I detta sammanhang 
diskuterades därför också avskaffandet av enhällighetsprincipen vid 
omröstningar om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i 
Europeiska unionens råd, till förmån för omröstningar med majoritet. I flera 
inlägg framfördes krav på att EU måste ”tala med en röst” och samarbeta 
mer på centrala politikområden, framför allt inom utrikes-, säkerhets-, 
energi-, klimat- och migrationspolitiken. 
 
Diskussionerna om den konkreta utformningen av EU:s diplomatiska 
förbindelser gav en mindre enhetlig bild. Medborgarna var ense om att 
Europa borde sträva efter vänskapliga diplomatiska förbindelser men 
samtidigt också efter större suveränitet gentemot andra länder. Medan 
vissa av deltagarna krävde större oberoende gentemot Kina och Ryssland 
och stärkta transatlantiska förbindelser och därvid hänvisade till brott mot 
de mänskliga rättigheterna och avsaknad av rättssäkerhet önskade andra 
återigen större oberoende gentemot USA och starka ekonomiska 
förbindelser med Kina. 
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Även om dessa i snävare bemärkelse utrikespolitiska frågor till en början 
tog stor plats i diskussionerna i smågrupperna, hamnade i slutändan den 
europeiska ekonomiska politiken och handelspolitiken i centrum i båda 
förslagen till åtgärder – grundat på antagandet att EU:s internationella 
inflytande just också bottnar i unionens ekonomiska styrka – med stark 
koppling till klimatpolitiken. Grupperna målade upp olika sätt att göra den 
europeiska utrikeshandelns intressen mer klimatvänliga och skapa 
incitament för produktion av varor i EU, också med implikationer för 
klimatet. 

Förslag 1 
Koppla ihop utrikeshandelns intressen med klimatpolitiska åtgärder 

 

”Vi rekommenderar att EU (särskilt EU-kommissionen) 
initierar ett investeringspaket för klimatvänlig teknik och 
innovation, med ett finansieringsprogram. Finansieringen 
sker genom klimatrelaterade importtullar som öronmärks 
och överförs som ekonomisk kompensation för de 

klimatskador som orsakats. I detta sammanhang bör ett system med 
hållbarhetspoäng införas för vissa produkter. En tydlig EU-
ståndpunkt och ett starkt och innovativt Europa kommer att bidra till 
att globala klimatmål uppnås. Detta bidrar till att befästa EU:s roll 
som en ansvarsfull, global pionjär och förebild som garanterar 
välstånd och kan åstadkomma hållbara, globala förändringar. Dessa 
mål är viktiga för oss eftersom EU på ett varaktigt sätt bidrar till att 
bekämpa klimatförändringarna, vilket på lång sikt kan bidra 
väsentligt till att befästa världsfreden.” 
  



 
 

9 

Förslag 2 
Skapa incitament för produktion i EU, särskilt av basvaror 

 

”För att möjliggöra produktion av basvaror 
rekommenderar vi att godkännandeförfarandena 
påskyndas och standardiseras, att byråkratin minskas och 
att subventioner ges till företag som förlägger sin 
produktion till och/eller utvecklar sin produktion i EU. EU 

bör främja förnybar energi i stor skala för att minska 
energikostnaderna. Vårt mål är att leveranskedjorna förkortas och 
blir mer klimatvänliga, att EU stärks och arbetstillfällen skapas där 
det tas hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Dessa mål är viktiga 
för oss eftersom EU genom en omlokalisering av produktionen till EU 
blir mer oberoende internationellt sett och mindre sårbart ur ett 
politiskt perspektiv.” 

 

 

8%

92%

EU:s roll i världen – förslag 2:
Incitament för produktion i EU

Yes No

22%

78%

EU:s roll i världen – förslag 1:
Koppla ihop utrikeshandelns intressen 

med klimatpolitiska åtgärder

Yes No

Omröstning vid det avslutande 

plenarsammanträdet 
Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 
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Panel 2 – ”En starkare ekonomi” 

I den andra panelen diskuterade medborgarna hur den 
europeiska ekonomin kan stärkas. De tecknade en bild av ett 
socialt mer rättvist EU med enhetliga lagar om beskattning och 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, där ännu fler länder inför 
euron som betalningsmedel, som har en stark digital 

infrastruktur och producerar klimatvänliga varor och teknisk innovation. 
Man diskuterade också vad den allt större digitaliseringen innebär för 
arbetsmarknaden. Medborgarna betonade dessutom behovet av 
dataskydd och it-säkerhet i EU. 
 
I smågrupperna rådde det enighet om att det i EU finns ett behov av 
enhetliga standarder och lagar när det gäller arbets-, utbildnings- och 
produktionsförhållanden och skattesystem. Många medborgare önskade 
till exempel en högre och för hela Europa enhetlig minimilön och 
gemensamma klimatskyddsstandarder och skattesatser för företag. 

 

Deltagarna efterlyste vidare en starkare inriktning på hållbarhets- och 
klimatskyddskriterier i ekonomiska investeringar och subventioner i EU. 
Detta borde leda till mer klimatvänlig och resurseffektiv innovation och 
teknik. Medborgarna betonade sin önskan om större möjligheter till 
gränsöverskridande utbildning och universitetskurser, också med 
möjligheter till utbyte av exempel på bästa praxis. För deltagarna var det 
mycket viktigt att detta också bidrog till att föra människor i EU ännu 
närmare varandra. 
 
I många inlägg framfördes, liksom också i panelen ”EU:s roll i världen”, en 
önskan om större oberoende gentemot andra länder, framför allt i fråga 
om varuimport. Deltagarna ansåg därför att det var av central betydelse att 
utöka produktionskapaciteten i Europa för alla slags varor. Man 
diskuterade också hur ytterligare incitament skulle kunna skapas för att 
främja innovation i EU. 
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En annan central fråga i smågruppernas diskussioner var digitaliseringen. 
I samband med detta efterlystes framför allt en snabb utbyggnad av de 
fiberoptiska näten och lika tillgång till snabbt internet i alla medlemsländer. 
Under slutkonferensen visade sig digitaliseringen vara det centrala ämnet i 
en smågrupp. Deltagarna föreslog att bolag i EU skulle rangordnas efter 
graden av digitalisering. Den andra smågruppens förslag att inrätta en EU-
omfattande digital informationsplattform på utbildningsområdet hänger 
också samman med digitaliseringen men har fokus på utbyte av kunskap 
och erfarenheter. 

 

Förslag 1 
Digi-Score – poäng för en stark digital ekonomi i hela EU 

 

”Vi rekommenderar att EU och i detta fall GD 
Kommunikationsnät, innehåll och teknik inför ett allmänt 
tillgängligt poängsystem, Digi-Score. Detta är ett detaljerat 
bedömningssystem som anger företags nuvarande 
digitaliseringsgrad och gör dem jämförbara. 

Vårt mål är att det skapas incitament för ökad digitalisering genom 
att denna information offentliggörs. Riktat stöd bör avsättas för 
företag med en låg Digi-Score för att hjälpa dem att hinna ikapp. 
Detta mål är viktigt för oss eftersom det skapar förutsättningar för 
ökad produktivitet, effektivitet och försäljning och därigenom stärker 
Europa som produktionsort.” 
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Förslag 2 
Informationsplattformen ”EU-omfattande utbyte av kunskap och 

erfarenheter” 

 

”Vi rekommenderar att EU tillhandahåller en 
(informations)plattform för ett (EU-)omfattande utbyte av 
kunskap och erfarenheter. Vårt mål är att medborgarna får 
samlad information om utbudet av gränsöverskridande 
utbildning i EU, att exempel på bästa praxis presenteras 

och att medborgarna får möjlighet att komma med nya idéer till 
gränsöverskridande utbyten. Dessutom bör information lämnas om 
de expertforum som finns i centrala ämnen (t.ex. energi, miljö och 
digitalisering). 
Dessa mål är viktiga för oss, eftersom medborgarna behöver insyn i 
det utbud av gränsöverskridande utbildning som finns. De bör få 
bättre vägledning på EU-nivå om vilka forum och plattformar som 
finns på särskilda områden. 

 

 

  

18%

82%

En starkare ekonomi – förslag 1:
Digi-Score – poäng för en stark digital 

ekonomi i hela EU

Yes No

26%
74%

En starkare ekonomi – förslag 2:
Informationsplattformen ”EU-

omfattande utbyte av kunskap och 
erfarenheter”

Yes No

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 
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Panel 3: ”Klimat och miljö” 

 

Att klimatpolitiken som övergripande fråga är oupplösligt 
förbunden med en lång rad politikområden framgick tydligt inte 
bara av de andra panelernas hänvisningar till klimatrelaterade 
frågor utan också av den mängd ämnen som diskuterades i 

panel 3, ”Klimat och miljö”. I början beskrev deltagarna sin vision av ett 
Europa som är helt självförsörjande med förnybar energi, möjliggör 
klimatneutral mobilitet, skonar resurser och i största möjliga utsträckning 
återanvänder dem i en kretsloppsekonomi samt skyddar biologisk 
mångfald och ekosystem. Fastän de båda smågrupperna definierade 
dessa mål på ett nästan identiskt sätt beskrev medborgarna i detalj ändå 
olika sätt att uppnå dem. 
 
När det gäller energiförsörjningen efterlyste alla deltagare en snabb 
utbyggnad av förnybara energikällor och utfasning av fossila bränslen. Det 
rådde dock oenighet om när det senaste i realiteten skulle kunna uppnås, 
om kärnkraften borde fortsätta att spela en roll i energiförsörjningen och 
vilken teknik som bör prioriteras för en snabb energiomställning. Det rådde 
också oenighet om hur höga målen om minskade koldioxidutsläpp borde 
vara och vilken roll handeln med utsläppsrätter för koldioxid borde spela 
vid genomförandet av dem. I detta sammanhang blev det också tydligt att 
vissa deltagare hade betänkligheter kring klimatskyddets och 
energiomställningens sociala konsekvenser. 
 
Inom transportsektorn önskade medborgarna bättre kollektivtrafik, både 
lokalt och på längre avstånd, och en övergång till e-mobilitet inom 
individuella transporter. För övergången både till renare energi och till 
renare transporter ansåg deltagarna att det var av central betydelse att 
utveckla modern teknik för energilagring. 
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I båda smågrupperna framfördes i flera inlägg en önskan om en mer 
resurseffektiv kretsloppsekonomi. Vidare efterlystes ett stopp för intensiv 
husdjursuppfödning och utbyggnad av det ekologiska jordbruket. 
 
Slutligen diskuterade båda smågrupperna också frågan om hur man skulle 
kunna stärka individens medvetenhet om det akuta behovet av 
klimatskydd och hållbart konsumentbeteende. En möjlig lösning finner vi i 
ett av förslagen till åtgärder, ett förslag om en offentlig kampanj som 
utarbetades av medborgarna under slutkonferensen. Det andra förslaget 
handlar om problemet med planerat åldrande för produkter. 

 

Förslag 1 
Lagstiftning om garanterad produktlivslängd 

 

”Vi rekommenderar att EU inför lagstiftning för att 
säkerställa en produktspecifik, så lång som möjlig och 
garanterad livslängd för produkter som produceras och 
säljs inom EU och gör den transparent för 
konsumenterna. 

Resurser är ändliga, och på så sätt kan man skona dem och undvika 
avfall, vilket gynnar miljön, klimatet och konsumenterna. 
Vårt mål är att tillverkare ska släppa ut produkter på marknaden som 
är mer hållbara och som går att reparera.” 

 

Förslag 2 
En långsiktig EU-kampanj för hållbar konsumtion och en hållbar 

livsstil 

 

”Vi rekommenderar att ett europeiskt organ med filialer i 
EU-länderna får egna medel och leder kampanjen. 
Vårt mål är att alla människor i EU ska ha en gemensam 
identitet, bli medvetna om hållbarheten i sin konsumtion 

och sin livsstil och anamma en hållbar livsstil. Dessa mål är viktiga 
för oss eftersom vi vill skapa en genuin motivation för en hållbar 
livsstil. 
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Panel 4: ”Social rättvisa” 

I denna panel gav medborgarna uttryck för sin upplevelse av 
att den socioekonomiska ojämlikheten i Europa ökar. I 
diskussionerna konstaterades att det finns ett behov av 
åtgärder inte bara när det gäller löner, sociala förmåner och 
fattigdom bland äldre utan också i fråga om hälso- och 

sjukvårdssystemet, bristen på bostäder till överkomliga priser, 
utbildningspolitiken, jämställdhet och frågan om lika levnadsvillkor i 
Europa. 
 
I båda smågrupperna identifierades rättvisa löner som den centrala frågan 
för social rättvisa. Medborgarna efterlyste bättre ersättning för tungt fysiskt 
arbete och kritiska yrken samt – som redan efterlysts i panelen ”En 
starkare ekonomi” – en för hela Europa enhetlig minimilön. Dessutom 
tillmättes också bekämpning av ungdomsarbetslöshet och fattigdom bland 
äldre stor betydelse. 
 
Utbildningspolitiken diskuterades intensivt av deltagarna. Båda 
smågrupperna förklarade att möjligheterna till utbildning inte borde få vara 
beroende av familjens sociala och ekonomiska bakgrund och att hinder 
såsom frågan om finansieringen av studierna borde undanröjas. Vidare 
identifierades utbytesprogram för elever och studerande som en viktig 
beståndsdel i en alleuropeisk utbildningspolitik. 
 
  

15%

85%

Klimat och miljö – förslag 1:
Garanterad produktlivslängd

Yes No

28%

72%

Klimat och miljö – förslag 2:
Kampanj för hållbar konsumtion och 

en hållbar livsstil

Yes No

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 
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En annan viktig diskussionspunkt var förverkligandet av en rättvis hälso- 
och sjukvård. När det gäller Tyskland ansåg vissa medborgare att man 
borde avskaffa systemet med privata sjukförsäkringskassor, som enligt 
dem lett till ett system med första och andra rangens vård. 
 
Deltagarna ville vidare se förbättringar på jämställdhetsområdet. De tog 
framför allt upp problemen med de höga förskoleavgifterna, svårigheterna 
att förena arbete och familjeansvar och lönegapet mellan män och 
kvinnor. Medborgarna ansåg också att sociala yrken och arbete inom 
barn- eller äldreomsorg borde få större erkännande. 
 
Slutligen efterlyste medborgarna förbättringar i fråga om inkludering, större 
erkännande av volontärarbete och bekämpning av hemlöshet. 

 

Diskussionerna utmynnade i ett förslag från deltagarna om att å ena sidan 
införa en yrkesgruppsspecifik grundlön och å andra sidan genomföra ett 
lättillgängligt utbytesprogram för alla elever i EU. 

 

Förslag 1 
Utveckling av utbyten för elever i Europa 

 

”Vi rekommenderar att Europeiska unionen – utöver det 
befintliga Erasmusprogrammet – antar en förordning om 
ett utbytesprogram för elever mellan 14 och 25 år, oavsett 
bakgrund, kön och utbildningsnivå. Utbytet måste införas 
systematiskt och kommuniceras av skolorna lokalt. Alla 

elever måste ha möjlighet att delta i utbytet när som helst under sin 
skolgång. EU-kommissionen bör lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om detta. 
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Vårt mål är att elever ska ha möjlighet till utbyten i hela Europa, 
oavsett skolresultat och föräldrarnas finansiella medel. Syftet är att 
skapa en utbyteskultur redan i skolåldern. Det är framför allt viktigt 
för oss att utbytena är lättillgängliga och obyråkratiska. Vi vill genom 
utbytesprogrammet skapa en känsla av samhörighet inom Europa 
och riva språkliga hinder. Programmet bör stödja rättvis och 
deltagarbaserad utbildning i syfte att stärka den interkulturella och 
kommunikativa kompetensen. 
Dessa mål är viktiga för oss eftersom de främjar europeisk 
integration, stärker respekten och samarbetet och förmedlar Europas 
värden redan från tidig ålder, så att Europas mångfald uppfattas som 
en möjlighet och utnyttjas.” 

 

Förslag 2 
Införande av en yrkesgruppsspecifik grundlön 

 

”Vi rekommenderar att EU-kommissionären med ansvar 
för sysselsättning och sociala rättigheter lägger fram ett 
förslag för Europaparlamentet om införande av en 
yrkesgruppsspecifik grundlön i alla medlemsländer. 
Grundlönen bör bestå av en lön som går att leva på och 

ett yrkesgruppsspecifikt tillägg. 
Vårt mål är att arbetsprestation och löner ska vara jämförbara inom 
EU så att den sociala rättvisan stärks. Detta mål är viktigt för oss för 
att EU:s grundtanke om jämförbara levnads- och arbetsvillkor 
oavsett bosättningsort och yrke ska återspeglas på 
arbetsmarknaden.” 

 

  

18%

82%

Social rättvisa – förslag 1:
Utbytesprogram för elever i Europa

Yes No

27%

73%

Social rättvisa – förslag 2:
Införande av en yrkesgruppsspecifik 

grundlön

Yes No

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 
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Panel 5: ”Rättsstatsprincipen och värden” 

I den femte och sista panelen diskuterades Europeiska 
unionens grundläggande värden och ämnena demokrati och 
rättsstatsprincipen. Medborgarna beskrev i sina visioner ett EU 
som respekterar och skyddar de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna, bekämpar diskriminering, respekterar 

mångfald, skapar lika möjligheter, framför allt för sårbara grupper såsom 
barn och människor med låga inkomster, och bestraffar brott mot 
rättsstatsprincipen. 
 
Situationen när det gäller demokratin och rättsstatsprincipen i Polen och 
Ungern var en central diskussionspunkt i båda smågrupperna. 
Medborgarna var eniga om att demokratiska principer och grundläggande 
medborgerliga rättigheter och friheter måste respekteras av alla 
medlemsländer. Överträdelser av rättsstatens principer bör snabbt och 
effektivt bestraffas och frågan bör också aktivt tas upp utanför Europas 
gränser. I detta sammanhang framfördes också krav på att 
enhällighetsprincipen i Europeiska unionens råd skulle avskaffas och krav 
på större insyn i de politiska förfarandena i EU-institutionerna rent 
generellt. 
Samtidigt konstaterade deltagarna dock också att konflikter mellan EU:s 
medlemsländer också kan bottna i skillnader i traditioner och kultur. Här 
efterlyste de större ömsesidig förståelse, respekt för den mångfald som 
finns och solidaritet mellan länderna. Framför allt borde olika grupper och 
kulturer i större utsträckning föras närmare varandra och delta i utbyten så 
att integration och mångfald främjas. 
 
Medborgarna ville minska den diskriminering som finns och skapa lika 
möjligheter för missgynnade grupper, till exempel grupper med låga 
inkomster. God utbildning identifierades här som en central byggsten, 
framför allt för att till alla människor i EU från barnsben förmedla gedigna 
kunskaper om och en stark medvetenhet om demokrati och 
rättsstatsprincipen. 
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Slutligen diskuterade båda smågrupperna intensivt vilka värden och 
övertygelser som står och bör stå i centrum för Europeiska unionen. Vissa 
deltagare konstaterade exempelvis att EU sedan 1990-talet tagit emot en 
mängd nya medlemsländer men inte ställt sig frågor, diskuterat eller tagit 
ställning till deras grundläggande värden. Därför efterfrågades en offentlig 
debatt om grundläggande värden i alla EU-medlemsländer, om möjligt 
med ett brett medborgardeltagande. 
 
Under slutkonferensen utvecklade deltagarna förslagen till åtgärder för att 
på ett konkret sätt kommunicera och förmedla de centrala värdena och 
principerna om demokrati och rättsstat i EU. De diskuterade om man inte 
skulle kunna skapa ett känslomässigt band till EU, framför allt bland yngre 
personer, till exempel i form av en alleuropeisk sångtävling med koppling 
till EU-värden eller genom målgruppsanpassad kommunikation. Till slut 
framfördes konkreta förslag på till exempel ett ”onboardingpaket” för alla 
personer över 18 år i EU (med information om EU:s värden men också 
med produkter som främjar identifiering med Europa, t.ex. EU-tröjor). 
Kommunikation stod också i centrum för förslaget att skapa en europeisk 
tv-kanal. 

 

Förslag 1 
Gör de europeiska värdena konkreta och förmedla dem med känsla 

 

”Vi rekommenderar att de europeiska värdena görs mer 
konkreta och förmedlas på ett sätt som talar till känslorna. 
Detta kan till exempel uppnås genom ett 
”onboardingpaket”, medier, interaktiva inslag och ett 
större medborgardeltagande. 

Vårt mål är att varje enskild person som bor i EU ska känna till de 
gemensamma värdena och identifiera sig med dem. 
Detta mål är viktigt för oss eftersom det utgör grunden för vår 
samexistens i vår värdegemenskap. Värdena är inte tillräckligt kända 
eftersom den personliga kopplingen saknas, och denna borde vi 
skapa.” 
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Förslag 2 
”EU Life” 

 

”Vi rekommenderar att EU skapar en egen tv-kanal för 
utbildning och information. Vårt mål är att göra EU:s 
medborgare mer medvetna om de gemensamma värdena 
och se till att alla enkelt har tillgång till den. Dessa mål är 
viktiga för oss eftersom vi vill få inblick i den allmänna 

opinionen i alla EU-länder. På så sätt vill vi stärka det vi har 
gemensamt, föra människor samman för att uppnå större solidaritet 
samt utbilda människor i rättsstatsprincipen med målet att säkra 
demokratin.” 

 

Deltagandeprocessen 

Genomförandet av den nationella medborgarpanelen om Europas framtid 
kan som helhet grovt sett delas in i tre etapper: 
 

• förberedelse av processen och slumpmässigt urval av deltagare 

• organisation och genomförande av överläggningarna 

• bidrag till konferensen om Europas framtid som helhet, framför allt 
plenarsammanträdena 

 
För en grafisk överblick över processen som helhet, se Bilagan. 
  

24%
76%

Rättsstatsprincipen och värden –
förslag 2:

EU Life – EU:s tv-kanal för utbildning 
och information

Yes No

30%
70%

Rättsstatsprincipen och värden –
förslag 1:

Gör de europeiska värdena konkreta 
och förmedla dem med känsla

Yes No

Omröstning vid det avslutande 
plenarsammanträdet 

Omröstning vid det avslutande 

plenarsammanträdet 
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Förberedelse och urval av deltagare 

För rekryteringen av medborgare till de europeiska medborgarpanelerna 
tillämpades metoden med s.k. stratifierat slumpmässigt urval. Detta sluter 
också an till den metod som användes för urvalet till den tyska nationella 
medborgarpanelen om Europas framtid. 
 
I den officiella rekommendationen från det gemensamma sekretariatet för 
konferensen om Europas framtid läser vi om de nationella 
medborgarpanelerna: ”Deltagarna bör utgöra ett mikrokosmos av 
allmänheten. Detta uppnås genom ett slumpmässigt urval som innebär att 
olika geografiska ursprung, kön, åldrar, socioekonomiska bakgrunder 
och/eller utbildningsnivåer i respektive land eller region representeras”. 
Denna standard tillämpades och uppnåddes också i stor utsträckning för 
den nationella medborgarpanelen i Tyskland. Det slumpmässiga urvalet 
gjordes utifrån principen att teoretiskt sett varje medborgare i Tyskland, 18 
år eller äldre, kunde väljas ut. Målet var att så noggrant som möjligt 
återspegla mångfalden av livssituationer och det tyska samhällets struktur. 
De på förhand fastställda kriterierna grundade sig på förbundsrepublikens 
folkbokföringsdata. 
Först skickades nästan 12 000 brev ut, till slumpmässigt utvalda hushåll i 
hela Tyskland. Av de nästan 600 intresserade personer som anmälde sig 
online valdes 107 medborgare ut på grundval av demografiska, 
geografiska och socioekonomiska kriterier. I slutändan deltog cirka 100 
medborgare i den nationella medborgarpanelen och dessa utgjorde mer 
eller mindre ett ”Tyskland i miniatyr”. De få personer som med kort varsel 
hoppade av kunde ersättas med personer på väntelistan. 
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Urvalskriterier för att välja ut deltagare i dialogen om Europas framtid 

 

 

Medborgarpanelens 
storlek:  

Registreringspoolens 
storlek: 

 Kontaktpoolens 
storlek:  

100 medborgare  
+ 10 % väntelista (  107 
personer valdes ut)  

596 personer 
registrerade 
(poolens storlek 
påverkar 
representativiteten)  

 Nästan 12 000 brev 
(svarsfrekvens på 
ca 5 %)  

 

ifok GmbH ingår i ett internationellt konsortium som har utvecklat 
metoderna för framtidskonferensens fyra europeiska medborgarpaneler 
och utarbetat handledningar för de nationella konferenserna. För 
närvarande ansvarar ifok också för genomförandet. 

Organisation och genomförande av överläggningarna 

Det som skiljer en överläggningsprocess från en opinionsundersökning är 
att den inte inhämtar medborgares enskilda åsikter. Genom att ägna sig åt 
ett ämne, genom tillgång till fakta och genom intensiva diskussioner 
utvecklar deltagarna nya ståndpunkter som kan godtas av en majoritet. I 
den tyska nationella medborgarpanelen om Europas framtid har man på 
så sätt kunnat uppnå målet att på grundval av de gemensamma 
ståndpunkterna formulera rekommendationer till åtgärder, krav och 
önskemål till de europeiska och nationella beslutsfattarna. Detta 
säkerställdes genom panelens struktur och genomförande: 
 
Den nationell medborgarpanelen om Europas framtid genomfördes i två 
etapper. Först genomfördes den 5 och den 8 januari 2022 för var och en 
av de fem panelerna en tre timmar lång digital kick-off workshop, där 
deltagarna fick lyssna på experter och gavs möjlighet att ställa frågor. I 
smågrupper utarbetade de sedan ämnesspecifika visioner och prioriterade 
olika ämnen. 
  

Kön Bostadsort 
Utbildnings-

nivå 
Invandrar-
bakgrund Ålder 
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På grundval av resultaten av dessa workshoppar identifierade 
medborgarna först utmaningar och gick sedan vidare med att utarbeta, 
jämföra och prioritera lösningar för att slutligen lägga fram konkreta förslag 
till åtgärder för varje temaområde. Detta skedde under en två dagar lång 
slutkonferens den 15–16 januari 2022, där medborgarna arbetade i 
smågrupper och där återigen experter deltog. Vart och ett av förslagen 
presenterades av enskilda medborgare vid plenarsammanträdet. Därefter 
röstade alla deltagare. Samtliga tio förslag överlämnades till 
utrikesminister Annalena Baerbock för åtgärd. Hon kommenterade 
förslagen till åtgärder, och detta gjorde även förbundsregeringens, 
förbundsdagens och delstaternas företrädare i framtidskonferensens 
plenarsammanträde, företrädaren för de tyska medborgardialogerna och 
andra företrädare för förbundsregeringen på hög nivå. 
Under dialogen diskuterade medborgarna flera ämnen i olika 
gruppsammansättningar. Allmänna bidrag lämnades och slutliga 
överläggningar och omröstningar ägde rum vid plenarsammanträdet i 
närvaro av alla deltagare. I var och en av de fem ämnesbaserade 
panelerna behandlade omkring 20 medborgare ett enskilt politikområde på 
djupet. Det var i dessa paneler som diskussioner hölls och bidrag 
lämnades om de specifika ämnena. Var och en av de ämnesbaserade 
panelerna delades i sin tur in i två smågrupper med omkring tio deltagare. 
I dessa smågrupper ägde de flesta överläggningarna rum. Det var där 
konkreta mål och rekommendationer till åtgärder utarbetades avseende de 
enskilda aspekterna av varje ämne, för efterföljande diskussion och 
överenskommelse på högre nivåer. Denna arbetsdelning möjliggjorde mer 
djupgående diskussioner och större flexibilitet för alla deltagare. Den 
säkerställde också att resultaten kunde legitimeras demokratiskt av de 
deltagande medborgarna. 
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Dialogens struktur och nivåer (inom parentes: antal personer) 

Översikt över överläggningsprocessen vid slutkonferensen lördagen den 
15 januari 2022: 

 

 
 

Översikt över överläggningsprocessen vid slutkonferensen söndagen den 
16 januari 2022: 
  

Plenarsammanträde 
(100)

Panel 1: EU:s roll i 
världen (20)

Smågrupp 1.1 (10)

Smågrupp 1.2 (10)

Panel 2: En starkare 
ekonomi (20)

Smågrupp 2.1 (10)

Smågrupp 2.2 (10)

Panel 3: Klimat och 
miljö (20)

Smågrupp 3.1 (10)

Smågrupp 3.2 (10)

Panel 4: Social rättvisa 
(20)

Smågrupp 4.1 (10)

Smågrupp 4.2 (10)

Panel 5: 
Rättsstatsprincipen 

och värden (20)

Smågrupp 5.1 (10)

Smågrupp 5.2 (10)

 

Första fasen med 
smågrupper 

 

Presentation av 
dagens resultat 

Andra fasen med 
smågrupper 

 
Ämnespaneler Plenarsammanträde 

Diskussion om 
utmaningar och 
frågor om de 
prioriterade ämnena 

Reflektion och 
jämförelse av 

lösningar 

Utarbetande av 
preliminära 
lösningar  

Utarbetande av 
preliminära 

lösningar 

Diskussion om 
utmaningar och 

frågor om de 
prioriterade 

ämnena 
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Medborgarna fick stöd i sakfrågorna i förväg i form av fem faktablad som 
vart och ett gav en kortfattad introduktion till det aktuella ämnet. Vid kick-
off-workshopparna den 5–8 januari och slutkonferensen den 15 januari 
lämnade utvalda vetenskapliga experter och forskningsexperter ett bidrag 
till varje ämne och ställde sig till förfogande för uppföljningsfrågor. 
Dessutom följde ”faktagranskare” från de berörda federala ministerierna 
smågruppernas arbete under överläggningsfaserna och kunde rådfrågas 
om sakfrågor. Syftet med detta var att ge medborgarna specialiststöd, 
med tanke på frågornas komplexitet, och möjliggöra en faktabaserad och 
initierad diskussion. 

 

Riktlinjerna från det federala miljöministeriet om gott medborgar-
deltagande, tillsammans med den nätetikett som presenterades för 
deltagarna, låg till grund för modereringsprocessen och för en respektfull 
hantering av onlinediskussionerna. 

 

  

 

Steg 1 i 
smågrupperna 

Avslutande 
plenarsammanträde 

Prioritering 
av en lösning  

Utarbetande av 
ett eller flera 

förslag 
till åtgärder 

Fullständig utveckling 
av ett slutligt 

förslag inbegripet 
mål och motivering 

Presentation, 
omröstning och 

översändande av 
förslagen 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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När det gäller evenemang online är det särskilt viktigt att minimera 
tillträdeshindren för alla deltagare. Det säkerställdes därför att alla 
deltagare hade lämplig teknisk utrustning (bland annat bärbara datorer, 
hörlurar och webbkameror). Under förberedande möten fick medborgarna 
också utbildning om de onlineverktyg som skulle användas. Ett minimum 
av verktyg användes. På så sätt kunde deltagarna helt och hållet fokusera 
på innehållet och diskussionerna under mötena. Zoom användes som 
videoplattform, eftersom det har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt 
med alla funktioner för gruppdiskussioner. Som tekniskt verktyg för att 
stödja diskussionerna i smågrupperna användes Mural som en virtuell 
skrivtavla. Det gjorde det möjligt för moderatorerna att strukturera 
diskussionerna, sammanställa och prioritera ämnen och anteckna resultat. 
Man såg dessutom till att det alltid fanns personal tillgänglig att kontakta 
via telefon och chatt för att ge ”första hjälpen” vid tekniska problem och 
frågor. Tack vare tydliga regler för diskussionerna online, bra moderering 
och övervakning av chattar och tekniska aspekter kunde mötena 
genomföras på ett smidigt sätt. 

Länk till den europeiska processen 

De nationella medborgarpanelerna ledde till tio förslag till åtgärder som 
medborgarna formulerade under mötena. Rekommendationerna tar upp 
krav och önskemål angående EU:s framtid och riktar sig till beslutsfattare 
på olika nivåer. De kommer att ingå som en del i den bredare process som 
konferensen utgör och meddelas de politiska beslutsfattarna. 
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• Digital plattform: den flerspråkiga digitala plattformen fungerar som 
virtuellt centrum för konferensen om Europas framtid. Den ger 
medborgarna möjlighet att dela med sig av sina idéer med andra över 
gränserna, lära sig mer om alla konferensens evenemang och hålla sig 
uppdaterade om hur konferensen fortskrider. Alla bidrag till 
konferensen, oavsett om de kommer från enskilda personer, nationella 
evenemang, nationella och europeiska medborgarpaneler eller 
plenarsammanträden, sammanställs tematiskt på plattformen. 
Plattformens innehåll analyseras regelbundet och offentliggörs i 
rapporter som också fungerar som förberedande material för 
medborgarpaneler och plenarsammanträden. 

 

• Rekommendationerna från Tysklands nationella medborgarpanel 
kommer också att läggas upp på den digitala plattformen och kan då 
läsas och diskuteras av medborgarna i alla EU-länder. De kommer på 
så sätt att bli en integrerad del av diskussionerna och rapporterna på 
plattformen. 

• Plenarsammanträde: vid plenarsammanträdet för konferensen om 
Europas framtid samlas företrädare för EU-institutionerna, 
medlemsländerna och de nationella parlamenten tillsammans med 
medborgare och företrädare för det civila samhället. 
Rekommendationerna från de nationella och europeiska 
medborgarpanelerna diskuteras här indelade i teman och 
förbehållslöst. Plenarsammanträdet förbereds av nio arbetsgrupper – 
en för varje ämne för konferensen. 

• Den tyska företrädaren för medborgardialogerna, Stephanie Hartung, 
presenterade de tyska rekommendationerna om ämnena ”Värden och 
rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet” och ”Klimat och miljö” vid det 
tredje plenarsammanträdet i Strasbourg den 21–22 januari 2022 i 
samband med att resultaten från olika nationella medborgarpaneler 
presenterades. Anna Lührmann, biträdande minister för Europafrågor 
och klimat, hänvisade också till rekommendationerna från den 
nationella panelen i sina uttalanden vid plenarsammanträdet om dessa 
två ämnen. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Bilaga 

- Bild av deltagarna vid det avslutande plenarsammanträdet 
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- Deltagare berättar 

 

Vägledande frågor 
o Varför ville du delta i den nationella medborgarpanelen? 
o Vad gjorde störst intryck på dig? 
o Vilka projekt för medborgardeltagande skulle du vilja se från 

den federala regeringens sida? 

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

”Hur ofta sitter man inte vid köksbordet och 
tänker "de borde låta mig försöka"?! Nu fick 
jag chansen att engagera mig i ämnet Europa 
(under begränsad tid och tydligt angivet när 
jag skulle bidra och med hur mycket tid). Jag 
kunde inte så mycket om hela systemet 
tidigare och såg fram emot att diskutera 
ämnet och lära mig mer om det. 
 
Vad som gjorde störst intryck på mig var att träffa andra människor (även 
om det tyvärr var online) som valts ut slumpvis från hela Tyskland och 
som ville använda sin kreativitet för att forma framtidens Europa. Jag fick 
inte intrycket av att den nätetikett som presenterades för deltagarna i 
förväg verkligen var nödvändig – alla lyssnade på varandra och delade 
med sig av sina idéer utan att angripa varandra verbalt. Jag skulle vilja få 
tillfälle att prata med andra och komma med kreativa idéer, och att lyssna 
på dem som bestämmer och på experter på sakfrågorna OFTARE – helst 
live förstås, dvs. vid fysiska evenemang. 
 
Förresten, de här praktiska små idéerna nämndes tråkigt nog inte i den 
korta sammanfattningen av plenarsammanträdet. Jag hoppas att de ändå 
har antecknats någonstans för dem som fått i uppdrag att vidarebefordra 
sammanfattningarna till Bryssel, så att man kan se vilka genomförbara 
små åtgärder som vi har föreslagit.” 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Nordrhein–Westfalen 

”Jag hade aldrig hört talas om 
medborgarpanelerna förut, men jag tyckte att 
det lät som en bra idé. Vissa av mina vänner 
var skeptiska till varför jag skulle delta, men 
jag var väldigt nyfiken och tyckte att det skulle 
vara spännande att få veta mer om vad som 
skulle hända där. Även ett besök på 
utrikesministeriet hade varit en upplevelse 

utöver det vanliga. 
 
Min smågrupp om social rättvisa hade en mycket stark sammansättning, 
och vi tog fram en rekommendation om Erasmusprogrammet för 
skolelever. Det var en väldigt bra dynamik i gruppen och jag tyckte att 
grupparbetet var extremt givande. Särskilt slutkonferensen den 15–16 
januari gjorde ett stort intryck på mig som jag inte kommer att glömma på 
länge. Resultaten i alla grupper var imponerande och jag stödde alla idéer 
som presenterades. Jag hoppas verkligen att politikerna kommer att ta 
upp dessa frågor, eftersom en mängd olika människor har arbetat med 
dem och producerat fantastiska resultat. Jag hoppas också att det 
kommer att hjälpa människor att få en annan syn på politiken – som jag 
redan har fått. Jag kommer att minnas hela evenemanget som mycket 
meningsfullt. Jag skulle också vilja tacka moderatorerna. Modereringen 
var avgörande för de goda resultaten och det civiliserade utbytet mellan 
deltagarna. 
EU:s framtid är i sig ett viktigt ämne och jag tyckte att dagarna var 
givande. Så jag vill inte ha några förändringar alls, utan snarare mer av 
samma. I början kämpade jag med det ämne jag hade fått, men jag fick 
snabbt grepp om det. Det skulle vara värdefullt med ett andra evenemang 
för att fördjupa sig mer i ämnena och verkligen kunna få igång 
diskussionen. Just nu känns det lite svårt att lämna detta bakom sig. Det 
skulle också vara trevligt om vi fick information om vad som händer 
sedan.” 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg ”Jag ville delta i panelen 
för att göra min röst hörd och uttrycka 
min åsikt. Jag bryr mig om Europas 
framtid. Med mina idéer ville jag få 
politikerna att se olika perspektiv och visa 
vad som är viktigt för medborgare som 
jag. 

 

Diskussionerna om möjliga lösningar gjorde störst intryck på mig. Jag tror 
att det är bra att lyssna på andra människors åsikter, särskilt om de kan 
argumentera bra för dem. 
Jag ser gärna fler sådana projekt med medborgarna. Jag tycker dock inte 
att det är meningsfullt att tvinga fram förslag till ämnen. Det vore bättre att 
låta deltagarna själva identifiera ämnesområdena. Då kunde deltagarna 
sedan dela in sig i grupper efter ämnesområde beroende på sina 
preferenser. Det skulle belysa vilka frågor som intresserar medborgarna 
mest och var regeringen har utrymme för förbättringar.” 
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- Flödesschema för den nationella medborgarpanelen om Europas framtid 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Förberedelse 
 

     

100 medborgare väljs ut 
slumpvis och den 

innehållsmässiga och 
metodologiska strategin för 

den nationella 
medborgarpanelen utarbetas 

 
Digitala ämnespaneler 
 

 Vid ämnespanelerna ”EU:s roll 
i världen”, ”Klimat och miljö”, 

”Rättsstatsprincipen och 
värden”, ”En starkare 

ekonomi” och ”Social rättvisa” 
utarbetas visioner och förslag 

 

   

Digital medborgarkonferens 
 

  De nationella 
medborgarpanelerna samlas i 

plenarsammanträdet och 
utarbetar inledande förslag till 

åtgärder i ämnesspecifika 
paneler 

Förslagen till åtgärder 
färdigställs, röstas om vid 
plenarsammanträdet och 
diskuteras med politiska 

företrädare 

 

Länk till konferensen om 
Europas framtid på EU-nivå 
 

    Förslagen till åtgärder läggs upp 
på konferensens digitala 

plattform och presenteras vid 
plenarsammanträdet och i 

arbetsgrupperna. 

 November–december 2021 5 och 8 januari 2022 15 januari 2022 16 januari 2022 Januari–mars 2022 

 

Förslag till åtgärder överlämnas till 
utrikesminister Annalena Baerbock 

Den nationella medborgarpanelen om Europas 
framtid lanseras 


