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Ansvarsfriskrivning: Denna rapport är helt och hållet författarnas ansvar och återspeglar inte åsikterna hos EU-institutionerna 

eller konferensen om Europas framtid. 

Analys genomförd av Kantar Public. 
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Genom konferensen om Europas framtid har 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

kommissionen skapat möjligheter för EU-invånare från 

alla 27 medlemsländer att delta i en debatt om 

utmaningar och prioriteringar för att tillsammans skapa 

ett Europa som är rustat för framtiden. Som en del av 

konferensprocessen lanserades den 19 april 2021 en 

flerspråkig digital plattform (plattformen) 

(futureu.europa.eu) som fortsatte att vara aktiv så 

länge som konferensen pågick. 

Plattformen var en viktig del av konferensen. Den gav 

varje EU-medborgare en möjlighet att delta på ett av 

de 24 officiella EU-språken. Medborgarna kunde 

framföra sina idéer, uttrycka sitt stöd för andras idéer 

och kommentera dem. På plattformen kunde alla 

också dela med sig av information om evenemang 

inom ramen för konferensen och rapportera om 

resultaten från dem. 

Alla bidrag på plattformen samlades in och 

analyserades för att fungera som underlag för arbetet 

i de europeiska medborgarpanelerna och i 

konferensens plenarförsamling. Tre interimsrapporter, 

tre rapporter från medlemsländerna och en fullständig 

rapport har publicerats hittills, och de omfattar bidrag 

som lämnats på plattformen till och med den 20 

februari 2022. 

Denna rapport omfattar alla bidrag som lämnats på 

plattformen från lanseringen den 19 april 2021 till och 

med den 9 maj 2022 då konferensen avslutade sitt 

arbete.  

Inledning 

Konferensen 
om Europas 
framtid 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sv
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Vid läsningen av denna rapport är det viktigt att 

komma ihåg att bidragen på plattformen återspeglar 

respektive bidragslämnares egna åsikter och att det 

inte bör uppfattas som att de återspeglar EU-

medborgarnas åsikter generellt.  

Resultaten av analysen presenteras i rapporten efter 

de ämnen som fastställts på plattformen, nämligen 

följande: 

‒ Klimat och miljö 

‒ Hälsa 

‒ En starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning 

‒ EU i världen 

‒ Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, 

säkerhet 

‒ Digital omställning 

Om metoden 

Denna rapport fokuserar framför allt på en 
kvalitativ analys av bidragen på plattformen. 
Analysen har gjorts på grundval av de idéer, 
evenemangsrapporter och kommentarer som 
lämnats in av bidragslämnarna, i syfte att ge en 
bred överblick över plattformens innehåll. I 
praktiken har ett forskningsteam med hjälp av ett 
datorstött grupperingsverktyg inom varje ämne 
utfört en manuell textanalys och en gruppering av 
de föreslagna idéerna och avslutade evenemang 
med evenemangsrapporter. Därefter har en 
sammanfattning av gemensamma teman och 
möjliga underteman utarbetats. Klusteranalysen 
med uppdelning i teman och underteman görs 
inom de på förhand fastställda ämnena. Detta 
innebär att idéer som är relevanta för flera ämnen, 
eller idéer som lämnats in av bidragslämnare under 
flera olika ämnesrubriker eller under rubriken 
”Andra idéer”, kan förekomma flera gånger i denna 
rapport inom ämnena i fråga. Detta 
tillvägagångssätt har valts för att ge ett 
helhetsperspektiv på vart och ett av konferensens 
ämnen.  

Frågor som tagits upp av ett litet antal 
bidragslämnare ingår också i analysen om de 
medför ett nytt perspektiv i förhållande till de frågor 
som andra bidragslämnare har tagit upp. Syftet är 
att ge en allmän översikt över bredden på och 
mångfalden av de idéer som hittills föreslagits på 
plattformen, snarare än att fokusera på kvantitativa 
uppgifter. Icke desto mindre är teman, underteman 
eller idéer som återkommer ofta eller har ett stort 
antal stödförklaringar eller kommentarer 
markerade i texten, för att återspegla hur 
diskussionerna för närvarande ser ut på 
plattformen, med bland annat omfattande intresse 
eller debatt när det gäller vissa frågor. Dessa 
uppgifter påverkar också i vilken ordning som 
temana presenteras i denna rapport.  

Kvantitativa uppgifter (antalet idéer, 
kommentarer, stödförklaringar och evenemang) 
används också i översikten över bidrag och i listan 
över de för närvarande mest stödda och 
kommenterade idéerna per ämne i bilaga I. 

Observera också att man i analysen i denna 
rapport med termen bidrag avser en kombination 
av idéer, kommentarer och evenemangsrapporter. 

Närmare uppgifter om metoden finns i bilaga II. 
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‒ Demokratin i EU 

‒ Migration 

‒ Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 

Idéer som nämnts på plattformen under rubriken 

”Andra idéer” har placerats inom ett av de nio 

ovannämnda ämnena, eller inom flera ämnen när det 

gäller övergripande frågor.  

För varje ämne ges en översikt över hur idéerna och 

evenemangen med evenemangsrapporter tematiskt 

har grupperats, med stöd av ett textanalyssystem som 

identifierar flera förekomster av en liknande idé, 

oavsett språk. Dessa identifierade teman och 

underteman presenteras efter hur vanligt 

förekommande de är, enligt en bedömning av 

analytikern, som har hjälp av textanalyssystemet. I en 

textruta i början av varje ämne ges exempel på 

evenemang som hållits inom det ämnet, med fokus på 

nya evenemang som lagts till sedan den senaste 

rapporten. En tematisk översikt över de nya bidrag 

som laddats upp på plattformen efter den 20 februari 

2022 har lagts till i en ruta i slutet av varje 

ämneskapitel. En tankekarta för varje ämne återger 

innehållsanalysen visuellt, uppdelat efter teman och 

underteman. 
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I denna rapport sammanfattas aktiviteten på den 

flerspråkiga digitala plattformen för konferensen om 

Europas framtid från lanseringen fram till den 9 maj 

2022. 

Under denna period registrerades 48 530 bidrag på 

plattformen, i form av 18 955 idéer, 22 570 

kommentarer och 7 005 evenemang omfattande alla 

tio ämnen. 

Mellan den 21 februari och den 9 maj 2022 tillkom 

4 796 nya bidrag på plattformen. De flesta av dessa 

nya bidrag är relaterade till de befintliga temana och 

undertemana inom de olika ämnena och påverkar inte 

ordningsföljden på temana, som upprättats efter deras 

totala förekomst.  

Inledningen av Rysslands aggressionskrig mot 

Ukraina den 24 februari 2022 har lett till några nya 

underteman inom olika ämnen, såsom krav på ett 

starkare EU-engagemang i konflikten inom ämnet EU 

i världen samt förslag för att uppnå europeisk 

energisuveränitet inom ämnet En starkare ekonomi, 

social rättvisa och sysselsättning. 

 

 

 

Sammanfattning  
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Klimat  
och miljö 

Bidragslämnarna är oroade över klimatförändringarna 

och deras effekter samt många andra 

miljöutmaningar. De vanligaste temana handlar om 

utsläpp och förnybar energi. Bidragslämnarna vill 

generellt se en påskyndad grön omställning med 

omedelbara och konkreta åtgärder från EU och 

medlemsländerna, med en lång rad förslag, som att 

främja grönare energiproduktion och transport, 

förändra konsumtionsmönstren, mer hållbart jordbruk, 

främja biologisk mångfald och motverka föroreningar. 

I bidragen har behovet av utbildning och 

kommunikation på EU-nivå lyfts fram, såväl som 

initiativ för att åtgärda dessa frågor. Vissa 

bidragslämnare har lyft frågan om social rättvisa inom 

ramen för klimatpolitiken. Idéerna kan indelas 

tematiskt enligt följande: 

‒ Allmänt uppmanas medlemsländerna och EU 

att vidta omedelbara åtgärder med en 

starkare europeisk miljöpolitik för att motverka 

klimatförändringar. Bidragslämnarna har 

framfört flera förslag för att åtgärda utsläpp 

och har diskuterat bästa praxis och sätt att 

påskynda en grön omställning och 

genomförandet av den gröna given på lokal 

och regional nivå. 

‒ Inom temat energi är bidragslämnarna tydliga 

med att de föredrar ökad användning av 

förnybar energi och att man ska främja 

energimångfalden genom forskning och 

innovation med alternativa energikällor, för 

både hushåll och små och medelstora företag. 

Vissa bidragslämnare har emellertid påpekat 

att detta måste accepteras av befolkningen, 

och frågan om kärnenergi har gett upphov till 

en splittrande debatt. 

‒ Deltagarna önskar se åtgärder som 

uppmuntrar till utveckling och användning av 

alternativa, miljövänliga transportsätt, med 

olika förslag på hur man kan uppmuntra 

användningen av kollektivtrafik och ökad 

forskning och investering i alternativa 

transportlösningar. 

‒ Inom temat konsumtion vill bidragslämnarna 

ha kraftigare åtgärder mot avfall och matsvinn 

samt för återvinning och en cirkulär ekonomi, 

riktade mot både tillverkare och konsumenter. 

Dessutom vill många se åtgärder för att främja 

en mer hållbar konsumtion inom olika sektorer 

som spänner från turism och mode till 

elektronik. Bidragslämnarna uttrycker också 

oro när det gäller tryck på miljön som kopplas 

till den digitala omställningen, till exempel 

utvecklingen av kryptovalutor. 

‒ De ville även främja biologisk mångfald och 

djurskydd och efterlyste återbeskogning, 

stopp för avskogning, bevarande av skyddade 

arter och fler forskningsanläggningar för 

biologisk mångfald. 

‒ Inom temat jordbruk är ett betydande 

undertema kravet på att sluta använda 

bekämpningsmedel och att i allmänhet anta 

mer miljövänliga jordbruksmetoder. Andra 

åtgärder på miljöområdet omfattar främjande 

av lokalt jordbruk, biologisk mångfald, 

vegetarisk eller vegansk kost och rättvisa 

priser för jordbrukare. 

‒ Metoder och åtgärder för att bekämpa 

föroreningar tas också upp, eftersom 

föroreningar anses öka trycket på miljön. 

Lösningar har formulerats för att bekämpa 

vattenförorening, förorenande användning av 

plast, med uppmaningar om att förbjuda 

plastprodukter för engångsbruk, samt 

ljusförorening. 

‒ Avskaffande av miljöskadliga subventioner 

föreslås också, för bland annat fossila 

bränslen eller skadligt fiske, samt olika förslag 

till beskattningsåtgärder för att driva på en 

beteendeförändring och främja hållbar 

konsumtion, till exempel genom en 

hållbarhetsskatt. 

‒ Bidragslämnarna vill se ökade insatser för att 

förändra beteende och attityder genom bättre 

information, utbildning och kommunikation. 

‒ I samband med de senaste ökningarna av 

energipriserna och EU:s alltmer 

problematiska beroende av rysk gas- och 

oljeförsörjning har det i ett antal bidrag 
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framförts krav på en snabbare övergång till 

förnybara energikällor för att främja en mer 

medveten energiförbrukning och verka för 

energisuveränitet för EU. 

‒ Ett särskilt tema ägnas åt bostäder och 

byggande, med idéer kring hållbara bostäder, 

miljövänliga byggmaterial och ”ett nytt 

europeiskt Bauhaus”. 

‒ Bidragslämnarna har diskuterat kopplingen 

mellan digitaliseringen och 

klimatförändringarna under ämnet Digital 

omställning. 

 

Hälsa 

Ämnet hälsa omfattar flera olika teman. Det vanligaste 

temat, som i hög grad påverkats av erfarenheterna av 

covid-19 och dess konsekvenser, avser lika tillgång till 

kvalitativ hälso- och sjukvård i hela EU, med idéer om 

närmare samarbete mellan medlemsländerna, större 

harmonisering och integration, till exempel genom EU-

omfattande kvalitetsstandarder för vård. 

Bidragslämnarna vill ha mer forskning och 

investeringar på det medicinska området och har 

kommit med olika idéer för att förbättra folkhälsan i 

allmänhet. Huvudtemana är följande: 

‒ Åtgärder för att säkerställa tillgång till 

högkvalitativ hälso- och sjukvård till ett 

överkomligt pris, med tillgång för alla, framför 

allt till psykisk vård. Bland förslagen finns ett 

europeiskt sjukförsäkringssystem som ska 

säkerställa överkomliga priser. 

‒ Mer samarbete och integration, ett förstärkt 

hälso- och sjukvårdssystem i EU eller till och 

med ökad behörighet för EU i folkhälsofrågor. 

‒ Integrerade strategier mot hälsoutmaningar 

som är gemensamma för hela EU, som 

cancer, psykisk ohälsa, självmord och 

sällsynta sjukdomar. 

‒ Resurser och åtgärder för att främja 

hälsokompetens, hälsosamma livsstilar och 

matvanor, även när det gäller psykisk hälsa, 

samt för att motverka konsumtion av 

ohälsosamma produkter, till exempel tobak. 

Deltagarna vill att EU ska investera mer i en 

rad förebyggande hälsorelaterade åtgärder. 

‒ Behovet av att på EU-nivå samordna 

innovation och investeringar i forskning på 

hälsoområdet, särskilt när det gäller EU:s 

åldrande demografiska profil. 

‒ Under temat medicin inkluderas idéer om vård 

i livets slutskede, användning av 

naturläkemedel och mer helhetsbaserade 

förhållningssätt i vården. 

‒ De möjligheter och hot mot hälsan som de 

senaste årtiondenas digitalisering innebär; 

bland möjligheterna nämndes en integrering 

av europeiska system för e-hälsa och bland 

hoten farorna med digitalt beroende. 

‒ En bedömning av effekterna av covid-19, 

inbegripet en utvärdering av insatser som det 

digitala covidintyget, behovet av en 

omvärdering av hälso- och sjukvårdspersonal 

och vilka lärdomar som kan dras för framtida 

pandemier. 

‒ Mindre framträdande teman gäller åtgärder 

för sexuell och reproduktiv hälsa, som att 

bekämpa mensfattigdom, att ge 

sexualundervisning och rätten till abort samt 

cancervård – vilket särskilt har diskuterats i 

samband med förebyggande åtgärder, tidig 

diagnos och sammanslagning av resurser i 

EU. 

 

En starkare 
ekonomi, social 
rättvisa  

och sysselsättning 

Ett tema som ofta nämns på detta ämne är vikten av 

att Europa blir mer inkluderande och socialt rättvist, 

särskilt mot bakgrund av covid-19-pandemin. 

Bidragen inom detta ämne inkluderar också olika 
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förslag på hur man kan driva EU:s ekonomiska tillväxt, 

till exempel genom forskning och innovation, 

ytterligare förstärkande av den inre marknaden samt 

olika åtgärder för att stödja små och medelstora 

företag samt strategiska branscher. Bidragslämnarna 

anser också att välbefinnandet hos olika grupper, 

särskilt de mest utsatta, är avgörande för att EU ska 

fungera väl och fortsätta att växa. De mest 

framträdande teman som diskuteras inom detta ämne 

är följande: 

‒ Förslag om att bygga ett mer inkluderande 

och socialt rättvist EU, i enlighet med den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

bland annat genom åtgärder för socialt skydd, 

undanröjande av löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män, åtgärder för att minska 

fattigdomen, jämställdhetsåtgärder, 

säkerställande av rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt hbtqi-personers 

rättigheter och representation. Olika konkreta 

idéer som diskuterades var bland annat en 

gemensam EU-strategi för social trygghet, 

införande av könskvoter på styrelsenivå och 

ett index som mäter social jämlikhet. 

‒ Ekonomisk återhämtning, inbegripet oro över 

den ökande offentliga skulden i EU, 

diskussioner om Europeiska centralbankens 

roll, krav på en översyn av stabilitets- och 

tillväxtpakten och en utvidgning av faciliteten 

för återhämtning och resiliens samt olika 

förslag på stöd till lokal produktion och lokal 

konsumtion för att stimulera den inre 

marknaden och EU:s ekonomi. Mot bakgrund 

av den senaste tidens energikris till följd av de 

strategiska insatserna mot Rysslands 

aggressionskrig i Ukraina har kraven på 

strategisk energiautonomi ökat. 

‒ En stärkt sysselsättningstillväxt genom 

investeringar i innovation, utbildning, 

digitalisering, forskning och utveckling, men 

även genom att inrätta en grön ekonomi. Det 

finns ett särskilt fokus på att stödja små och 

medelstora företag eftersom dessa ses som 

en drivkraft för innovation. Dessutom har flera 

bidragslämnare diskuterat 

landsbygdsområdenas potential för 

ekonomisk innovation, med krav på åtgärder 

för att motverka avfolkning av landsbygden 

eller på allmänt stöd till jordbrukssektorn, och 

framför allt uppmuntra unga jordbrukare. 

‒ Bidragslämnarna anser att åtgärder för social 

trygghet är viktiga för att social rättvisa ska 

kunna uppnås. Medborgarlönen är den idé 

som oftast tas upp. Andra idéer är samordnad 

pensionspolitik och samordnade pensioner i 

EU:s medlemsländer samt åtgärder för att 

minska fattigdomen i EU, även med krav på 

att mer allmänt ta hänsyn till EU:s 

demografiska förändringar. Ett digitalt 

socialförsäkringskort som är gemensamt för 

EU – vilket även tas upp inom andra ämnen – 

och överförbara sociala rättigheter för EU-

medborgare som har bott i flera länder 

efterlyses i bidrag inom detta ämne. 

‒ Olika beskattningsformer för en rättvis och 

inkluderande ekonomi, såsom skatteåtgärder 

för att säkra rättvis konkurrens mellan företag, 

miljöskatter och en EU-omfattande 

minimiskatt för att bekämpa skatteparadis. 

‒ Bidragslämnarna har även framfört idén om 

en gemensam skattepolitik och en europeisk 

finanspolitisk reform för en mer enad 

europeisk framtid, samt mer egna medel för 

EU eller en budget som är oberoende av 

medlemsländerna, samt lagt fram förslag för 

att ytterligare stärka den inre marknaden. 

‒ Förslag för förbättrade arbetsförhållanden, 

som flexibelt arbete och rätten att inte vara 

uppkopplad, samt särskilda åtgärder för att 

ytterligare underlätta arbetskraftens rörlighet 

inom EU tas också upp. 

Ungdomsarbetslösheten har särskilt 

diskuterats, med flera förslag på hur man kan 

stödja unga som ska in på arbetsmarknaden. 

‒ Vissa idéer utmanar den befintliga 

ekonomiska modellen och förespråkar en 

inkluderande och rättvis europeisk modell 

som omfattar mer än BNP. 
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EU  
i världen 

En rad olika teman som har med utrikespolitik att göra 

har tagits upp under detta ämne. Generellt gäller de 

mest återkommande temana en starkare EU-närvaro 

på den globala politiska arenan, i linje med EU:s 

grundläggande värden. Plattformens bidragslämnare 

har lyft frågan om strategiskt oberoende och anser i 

många fall att EU bör bli djärvare när det gäller 

utövandet av såväl mjuk som hård makt. Vissa 

bidragslämnare uttrycker dock tvivel om detta. Bland 

de huvudsakliga temana finns följande: 

‒ Bidrag som tar upp de övergripande målen 

med EU:s utrikespolitik, med önskemål om en 

gemensam utrikespolitik för EU som försvarar 

mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar i hela världen. 

‒ Utveckling av olika medel och mekanismer 

som ska stärka bilden av EU och se till att EU 

tas seriöst på den globala politiska arenan, 

med mycket diskussion om en gemensam 

försvarspolitik som skulle göra det möjligt att 

ingripa men också avskräcka och utöva 

geopolitisk makt gentemot andra globala 

makter. 

‒ Skapandet av en EU-armé och därtill hörande 

centraliserade defensiva eller militära 

institutioner. 

‒ En förändrad enhällighetsregel inom det 

utrikespolitiska beslutsfattandet och utökade 

befogenheter för Europaparlamentet. 

‒ Åtgärder för att göra EU synligare samt idéer 

om en diplomatisk EU-beskickning med till 

exempel en enda plats i FN:s säkerhetsråd. 

‒ Utövande av mjuk makt och förespråkande av 

multilateralism genom en stärkt 

handelspolitik. 

‒ Ytterligare utvidgning, särskilt till länderna på 

västra Balkan. Mot bakgrund av det ryska 

aggressionskriget mot Ukraina diskuterades 

även ett EU-medlemskap för Ukraina. 

‒ Främjande av EU:s strategiska oberoende 

och stärkt fokus på EU:s primära funktion som 

gemensam ekonomisk marknad. 

‒ En mer bestämd hållning gentemot Kina, 

särskilt genom att anta en EU-strategi för 

utländska investeringar. 

‒ Ett stort antal av de allra senaste bidragen 

gällde EU:s roll i förhållande till det ryska 

aggressionskriget mot Ukraina, och många 

krävde att EU skulle stödja Ukraina eller inta 

en ledande roll för att få ett slut på konflikten. 

 

Värden och 
rättigheter, 
rättsstatsprincipen, 

säkerhet 

Bidragslämnarna har framfört idéer om jämlikhet och 

en rad olika rättigheter och friheter samt diskuterat 

idén om europeiska värden som en vägledande 

princip för EU:s beslutsfattande. Eftersom jämlikhet 

anses vara ett av EU:s grundläggande värden finns ett 

starkt stöd för ökade insatser för att skapa ett 

inkluderande samhälle, och bidragslämnarna 

efterlyste särskilt ökad jämställdhet, erkännande av 

hbtqi-personers rättigheter samt inkludering av etniska 

minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 

En annan återkommande idé inom detta ämne rörde 

behovet av att upprätthålla och försvara 

rättsstatsprincipen. De huvudsakliga temana och 

idéerna var följande: 

‒ Diskussionerna omfattade bland annat 

säkerställande av mänskliga rättigheter i 

allmänhet och sätt att göra dem bindande, 

samt en rad olika rättigheter och friheter. 

Medborgerliga och politiska rättigheter är ofta 

förekommande inom detta ämne på 

plattformen, där rätten till integritet och 

yttrandefrihet samt deras begränsningar 

(desinformation, hatpropaganda) är mest 

framträdande bland bidragen. Ekonomiska 
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och sociala rättigheter har också tagits upp, till 

exempel i ämnet om en starkare ekonomi. 

‒ Kampen mot diskriminering och metoder och 

åtgärder för att uppnå ett mer jämlikt och 

inkluderande samhälle har tagits upp, särskilt 

för personer med funktionsnedsättning, äldre 

samt nationella och etniska minoriteter. Ett 

stort antal idéer handlar om att uppnå 

jämställdhet, som lika lön, och förbättrat skydd 

av hbtqi-personers rättigheter och friheter. 

‒ Ett antal konkreta förslag gäller olika sätt att 

förbättra skyddet av rättsstatsprincipen i EU, 

såsom en översynsmekanism eller införande 

av bestraffningsstrategier för de länder som 

bryter mot rättsstatsprincipen. Bestraffningen 

skulle kunna handla om att minska bidrag eller 

ta bort rösträtter i rådet. Vissa bidragslämnare 

är dock kritiska och anser att EU då skulle 

lägga sig i medlemsländernas inrikespolitik. 

‒ En grupp bidrag har fokuserat på vad som 

utgör EU:s värden, såsom mänskliga 

rättigheter, frihet, jämlikhet, demokrati, 

rättsstatsprincipen, pluralism, solidaritet och 

jämställdhet, och att dessa bör vägleda EU:s 

politik och dess samverkan globalt, eller till 

och med fastställas i EU:s konstitution enligt 

bidragslämnarna. 

‒ Diskussionerna har också berört de kristna 

värderingarnas roll, och vissa bidragslämnare 

påpekar att mer konservativa röster och 

strategier inom EU inte bör avfärdas. 

‒ Precis som inom ämnet EU i världen har ett 

antal deltagare under temat säkerhet 

diskuterat idén om en EU-armé och behovet 

av närmare samarbete mellan Europas länder 

i frågor som rör den inre säkerheten. De 

senaste geopolitiska händelserna har stärkt 

denna önskan om en utvidgad militär 

organisation och utökat gränsskydd i EU. 

‒ Det förekommer krav på bättre lagstiftning för 

att göra lobbyverksamheten öppnare och 

bekämpa korruption. 

 

Digital  
omställning 

Generellt betonade bidragslämnarna vikten av att 

underlätta och investera i en digital omställning inom 

en rad olika områden, som styrning, ekonomi och 

hälsa. De lyfte dock också fram flera utmaningar i 

samband med den digitala omställningen, såsom 

etiska överväganden, den allt större digitala klyftan, 

brister i dataskyddsförordningen och cyberhot. På det 

hela taget handlar de mest förekommande temana om 

behovet av att investera i digital utbildning och främja 

digitala färdigheter, samt att investera i digital 

innovation och gå mot ett digitalt självständigt Europa. 

Huvudtemana är följande: 

‒ Säkerställande av att EU-medborgarna har de 

digitala färdigheter som krävs för att lyckas i 

en alltmer digital värld samt en digitalisering 

av utbildningssystemet. 

‒ Medel och åtgärder för att stödja digital 

innovation, såsom artificiell intelligens och 

främjande av digital suveränitet. Detta 

omfattar flera olika underteman: främjad 

användning av öppen programvara, hållbar 

tillverkning, sociala medier och plattformar 

som uppfyller EU:s integritetsstandarder, och 

mer allmänt uppbyggnaden av ett europeiskt 

digitalt ekosystem som är konkurrenskraftigt 

och öppet gentemot omvärlden men som 

också är säkert och respekterar integriteten. 

‒ Flera redskap för digitalt medborgarskap och 

ett digitalt enande av EU med förslag till 

digitala portaler, ett alleuropeiskt id via digital 

e-identifiering eller en alleuropeisk 

autentiseringsmetod för att få tillgång till 

personuppgifter eller för offentliga tjänster. 

‒ Deltagarna uttrycker farhågor om dataskydd 

och datasäkerhet och har framfört idéer 

rörande centraliserad lagring av känsliga 

personuppgifter, säkerställande av säkra 

offentliga nät med öppen programvara eller 

blockkedjeteknik, lagstiftningsåtgärder för att 

värna dataskyddet och en centraliserad 

strategi för att försvara EU mot 

cyberterrorism. 
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‒ Arbete för digital inkludering med åtgärder för 

att garantera prismässigt överkomlig och 

inkluderande tillgång till det digitala utrymmet 

och främjande av digitala färdigheter inom en 

rad olika befolkningsprofiler samt för att 

säkerställa digital tillgänglighet geografiskt, 

även på landsbygden. 

‒ Varaktiga digitala övergångsåtgärder, med 

digitalisering som leder till minskade 

föroreningar, och önskemål om bland annat 

varaktig och reparerbar digital utrustning. 

‒ Digitalisering av ekonomin med åtgärder som 

rör kryptovalutor samt krav på en digital euro. 

‒ Investeringar i digital utbildning och digital 

hälsa för att främja en sund och medveten 

användning av teknik. 

 

Demokratin  
i EU 

Idéerna inom detta ämne omfattar en mängd olika 

frågor. De mest återkommande temana rör valen till 

Europaparlamentet, framtidssäkring av EU-

institutionerna genom omstrukturering och frågan om 

federalisering. Behovet av att öka medborgarnas 

deltagande så att de bidrar till utformningen av 

politiken har varit föremål för omfattande diskussioner. 

Bidragslämnarna anser att det är mycket viktigt att öka 

kunskapen om EU-frågor och verka för en gemensam 

europeisk identitet. Liksom inom andra ämnen betonar 

bidragslämnarna ofta behovet av att skydda 

demokratin och upprätthålla rättsstatsprincipen i EU. 

De mest framträdande temana är följande: 

‒ När det gäller representation, förändringar av 

hur valet till Europaparlamentet hålls som ett 

sätt att öka medborgarnas deltagande i EU:s 

demokratiska processer, med förslag till 

gränsöverskridande kandidatlistor och 

gränsöverskridande kampanjer. Det har 

också kommit förslag om att en EU-

ordförande ska väljas direkt. 

‒ Idén om federalisering är framträdande. 

Bidragen sträcker sig från uppmaningar till 

åtgärder i riktning mot en federal union på 

specifika områden till upprättandet av en 

europeisk konstitution. Å andra sidan är vissa 

deltagare skeptiska eller förespråkar 

decentralisering med större befogenheter för 

medlemsländerna. 

‒ Förslagen inkluderar åtgärder för att göra 

medborgarsamråd och medborgardeltagande 

till en strukturell del av EU:s styrning i syfte att 

skapa en känsla av egenansvar bland 

medborgarna när det gäller EU:s 

beslutsfattande. Det har bland annat kommit 

förslag om att institutionalisera 

medborgarförsamlingar, skapa 

onlineplattformar och anordna EU-omfattande 

folkomröstningar.  

‒ Institutionella reformer har föreslagits i syfte 

att göra EU-institutionerna effektivare och 

öppnare och föra dem närmare medborgarna. 

De vanligaste förslagen inkluderar omröstning 

med kvalificerad majoritet i stället för 

enhällighet i rådet, särskilt när det gäller 

skyddet av EU:s värden, och en större roll för 

Europaparlamentet rent allmänt. 

‒ Mekanismer och medel för att göra EU-

medborgarna mer delaktiga och se till att de 

känner mer samhörighet med och är bättre 

informerade om EU och dess institutioner och 

beslut. Förslagen rör bättre kommunikation, 

minskat avstånd mellan Europaparlamentets 

ledamöter och deras valkretsar, 

gemensamma EU-medieplattformar och 

främjande av en europeisk anda. Det 

sistnämnda förslaget förekommer även inom 

ämnet Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och 

idrott. 

‒ Mekanismer och medel för att skydda de 

demokratiska värdena med avseende på 

lobbyverksamhet, korruption och åtgärder mot 

regeringar som bryter mot de demokratiska 

principerna. Kampen mot desinformation togs 

också upp inom detta ämne, liksom inom 

andra ämnen. 
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‒ Vissa bidrag innehöll krav på ökat deltagande 

av nationella regeringar och parlament i 

utformningen av EU:s politik, till exempel 

genom obligatoriska 

parlamentssammanträden där EU-frågor 

diskuteras, vilket gör dem mer 

ansvarsskyldiga för EU:s politik. 

 

 

Migration 

Även om det i bidragen inom detta ämne konsekvent 

efterlyses en gemensam EU-strategi för migration är 

åsikterna här mer än i något annat ämne mycket 

skilda. I en grupp av interaktioner efterlyses större 

solidaritet och bättre integrationsförfaranden, medan 

andra bidrag innehåller en önskan om fler åtgärder för 

att kontrollera och minska migrationen. En tredje 

grupp deltagare intar en mellanliggande ståndpunkt 

och vill främja internationell rörlighet, men bara mellan 

ekonomiskt utvecklade demokratier. De mest 

återkommande temana är en gemensam EU-politik för 

migration, respekt för de mänskliga rättigheterna på 

migrationsområdet, stöd till integration av migranter på 

olika sätt, men även idéer om striktare gränskontroller 

och migrationshantering. Idéerna kan sammanfattas 

på följande sätt: 

‒ Krav på en gemensam migrationspolitik, som 

en EU-politik för arbetskraftsmigration, en EU-

politik för selektiv migration eller ett 

poängbaserat system. 

‒ Krav på en migrationspolitik som respekterar 

de mänskliga rättigheterna, med bättre 

mottagningsinfrastruktur, säkrare 

migrationsvägar och mer humana asyl- och 

återvändandeförfaranden. 

‒ Särskilda åtgärder och metoder för att minska 

migrationen eller olika former av kontrollerad 

migration, med striktare gränskontroller och 

striktare återsändande. 

‒ Medel och åtgärder för att underlätta och 

stödja integrationen av migranter och 

permanent bosatta i EU. De föreslagna 

åtgärderna omfattar språkutbildning och 

volontärprogram för migranter samt 

informationskampanjer för att få EU-

medborgarna att motverka rasism. 

‒ Motstånd mot alla former av migration, och 

sammankoppling av den med terrorism, hot 

mot EU:s kulturella identitet eller migration 

som politiskt vapen. 

‒ Bättre organisering och samordning av 

insatser när det gäller gränskontroll: ökat stöd 

till Frontex och större solidaritet mellan 

medlemsländerna. 

‒ Behovet av att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration i ursprungsländerna, 

genom till exempel utökad utvecklingspolitik 

och jämlika handelsförbindelser. 

Diskussionerna har också berört olika sätt att 

motverka klimatmigration. 

 

Utbildning, kultur, 
ungdomsfrågor och 
idrott 

Med tanke på dess mångtematiska karaktär täcker 

innehållet i detta ämne en rad olika teman. 

Ungdomsfrågor återkommer i många olika idéer på 

plattformen, men under det här ämnet ligger 

huvudfokus på utbildning och kultur. Liksom på andra 

ställen på plattformen märks inom detta ämnes teman 

en återkommande underliggande önskan om att 

skapa en gemensam EU-identitet, genom bidrag med 

koppling till bland annat utbyten, exponering för olika 

kulturer och rörlighet. Många av temana inom detta 

ämne är övergripande och förekommer därför på 

andra ställen på plattformen: 

‒ Medel och åtgärder för att främja utvecklingen 

av en europeisk identitet och ett europeiskt 

medborgarskap; här har medierna och den 

europeiska journalistiken en central roll, 

liksom europeiska produktioner som sprider 

europeiska värden och europeisk kultur. 
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‒ Ökad utbildning i främmande språk eller 

obligatoriska kurser i skolor om EU-

institutionerna och Europas historia ses också 

som ett sätt att främja en gemensam EU-

identitet. Det finns många förslag inom olika 

ämnen på plattformen om ett förenande och 

gemensamt språk. Esperanto och engelska 

föreslås bland annat. Uppmaningen om att 

erkänna esperanto förekommer i stor 

utsträckning inom de olika ämnena, inbegripet 

under rubriken ”Andra idéer”. 

‒ Olika förslag för att främja rörligheten inom 

EU, särskilt när det gäller utbildning, med en 

utvidgning av bland annat 

Erasmusstipendierna. 

‒ Flera idéer lyfter fram behovet av 

framtidssäkrad utbildning med krav på 

digitalisering, främjande av mjuka färdigheter 

tillsammans med färdigheter inom 

naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 

och matematik, eller tvärkulturella färdigheter 

i allmänhet. 

‒ I de idéer som läggs fram under detta ämne 

diskuteras dessutom särskilda åtgärder som 

rör ungdomar och ungdomsarbetslöshet, 

otrygga anställningar, utbildningsbehov eller 

särskilt sysselsättningsstöd för ungdomar. 

‒ Lika tillgång till utbildning, särskilt högre 

utbildning, och framför allt stöd till invånare på 

landsbygden, personer som suttit i fängelse, 

etniska minoriteter och personer med 

funktionsnedsättning så att de kan få tillgång 

till högre utbildning. 

‒ Behovet av att stödja och skydda den 

kulturella och kreativa sektorn med en rättslig 

ram. 

‒ Medel och åtgärder för att stödja akademiker 

och forskare. 

‒ En mindre andel av idéerna har berört idrott i 

EU och olika sätt att förbättra inkluderingen 

inom idrotten. 
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Aktivitetsöversikt 

Sedan den flerspråkiga digitala plattformen 

lanserades den 19 april och fram till den 9 maj 2022 

samlades totalt 48 530 bidrag in på plattformen, med 

idéer, kommentarer och evenemang representerade. 

Aktiviteten kan delas upp på följande sätt: 

‒ Idéer: 18 955 

‒ Kommentarer: 22 570 

‒ Evenemang: 7 005  

På trendlinjen (se Figur 1) syns tre toppar för 

inlämnade idéer och kommentarer. Den första 

toppen sammanföll med lanseringen av 

plattformen, den andra toppen inträffade kring 

invigningen av konferensen om Europas 

framtid den 9 maj, medan den tredje toppen 

inträffade den sista veckan före tidsfristen den 

20 februari för bidrag som ska beaktas i den 

senast offentliggjorda rapporten.  

1. Översikt över 
bidragen på 
plattformen  
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Figur 1 – Tidslinje med antal inlämnade idéer och kommentarer per dag (19.4.2021–9.5.2022) 
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Innan de börjar använda plattformen uppmanades 

bidragslämnarna att uppge information om vilket land 

de är bosatta i samt utbildning, ålder, kön och 

anställningsförhållande. Uppgifterna behandlades 

anonymt. Eftersom denna information gavs på frivillig 

basis är de slutsatser som kan dras av den och som 

presenteras nedan begränsade. Till exempel kom 

29,5 % av bidragen från personer som inte uppgav 

vilket land de är bosatta i. 

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

även framgår av figur 2, där det totala antalet bidrag 

presenteras per land. Dessutom kom 1,4 % av 

bidragen från länder utanför EU. 

 

Figur 2 – Antal bidrag per land (19.4.2021–
9.5.2022) 

För att ge en mer detaljerad bild av antalet bidrag i 
förhållande till folkmängd ges det i figuren nedan en 
översikt över antalet bidrag från varje land per miljon 
invånare.  

Figur 3 – Antal bidrag per land per miljon invånare 

(19.4.2021–9.5.2022) 
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Översikt över 
evenemang 

 

Under konferensen anordnades ett stort antal 

evenemang. Det innebar att fler människor fick 

möjlighet att engagera sig i denna form av 

gräsrotsdemokrati. Från lanseringen av den digitala 

plattformen fram till och med den 9 maj 2022 hade 

sammanlagt 7 005 evenemang registrerats på 

plattformen. Enligt konferensstadgan (tillgänglig här) 

skulle medborgarna stå i centrum för evenemangen, 

som skulle vara inkluderande och tillgängliga samt 

främja mångfald i debatten. Det fanns verktygslådor 

för att hjälpa evenemangsorganisatörerna (tillgängliga 

här). För att evenemangen på ett effektivt sätt skulle 

kunna bidra till konferensen måste 

evenemangsrapporter med detaljerade slutsatser och 

konkreta idéer från dem laddas upp på den digitala 

plattformen (se riktlinjerna). Dessa 

evenemangsrapporter, tillsammans med 

beskrivningen av evenemanget och tillhörande idéer, 

har beaktats i den övergripande analysen av bidragen 

på plattformen. 

Evenemang med anknytning till konferensen 

anordnades i olika format, när det gäller typ av 

evenemang, deras omfattning, publikens eller 

organisatörernas profil samt deras tematiska 

omfattning. Syftet med detta avsnitt är att ge en inblick 

i de olika typerna av evenemang, medan deras bidrag 

i fråga om innehåll behandlas under de relevanta 

plattformsämnena. 

Evenemangen ägde rum online, personligen eller i 

hybridform. Det rörde sig ofta om debatter eller 

workshoppar, som den serie av dialoger om framtiden 

som organiserades i Spanien, med bland annat en 

medborgarworkshop om medborgarlön (se 

evenemang), och en medborgarworkshop om hållbara 

metoder i städer som hölls i en liten flamländsk stad 

(se evenemang). Världscaféer anordnades också, i 

form av en rad diskussioner med lettiska ungdomar för 

att ta reda på mer om hur de ser på Europa och sin roll 

i framtidens Europa (se evenemang). Vissa 

evenemang anordnades i mer klassiska format, till 

exempel med ett huvudanförande följt av frågor och 

svar, medan andra evenemang hölls i mer 

diskussionsliknande format. Vissa evenemang som 

registrerats på plattformen ingick i mer långvariga 

samrådsprojekt, som projektet Decide Europe, en 

simulering av lagstiftningsöverläggning på EU-nivå för 

gymnasieelever i Tjeckien och Slovakien (se 

evenemang). Det förekom även innovativa format, 

som exempelvis en workshop där deltagarna fick 

utfärda rekommendationer i ett rollspel (se 

evenemang), ett hackaton i Lettland där deltagarna 

tävlade i lag mot varandra om att skapa innovativa och 

hållbara lösningar (se evenemang) eller ett walk-and-

talk-evenemang i Spanien om klimatförändringarna 

(se evenemang). 

Ur ett deltagarperspektiv organiserades vissa 

evenemang för att inkludera specifika kategorier av 

deltagare, som kvinnor (se exempel på evenemang), 

ungdomar (se exempel på evenemang) eller personer 

med funktionsnedsättning (se evenemang). Ett antal 

evenemang anordnades på lokal nivå, till exempel ett 

deltagarevenemang med invånare i en viss stad eller 

region, som Jönköpings län (se evenemang), eller 

med invånare i en gränsöverskridande region där man 

diskuterar en gemensam utmaning såsom 

anpassningen till klimatförändringar som påverkar 

gränsen mellan Spanien och Portugal (se 

evenemang).  

När det gäller ämnen behandlade vissa evenemang 

konferensprocessen eller Europas framtid i vidare 

bemärkelse, till exempel ett evenemang i Tyskland 

som gav en allmän introduktion till konferensen (se 

evenemang) och en debatt i Marmande i Frankrike om 

de centrala frågor som står på spel för det franska 

ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, vilket 

rörde allt från livsmedel och jordbruk till Europas 

försvar och grundläggande rättigheter (se 

evenemang). Andra fokuserade på särskilda ämnen, 

till exempel städer som främjar demokrati (se 

evenemang) och ett evenemang som anordnades av 

universitetet i Pécs i Ungern om användningen av 

artificiell intelligens (se evenemang).  

Evenemangen anordnades av en rad olika 

organisatörer; vid sidan av EU-medborgare, den 

akademiska världen och det civila samhällets 

organisationer har även nationella, regionala och 

lokala myndigheter och EU-institutioner bidragit till 

konferensen om Europas framtid genom att anordna 

evenemang. Vissa medlemsländer organiserade 

nationella medborgarpaneler, medan andra 

genomförde eller stödde olika typer av samråd. 

Evenemang anordnades också av Europeiska 

kommissionens representationskontor i 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=sv
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7363/Step-by-step_guide_for_event_organisers_SV.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365?toggle_translations=true?locale=sv
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medlemsländerna, Europaparlamentets förbindelse-

kontor, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén.  
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Vilka deltog  
i debatten? 

Vid bedömningen av profilen för bidragslämnare som 

lämnat information om sitt bosättningsland (70,5 %), 

inklusive personer från tredjeländer, kan följande 

iakttagelser göras. 

Närmare hälften av bidragslämnarna identifierade sig 

som män (47,3 %) och 15,9 % som kvinnor. Mer än en 

tredjedel (35,6 %) uppgav dock inte sitt kön, och 1,2 % 

svarade ”ickebinär”, så dessa siffror ger endast en 

begränsad bild. 

Åldersmässigt var det ganska blandat. Flest bidrag 

lämnades av personer mellan 55 och 69 år (17,7 %), 

följda av personer mellan 25 och 39 år (16,3 %) och 

åldersgruppen 40–54 år (14,9 %).  

Uppdelat efter sysselsättning var tjänstemän (14,9 %) 

och pensionärer (10,9 %) de mest aktiva på 

plattformen. Chefer (10,3 %) och studerande (8,1 %) 

var också relativt aktiva. Egenföretagare (7,6 %), 

arbetare (4,5 %) och arbetslösa (2,6 %) har relativt 

sett varit mindre aktiva på plattformen. 40,8 % av 

bidragslämnarna angav inte sitt yrke. 

Vad gäller utbildningsnivå har personer med högre 

utbildning varit mest aktiva (41,6 %). De 

sociodemografiska uppgifterna om utbildning är de 

som uppges mest sällan (41,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Deltagarnas ålder, kön, utbildning och 

sysselsättning (19.4.2021–9.5.2022) 

 

  

  

Det bör noteras att de sociodemografiska uppgifter 

som presenteras här endast ger en begränsad bild, 

eftersom även organisationer kunde skapa en 

profil på plattformen för att lämna in bidrag, 

antingen i form av idéer eller evenemang. 

Deltagare i evenemang har inte heller 

nödvändigtvis registrerat sig på plattformen och 

kanske inte omfattas av statistiken.  
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Populära ämnen 

Från lanseringen av plattformen fram till 

och med den 9 maj 2022 har ämnet Demokratin i EU 

gett upphov till flest bidrag (idéer, kommentarer och 

evenemang) (8 205). Näst flest har noterats för Klimat 

och miljö, med 8 123 bidrag. Bidrag inom ämnet 

Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet 

hamnar på tredje plats, följt av Andra idéer (fjärde 

plats) och Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott 

(femte plats) (se figur 5).  

Vissa ämnen har gett upphov till fler kommentarer, 

idéer eller evenemang än andra. Till exempel har 

Demokratin i EU flest kommentarer (4 606). Klimat 

och miljö hade flest idéer (3 748) och evenemang 

(1 215). Ämnet Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och 

idrott hade näst flest evenemang (1 156). 
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Figur 5 – Bidrag per ämne på plattformen (19.4.2021–9.5.2022) 
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Den senaste 
utvecklingen 

 

Mellan den 21 februari och den 9 maj 2022 uppgick 

aktiviteten på plattformen till totalt 4 693 bidrag, som 

utgjordes av 

 2 633 idéer, 

 1 246 kommentarer, 

 814 evenemang. 

Analysen av bidragen på landsnivå visar att Italien 

hade flest antal bidrag (445), och att Ungern (361) låg 

kvar på en andra plats. Spanien (285) hamnade på 

tredje plats. Tyskland (fjärde plats) och Frankrike 

(femte plats) fortsatte att bidra stort, med 232 

respektive 230 bidrag. 

När det gäller antalet bidrag i förhållande till 

befolkningen hade Ungern den högsta aktivitetsnivån 

under den senaste perioden, med hela 36,9 bidrag per 

miljon invånare, följt av Slovenien med 18,8 bidrag per 

miljon invånare. Dessutom registrerades många 

bidrag per miljon invånare för Kroatien, Slovakien och 

Belgien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Antal bidrag per land per miljon invånare 

(21.2.2022–9.5.2022) 

 

Figur 6 – Antal bidrag per land (21.2.2022–9.5.2022) 
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Populära ämnen 
mellan den 21 
februari och den  

9 maj 2022 

Demokratin i EU och Klimat och miljö fortsatte att vara 

de populäraste ämnena, med 686 respektive 818 

bidrag. Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott var 

det tredje mest populära ämnet under den senaste 

perioden, med totalt 636 bidrag. 

Jämfört med det totala antalet bidrag under den 

senaste perioden låg ämnet Värden och rättigheter, 

rättsstatsprincipen, säkerhet på fjärde plats, med 532 

bidrag, medan Andra idéer endast hamnade på sjätte 

plats i denna översikt, med bara 385 bidrag.  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

sammanlagt 8 123 kommentarer, idéer och 

evenemang på plattformen (3 748 idéer, 3 160 

kommentarer och 1 215 evenemang). I sina olika 

bidrag har deltagarna i allmänhet uttryckt sin oro över 

den globala uppvärmningen och dess konsekvenser, 

och de uppmanar regeringarna att omedelbart vidta 

konkreta åtgärder för att ta itu med 

klimatförändringarna. Bland förslagen identifierades 

ofta minskning av utsläppen som den viktigaste 

faktorn, vid sidan av åtgärder för att underlätta en grön 

omställning, uppnå klimatneutralitet och främja 

förnybar energi, särskilt solpaneler. Förslag om 

hållbara transportlösningar har främst inriktats på 

järnvägssystem, och konsumtionsrelaterade förslag 

för att bekämpa klimatförändringarna, såsom 

återvinning, förpackningar och plast, har också 

förekommit i stor utsträckning. Mot bakgrund av de 

senaste energiprisökningarna har det inkommit ett 

antal uppmaningar att främja en mer medveten 

energiförbrukning samt energisuveränitet för EU. 

Medborgarna har efterfrågat engagemang i alla delar 

av samhället. Beroende på det specifika innehållet i 

varje förslag läggs ansvaret på enskilda personer, på 

den kommersiella sektorn eller på regeringar och 

beslutsfattare. 

De olika idéerna kan delas in efter följande teman: 

 Kampen mot klimatförändringarna, och den 

gröna given 

2. Klimat och miljö 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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 Energi 

 Transporter 

 Konsumtion 

 Biologisk mångfald och djurskydd 

 Jordbruk 

 Föroreningar 

 Subventionering och beskattning 

 Förändrade attityder och beteenden 

 Bostäder och byggande 

Evenemang 

Jämfört med föregående period anordnades under 

perioden efter den 20 februari 2022 fler evenemang 

med anknytning till ämnet Klimat och miljö i central- 

och östeuropeiska länder som Ungern, Polen och, i 

mindre utsträckning, Slovakien och Bulgarien. Dessa 

evenemang bestod i allmänhet av diskussioner om de 

utmaningar som klimatförändringarna ger upphov till 

(se exempel på evenemang). Många evenemang 

inriktades på specifika miljöfrågor som diskuterades ur 

ungas perspektiv (se exempel på evenemang). Ett 

stort antal teman togs upp under dessa evenemang. 

Hållbart jordbruk och skydd av bin (se evenemang) var 

ämnet vid en biodlingskonferens som hölls i Budapest 

med över 100 biodlare. Vid ett offentligt evenemang i 

den ungerska staden Békéscsaba berördes 

klimatneutrala städer (se evenemang). Evenemanget 

syftade till att samla in idéer och rekommendationer 

för att göra Békéscsaba klimatneutralt senast 2030. 

En rad möten med unga aktivister och företrädare för 

lokala myndigheter och icke-statliga organisationer 

anordnades i Polen i syfte att undersöka unga 

människors miljömedvetenhet och intresse för 

miljöfrågor (se evenemang). 

Ungdomar i Spanien spånade idéer inom ett antal 

ämnesområden kopplade till den gröna given och kom 

med förslag om allt från att stödja användningen av 

cyklar och inlines till att verka för en hållbar 

energiförbrukning och användning av naturresurser i 

byggnadskomplex (se evenemang). 

En rad danska workshoppar på nätet syftade till utbyte 

av idéer om hur företag kan främja innovation och en 

grön omställning. En viktig fråga i den efterföljande 

paneldiskussionen var behovet av att påskynda 

utformningen av och produktionskapaciteten för 

vätgas och vätgasbaserade bränslen i EU (se 

evenemang). 

Kampen mot 
klimatförändringarna, samt 
den gröna given 

Deltagarna uttrycker ofta sin oro över 

klimatförändringarna och deras konsekvenser och 

uppmanar regeringarna och EU att vidta omedelbara 

åtgärder och införa en mer kraftfull europeisk 

miljöpolitik för att bekämpa klimatförändringarna (se 

exempel på en idé och på ett evenemang). Förslagen 

rör minskning av utsläpp, uppnående av 

klimatneutralitet, bekämpning av föroreningar samt en 

grön omställning, som också omfattas av de olika 

teman som anges nedan.  

När det gäller utsläpp är en av de oftast diskuterade 

frågorna beskattningen av utsläpp, och mer specifikt 

att uppmuntra företag att sänka sina 

växthusgasutsläpp genom att välja billigare förnybara 

energikällor, vilket i sin tur leder till att kunderna gör 

mer hållbara val (se exempel på en mycket populär 

idé). Ett annat förslag är att sänka taket för 

växthusgasutsläpp. Detta gör det för närvarande 

möjligt för högeffektiva kol- och gasanläggningar att 

hamna under tröskelvärdet. Även de bidrar dock till 

föroreningar (se idé). Behovet av en gränsskatt på 

koldioxid och därmed sammanhängande åtgärder tas 

också upp (se exempel på ett evenemang). 

Uppgiftslämnarna har nämnt fördraget om icke-

spridning av fossila bränslen, ett initiativ från det civila 

samhället som syftar till att säkerställa att 

användningen av fossila bränslen minskar. De 

rekommenderar att EU ansluter sig till fördraget 

parallellt med Parisavtalet (se idé). 

En deltagare efterlyser mer investeringar i 

utvecklingen av teknik för avskiljning och lagring av 

koldioxid (CCS-teknik) (se idé).  

Debatter om den gröna given och den gröna 

omställningen i allmänhet har anordnats i hela Europa 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100%3F&toggle_translations=true&locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100%3F&toggle_translations=true&locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=sv&order=random&page=3&per_page=100%3F&toggle_translations=true&locale=sv
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i syfte att diskutera viktiga prioriteringar, bästa praxis, 

genomförande på lokal och regional nivå samt 

alternativa affärsmodeller (se exempel på evenemang 

här och här). 

Flera bidrag är inriktade på de sociala och ekonomiska 

effekterna av genomförandet av den gröna given som 

en EU-strategi som syftar till att styra in Europa på 

vägen mot ett klimatneutralt, rättvist och välmående 

samhälle. Röster har till exempel höjts för ett mer 

socialt inkluderande tillvägagångssätt och för en 

balanserad strategi, vars ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensioner måste bedömas och 

genomföras gemensamt och strategiskt, med tanke på 

de kraftigt stigande energipriserna i hela Europa (se 

idé). En mycket populär idé på plattformen är att EU 

ska lägga fram en tydlig och inkluderande 

styrningsstrategi där både arbetstagare och 

fackföreningar är involverade i utarbetandet och 

genomförandet av anpassningspolitiken på alla 

nivåer. Det betonas att EU:s klimatförändringsstrategi 

bör innehålla konkreta politiska åtgärder som värnar 

om arbetstillfällen och skyddar arbetstagarnas hälsa 

och säkerhet samt aktiva åtgärder för 

arbetsmarknaden liksom omskolning och fortbildning 

för att förhindra att arbetstillfällen går förlorade (se 

idé). 

På en mer allmän nivå föreslås att man skapar en 

resultattavla för att övervaka åtgärdernas effekter och 

visa hur genomförandet av den gröna given fortskrider 

på regional nivå (se idé). 

 

Energi 

Ett annat tema som engagerar är energi, som ofta tas 

upp i samband med frågan om klimatförändringar. 

Bidragslämnarna på plattformen föreslår att både 

småskalig och storskalig användning av förnybar 

energi ska främjas, till exempel genom europeiskt 

energisamarbete (se evenemang). Förutom förnybar 

energi förekommer kärnenergi som diskussionsämne, 

där det i idéerna förespråkas att användningen av 

kärnenergi begränsas eller, alternativt, att man 

utvecklar säker kärnenergi och använder den i länder 

och på platser där det inte är möjligt att använda 

förnybara energikällor (se exempel på idé). Dessutom 

har Europeiska kommissionens senaste planer på att 

klassificera kärnkraft och naturgas som gröna 

investeringar lett till kritik på konferensplattformen (se 

exempel på idé). Å andra sidan har man i de flesta 

bidragen i denna fråga intagit en motsatt ståndpunkt 

och anfört att kärnkraft är det bästa sättet att minska 

koldioxidutsläppen (se exempel på idé). 

Samtidigt efterfrågas en undersökning av alternativa 

energikällor (se exempel på evenemang), som 

termonukleär fusion, geotermisk energi eller vätgas för 

att i hög grad bidra till en diversifierad 

energiförsörjning (se exempel på idé). 

Bidragslämnarna understryker dock att även 

alternativa källor, som vindenergi, behöver accepteras 

av lokalbefolkningen och att det är nödvändigt att 

säkerställa att dessa källor har en positiv inverkan på 

den biologiska mångfalden, människor och 

landskapen (se exempel på idé). 

Inom undertemat om energieffektiv och miljövänlig 

uppvärmning finns bland annat idéer som förespråkar 

användning av kaminer med flera bränslen (se idé) 

eller ett fjärrvärmenät som tar vara på outnyttjade 

värmekällor, såsom djup geotermisk energi (se idé). 

Människor efterlyser i allmänhet större 

ansvarsskyldighet och engagemang från företag och 

kommersiella bolag, som bland annat skulle kunna 

begränsa användningen av artificiell belysning när den 

inte behövs, till exempel i köpcentrumens 

butiksfönster efter stängningstid (se idé). 

När det gäller energieffektivitetsmål på bostadsnivå 

förespråkar bidragslämnarna en övergång till 

individuell energiförbrukning i flerfamiljshus (se idé). 

En annan idé som diskuterats är 

mikrokraftvärmeproduktion i bostäder (se idé). 

 

Transporter 

En annan ofta förekommande grupp idéer rör 

transporter, som ofta diskuteras i samband med 

föroreningar. Några av förslagen nedan handlar om att 

förändra transportsystemen för att minska 

föroreningarna. 
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Idéerna på plattformen om att förändra 

transportsystemen handlar först och främst om att 

förbjuda kortdistansflyg i EU för att minska 

föroreningarna (se exempel på idé). Bidragslämnarna 

framhåller att pandemin redan har lett till en 

minskande flygbransch. 

Generellt sett finns ett starkt stöd för att förbättra 

kollektivtrafiksystemen i EU (se exempel på idé) som 

miljövänligare alternativ till korta flygningar. Mer 

specifikt förs en omfattande diskussion om ett 

gemensamt europeiskt järnvägsnät (se exempel på en 

idé och ett evenemang). En bidragslämnare föreslår 

sökmotorn Euro Trainscanner för att göra tågresor 

mer attraktiva (se idé) och en annan föreslår 

införandet av en integrerad EU-biljett, som ska vara 

gratis i städer (se idé). Förslag om att bygga ut snabba 

järnvägsnät och skapa gränsöverskridande 

järnvägsförbindelser togs fram vid ett av flera 

evenemang som anordnades för Europaåret för 

järnvägen (se evenemang). 

Andra idéer handlar om ett gemensamt cykelnät, med 

förslag om till exempel en utbyggnad av cykelvägar 

och inrättandet av ett EU-omfattande sammankopplat 

cykelnät (se exempel på idé). Dessutom förekom 

förslag om att det skulle bli obligatoriskt för kommuner 

att anlägga cykelbanor som en integrerad del av 

vägen, vilket redan är fallet när det gäller trottoarer för 

fotgängare (se idé).  

En annan grupp idéer fokuserar på innovation och 

utvecklingen av elfordon, som bilar och cyklar, och 

integreringen av dem i den befintliga miljön, till 

exempel genom att skapa ett nätverk av laddstationer 

(se idéer här och här). En deltagare hävdar dock att 

elbilar har negativa miljömässiga och humanitära 

kostnader och föreslår i stället att fordonens vikt och 

hastighet begränsas för att minska koldioxidutsläppen 

(se idé). 

När det gäller utfasningen av fossila bränslen inom 

transportsektorn samt miljövänligare transporter 

framhåller deltagarna också vikten av 

gränsöverskridande projekt för att främja transporter 

till sjöss och på järnväg (se exempel på idé). Det 

efterlyses även ett program för att uppmuntra 

forskning, utveckling och innovation, för att ta fram 

transportmedel – både offentliga och privata, och både 

individuella och kollektiva – som är icke-förorenande 

och helt och hållet självförsörjande på energi (se 

exempel på idé). 

 

Konsumtion 

”Konsumtion” omfattar ett brett spektrum av 

underteman, med idéer som fokuserar på de mest 

varierande typerna av materialavfall och som 

identifierar hållbara metoder för att hantera och 

minska sådant avfall. Bidragslämnarna uttrycker en 

stark önskan om en förändring av det befintliga 

systemet med masskonsumtion av varor och tjänster. 

En mycket populär idé, som ger uttryck för en 

återkommande önskan, förespråkar främjande av den 

cirkulära ekonomin i detta avseende (se idé). Rätten 

att få en produkt reparerad ses som en avgörande 

faktor när det gäller att ändra konsumtionsmönstren 

och främja en cirkulär ekonomi. Deltagarna efterlyser 

reparationsvänlig produktutformning samt införande 

av ett reparationsindex och ett EU-omfattande 

reparationsmärke (se idé). Pandemins effekter har 

också fått människor att ompröva de globala 

leveranskedjorna och förespråka en förkortning av 

dessa (se idé). Vissa bidragslämnare går ännu längre 

genom att föreslå kvoter för maximal konsumtion och 

produktion (se exempel på idé). 

Angående matsvinn mer specifikt lyfter en deltagare 

fram att 40 % av alla livsmedel som produceras 

världen över aldrig når fram till våra bord och att detta 

orsakar 10 % av alla globala växthusgasutsläpp, och 

föreslår åtgärder för att stoppa matsvinnet, till exempel 

stöd till livsmedelsdonationer (se idé). 

Ett antal bidragslämnare på plattformen pekar på den 

stora mängden avfall som skapas, och föreslår flera 

åtgärder för att undvika och motverka sådant avfall, till 

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

väljer förpackningar som ger inget eller lite avfall för att 

minska de negativa effekterna på miljön (se exempel 

på idé). En mycket populär idé förespråkar tanken om 

ett EU-lett program för returnerbara 

livsmedelsförpackningar som tillverkats av 

återvinningsbara material (se idé). En deltagare 

påpekar att det behövs mer information om 

återvinning för att uppmuntra denna vana från tidig 

ålder (se idé). En annan föreslår införandet av ett 
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europeiskt integrerat system för återlämnande av 

flaskor, baserat på den tyska modellen (se idé). 

Förbudet mot utkontraktering av avfallshantering 

utanför EU noteras också inom undertemat avfall (se 

idé). 

Inom undertemat konsumtionens miljöpåverkan har 

frågan om importerade varors överensstämmelse med 

EU:s normer tagits upp. Exempelvis föreslår en 

bidragslämnare ett förbud mot import av nötkött från 

Brasilien, som inte har samma nivå av spårbarhet som 

nötkött från EU (se idé). 

En annan återkommande idé förespråkar ett mer 

avancerat system för produktmärkning (se exempel på 

idé) med specifikation om produktionens 

miljöpåverkan och huruvida produkten innehåller 

mikroplaster och därmed har en negativ långsiktig 

effekt på konsumenternas hälsa (se exempel på idé). 

I en mycket populär idé föreslås ett klimatbetyg för 

produkter, med beräkning av en produkts inverkan på 

klimatet i samband med produktion, transport, 

företagsprofil osv. (se idé). 

En tredje grupp idéer kretsar kring snabbmode- och 

textilindustrin, och målet är att göra den miljövänligare. 

Bidragslämnarna framhåller den enorma mängd 

resurser som används inom klädproduktionen och det 

faktum att kläderna ofta är olämpliga för återvinning 

(se exempel på idé). 

Vid en medborgarworkshop i Spanien utarbetades 

flera idéer om vattenförbrukning. Bidragslämnarna 

betonar behovet av att förbättra distributions- och 

vattenåtervinningssystemen för att undvika 

vattenslöseri (se evenemang). 

Dessutom framhåller deltagarna behovet av att främja 

miljövänlig och hållbar turism, i stället för massturism, 

eftersom den senare anses ha en stor inverkan på 

natur- och kulturresurser (se exempel på evenemang). 

I en sista grupp kommentarer och idéer inom detta 

tema uttrycks oro över det avfall som skapas i form av 

nya elektroniska apparater, och det efterfrågas en 

utvidgad obligatorisk garanti för dessa samt behovet 

av att se till att de går att laga (se exempel på idé), 

såväl som inrättandet av en samarbetsinriktad 

nätverksplattform för att säkerställa återanvändning av 

elektroniskt avfall (se idé). Ett annat förslag handlar 

om att utveckla ett pilotprogram för att byta ut 35 

miljoner europeiska familjers elektriska apparater mot 

A+++-artiklar, i enlighet med EU:s mål om en grön 

omställning (se idé). 

Vissa deltagare vill också att energiförbrukningen ska 

begränsas – särskilt eftersom elektricitet till stor del 

produceras med fossila bränslen – genom införandet 

av en månatlig kvot för elanvändning och beskattning 

av överförbrukning (se exempel på idé). Några 

deltagare har uttryckt oro över utvecklingen av 

kryptovalutor, där utrustningen leder till en massiv 

elförbrukning. De anser att ju mer kryptoutvinning blir 

en global fråga, desto fler begränsningar och 

bestämmelser kommer det att krävas (se exempel på 

idé).  

Biologisk mångfald 
och djurskydd 

Bevarandet av den biologiska mångfalden och 

skyddet av djur har blivit alltmer återkommande teman 

under konferensen, med flera bidrag.  

Det viktigaste undertemat för idéerna rör avskogning. 

En av de mest populära idéerna förespråkar 

investeringar i återbeskogning i EU för att undvika 

ökenspridning (se idé), eller i hela världen för att rädda 

världens så kallade lungor, dvs. Amazonas och andra 

regnskogar i världen, för att inte bara minska den 

globala takten på koldioxidutsläpp och rädda olika 

arter, utan också minska migrationstrycket på EU (se 

exempel på idé). Politiska förslag omfattar ett förbud 

mot import av produkter som härrör från avskogning 

(se idé). 

Djurskyddet betraktas också som en viktig del inom 

detta tema. En deltagare föreslog att en gemensam 

politik för skydd av utrotningshotade europeiska arter 

skulle antas (se idé). Ett antal deltagare har ställt sig 

bakom idéerna om att stoppa handeln med exotiska 

djur som sällskapsdjur (se idé) samt idéer om skydd 

av vattenlevande djur, inbegripet genomförandet av 

lagstiftning om vattenlevande djurs välbefinnande (se 

exempel på idé).  

Bland bidragen på temat biologisk mångfald kan 

nämnas ett förslag att plantera träd på alla 

”bortglömda” platser, som motorvägar och 

vägkorsningar, som ett sätt att avskilja koldioxid, öka 

evapotranspirationen, förbättra den biologiska 
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mångfalden och reglera vattenflöden (se idé). 

Uppmaningen att lämna mer utrymme till naturen 

diskuterades också vid vissa evenemang (se 

evenemang). Ett annat förslag rör inrättandet av en 

europeisk mobil station för marin forskning, för att få 

nödvändig kunskap om marin biologisk mångfald (se 

idé). 

 

Jordbruk 

Ett annat tema som har lockat till sig många bidrag, 

liksom ett relativt stort stöd för de idéer som kopplas 

till dem, är jordbruk. Inom detta tema förespråkar 

bidragslämnarna ekologiskt jordbruk och fler småbruk 

(se exempel på idé) relativt ofta, med förslag om att 

bekämpningsmedel och intensivt lantbruk ska 

förbjudas (se exempel på idé). Vissa bidragslämnare 

går ännu längre och föreslår att förbudet mot 

bekämpningsmedel även bör omfatta privat bruk (se 

exempel på idé). Stödet för såväl småskaligt och 

ekologiskt jordbruk som EU:s framtida jordbrukspolitik 

i allmänhet framgår också av deltagandet i de 

rundabordssamtal som anordnats för att diskutera 

dessa specifika teman (se exempel på ett 

evenemang). 

Ett antal idéer tar upp flera exempel på hur man kan 

göra jordbruket mindre förorenande och mer hållbart, 

med diskussioner om aspekter som plastanvändning i 

jordbruksfilmer (se idé) och sätt att minska 

vattenförbrukningen inom jordbruket (se idé). 

Andra idéer handlar om att EU bör göra mer för att 

främja en växtbaserad kost i syfte att skydda klimatet 

och bevara miljön. Vissa bidragslämnare anger etiska 

bevekelsegrunder för sådana åtgärder (se exempel på 

idé). Detta tas också upp under ämnet Hälsa. 

Behovet av att trygga livsmedelssuveräniteten och 

livsmedelsförsörjningen genom att främja lokalt 

jordbruk betonas också starkt av bidragslämnarna. 

Diskussionerna har handlat om livsmedelsbälten runt 

städer, plantering av fruktträd i stadsområden samt 

stöd till producenters och jordbrukares förvärv av mark 

genom att begränsa priset på sådan mark och andra 

åtgärder (se idé). Dessutom förekom förslag om att 

fastställa kvoter för inköp av lokala produkter för stora 

internationella livsmedelsbutiker (se idé). 

Under temat Jordbruk framhålls problemet med hur 

jordbruket ska klara och förbereda sig för 

klimatsvängningar. Här kan multifunktionella, 

mångsidiga jord- och skogsbrukssystem öka 

bildningen av humus, vattenhållningskapaciteten och 

koldioxidbindningen, och därmed göra jordbruket 

betydligt mer stabilt och produktivt (se idé). En 

deltagare förespråkar dessutom en omställning från 

intensivt lantbruk till agroekologi (se idé). 

Slutligen diskuteras jordbrukarnas inkomster, och 

somliga bidragslämnare vill att jordbrukarna ska få en 

garanterad inkomst genom rättvisa priser i stället för 

subventioner (se exempel på idé). 

 

Föroreningar 

Föroreningar är en källa till påfrestningar på miljön i 

världen. Flera olika sorters föroreningar diskuteras, 

med följande underteman: vattenföroreningar, 

plastföroreningar och ljusföroreningar. 

När det gäller undertemat vattenföroreningar finns det 

en stark betoning på behovet av att säkerställa den 

framtida säkerheten för dricksvattenresurser och rena 

ekosystem. Dessutom finns det konkreta förslag för att 

bekämpa föroreningar i hav och floder (se exempel på 

evenemang), till exempel idén att neutralisera 

försurningen av haven med en specifik bakterie (se 

idé). 

De bidrag som tar upp problemet med föroreningar 

orsakade av plastmaterial står för en betydande andel 

av de totala bidragen, vilket återspeglar allmänhetens 

ökande oro för alltför stort plastavfall. Utöver 

uppmaningen att genomdriva och utvidga förbudet 

mot plastprodukter för engångsbruk (se exempel på 

evenemang) föreslår deltagarna att de typer av plast 

som används för förpackningar begränsas till sådana 

som kan återvinnas tillsammans utan att 

komponenterna behöver separeras (se exempel på 

idé). Utöver detta föreslås i en av idéerna att det 

upprättas anläggningar för att återvinna plast som 

avlägsnats från floder och hav (se idé). 
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Slutligen handlar vissa av idéerna på plattformen om 

att begränsa ljusföroreningar (se exempel på idé). 

 

Subventionering 
och beskattning 

Utöver olika idéer om beskattning av utsläpp, som 

diskuteras inom temat Kampen mot 

klimatförändringarna, läggs det fram flera förslag om 

att stoppa miljöskadliga subventioner. En mycket 

populär idé i detta avseende handlar om att stoppa alla 

subventioner av fossila bränslen (se idé). På liknande 

sätt förespråkar en annan idé ett stopp för skadliga 

fiskesubventioner (se idé). Å andra sidan förespråkas 

ökade subventioner till projekt inom biologisk 

mångfald och klimatförändringar, eller ökade EU-

medel för att förnya isoleringen i byggnader (se 

exempel på idé). 

Bidragslämnarna har också föreslagit införandet av en 

hållbarhetsskatt (se exempel på idé) som skulle göra 

ohållbara produkter dyrare och därmed mindre 

attraktiva för både konsumenter och producenter. 

Detta skulle också ge EU ytterligare intäkter, eller 

”klimatinkomster”, som kan investeras i 

hållbarhetsåtgärder, såsom inköp av elbilar och 

installation av solpaneler i privata bostäder (se idé). 

Förändrade 
attityder och 
beteenden 

En annan fråga som uppmärksammats är utbildning 

och åtgärder för att öka medvetenheten hos 

människor i alla generationer (se evenemang). De 

flesta idéerna handlar om att utbilda unga människor 

(se exempel på idé), även från mycket tidig ålder, 

genom så kallade utbildningsträdgårdar (se idé), men 

det finns också en önskan om att involvera äldre i 

klimatförändringsinitiativ, särskilt eftersom andelen 

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

framhåller vissa bidragslämnare behovet av att verka 

för miljöfrämjande kommunikation från EU-

institutionernas sida. De föreslår till exempel 

utveckling av kommunikationsmaterial om hur man 

kan ta sitt miljöansvar och att miljöutbildningen bör 

stärkas för att skapa samhällen som tar ansvar för 

miljön (se idé). 

Vissa deltagare är medvetna om den roll som enskilda 

personer spelar när det gäller att minska 

klimatförändringarna, men insisterar också på 

företagens ansvar och uppmanar människor att ställa 

de företag som hävdar att de är koldioxidneutrala men 

som fortfarande förlitar sig på ohållbara affärsmodeller 

till svars (se idé). 

Bostäder och 
byggande 

Ett ytterligare tema gäller bostäder och byggnader, 

med ett undertema som samlar ett antal idéer och 

evenemang där initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus 

diskuteras (se evenemang), i syfte att kombinera 

innovativ, estetisk design med konkreta åtgärder för 

att bekämpa klimatförändringarna och göra våra 

framtida bostadsutrymmen mer hållbara, tillgängliga 

och kostnadsmässigt överkomliga. En annan idé 

uppmanar till informationskampanjer om grönt, 

hållbart byggande med användning av koldioxidsnåla 

byggmaterial (se idé). 

En dialog som anordnas i Sverige är också inriktad på 

hur man kan utveckla och främja hållbara bostäder i 

landsbygdsområden för att göra livet på landsbygden 

mer attraktivt (se evenemang). 

Ett förslag går ut på att införa en europeisk fond för att 

återställa övergivna markområden och byggnader till 

ett mer naturligt tillstånd, vilket gynnar både den 

biologiska mångfalden och boende i städer (se idé). 

Slutligen utforskades också idén om att återanvända 

begagnade delar och material inom byggbranschen 

(se idé). 
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Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

En ny inriktning i de senaste bidragen utgjordes av 

energi mot bakgrund av EU:s alltmer problematiska 

beroende av rysk gas- och oljeförsörjning. Flera 

förslag lades fram om allt från att uppmuntra 

återhållsamhet med energi i EU (se idé) samt 

energioberoende till att främja hållbara transporter. 

I en stor del av de nya bidragen förespråkades 

förbättrade järnvägsnät, billig och tillgänglig 

kollektivtrafik och användning av cyklar (se exempel 

på idé). Debatten handlade i stor utsträckning om 

rena energikällor – ett populärt ämne som även har 

noterats i tidigare rapporter (se exempel på idé). 

Vätgas nämndes ofta som ett exempel på en grön 

energibärare, samtidigt som begränsningarna hos 

vissa ”gröna” energikällor som kärnenergi och 

metan ofta betonades (se ett exempel på idé).  

I samband med undertemat om att uppmuntra 

hållbar konsumtion noterades tidigare rapporterade 

underteman som förbud mot användning av plast 

(se exempel på idé), återvinning, minskning av 

avfall och ett skattesystem som uppmuntrar hållbar 

konsumtion. I de nya idéerna framkom särskilda 

förslag, t.ex. om inrättandet av ett EU-stött program 

för bilutbyte för att göra det möjligt för medborgarna 

att byta ut sina bilar mot mindre förorenande 

modeller, t.ex. hybridbilar (se idé). I andra bidrag 

föreslogs sätt för t.ex. kontor att spara energi, mot 

bakgrund av klimatförändringarna (se exempel på 

idé). 

Klimatförändringarna och utsläppen i allmänhet var 

återigen föremål för omfattande diskussioner, 

samtidigt som idéer om miljöutbildning blev allt 

vanligare under den gångna perioden (se exempel 

på idé). 

Inom temat Kampen mot klimatförändringarna har 

de senaste bidragen inom ramen för en gemensam 

strategi för att hantera klimatförändringarna rört 

förslag om en europeisk miljöambassadör eller, för 

att återspegla den nuvarande strukturen, en 

europeisk energiminister som ska företräda EU i 

dessa frågor på den internationella arenan (se 

exempel på idé). 

Under European Youth Debate, som hölls i Milano i 

början av april 2022, diskuterades ett antal frågor 

kopplade till hållbar utforskning av rymden, och krav 

framfördes om utvecklingen av ny, miljövänligare 

rymdteknik för att skapa hållbara satelliter (se idé). 
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 Figur 9 – Tankekarta: Klimat och miljö, del 1 
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Figur 10 – Tankekarta: Klimat och miljö, del 2 
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Bidragslämnarna har tagit upp en rad olika teman 

under ämnet Hälsa. I de mest återkommande temana 

påpekades behovet av att säkerställa lika tillgång till 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet, och det föreslogs 

ökad harmonisering och integration på EU-nivå, bland 

annat till följd av erfarenheterna av covid-19-pandemin 

och dess konsekvenser. Andra idéer omfattar allt från 

uppmaningar att investera mer i psykisk hälsa och 

hälsoforskning för att bekämpa aktuella 

hälsoutmaningar, med särskilt fokus på den åldrande 

befolkningen och cancer, till krav på investeringar i 

förebyggande åtgärder, inbegripet främjande av en 

hälsosam livsstil och hantering av faktorer som leder 

till hälsoproblem såsom luftföroreningar och 

tobakskonsumtion. Ämnet har genererat 2 413 bidrag: 

1 162 idéer, 1 003 kommentarer och 248 evenemang. 

De teman som identifierats presenteras efter hur 

vanligt förekommande de är. De främsta teman som 

behandlats inom detta ämne är följande: 

 

 Tillgång till hälso- och sjukvård för alla 

 Samordning av EU:s hälso- och 

sjukvårdssystem 

 Hälsosamma livsstilar 

 Forskning på hälsoområdet 

 Bättre att förebygga än att bota 

 Hälsosamt åldrande och motverkande av 

åldrande 

 Medicin 

 Åtgärder mot covid-19 

 Hälsa i en digitaliserad tid 

 Cancervård 

 Vårdpersonal 

3. Hälsa 

 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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 Sexuell och reproduktiv hälsa 

 

 

Evenemang 
Vid en rad olika evenemang som anordnats den 

senaste tiden har frågor som psykisk hälsa och 

psykiskt välbefinnande tagits upp (se exempel på 

evenemang). I samband med den europeiska 

ungdomskongressen i Polen diskuterade 

deltagarna hur sociala medier påverkar den 

psykiska hälsan (se evenemang). När det gäller 

covid-19-pandemin beaktades pandemins effekter 

på människors fysiska och psykiska hälsa (se 

evenemang).  

Under ett digitalt evenemang som anordnades vid 

universitetet i Ljubljana undersökte deltagarna EU:s 

roll när det gäller att möjliggöra ett hälsosamt 

åldrande (se evenemang), medan ett evenemang i 

Italien ägnades åt den europeiska planen mot 

cancer (se evenemang).  

I samband med integreringen av hälso- och 

sjukvården i EU:s medlemsländer diskuterade 

deltagarna vid ett seminarium i Grekland utsikterna 

och utmaningarna när det gäller att skapa ett 

europeiskt folkhälsosystem (se evenemang). 

Deltagarna formulerade idéer om allt från 

inrättandet av en europeisk sjukvårdsstyrka till 

behovet av att undanröja ojämlikheter mellan nord 

och syd för att närma sig ett sådant gemensamt 

europeiskt folkhälsosystem.  

Vid ett digitalt evenemang diskuterades hälsorisker 

kopplade till luftkvaliteten till följd av föroreningar 

som tobaksrök, bränngas, kemikalier och andra 

allergener och radon (se evenemang).  

 

Tillgång till hälso- 
och sjukvård för alla 

Ett av de mest återkommande temana inom detta 

ämne är kravet på lika tillgång till hälso- och sjukvård 

av hög kvalitet till ett överkomligt pris (se exempel på 

en mycket populär idé).  

Vissa idéer som förts fram visar också att det finns 

stöd för införandet av en europeisk sjukförsäkring (se 

exempel på idé). En mycket populär idé inom detta 

ämne är att EU ska se till att alla invånare i EU har lika 

tillgång till hälso- och sjukvård och social omsorg av 

hög kvalitet till överkomliga priser, som tillhandahålls 

av motståndskraftiga, välbemannade och välutrustade 

offentliga system med allmän täckning (se idé). Ett 

antal idéer har framförts som bygger på att EU 

behöver anslå medel för att alla – oavsett inkomst och 

ålder – ska få tillgång till framför allt psykiatrisk vård 

(se exempel på idé). En avprivatisering av hälso- och 

sjukvårdssektorn föreslås också som ett sätt att se till 

att alla har råd med hälso- och sjukvård (se exempel 

på idé), liksom avskaffandet av det dubbla spåret med 

offentlig och privat tillgång till hälso- och sjukvård inom 

EU (se idé). I Andra idéer tar man upp frågan om 

läkemedelskostnader och föreslår sätt att göra 

läkemedlen överkomliga för alla genom en ökad 

övervakning av läkemedelsindustrin (se exempel på 

idé). 

När det gäller tillgänglighet föreslås i en grupp idéer 

flera lösningar för att göra hälso- och sjukvården mer 

praktiskt tillgänglig för patienter med nedsatt rörlighet 

eller patienter bosatta i avlägsna områden (se 

exempel på idé). Utvecklingen av distansvård sker i 

form av snabb och enkel tillgång till hälso- och 

sjukvårdssystem med hjälp av hälsobussar (se idé). 

Ett sista undertema rör jämlikhetsaspekten när det 

gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Bidragslämnarna 

påpekar att vissa patientgrupper ofta stöter på 

särskilda samhälleliga hinder. Vissa deltagare 

framhåller behovet av att fokusera på pediatrisk vård, 

särskilt för cancerpatienter (se exempel på idé), 

medan en annan idé består i att öka de riktade 

förmånerna för personer med funktionsnedsättning 

(se idé). En deltagare efterlyser bättre tillgång till 

särskilda hälso- och sjukvårdstjänster för 

transpersoner (se idé). 

Mot bakgrund av den rådande covid-19-situationen 

och de växande väntelistorna till den psykiatriska 

vården finns ett antal idéer om att EU behöver anslå 

medel för att alla – oavsett inkomst och ålder – ska få 

tillgång till psykiatrisk vård (se exempel på idé). 
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Vid ett tyskt evenemang om hälsa utan gränser mot 

bakgrund av en åldrande befolkning diskuterades 

aktuella och framtida utmaningar för de europeiska 

hälso- och sjukvårdssystemen med tanke på de två 

megatrender som kännetecknar dagens hälso- och 

sjukvård: en åldrande befolkning och den tekniska 

utvecklingen. Ett av evenemangets syften var också 

att förstå hur man kan dra nytta av tekniken för att 

skapa en heltäckande hälso- och sjukvård trots en 

åldrande befolkning (se evenemang). Deltagarna 

identifierade tre åtgärdsområden: inrättandet av 

internationella utbildningsprogram, avlägsnandet av 

de geografiska gränserna inom hälsoforskning och 

hälso- och sjukvård samt förbättrade arbetsmodeller 

(arbetstid och innehåll), särskilt mekanismer för att 

visa arbetstagarna uppskattning. 

 

 

Samordning av EU:s  
hälso- och 

sjukvårdssystem 

Integreringen av EU:s hälso- och sjukvårdssystem 

med ökat samarbete mellan medlemsländerna är ett 

av de vanligaste temana för idéer på hälsoområdet (se 

exempel på idé). Deltagarna i plattformen förespråkar 

ett närmare samarbete mellan medlemsländerna för 

att stärka de europeiska hälso- och 

sjukvårdssystemen (se exempel på evenemang) och 

se till att hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet i 

hela EU. I idéerna ingår att fastställa EU-omfattande 

vårdstandarder (se exempel på idéer här och här), att 

samla medicinsk kunskap och kapacitet i ett nätverk 

(se exempel på idé) eller att till exempel låta 

intensivvårdsläkare röra sig fritt för att vårda svårt 

sjuka patienter inom hela EU (se exempel på idé). Det 

finns också förslag om att yrkeskvalifikationer ska 

erkännas i hela EU, att ett europeiskt sjukhus för 

sällsynta sjukdomar ska inrättas (se idé), att 

lagstiftningen om transplantation ska förbättras så att 

ett enhetligt system för transplantation och 

organdonation skapas (se idé) och att en europeisk 

byrå för ackreditering av sjukvårdsinrättningar ska 

inrättas (se idé). I samma anda föreslår 

bidragslämnarna att sjukdomar ska erkännas i hela 

EU så att man kan skapa en databas med 

behandlingsmetoder och utvärderingar och därmed ett 

EU-omfattande system för sjukdomar (se exempel på 

idé). En annan idé är att inrätta hälsokorridorer mellan 

angränsande länder (se exempel på idé). Detta skulle 

göra det möjligt för arbetstagare, patienter och 

vårdpersonal att resa över nationsgränserna under 

framtida nedstängningar, och därmed säkra tillgången 

till hälso- och sjukvård. 

Vid diskussionerna understryks följaktligen behovet av 

att öka EU:s befogenheter i folkhälsofrågor (se 

exempel på en idé och ett evenemang), och många 

har lämnat förslag om och stött idén om en översyn av 

Lissabonfördraget (se exempel på idé). Andra föreslår 

en europeisk vårdmyndighet (se idé) eller en 

uppgradering av Europeiska 

läkemedelsmyndighetens roll (se idé). En 

bidragslämnare föreslår att man inrättar ett europeiskt 

vårdministerium (se idé) eller en myndighet som 

samordnar alla EU:s hälsovårdsmyndigheter för att 

övervaka tillgången på läkemedel, från utveckling till 

tillverkning (se idé). Dessa förslag läggs oftast fram 

när det handlar om hur medlemsländerna har hanterat 

covid-19-pandemin och bristen på medicinsk 

utrustning i samband med pandemin, utmaningar vid 

utvecklingen av vaccin och gemensamma inköp av 

vaccin. Bidragslämnarna framhåller därför behovet av 

att öka eller omlokalisera produktionskapaciteten för 

läkemedel och medicintekniska produkter inom EU (se 

exempel på idé). 

Vissa bidragslämnare efterlyser en integrerad strategi 

för gemensamma hälsoutmaningar i EU, t.ex. en 

europeisk strategi för psykisk hälsa (se exempel på 

idé) och förebyggande av självmord (se exempel på 

idé), eller en gemensam strategi för sällsynta 

sjukdomar (se exempel på idé). I en nationell 

hälsodebatt i Polen föreslog deltagarna att fördraget 

om Europeiska unionen skulle ändras så att frågor om 

psykisk hälsa regleras på unionsnivå (se evenemang). 

När det gäller att bekämpa och förebygga cancer 

anser andra att det inte är lämpligt att utvidga EU:s 

befogenheter inom hälso- och sjukvård, eftersom 

medlemsländerna känner till de lokala förhållandena 

bättre (se idé). En rad idéer handlar om vård i livets 

slutskede och förespråkar en enhetlig europeisk 

strategi för sådan vård (se idé), medan andra är 
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inriktade på att förbättra den palliativa vården för 

cancerpatienter (se idé). 

 

Hälsosamma 
livsstilar 

Ett annat vanligt förekommande tema är främjandet av 

hälsosamma livsstilar. Många deltagare på 

plattformen ser EU som en lämplig aktör för att verka 

för en hälsosam livsstil. Flera bidragslämnare anser 

att det är viktigt att främja veganska eller vegetariska 

kostvanor på grund av deras hälso- och miljöfördelar 

(se exempel på idé). I detta sammanhang föreslår 

vissa en höjd skatt på kött och sänkt moms på 

hälsosamma livsmedel (se idé), medan andra föreslår 

skatt på ohälsosamma livsmedelsprodukter i 

allmänhet (se exempel på idé). En deltagare föreslår 

subventionering av hälsosamma och ekologiska 

livsmedel så att även låginkomsttagare har råd att 

köpa dem (se idé). Med tanke på följderna av dålig 

kost föreslår en annan deltagare att man ska komma 

till rätta med inflammatoriska sjukdomar som 

förknippas med dålig kosthållning och fetma (se idé). 

Stöd till ökad hälsokompetens och utbildning inom 

hälsa (se exempel på idéer här och här) och att skapa 

hälsosamma levnadsvanor från tidig ålder, som en 

viktig faktor för en hälsosam livsstil, föreslås också på 

plattformen (se idé). I detta avseende kritiserade en 

deltagare de parametrar som används i Nutri-Score-

systemet (se idé). Utöver utbildning om hälsosamma 

kostvanor anser bidragslämnarna att det är särskilt 

viktigt med utbildning om psykisk hälsa (se exempel 

på idé). 

Sambandet mellan livsmedel och hälsa utforskas 

ytterligare i flera idéer, som väcker frågan om ökade 

kontroller av livsmedelskvalitet (se exempel på idé) 

eller ett förbud mot specifika produkter såsom 

artificiella transfetter (se idé). Reglering av 

jordbruksmetoder som inverkar på nutrition och hälsa, 

däribland användning av antibiotika inom intensivt 

lantbruk (se idé) nämns också. Ett särskilt evenemang 

i Litauen med 280 deltagare ägnades åt utarbetandet 

av en hållbar livsmedelspolitik för EU (se evenemang). 

Deltagarna framhöll att EU måste investera mer i 

ekologiskt jordbruk, särskilt genom specifikt stöd till 

jordbrukare. I allmänhet understryker deltagarna att en 

bottom-up-strategi behöver antas för att en hållbar 

jordbrukspolitik ska kunna genomföras. Liknande 

idéer framfördes också under ämnet Klimat och miljö. 

Flera personer pekar på behovet av att motverka 

tobakskonsumtion på EU-nivå genom att höja priserna 

och begränsa försäljningen till apotek (se exempel på 

idé), medan andra förespråkar att EU ska ta krafttag 

mot narkotika (se idé). Alkohol nämns också bland de 

beroenden som EU bör motverka (se exempel på idé). 

En deltagare föreslår att både alkohol- och 

tobaksförsäljningen ska begränsas till specialiserade 

butiker (se idé). 

Några bidragslämnare föreslår att säsongsbaserade 

tidsomställningar avskaffas, eftersom det enligt deras 

uppfattning skulle förbättra den allmänna hälsan och 

säkerheten (se exempel på idé). 

Forskning på 
hälsoområdet 

Hälsoforskning är ett övergripande tema som 

engagerar många och berör flera ämnen. Oberoende 

av den specifika frågan är bidragslämnarna i 

allmänhet mycket positiva till ökade investeringar i 

forskning, särskilt när det gäller innovativ biomedicinsk 

teknik. 

Ett antal bidragslämnare föreslår olika idéer för att 

utveckla ett välfungerande ekosystem för hälso- och 

sjukvård i EU till stöd för hälsoinnovation och 

hälsoforskning (se exempel på idé). Förslagen tar sig 

olika uttryck; t.ex. finns ett populärt förslag om att 

uppmuntra forskning om sjukdomsmekanismerna vid 

kroniskt trötthetssyndrom inom Horisont Europa (se 

idé). I ett annat efterlyses stöd till forskning om 

neurodegenerativa sjukdomar (se idé). 

När det gäller den institutionella organisationen av 

forskning på EU-nivå föreslår vissa bidragslämnare ett 

transparent incitamentsystem för immateriella 

rättigheter (se idé) eller ett centraliserat europeiskt 

institut för hälsoforskning i syfte att samordna 
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hälsoforskningen mellan nationella institut och 

investera i läkemedelsforskning (se idé). Andra idéer 

inkluderar inrättandet av ett EU-laboratorium för 

infektionssjukdomar (se idé). En person betonar vikten 

av kontakter mellan de nationella forskningsinstituten 

och att skyddskläder och läkemedel i större 

utsträckning måste köpas in, produceras och 

tillhandahållas av EU (se idé). Ett annat förslag är att 

EU måste samarbeta med universiteten när det gäller 

forskning för att utveckla ett nytt antibiotikum mot 

superresistenta bakterier (se exempel på idé). Ökad 

medvetenhet om användning och missbruk av 

antibiotika förespråkas också (se idé). Vissa efterlyser 

dessutom en lag som gör det obligatoriskt för 

läkemedelsföretag som distribuerar vacciner att 

offentliggöra fullständiga data från kliniska prövningar 

av dessa vacciner i syfte att underlätta utvärderingar 

av deras säkerhet och effektivitet (se idé). 

Könsdiskriminering nämns bland de problem som 

hindrar forskningen från att effektivt studera 

sjukdomar som är vanligare bland kvinnor. En 

deltagare uppmanar EU att hitta en lösning på bristen 

på data om kvinnor inom forskningen (se idé). 

I vissa bidrag, bland annat en populär idé under ämnet 

Andra idéer, efterlyser en handlingsplan för en 

övergång till forskning utan djurförsök (se idé). 

 

Bättre att förebygga 
än att bota 

Vad gäller en hälsosam livsstil betraktas 

förebyggande åtgärder som ett område där EU kan 

och bör agera. 

Flera idéer handlar om att öka medvetenheten om 

psykisk ohälsa och dess konsekvenser, däribland 

utbrändhet, stress, depression och ångest, och 

efterlyser en EU-plan som tar upp denna fråga (se 

exempel på idé), särskilt med tanke på effekterna av 

covid-19 (se exempel på idé). Denna fråga ses som 

särskilt angelägen bland unga, och det har inkommit 

krav på en europeisk ungdomsplattform för psykisk 

hälsa (se idé) samt ökade investeringar i forskning (se 

idé) och informationskampanjer i media om psykisk 

hälsa (se idé). 

Luftföroreningarnas inverkan på människors hälsa tas 

också upp som en angelägen fråga (se idé), liksom 

behovet av att ta itu med bullerföroreningar genom att 

fastställa strikta gränsvärden för tillåtna bullernivåer 

för bildäck (se idé). Dessutom framförs krav på att 

minska exponeringen för ämnen som inger mycket 

stora betänkligheter, däribland PFAS (perfluorerade 

alkylsubstanser) (se idé). 

När det gäller förebyggande arbete visar en idé 

fördelarna med epigenetisk teknik för att främja en ny 

ekologisk humanism genom att stärka den roll som 

miljö och livsmedel spelar för att skydda människors 

hälsa på individ- och samhällsnivå (se idé). 

Vikten av förebyggande åtgärder och hälsoscreening 

betonades också vid flera evenemang (se 

evenemang).  

En deltagare betonar behovet av att upprätta en 

europeisk handlingsplan även för hjärt- och 

kärlsjukdomar (se idé). 

 

Hälsosamt åldrande 
och motverkande av 
åldrande 

Några deltagare diskuterar idéer om hälsosamt 

åldrande och motverkande av åldrande ur flera olika 

perspektiv. 

Mot bakgrund av Europas åldrande befolkning 

framhåller vissa personer vikten av god hälsa högre 

upp i åldrarna. Här betonas behovet av äldreomsorg 

av hög kvalitet (se idé). I en mycket populär idé som 

fått många kommentarer förespråkas vetenskaplig 

forskning om och teknik för ett långt hälsosamt liv, 

exempelvis föryngrande behandlingar och kliniska 

prövningar. Effektiva rättsliga, budgetmässiga, 

regleringsmässiga och institutionella åtaganden, med 

målet att öka antalet förväntade friska levnadsår i EU, 

anses också vara viktiga (se idé). En person går ännu 
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längre och föreslår kryonik som en möjlighet att skjuta 

upp vården till dess att man hittat ett botemedel, 

genom att frysa människor med obotliga sjukdomar 

(se idé). 

Åtgärder mot åldrande förespråkas också för att 

stimulera den ekonomiska tillväxten mot bakgrund av 

att den förvärvsarbetande befolkningen minskar (se 

idé). 

En person lyfter fram landsbygdsområdenas potential 

som innovationsnav för strategier för hälsosamt 

åldrande, eftersom de i allmänhet i större utsträckning 

befolkas av äldre och kvaliteten på hälso- och 

sjukvården där inte är lika hög som i städerna, vilket 

kräver innovativa lösningar (se idé). En lösning som 

föreslås av en annan bidragslämnare är 

flergenerationsboende med assistans (se idé). 

Ett evenemang i Litauen hade ett intressant 

åldersrelaterat perspektiv där man försökte förstå 

ungas och äldres olika uppfattningar om och attityder 

till hälsofrågor (se evenemang). De två viktigaste 

resultaten av evenemanget var, å ena sidan, vikten av 

informationskampanjer och livslångt lärande om 

hälsofrågor och, å andra sidan, den centrala roll som 

familjen och ömsesidigt stöd spelar vid hälsoproblem. 

 

Medicin 

Deltagarna på plattformarna har ibland olika åsikter 

om det bästa förhållningssättet till medicin. Även om 

diskussionen om medicinska metoder vanligtvis är 

begränsad till ett fåtal deltagare tenderar vissa frågor 

att nå en bredare publik. Så är fallet med behandlingar 

i livets slutskede. En deltagare efterlyser mer 

omfattande insamling av uppgifter om alternativ i livets 

slutskede och erkännande av livstestamenten i hela 

EU (se idé). 

En av idéerna om vård i livets slutskede fokuserar på 

en bättre palliativ vård för cancerpatienter (se idé). 

Utöver stöd för lagstiftning om livets slutskede är en 

annan fråga som ofta diskuteras en avkriminalisering 

av lätta droger för medicinska ändamål. I synnerhet vill 

flera personer att cannabis ska avkriminaliseras för 

medicinska och terapeutiska ändamål (se idéer här 

och här). 

Integrering av naturläkemedel i sjukvården, såsom 

fytoterapi och homeopati, som ett komplement till 

allopatiska (traditionella) läkemedel är föremål för 

omfattande diskussioner på plattformen (se exempel 

på en idé). Dessutom uttrycks behovet av att anta mer 

helhetsbaserade förhållningssätt i vården (se exempel 

på idé). Bidragslämnarna menar också att icke-

medicinska interventioner bevisligen kan gynna 

patienters hälsa och autonomi (se exempel på idé). 

Andra deltagare betonar att det är viktigt att 

sjukvården är evidensbaserad samt att falska nyheter 

när det gäller hälsa bekämpas genom tillgång till 

vetenskaplig information (se exempel på idé). 

 

Åtgärder mot  
covid-19 

Pandemin har gett upphov till intresse och oro för 

hälsan. Detta nämns i många av de idéer som 

publicerats på plattformen. Bristen på hälso- och 

sjukvårdsresurser, vare sig det gäller 

sjukhuspersonal, munskydd eller vaccin, har gett 

upphov till en offentlig debatt om att EU behöver bli 

strategiskt oberoende på hälso- och 

sjukvårdsområdet. Ännu en populär idé gäller 

självförsörjning av viktiga läkemedel (se idé). 

Många deltagare diskuterar effekterna av covid-19 

och anser överlag att det finns ett behov av att 

återställa förtroendet för såväl förnuft och vetenskap 

som för läkarkåren och den förda politiken i syfte att 

motverka den utbredda spridningen av 

missuppfattningar och falska nyheter under pandemin. 

I diskussionerna om covid-19-åtgärder är 

bidragslämnarna på plattformen överens om att alla 

sådana åtgärder inom EU bör genomföras på ett 

evidensbaserat sätt så att det går att ta fram en 

kostnads-nyttoanalys som är så realistisk som möjligt 

(se idé). En deltagare lyfter särskilt fram behovet av att 

inte försumma eller fördröja vården för patienter med 

andra sjukdomar och åkommor som nedprioriterades 
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när sjukvårdsinrättningarna omstrukturerades för 

covid-19-patienter (se idé). I linje med detta 

förespråkas en ökad personalstyrka inom sjukvården 

(se exempel på idé). 

I andra idéer framhävs behovet av att utveckla 

inkluderande strategier för att hantera framtida 

pandemier på EU-nivå och skydda rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättning (se idé). Ett 

förslag som lagts fram är att bedriva forskning om 

covid-19-åtgärdernas effekter på boende och personal 

vid äldreboenden i de olika EU-länderna, för att få en 

förstahandsbild av de äldres erfarenheter av dessa 

åtgärder (se idé). En medborgare efterlyser dessutom 

en utredning av pandemins negativa bieffekter och 

dolda verkningar (se idé).  

Flera deltagare efterlyser också utökat stöd till psykisk 

hälsa för att behandla pandemins sociala och 

ekonomiska konsekvenser, särskilt bland unga (se 

exempel på idéer här och här). Det finns också ett 

antal evenemang kring detta tema, till exempel frågan 

om framtiden för folkhälsan i EU efter coronakrisen (se 

evenemang). 

Diskussionerna om vaccinationsprogrammet visar att 

det finns motstridiga åsikter, från tanken att 

vaccinering bör vara obligatorisk för alla (se exempel 

på idé) till förslag om att alla ska ha frihet att välja om 

de vill vaccinera sig (se exempel på idé). En annan 

bidragslämnare menar att vaccin inte bör vara 

obligatoriskt för ungdomar och att EU inte bör bedriva 

”utpressning” genom att göra det lättare att resa 

mellan olika länder om man vaccinerar sig, och att 

nödvändiga PCR-tester bör tillhandahållas 

kostnadsfritt (se idé). Det föreslås också att EU:s 

medlemsländer bör enas om att erkänna relevanta 

WHO-standarder och nationella dokument som 

intygar nivån av antikroppar (eller 

vaccin/påfyllnadsdos) (se idé). EU:s digitala covidintyg 

diskuteras också i stor utsträckning. Vissa vill att det 

ska avskaffas (se exempel på idé), eftersom de fruktar 

att det kommer att ge upphov till två klasser av 

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

rätten att välja att inte vaccineras (se idé), medan 

andra stöder detta intyg och obligatorisk vaccinering 

som en del av en kollektiv insats för att besegra viruset 

och se till att hälso- och sjukvårdssystemen kan stå 

emot trycket (se exempel på en idé). Ett bidrag tar upp 

förfarandena för inköp av vaccin på EU-nivå och 

efterlyser större öppenhet kring och insyn i avtalen 

med läkemedelsföretagen (se idé). 

Flera efterlyser ökad solidaritet och inrättandet av ett 

globalt partnerskap och global finansiering för att 

bekämpa och utrota sjukdomar världen över och 

menar att EU kan bli världsledande när det gäller att 

bekämpa och övervinna pandemier, cancer och 

hjärtsjukdomar (se idé). En person föreslår att EU-

kommissionen i samarbete med 

Världshälsoorganisationen bör verka för ett 

internationellt avtal som möjliggör global produktion 

och distribution av läkemedel i samband med 

pandemier (se idé) och i ett annat bidrag understryks 

behovet av att vaccinera människor i hela världen för 

att förhindra uppkomsten av nya stammar (se idé). 

Samtidigt föreslås åtgärder för att skydda företagens 

patent, och det påpekas att EU-kommissionen kan 

spela en viktig roll som medlare och ambassadör (se 

idé). 

 

 

Hälsa i en 
digitaliserad tid 

Det har förekommit många diskussioner på 

plattformen om teknikens inverkan på hälso- och 

sjukvården, däribland digitaliseringens negativa 

effekter på människors hälsa, vilka för många utgör 

den digitala revolutionens baksida. 

En grupp tog upp möjligheter och hot i samband med 

den ökade digitaliseringen under de senaste 

årtiondena. Flera idéer ser kompatibilitet mellan samt 

digitalisering och integration av EU:s olika system för 

e-hälsa som ett sätt att skapa interoperabla 

patientjournaler som kan användas i hela EU (se 

exempel på idé). Användningen av artificiell intelligens 

och den centrala roll som data spelar understryks 

generellt av deltagarna (se exempel på idé). Vissa 

bidragslämnare är dock försiktiga och betonar 

sårbarheten hos sådana känsliga uppgifter och 

behovet av att begränsa omfattningen av hälsodata 

såväl nationellt som på EU-nivå (se idé). Till exempel 
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efterlyser en medborgare ett förbud mot nationella 

genomdatabaser på grund av den stora risken för 

kränkningar av rätten till integritet (se idé). 

Samtidigt diskuteras digitalt beroende i större 

utsträckning och det har kommit förslag om en EU-

handlingsplan på det området (se idé). Vissa 

bidragslämnare föreslår också utbildning om digitalt 

beroende i skolorna och informationskampanjer för 

vuxna för att begränsa den digitala interaktionen. 

Frågan om digitalt beroende, i synnerhet 

dataspelsberoende, identifierades också vid ett 

evenemang (se evenemang), med idéer som 

självhjälp online. Ett annat förslag går ut på att 

prioritera finansiering av forskning om motion och 

lyfter, i samband med e-hälsa, fram digitala lösningar 

som hjälper människor att förbli fysiskt aktiva och 

därmed motverkar en rad olika kroniska sjukdomar 

som följer av inaktivitet (se idé). 

 

 

 

Cancervård 

Ett ämne som ofta nämns på plattformen, särskilt 

kopplat till förebyggande åtgärder men även till sociala 

och psykologiska konsekvenser, är cancer (se 

exempel på idé). Även här föreslår deltagarna en 

sammanslagning av resurser för att bekämpa cancer i 

hela EU (se exempel på idé). 

Bidragslämnarna tar upp behovet av samlade insatser 

för tidig diagnos, t.ex. screening, som EU uppmanas 

att stödja (se exempel på idéer här och här). 

När det gäller förebyggande av cancer föreslår en 

bidragslämnare ett förbud mot solarier för att 

förebygga risken att utveckla hudcancer (se idé), 

medan en annan bidragslämnare betonar vikten av 

cancerförebyggande i landsbygdsområden, som 

sällan nås av den typen av informationskampanjer (se 

idé). Vissa deltagare understryker hindret med 

könsstereotyper och stigmatisering när det gäller att 

främja en hälsosam livsstil samt förebyggande 

metoder bland män. De vill att EU ska utveckla riktade 

informationskampanjer, särskilt om förebyggande av 

prostatacancer (se idé). 

 

 

Vårdpersonal 

Deltagarna har tagit upp frågan om arbetsvillkoren 

inom hälso- och sjukvårdssektorn, inte bara i 

förhållande till hälsa, utan även till migration och kön 

(se t.ex. kapitlet om migration). Deltagarna har betonat 

kvinnors insatser inom hälso- och sjukvårdssektorn 

och behovet av att stödja dem genom att investera i 

program för ledarskap och vidareutbildning (se idé). 

I idéerna som rör vårdpersonal belyses de negativa 

arbetsvillkoren i sektorn (se exempel på idé), och i 

allmänhet framförs krav på högre löner och bättre 

arbetsvillkor (se idé). 

Pandemin har också bidragit till att lyfta fram 

vårdpersonalens viktiga roll i samhället, vilket ibland 

har gett upphov till bredare debatter om de nuvarande 

hälso- och sjukvårdssystemens karaktär och de 

privata aktörernas roll, inbegripet privatiseringarnas 

inverkan på arbetsvillkoren (se idé). 

Enligt en idé skulle ett Europaår för frivilligarbetare 

vara en passande hyllning av frivilligarbetarnas 

insatser under covid-19-pandemin (se idé). 

 

Sexuell och 
reproduktiv hälsa 

Efterlysningen av överkomliga och tillgängliga 

preventivmedel för alla kvinnor diskuterades i idéer 

och vid evenemang (se evenemang). I några idéer 

föreslås att kostnadsfria mensskydd ska göras 

tillgängliga på offentliga platser för att bekämpa s.k. 

mensfattigdom (se exempel på idé). Andra bidrag 

innehåller förslag om att sänka eller avskaffa skatten 

på hygienprodukter för kvinnor, till exempel bindor (se 

idé). Dessutom lyfter man fram behovet av mer 
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forskning om kvinnors reproduktiva hälsa och 

utvecklingen av mindre invasiva preventivmedel för 

kvinnor och män (se idé) samt att dagen efter-piller bör 

finnas tillgängliga receptfritt i alla länder. Ståndpunkter 

mot rätten till abort förekommer också på plattformen 

(se idé).  

I bidragen diskuteras behovet av att främja 

sexualundervisning antingen genom en europeisk 

strategi, kampanjer för sexuell hälsa eller genom stöd 

till icke-statliga institutioner som är aktiva i frågan (se 

exempel på idé). 

Vid ett evenemang i Berlin diskuterades 

framtidsutsikterna, men särskilt de etiska frågorna, i 

samband med in vitro-fertilisering (se evenemang). I 

en idé föreslås att man ska inrätta EU-kliniker för 

sexuell hälsa (se idé), medan man i en annan idé 

betonar vikten av att bekämpa HIV (se idé). 

 

 

 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

I de idéer som nyligen lämnades in inom ämnet 

Hälsa upprepades många av de teman som 

noterats tidigare, vilket visar ett fortsatt fokus på de 

frågor som de flesta av deltagarna ser som 

prioriteringar. Inga nya underteman eller teman 

registrerades. 

Deltagarna diskuterade vidare behovet av att anta 

en gemensam ram för förvaltningen av det 

europeiska hälso- och sjukvårdssystemet och att 

främja integreringen av de separata nationella 

hälso- och sjukvårdssystemen (se exempel på idé). 

Vissa deltagare upprepade tanken om en europeisk 

hälsounion (se exempel på idé) och andra 

fokuserade på hälsosuveränitet (se idé). 

Deltagarna betonade också att hälso- och 

sjukvården måste förbli i offentlig regi (se exempel 

på idé).  

I samband med covid-19 framfördes vikten av att 

säkerställa en tillräcklig vaccintäckning (se idé), 

liksom behovet av bättre kriskommunikation och 

krishantering (se idéer här och här).  

Vikten av förebyggande initiativ gav upphov till 

många diskussioner (se exempel på idé), med 

förslag om innovativ teknik (se idé) och användning 

av telemedicin för den del av befolkningen som är 

svåra att nå (se idé) såväl som obligatoriska 

rutinkontroller (se exempel på idé). Dessutom 

belystes farorna med tobak, särskilt från tidig ålder 

(se idé). 

Datainsamlingen var också ett framträdande tema 

där man ville förbättra den medicinska forskningen, 

särskilt för att överbrygga klyftan mellan könen (se 

exempel på idé). Behovet av att förbättra 

hälsokompetensen upprepades också på 

plattformen (se exempel på idé).  
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Figur 11 – Tankekarta: Hälsa, del 1 
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Figur 12 – Tankekarta: Hälsa, del 2 
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Ämnet En starkare ekonomi, social rättvisa och 

sysselsättning gav upphov till totalt 2 195 idéer, 2 099 

kommentarer och 645 evenemang fram till den 9 maj 

2022. Bidragslämnarna betonade vikten av att EU blir 

mer inkluderande och socialt rättvist, särskilt mot 

bakgrund av covid-19-pandemin, och har pekat på 

flera utmaningar som de anser har samband med 

detta, såsom bristande stöd till unga och bristande 

samarbete mellan medlemsländerna. En av de oftast 

föreslagna mekanismerna för att göra EU mer 

inkluderande och socialt rättvist är att garantera en 

medborgarlön i hela EU. Dessutom har 

bidragslämnarna lagt fram olika förslag för att driva på 

den ekonomiska tillväxten i EU genom den 

ekonomiska politiken, varigenom man vill 

vidareutveckla den europeiska inre marknaden, 

fokusera på innovation samt stödja små och 

medelstora företag och strategiska branscher. 

Dessutom anser bidragslämnarna att den gröna och 

den digitala omställningen erbjuder möjligheter att 

höja de europeiska arbetstagarnas kompetens och 

anpassa den till den föränderliga arbetsmarknaden, så 

att den europeiska ekonomin blir konkurrenskraftig 

och mer självförsörjande. I ytterligare en del av 

bidragen påpekas behovet av att motverka avfolkning 

4. En starkare ekonomi, 
social rättvisa  
och sysselsättning  

 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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på landsbygden och kompetensflykt. De olika idéerna 

kan delas in efter följande teman: 

 Ett mer inkluderande, socialt rättvist Europa 

 Ekonomisk återhämtning 

 Innovation – stärkt tillväxt 

 Socialt skydd och social trygghet 

 Beskattning för en rättvis ekonomi 

 En starkare inre marknad 

 Ökad sysselsättning 

 Ifrågasättande av den nuvarande ekonomiska 

modellen 

 Konsumenträttigheter och konsumentskydd 

 

Evenemang 

Flera deltagarevenemang har anordnats på olika 

platser i Europa för att ge medborgarna möjlighet 

uttrycka sina åsikter om EU och sina funderingar 

om framtiden (se exempel på evenemang) I ett 

evenemang deltog studenter i en diskussion om de 

frågor som är prioriterade för dem. På 

sysselsättningsområdet efterlyste de rättvisare 

möjligheter (mellan män och kvinnor och mellan 

generationer) för att förhindra kompetensflykt. De 

förespråkade även ökade investeringar i innovation 

för att stimulera tillväxten, en fördjupad dialog 

mellan generationerna och större delaktighet för att 

undvika alla former av diskriminering. Dessutom 

betonade de värdet av det historiska, konstnärliga 

och kulturella arvet och behovet av bättre 

transportinfrastruktur (se evenemang). 

Vid ett bulgariskt evenemang diskuterades frågorna 

om kompetensflykt och att få unga att stanna i 

mindre befolkade områden i samband med hur man 

kan göra ekonomin rättvisare och mer inkluderande 

och stimulera arbetstillfällen, tillväxt och 

investeringar (se evenemang).  

När det gäller socialpolitiken diskuterade 

deltagarna under en debatt som anordnades av 

Maison de l'Europe i staden Agen utsikterna för ett 

socialt Europa (se evenemang) och sätt att 

överbrygga ojämlikheten för ökad social rättvisa (se 

evenemang). Ämnet ungas utsikter i EU:s 

marknadsekonomi var fokus för ett evenemang för 

studenter (se evenemang).  

Frågan om lönegapet mellan män och kvinnor i 

Cypern undersöktes ingående vid ett evenemang 

(se evenemang). Dessutom diskuterades 

Europeiska socialfonden i samband med de 

förändringar som sker på arbetsmarknaden vid en 

konferens om framtiden för arbetsmarknaden och 

möjligheter inom Europeiska socialfonden som 

anordnades i Zagreb (se evenemang). 

Under ett hybridevenemang tillfrågades europeiska 

arbetsgivare om hur de ska möta framtida 

marknadsekonomiska utmaningar (se evenemang). 

Vid ett evenemang i Ungern diskuterades hur EU:s 

nya gemensamma jordbrukspolitik påverkar 

familjejordbruk (se evenemang). I Spanien 

anordnade Europa Press i samarbete med 

Europaparlamentet en rad evenemang med 

benämningen Framtiden är i dina händer. Vid ett av 

dessa evenemang berördes frågan om 

avfolkningen av landsbygdsområden och utsikterna 

för deras förnyelse (se evenemang).  

Ett mer 
inkluderande, 
socialt rättvist 

Europa 

De flesta idéerna inom detta ämne handlar om att 

bygga upp en inkluderande och socialt rättvis ekonomi 

i Europa. Detta tema tar upp målet att stärka den 

sociala sammanhållningen som ett sätt att skapa en 

stark ekonomi (se idé). En stor del av idéerna inom 

detta tema kräver i allmänhet en utvidgning av den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter (se exempel 

på en mycket populär idé) och en enhetlig EU-strategi 

för social trygghet, från föräldraskap och familj till 

rätten till bostad och pensionspolitik (se exempel på 

evenemang). Andra bidragslämnare diskuterar den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter som en 

kompass för att skapa ett socialt Europa och efterlyser 

ett minimimål på områdena sysselsättning, 

fattigdomsminskning samt utbildning och kompetens 
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(se idé). Vissa bidragslämnare vidhåller att arbetsrätt, 

social trygghet och pensionssystem även 

fortsättningsvis bör förbli varje medlemslands 

behörighet (se idé). 

Flera bidragslämnare på plattformen efterlyser ett mer 

socialt rättvist Europa som skulle kunna uppnås till 

exempel genom införandet av ett index som mäter 

social jämlikhet (se exempel på idé). 

Ett av de underteman som diskuterades mest inom 

detta tema är behovet av att utarbeta 

jämställdhetsstrategier både på institutionell nivå och 

på kultur- och utbildningsnivå (se exempel på idé). Ett 

förslag är att införa könskvotering för ledande 

befattningar i företag (se idé). Det finns särskilt förslag 

på jämställdhetspolitik som rör beslut om 

föräldraledighet (se idé) och lika möjligheter till 

sysselsättning (se idé). I detta sammanhang tog en 

paneldiskussion upp de utmaningar som kvinnliga 

företagare står inför i företagsklimatet, ojämlika löner 

och finansieringsmöjligheter och lyfte fram exempel på 

god praxis på lokal och nationell nivå (se evenemang 

här och här). Kvinnors otrygga anställningar under 

covid-19 togs också upp (se idéer här och här).   

En annan deltagare vill se ökad jämställdhet inom 

arkitektur och byggnadsteknik (se idé). I en idé på 

plattformen förespråkas antagandet av direktivet om 

likabehandling för att säkerställa likabehandling på 

alla områden i livet (se idé). Närliggande idéer har 

framförts som inbegriper åtgärder mot sexuella 

övergrepp och våld i nära relationer, och man 

efterlyser i synnerhet initiativ för att stödja brottsoffren, 

till exempel genom en app (se idé).  

Inom ett annat undertema om att främja ett mer 

inkluderande Europa diskuterade ett stort antal 

bidragslämnare behovet av att underlätta 

inkluderingen av personer med funktionsnedsättning, 

till exempel genom att göra nationella intyg om 

funktionsnedsättning giltiga i hela EU (se idé) och 

förbättra tillgängligheten i turistområden (se idé och 

evenemang). Det finns också stöd för att inrätta ett 

socialt nätverk för personer med funktionsnedsättning 

(se idé). Dessutom fokuserar vissa idéer på 

stadsplanering, med förslag om att offentliga platser 

ska kunna användas för interaktioner mellan olika 

generationer t.ex. i parker och vid kulturcentrum osv. 

(se exempel på idé). Detta var också en av flera idéer 

som lades fram vid ett spanskt evenemang där 

deltagarna uppmuntrades att berätta hur de skulle 

förbättra sin stad om de var borgmästare (se 

evenemang). 

På samma sätt förespråkar en idé hållbar 

stadsplanering för att sätta städer med god livskvalitet 

i centrum för en motståndskraftig och socialt rättvis 

europeisk ekonomi, bland annat genom att främja 

lokala företag och lokala ekonomier, tillgång till 

kollektivtrafik samt god luftkvalitet (se idéer här och 

här). 

Det finns stöd för att hjälpa människor som lever under 

fattigdomsgränsen och för att minska klyftorna (se 

exempel på idé). Ett par idéer belyser också behovet 

av större insatser för att hantera hemlöshet (se 

exempel på idé) och utarbeta integrationsstrategier för 

romska minoriteter (se evenemang här och här), där 

vissa uttryckte mer skeptiska åsikter (se idé).   

I flera idéer diskuteras behovet av att införa rätten att 

inte vara uppkopplad (se exempel på idéer här och 

här). 

I en annan idé förespråkas en förlängd giltighet för 

tredjelandsmedborgares blåkort efter det att deras 

ursprungliga anställning har upphört (se idé). 

 

Ekonomisk 
återhämtning 

Ekonomisk återhämtning är ett av de teman som har 

lett till störst engagemang. Deltagarna på plattformen 

ansåg att den inre marknaden behöver stärkas så att 

dess konkurrenskraft ökar och innovationen 

stimuleras som en väg till återhämtning (se idé). 

Parallellt med detta stöder ett antal deltagare idén om 

ett förnyat socialt kontrakt för Europa för en rättvis 

återhämtning (se idé). För att uppnå en europeisk 

social marknadsekonomi efterlyser en bidragslämnare 

dessutom en stärkt social dialog och stärkta 

kollektivförhandlingar (se idé).  

En grupp kommentarer och idéer på plattformen ger 

uttryck för oro över den ökande statsskulden i EU (se 

exempel på idé och evenemang). I dessa berörs 

Europeiska centralbankens (ECB:s) roll, och man 
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efterlyser en översyn av stabilitets- och tillväxtpaktens 

regler (se idé), lagstiftning om obalanser i 

bytesbalansen m.m. (se exempel på idé). Det framförs 

också förslag om att mer allmänt utöka och stärka 

ECB:s mandat (se idéer här och här). 

Diskussionen kretsade kring EU:s återhämtningsplan, 

där bidragslämnarna lyfte fram den utmaning 

avseende solidaritet som EU-länderna delar och 

diskuterade frågor om aktivering av medel (se 

exempel på idé och evenemang). Samtidigt 

understryker bidragslämnarna behovet av stringens, 

effektivitet och öppenhet i genomförandet av 

återhämtningsplanerna (se exempel på idé). 

Bidragslämnarna har framfört många idéer som 

kretsar kring främjandet av lokal konsumtion och 

produktion, med små och medelstora företag som 

tillväxtmotorer, vilket de ser som avgörande för EU:s 

ekonomiska återhämtning. De framhåller därför 

behovet av att undanröja byråkratiska hinder för 

företag (se exempel på idé och evenemang) och 

förenkla byråkratiska förfaranden för utländska 

nystartade företag (se idé). Deltagarna föreslår också 

att EU-medel bör riktas till små och medelstora företag 

(se exempel på idé). I linje med den allmänna 

tendensen inom detta tema uppmanar många till ökad 

produktionen av varor inom EU, i stället för import (se 

idéer här och här). En bidragslämnare föreslår att 

ursprunget för produkter som säljs online måste anges 

i syfte att främja mer lokal konsumtion (se idé). 

I samband med återhämtningsstrategierna lyfts 

sammanhållning fram som en viktig värdering, i 

kombination med sociala rättigheter på nätet och 

åtgärder för att tillgodose ungas sysselsättningsbehov 

(se evenemang). Till exempel presenteras också 

investeringar i framtida generationer som en strategi 

för att blåsa nytt liv i ekonomin efter covid-19-krisen 

(se idé). 

På samma sätt diskuterar bidragslämnarna, med 

avseende på covid-19, behovet av att finansiera 

framtida beredskapsåtgärder mot pandemier (se 

exempel på idé). I linje med detta rör en idé 

underbemanningen inom hälso- och sjukvården i 

Europa (se idé). Dessutom betonar bidragslämnarna 

vikten av att man avsätter offentliga medel till stöd för 

små tillverkare och näringsidkare för att kompensera 

dem för alla förluster på grund av nedstängningarna 

under pandemin (se idé). 

 Innovation  
– stärkt tillväxt 

Ett stort antal inlägg inom detta ämne 

pekade på innovation som en grundläggande tillgång 

för den europeiska ekonomin. Bidragslämnarna 

föreslår att tillväxten ska stimuleras genom 

investeringar i högteknologisk forskning, kompetens, 

kunskap och expertis (artificiell intelligens, 

blockkedjeteknik, nanoteknik, energilagring, labbodlat 

kött osv.). I vissa idéer diskuteras ett skifte i fråga om 

konkurrens, från minimerade kostnader till maximerad 

kunskap, och att man därigenom skapar möjligheter 

för en europeisk kunskapsekonomi att etablera sig (se 

idéer här och här).  Dessutom pekar flera idéer på 

behovet av tekniskt oberoende, till exempel genom att 

utveckla EU:s kapacitet för tillverkning av hårdvara 

och minska det industriella och kommersiella 

beroendet av länder utanför EU (se exempel på idé).  

De mest återkommande idéerna inom detta tema är 

inriktade på behovet av att stödja små och medelstora 

företag (se exempel på idé) och att stimulera 

entreprenörskap (se idé). Finansiering av nystartade 

företag och små och medelstora företag uppfattas i 

allmänhet som en viktig drivkraft för innovation (se 

exempel på idé). Rent konkret föreslår 

bidragslämnarna stöd till små och medelstora företag 

genom t.ex. en EU-fond som tillhandahåller 

startkapital till sådana företag (se idé) eller en 

handelsplattform på nätet som är avsedd för små och 

medelstora företag i EU (se idé). En annan deltagare 

pekar på exemplet att Kina har utvecklats genom ett 

fint nät av små innovations- och tillväxtnav i 

kombination med gynnsamma administrations- och 

skatteregler, som uppmuntrade till investeringar och 

framväxten av nya företag. Deltagaren vill att EU:s 

politik ska omprövas utifrån sådana exempel (se idé). 

I en idé föreslås dessutom förmånlig beskattning för 

nystartade företag på spetsteknologiska områden (se 

idé).  

En avsevärd del av bidragen belyser även möjligheten 

att starta företag på små europeiska orter och i 

gränsområden (se exempel på en idé och ett 

evenemang) och även att ta tillfället i akt att arbeta på 

distans (se idé). Flera idéer som gäller 

decentralisering och starkare lokalt styre har framförts 

(se idé och evenemang), även i syfte att minska 
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regionala territoriella skillnader och den 

kompetensflykt som många regioner upplever (se 

evenemang). I samma anda har ett evenemang 

anordnats om hur man kan få unga att stanna på 

landsbygden och i mindre orter. På liknande sätt 

diskuterades vid flera evenemang möjligheter att 

utnyttja den lokala utvecklingen i regioner för att främja 

hållbar turism (se evenemang här och här).   

Investeringar i forskning och utbildning anses vara av 

yttersta vikt (se idé och evenemang), med stöd till 

kunskapsutbyte via ett öppet nätverk av laboratorier 

eller en EU-byrå för infrastruktur (se idé). I en populär 

idé uppmanas EU att leva upp till sitt löfte om att 

avsätta 3 % av BNP till forskning och innovation (se 

idé). I ett annat förslag diskuteras en typ av Spotify för 

vetenskap, en tillgänglig databas med modeller för 3D-

utskrift (se idé), e-lärandematerial och 

utbildningsprogram som samlar internationell god 

praxis för yrkesutbildning (se idé). När det gäller 

forskning är ett av förslagen att underlätta patent via 

en patentfond (se idé). Det finns också uppmaningar 

om att inrätta en europeisk hög myndighet för hälsa 

som ska verka för offentlig och privat forskning på 

hälsoområdet (se idé). I syfte att främja innovation 

argumenterar en bidragslämnare dessutom för att 

stödja innovation genom större frihet inom 

standardisering för att minska det rättsliga ansvaret för 

innovativa metoder som erbjuder alternativa lösningar 

(se idé). Det finns många förslag om att främja 

forskning och innovation för att driva på utvecklingen 

av viktig möjliggörande teknik i Europa (se idé). 

Andra idéer visar att den digitala ekonomin ses som 

en förutsättning för innovation och tillväxt. I samband 

med detta diskuteras kryptovalutor (se exempel på 

idé) och lokala digitala valutor som skulle vara 

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

gäller kryptovalutor anser vissa bidragslämnare att det 

behövs lagstiftning för att skydda medborgarna (se 

exempel på idé). 

Innovation och tillväxt diskuteras också i förhållande 

till miljö, klimatförändringar och den gröna 

omställningen (se idé). Idéer om klimatneutralitetsmål 

och den ledande roll som EU skulle kunna inta vad 

gäller att etablera och investera i en (global) grön 

ekonomi finns över hela plattformen (se exempel på 

idé). En bidragslämnare föreslår till exempel att den 

gröna omställningen kompletteras med spårning av 

målen i den industripolitiska planen, med hjälp av 

kvantitativa indikatorer för övervakning av EU:s 

industristrategi i en global jämförelse (se idé). 

Dessutom lyfter en deltagare fram möjligheten att 

använda artificiell intelligens för att förbättra 

energieffektiviteten för företag (se idé).  

I flera idéer diskuteras det praktiska genomförandet av 

den gröna ekonomin, till exempel genom investeringar 

i ekologiskt jordbruk och initiativ inom ramen för Från 

jord till bord-strategin (se idé). Enligt ett annat förslag 

kan smart jordbruksteknik bidra till en grönare 

ekonomi samtidigt som den hjälper till att trygga 

livsmedelsförsörjningen (se idé). 

En bidragslämnare har dock uttryckt att det vid 

genomförandet av den gröna given bör säkerställas att 

EU-medborgarna inte påverkas negativt av de nya 

åtgärderna (se idé). Från ett näringslivsperspektiv har 

flera idéer framförts som gäller åtgärder för att 

uppmuntra och stödja företag till grön omställning (se 

evenemang), till exempel genom att fastställa tydliga 

och bindande mål för specifika sektorer (se idé) och 

samtidigt motverka grönmålningsstrategier (se idé). 

Andra förslag handlar om att stärka rymdfartsindustrin 

som ett sätt att gå i spetsen för innovativ teknik, till 

exempel genom att öka finansieringen av ESA (se 

idéer här och här). 

Socialt skydd och 
social trygghet 

Det vanligaste undertemat, där flera idéer har fått stort 

stöd och många kommentarer, avser en medborgarlön 

för att se till att alla kan delta i samhället (se idéer här 

och här). Vid sidan av en medborgarlön finns det en 

återkommande uppmaning om åtgärder för att hantera 

(ungdoms)arbetslösheten, såsom förbättrade 

kompetensprogram (se exempel på idé) och införande 

av en europeisk arbetslöshetsfond (se idé). 

Ungdomsarbetslösheten tas också upp inom andra 

ämnen. 

En grupp idéer med koppling till detta undertema tar 

upp inkomstklyftor i EU och innehåller förslag om en 

begränsning av löneskillnaderna inom ett och samma 

företag (se exempel på idé). Dessutom efterlyses fler 
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åtgärder generellt för att motverka och förebygga 

fattigdom i Europa (se exempel på idé). En deltagare 

inskärper att finansieringen av sociala förmåner måste 

följa en stark ekonomisk bas (se idé).  

Mot bakgrund av den åldrande befolkningen 

framhåller vissa deltagare behovet av att se till att 

långsiktig hälso- och sjukvård säkerställer äldres 

trygghet och värdighet (se idé) samt av att åtgärda 

social isolering bland äldre (se idé). De vill uppmuntra 

till solidaritet mellan generationer för att förhindra att 

äldre hamnar utanför i samhället (se idé). En deltagare 

vill också överbrygga den digitala klyftan bland äldre 

för att se till att de besitter de färdigheter som krävs för 

att klara av formaliteter inom den offentliga 

förvaltningen och få tillgång till sociala resurser och 

hälsoresurser, allmän information och kulturella 

aktiviteter (se idé). 

Många bidragslämnare diskuterar behovet av en 

samordnad pensionspolitik och samordnade 

pensioner i EU-länderna (se exempel på idé), med 

förslag om att inrätta ett enhetligt pensionssystem för 

personer som bott i olika länder (se exempel på idé). 

Deltagarna föreslår också pensionsreformer (se 

exempel på idé). 

Ett antal idéer tar upp problemet med fattigdom bland 

barn och äldre (se exempel på idé). Kvinnliga 

pensionärer löper större risk att drabbas av fattigdom 

eftersom de normalt tar på sig rollen som 

omsorgsgivare och detta arbete inte återspeglas i 

deras pensioner (se idé). 

Rätten till rimligt prissatta bostäder är ett annat 

undertema med anknytning till social trygghet som 

diskuteras av bidragslämnarna (se exempel på idé). 

En deltagare efterlyser också incitament för att 

motverka den nuvarande demografiska nedgången 

genom en skattelättnad för att minska den 

ekonomiska bördan för unga låginkomstfamiljer (se 

idé). Andra uppmanar mer allmänt EU och dess 

medlemsländer att ta hänsyn till de demografiska 

förändringarna (se exempel på idé) med förslag om att 

inrätta ett organ för detta ändamål (se idé).  

Slutligen finns en grupp idéer om administrativa 

förfaranden, till exempel införandet av ett digitalt 

socialförsäkringskort (gemensamt för EU) och 

överförbara sociala rättigheter för EU-medborgare 

som har bott i flera länder, vilket också diskuterats 

inom andra ämnen på plattformen (se exempel på 

idé). På samma sätt förespråkar en bidragslämnare en 

demokratisk digital euro och en allmän 

medborgarutdelning, som skulle kunna finansieras av 

ECB:s avkastning på obligationer och aktier som 

förvärvas genom dess öppna marknadstransaktioner, 

via digital licensiering eller direktinvesteringar (se idé). 

Beskattning för  
en rättvis  
ekonomi 

Ett viktigt tema är hanteringen av sociala, ekonomiska 

och miljömässiga problem genom skatteregler. 

I ett stort antal idéer förespråkas större skatterättvisa, 

rättvis beskattning och bekämpning av 

skattebedrägerier. Bland förslagen finns åtgärder för 

att bekämpa skatteflykt och införandet av en skatt på 

finansiella transaktioner (se idé). Många deltagare 

lämnar in idéer om hur man kan undvika social 

dumpning genom att harmonisera skatteregler och 

minimilöner i alla medlemsländer (se exempel på idéer 

här och här). En populär idé med många kommentarer 

rör införandet av en minimiskattesats på global nivå 

eller EU-nivå för att komma till rätta med skatteparadis 

(se idé). Det finns även förslag om att verka för 

europeisk konvergens i fråga om direkt beskattning 

(se idé). I en annan idé föreslås en översyn av 

metoden för förteckningen över icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner på skatteområdet (se idé). I många 

bidrag väcks frågan om hur stora teknikföretag och 

digitala storföretag ska beskattas på ett effektivt sätt 

(se exempel på en idé och ett evenemang). 

Ett betydande antal idéer gäller skatteharmonisering 

och en skatteunion för att säkerställa en bättre 

fördelning av välståndet i de europeiska samhällena 

(se exempel på idé). På den digitala plattformen 

framhålls i detta avseende en rad olika möjliga 

beskattningsåtgärder för en inkluderande och rättvis 

ekonomi (se exempel på idé). Idéerna om beskattning 

är för närvarande följande: För det första föreslås 

skatteåtgärder för att främja rättvis konkurrens mellan 

företag, i form av antingen ett gemensamt 

mervärdesskattesystem för e-handel eller ett krav på 
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att företag endast ska betala mervärdesskatt i sina 

hemländer (se idé). För det andra finns idéer om 

beskattning med anknytning till miljön och 

klimatförändringarna, bland annat en 

gränsjusteringsmekanism för koldioxid i EU (se 

exempel på idé) eller en hållbarhetsskatt (se exempel 

på idé). Gemensamma skatter, t.ex. beskattning av 

koldioxidavtryck, ses också som ett sätt att överbrygga 

ojämlikheter mellan EU-länderna och förbättra den 

inre marknadens funktion (se idé). I detta avseende 

har ett evenemang hållits där man diskuterade 

behovet av en reform av EU:s budgetregler som är 

tillämpliga i medlemsländerna för att säkerställa en 

hållbar återhämtning efter covid-19-krisen och säkra 

de offentliga investeringar som krävs för den gröna 

och den digitala omställningen (se evenemang). 

Man uppmanar också till att konsumentvaror ska 

beskattas utifrån produktionsförhållandena 

(arbetskraft, råvaror, löner) för att på så sätt främja 

rättvis handel snarare än frihandel (se exempel på 

idé). Till sist hittar vi diverse andra idéer om 

beskattningsåtgärder, bland annat beskattning för att 

främja jämställdhet, med en uppmaning om att tillåta 

en nollskattesats eller reducerad mervärdesskattesats 

för mensskydd (se idé). 

 

En starkare inre 
marknad 

Ett antal bidrag rör behovet av att ytterligare stärka 

den europeiska inre marknaden genom att fokusera 

på den ekonomiska politiken, med tanke på att 

kommissionens fokus i allt högre grad har flyttats till 

andra politikområden (se exempel på en idé och ett 

evenemang). Många deltagare anser att EU:s inre 

marknad för varor, tjänster, kapital och människor är 

EU:s värdefullaste tillgång (se exempel på idé). 

I vissa bidrag betonas värdet och vikten av att koppla 

samman lokala ekosystem i hela Europa, vilket har lett 

till att olika former av sakkunskap har utvecklats (se 

idé). 

Dessutom pekar många bidrag på möjligheten för EU 

att, mot bakgrund av de kraftigt ökade kostnaderna för 

containertransporter, locka tillbaka multinationella 

fabriker, t.ex. för mikrochipproduktion, som tidigare 

flyttat till asiatiska länder på grund av lägre 

produktionskostnader (se idéer här och här). En 

person efterlyser ekonomisk politik för att attrahera 

globala företag till EU som en del av en europeisk 

företagspolitik med enhetlig beskattning i hela EU (se 

idé). 

I idéerna upprepas genomgående att 

medlemsländerna bör förbättra efterlevnaden av det 

befintliga regelverket på det ekonomiska området 

samt undvika protektionism för att göra den inre 

marknaden mer attraktiv och konkurrenskraftig (se 

exempel på idé). I Andra idéer förespråkas att man 

stärker ECB:s funktioner (se exempel på idé), 

begränsar lobbyintressen i EU (se exempel på idé) 

och stärker sammanlänkningen över gränserna. Det 

finns även förslag om att förbättra förbindelserna med 

landsbygdsområden (se idé). 

Gemensamma skatter, exempelvis beskattning av 

koldioxidavtryck och valuta, ses som ett sätt att 

överbrygga ojämlikheter mellan EU-länderna och 

förbättra den inre marknadens funktion (se idé). I detta 

avseende hölls ett evenemang där man diskuterade 

behovet av en reform av EU:s budgetregler som är 

tillämpliga i medlemsländerna för att säkerställa en 

hållbar återhämtning efter covid-19-krisen och säkra 

de offentliga investeringar som krävs för den gröna 

och den digitala omställningen (se evenemang).  

En deltagare upprepar att reglerna för den inre 

marknaden bör harmoniseras så att den 

gränsöverskridande handeln kan fungera bättre. 

Dessutom bör utsikterna för små och medelstora 

företag att expandera bedömas i enlighet med testet 

för små och medelstora företag för att se till att 

bestämmelserna motsvarar företagarnas och 

medborgarnas verkliga behov (se idé).  

Några idéer tar fasta på turism som en strategisk 

sektor för ekonomins tillväxt i EU (se idé).  

Slutligen väcktes en idé om att det vore ekonomiskt 

fördelaktigt att använda esperanto som ett europeiskt 

språk (se idé).  
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Ökad 
sysselsättning 

När bidragslämnarna diskuterar hur man kan öka 

sysselsättningen dyker en rad frågor upp – från 

behovet av att höja arbetstagarnas kompetens till 

anpassningen till den föränderliga arbetsmarknaden 

och behovet av att ta itu med ungdomsarbetslösheten 

och anpassa sig till de villkor som covid-19-pandemin 

har medfört. 

Bidragslämnarna framhåller vikten av att stödja unga, 

särskilt när det gäller att få tillträde till 

arbetsmarknaden (se exempel på evenemang). 

Ungdomsarbetslösheten är den mest debatterade 

frågan inom detta tema (se exempel på idé), och 

bidragslämnarna hänvisar särskilt till unga som varken 

arbetar eller studerar (se idé). Deltagarna framhåller 

att ingångsjobb sällan är tillgängliga för dem som vill 

in på arbetsmarknaden eftersom sådana jobb 

paradoxalt nog kräver arbetslivserfarenhet (se idé). En 

idé går ut på att man integrerar vissa hårda färdigheter 

i den akademiska läroplanen för att stärka 

arbetsorienterade färdigheter (se idé). 

Karriärutveckling framhålls också, och man efterlyser 

program och åtgärder för att underlätta tillträdet till 

EU:s arbetsmarknad, med praktikplatser i 

medlemsländerna och en digital jobbplattform (se 

exempel på idé). Projektet för 

kompetenshöjningsvägar syftar till att sätta möjligheter 

till utbildning och lärande i centrum för den europeiska 

sociala marknaden (se idé).  

På liknande sätt har flera förslag lämnats på 

plattformen om en anpassning av akademiska 

kvalifikationer till arbetsmarknaden, vilket i sin tur 

skulle förbättra studenternas anställbarhet (se idé). 

För att komma till rätta med bristen på kvalificerad 

arbetskraft och, mer allmänt, bristen på kompetens för 

digitaliseringen av arbetsmarknaden (se idé) föreslår 

en deltagare att det bör bli lättare att erkänna 

utbildning som förvärvats utomlands (se idé). Andra 

idéer, på temat innovation, gäller skapandet av 

arbetstillfällen i linje med den gröna och den digitala 

omställningen (se exempel på idé). 

Å andra sidan understryker deltagarna också att fler 

möjligheter till yrkesmässig utveckling måste erbjudas 

inom tekniska områden, där det krävs mer praktiska 

färdigheter (se idé). I själva verket betonar flera 

deltagare bristen på yrkesutbildning och 

eftergymnasial utbildning samt företagens oförmåga 

att hitta kvalificerad personal till följd av detta (se idé). 

En deltagare vill exempelvis att hantverksarbete lyfts 

fram som ett sätt för yngre generationer att 

återupptäcka grundläggande värderingar, i stället för 

att bara främja jobb inom it-sektorn (se idé). 

Ökad rörlighet för arbetstagare i EU anses vara 

ekonomiskt fördelaktigt (se idé), men detta diskuteras 

dock även mot bakgrund av att det i vissa länder har 

lett till kompetensflykt (se evenemang). Strävan efter 

att skapa anständiga arbetstillfällen på grundval av 

meriter lyfts fram av en deltagare på plattformen (se 

idé).   

När det gäller arbetsvillkor förespråkar deltagarna 

utökat distansarbete och s.k. flexarbete för att minska 

de anställdas pendlingstid och arbetsgivarnas fasta 

kostnader för kontorsinfrastruktur (se idé). Det gör det 

också lättare få ihop livspusslet och kan minska 

avfolkningen av landsbygden (se idé) samt leda till en 

sänkning av skadliga utsläpp genom minskad trafik 

(se idé). Andra förslag handlar om införande av en 

kortare arbetsvecka (se exempel på idé), förbud mot 

obetald praktik, obligatorisk övertid och osäkra 

anställningsavtal (se exempel på idé) samt 

investeringar i barnomsorgsinfrastruktur som gör det 

möjligt att förena privatliv och yrkesliv. 

Slutligen har idén att avskaffa sommartiden utvidgats 

genom att bidragslämnarna diskuterat de ekonomiska 

och sociala fördelarna med detta (se exempel på en 

idé). 

Ifrågasättande av 
den nuvarande 
ekonomiska 
modellen 

Många idéer inom detta tema har som mål att minska 

ojämlikheten i EU:s ekonomier (se exempel på idé). 

Detta anses vara av avgörande betydelse tillsammans 

med strävan att öka balansen i samhället genom 

förstärkt interregionalt samarbete (se idé). 
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Flera deltagare vill införa en förordning om 

diversifiering av försörjningskällorna för råvaror och 

bearbetade produkter till den europeiska industrin, i 

syfte att främja modellen med ”europeisk kapitalism” 

(se idéer här och här).  

I flera bidrag betonas också vikten av att överväga en 

ekonomisk modell som sträcker sig bortom BNP, för 

att arbeta för en inkluderande och rättvis europeisk 

välfärd (se exempel på en idé, ett evenemang och 

ytterligare ett evenemang), med indikatorer för att 

mäta tillväxtkoncept utöver BNP (se evenemang). På 

liknande sätt menar en deltagare att regelverket för 

den inre marknaden bör skapa större incitament för 

företag att engagera sig i samhället och för miljön (se 

idé och evenemang). I en annan idé beskrivs samtidigt 

behovet av att följaktligen anpassa penningpolitiken till 

begreppen miljötaxonomi och social taxonomi (se idé). 

Organisationer inom tredje sektorn förespråkar att en 

del av NextGenerationEU-paketet ska gå till social 

välfärd och territoriell sammanhållning (se idé).  

Det har även kommit förslag om rapportering av hur 

mycket olika transportvanor påverkar 

koldioxidavtrycket, för att öka medvetenheten och 

uppmuntra människor att välja det minst förorenande 

transportsättet (se idé och evenemang). På liknande 

sätt föreslår en deltagare att ett kreditkortssystem för 

koldioxid införs i samband med flygningar i EU för att 

reglera och begränsa flygresor (se idé). 

Inom detta tema diskuteras det nuvarande europeiska 

ekonomiska systemet ur ett mer ideologiskt 

perspektiv. Vissa bidragslämnare föreslår en 

vidareutveckling av kapitalismen och den fria 

marknaden, med ökad intern konkurrens och en 

minskning av regelbördan, antalet subventioner och 

de skattesatser som är alltför höga (se exempel på 

idé). En grupp bidragslämnare kräver att ekonomin 

ska bli mer liberal. De föreslår framför allt att byråkratin 

ska minskas, privilegier ska dras in för EU:s politiker 

och personal (se exempel på idé), skatter ska sänkas 

för låg- och medelklassen samtidigt som 

entreprenörskap och utveckling av små och 

medelstora företag ska stödjas, vilket i sin tur ger 

sysselsättningsmöjligheter (se exempel på idé). 

Andra deltagare strävar tvärtom efter en mer 

människocentrerad ekonomi och lyfter fram de 

upplevda bristerna i den nuvarande ekonomiska 

modellen, såsom avsaknaden av insyn i arbetsvillkor 

och varors ursprung genom hela produktionskedjan 

(se exempel på idé). 

Inom ramen för denna diskussion är en idé inriktad på 

teorin om nerväxt, som ett sätt att upprätta en ny 

balans mellan människor och natur, vilket ställs emot 

okontrollerad tillväxt (se idé). En annan deltagare 

föreslår att man utgår från en modell för den så kallade 

doughnut-ekonomin (se idé). Några personer stöder 

initiativ inom den cirkulära ekonomin (se idéer här och 

här). Fler idéer om den cirkulära ekonomin 

presenteras inom ämnet Klimat och miljö.  

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 

framförde en mängd idéer behovet av självständig 

produktion för att förbättra EU:s ekonomiska 

självförsörjning (se exempel på idé), åtföljt av ett 

starkare skydd av den europeiska märkningen (se 

idé) och ökade importskatter som ett sätt att öka 

EU:s suveränitet (se idé). En ny tanke inom detta 

tema som tagits upp av flera deltagare är strävan 

efter självförsörjning för att uppnå energioberoende 

(se exempel på idé), ofta med hänvisning till den 

energikris som är en följd av de strategiska 

insatserna mot Rysslands invasion av Ukraina (se 

exempel på idé). Detta hör ihop med förslaget om 

en europeisk energiunion (se idé). Tanken om EU:s 

strategiska energiautonomi diskuterades också av 

flera deltagare (se exempel på idé) tillsammans 

med en expertpanel vid ett evenemang i Spanien, i 

förhållande till säkerhet och försvar, energi och miljö 

samt industriomställning (se idé). 

Liksom tidigare diskuterades 

landsbygdsområdenas roll i skapandet av en 

starkare EU-ekonomi i flera av de nyinkomna 

bidragen. Olika idéer belyste problemet med 

avfolkningen av landsbygden (se exempel på idé), 

och många bidragsgivare anser att detta påverkar 

ojämlikheten (se idé). Deltagarna underströk vikten 

av att uppmuntra företag och unga att etablera sig i 

landsbygdsområden genom riktad beskattning och 

minskad byråkrati (se exempel på idé). Det inkom 
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också en uppmaning till ökad finansiering för unga 

jordbrukare (se idé).  

Under den gångna perioden gav temat Socialt 

skydd och social trygghet upphov till en stor mängd 

relaterade idéer, som upprepade de teman som 

beskrivs ovan. I bidragen diskuterades 

pensionsreformer, arbetsveckans längd, 

aktiveringspolitik, åtgärder för att ta itu med de 

särskilda problem som personer med 

funktionsnedsättning ställs inför (se exempel på idé) 

och inkomststödsystem. När det gäller det 

sistnämnda var införandet av en medborgarlön det 

vanligaste förslaget (se exempel på idé), men vissa 

bidragslämnare hade problem med effektiviteten 

hos en sådan åtgärd (se idé).  

I en lång rad idéer diskuterades hur den gröna 

ekonomin bör genomföras och upprätthållas (se 

exempel på idé). En deltagare förespråkade även 

informationskampanjer på EU-nivå för god 

vattenförvaltning (se idé).  
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Figur 13 – Tankekarta: En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, del 1 
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Figur 14 – Tankekarta: En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, del 2 
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Idéer som lagts fram inom ämnet EU i världen omfattar 

en rad olika utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och 

rör allt från handel och andra aspekter av mjuk makt 

till försvar. På det hela taget har de vanligaste temana 

handlat om en starkare närvaro för EU på den globala 

politiska arenan, både sett till grannskapspolitiken och 

i relationerna med länder i till exempel Afrika, 

Stillahavsområdet och Latinamerika. 

Bidragslämnarna på plattformen anser att EU bör bli 

djärvare när det gäller att utöva både mjuk och hård 

makt. Sedan plattformen inrättades har detta ämne 

gett upphov till sammanlagt 3 695 bidrag: 1 448 idéer, 

1 768 kommentarer och 479 evenemang. De olika 

idéerna kan delas in efter följande teman: 

 

 

 

 Övergripande mål för EU:s utrikespolitik 

 Försvar och väpnade styrkor 

 Beslutsfattande 

 Grannskapspolitik och förbindelser med andra 

 EU:s utvidgning 

 Handelspolitik 

 

 

 

 

 

5. EU i världen 

 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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Evenemang 
De senaste evenemang som har anordnats inom 

ämnet EU i världen har i huvudsak påverkats av de 

radikala förändringarna i den geopolitiska kontexten 

efter Rysslands invasion av Ukraina.  

Utbrottet av konflikten ledde till att flera evenemang 

anordnades om EU:s roll samt dess ekonomiska 

och diplomatiska förbindelser med Ukraina och 

Ryssland. Detta var fallet vid ett digitalt evenemang 

i Tyskland, med 64 deltagare (se evenemang), där 

deltagarna frågade ut två EU-företrädare om bland 

annat EU:s utrikespolitiska hållning i den pågående 

konflikten och effekterna av EU:s sanktioner mot 

Ryssland. Vid ett annat digitalt evenemang som 

hölls i Frankrike utbytte deltagarna åsikter med en 

EU-företrädare om sätt att minska EU:s beroende 

av rysk gasförsörjning (se evenemang). Kriget gav 

också upphov till ett förnyat intresse för frågor som 

gemensamt försvar och EU:s utvidgning, vilka 

diskuterades under en del av evenemangen. Vid 

exempelvis en workshop i Polen diskuterades 

framför allt behovet av att främja EU:s utvidgning 

(se evenemang).  

Andra evenemang anordnades också; till exempel 

hölls ett forum i Spanien, som en del av 

konferensen om Europas framtid, rörande 

migration, rasism och förbindelserna mellan EU och 

Afrika (se evenemang). 

Övergripande mål 
för EU:s 
utrikespolitik 

I många bidrag på temat EU i världen finns en önskan 

om att EU ska stärka sin roll som global aktör och bidra 

till global multilateralism samt försvara demokratin och 

använda sin mjuka makt mot framväxten av 

auktoritära styre runt om i världen (se exempel på idé). 

Personerna bakom de flesta av dessa idéer vill se ett 

EU som står mer enat inför globala utmaningar, såsom 

människorättskränkningar och klimatförändringar (se 

exempel på idé). 

Diskussionerna om EU:s roll i världen har framför allt 

kännetecknats av krisen i Afghanistan och krisen i 

Ukraina. Bidragslämnarna framhöll betydelsen av den 

geopolitiska förändring som provocerats fram av att 

USA alltmer dragit sig tillbaka från angelägenheter och 

konflikter utanför landets gränser. Många 

bidragslämnare ser talibanernas återkomst till makten 

som ett misslyckande för väst och som ett tecken på 

att det är på tiden att EU intar en egen roll i 

utrikespolitiska frågor, oberoende av dess strategiska 

allians med USA (se exempel på idé). Denna 

återkommande uppmaning till en enad utrikespolitisk 

hållning är ämnet för flera evenemang (se exempel på 

evenemang). När det gäller den stora krisen vid den 

ukrainska gränsen till Ryssland uppmanar deltagarna 

EU att hjälpa Ukraina (se exempel på idé) och tala 

med en röst mot Rysslands militära hot för att inte 

upprepa tidigare misstag, då ett splittrat EU lämnade 

alltför mycket utrymme till utländska makter, särskilt 

USA, i hanteringen av militära kriser (se exempel på 

idé). När det gäller USA:s roll visar några bidrag, utan 

hänsyn till landets syn på krisen i Ukraina, på en 

känsla av misstro mot EU:s viktigaste allierade (se 

idé). 

Bidragslämnarna anser att EU:s roll förändras i takt 

med den växande oron över klimatnödläget, en 

förskjuten ekonomisk och geopolitisk maktbalans, 

stora utmaningar för multilateralismen och den 

pågående globala kampen mot covid-19 (se exempel 

på ett evenemang och på en idé). Därför anser flera 

bidragslämnare att EU bör bli djärvare när det gäller 

att utöva både mjuk och hård makt (se exempel på 

idéer här och här). 

I fråga om försvaret av de mänskliga rättigheterna rör 

en av de populäraste idéerna inom detta ämne 

behovet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 

för att garantera EU-medborgarnas säkerhet, 

samtidigt som demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättsstatsprincipen och miljöskydd främjas i EU:s 

grannskap och globalt (se idé). En annan idé är att 

stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna i 

klausulerna i de utrikeshandelsavtal som 

undertecknats av EU (se idé). Många idéer stöder en 

feministisk utrikespolitik för EU, både i den meningen 

att EU bör vara kraftfullt i sitt försvar av kvinnors 

rättigheter världen över (se exempel på idé), men 
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också genom en strategi som bygger på positiv fred 

och kulturella värderingar (se idé). 

Bidragslämnarna vill därför se ett ökat samarbete 

mellan medlemsländerna och ett slut på konkurrensen 

mellan medlemsländerna på internationell nivå (se 

idé). Dessutom efterlyser man ett gemensamt 

europeiskt system för vapenexport med strikta regler 

för att se till att vapen som tillverkats i EU inte 

underblåser konflikter runt om i världen och leder till 

brott mot de mänskliga rättigheterna (se idé). 

I de flesta av idéerna efterlyses ett mer enat och 

integrerat EU, vilket skulle stärka EU:s roll som 

världsmakt som står upp för lag och rättvisa och som 

är öppen för samverkan med olika multilaterala 

institutioner, både på global och regional nivå (se 

exempel på idéer här och här), medan andra tvärtom 

vill att EU ska fokusera på sin roll som ekonomisk 

aktör, i linje med den ursprungliga visionen. I detta 

avseende anser man att EU inte bör ta sig an rollen 

som geopolitisk aktör, utan snarare bör hålla sig till sin 

ursprungliga funktion som gemensam ekonomisk 

marknad. Deltagarna anser att EU inte kan utöva en 

politisk roll som global aktör eftersom det inte är en 

suverän stat (se exempel på idé). 

 

Försvar och 
väpnade styrkor 

Ett återkommande och omdiskuterat undertema är 

behovet av att stärka EU:s hårda makt (se exempel på 

evenemang), både genom att öka EU:s 

försvarsbudget (se idé) och genom att stärka den 

europeiska försvarsindustrin för att uppnå strategiskt 

oberoende (se exempel på idé). Deltagarna 

förespråkar också inrättandet av en gemensam 

europeisk armé (se exempel på idé), vilket är en av de 

idéer i ämnet som fått mest stöd, samt integrationen 

av medlemsländernas väpnade styrkor på EU-nivå (se 

exempel på idé). Vissa bidragslämnare erkänner 

befintliga initiativ till förmån för en gemensam 

europeisk militär politik, såsom EU:s strategiska 

kompass för säkerhet och försvar. Särskilt en 

bidragslämnare kräver att större uppmärksamhet 

ägnas åt militärens sociala dimension (dvs. 

arbetsvillkoren inom försvarsmakten – se idé). Vissa 

är dock mer skeptiska till eller helt emot idén om en 

gemensam europeisk armé. En person kräver att idén 

om en europeisk armé inte ska drivas vidare och begär 

att enskilda länders militära investeringar ska riktas 

mot Nato (se idé). 

En del bidragslämnare föreslår också att det inrättas 

mer specialiserade styrkor eller institutioner på EU-

nivå, t.ex. ett europeiskt nationalgarde som ska sättas 

in i nödsituationer, som efter naturkatastrofer (se 

exempel på idé). Andra deltagare vill även utveckla en 

europeisk underrättelsetjänst (se exempel på idé). 

Vissa föreslår också att det ska inrättas en europeisk 

militärakademi (se exempel på idé). När det gäller 

militär utbildning föreslår en deltagare att man ska 

inrätta grundläggande militär utbildning för ungdomar 

i EU (se idé). För vissa bidragslämnare innebär den 

upplevda försvagningen av alliansen mellan EU och 

USA även mer samarbete och samordning i 

utrikespolitiken mellan EU:s medlemsländer (se 

exempel på idé).  

 

 Beslutsfattande 

EU:s beslutsprocess ses ofta som långsam och 

ganska ineffektiv när det gäller att vidta snabba 

åtgärder som svar på en omedelbar utmaning. För att 

komma till rätta med detta problem lägger deltagarna 

fram flera idéer som ska reformera EU:s 

beslutsprocess. 

Bidragslämnarna anser att det är avgörande att EU 

agerar som en stark och enad sammanslutning på den 

internationella politiska arenan för att behålla och 

ytterligare stärka sin roll. För att uppnå detta pekar 

flera deltagare på behovet av en gemensam 

utrikespolitik (se idé). Uppmaningen att stärka EU:s 

förmåga att spela en roll inom utrikes- och 

säkerhetspolitiken var också ämnet för det finska 

offentliga samrådet Europaforum, där Finlands 

nuvarande och framtida roll i Europa och EU 

diskuterades (se evenemang). 
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Många av bidragslämnarna kräver en omprövning av 

regeln om enhällighet. I en rad idéer framhålls att den 

nuvarande regeln om enhällighet gör det möjligt för ett 

enskilt medlemsland att blockera den gemensamma 

utrikespolitiken (se exempel på en idé och ett 

evenemang). Det anses vara problematiskt eftersom 

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

röst i världen. Enligt en idé som lagts fram bör EU 

därför övergå till ett system med absolut majoritet. En 

av de populäraste idéerna på detta tema innehåller en 

detaljerad beskrivning av ett omröstningssystem som 

innebär att en absolut majoritet av medlemsländerna, 

med stöd av en enkel majoritet av 

Europaparlamentets ledamöter, räcker för att EU ska 

kunna vidta verkställande åtgärder och föra en verklig 

och trovärdig utrikespolitik (se idé). I likhet med 

diskussionerna inom ämnet Demokratin i EU nämns 

omröstning med kvalificerad majoritet också som ett 

alternativ till den nuvarande regeln om enhällighet (se 

exempel på idé). 

I ett sista undertema diskuteras Europaparlamentets 

befogenheter. Även om Europaparlamentet redan från 

början har ställt sig bakom den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken och försökt utvidga dess 

tillämpningsområde anser vissa bidragslämnare att 

parlamentet fortfarande bara spelar en perifer roll i 

utformningen av EU:s utrikespolitik. De menar därför 

att det är viktigt att Europaparlamentet ges fler 

utrikespolitiska befogenheter (se exempel på idé). 

Grannskapspolitik 
och förbindelser 
med andra 

Ett undertema rör EU:s diplomatiska representation. 

Bidragslämnarna vill i stora drag att EU-institutionerna 

ska företräda och försvara sina intressen i världen på 

ett synligare sätt (se exempel på idé). De föreslår 

därför att EU-medlemsländernas ambassader ersätts 

av en enda EU-ambassad som företräder och samlar 

alla EU:s medlemsländer. En deltagare menar att 

detta kan uppnås genom en reform av den befintliga 

Europeiska utrikestjänsten (se idé). Detta skulle också 

kunna innebära ett enda EU-medlemskap i alla 

internationella institutioner, såsom Nato (se exempel 

på idé), eller en enda ständig representation i FN:s 

säkerhetsråd (se idé). Andra idéer går ut på att skapa 

ett gemensamt EU-pass för alla EU-medborgare (se 

exempel på idé) och att systematiskt använda EU-

flaggan och Europahymnen i internationella 

sammanhang (se exempel på idé).  

Vid ett evenemang i Polen, med tillhörande idé (se 

evenemang och idé), upprepades den ekonomiska 

betydelsen av handelsförbindelserna mellan 

Storbritannien och EU för både Polen och hela EU, 

även efter brexit. 

Bidragen på detta tema rör särskilt EU:s politiska 

förbindelser med Ryssland och Kina (se exempel på 

evenemang). Bidragslämnarna framhåller behovet av 

att i grunden ompröva EU:s utrikespolitiska strategi 

och menar att EU måste våga kliva fram i linje med 

vad som diskuterats under föregående teman. En 

deltagare menar exempelvis att EU bör öka sin 

maritima närvaro i regionen Indiska oceanen/Stilla 

havet (se idé). Andra bidragslämnare på plattformen 

diskuterar huruvida EU i fråga om Kina bör inta en mer 

enad och hård hållning i sina diplomatiska 

förbindelser, eftersom de båda parterna står långt ifrån 

varandra värderingsmässigt. Man diskuterar även om 

det bör utarbetas en EU-strategi för utländska 

investeringar i syfte att motverka Kinas inflytande 

globalt och särskilt i utvecklingsländer (se idé). 

När det gäller förbindelserna med Ryssland och de 

östeuropeiska länderna har ett evenemang hållits där 

relationerna mellan Tyskland och de baltiska länderna 

debatterades och där det bland annat framfördes krav 

på EU-stöd till oppositionen i Belarus (se evenemang). 

En deltagare vill att EU ska vara mer engagerat i fråga 

om politiska spänningar som uppstår i grannländer 

som Montenegro, Bosnien och Hercegovina och 

Kosovo, eller till och med i dess egna medlemsländer 

som Cypern (se idé). I detta avseende uttryckte 

deltagaren också oro över förbindelserna mellan EU 

och Turkiet samt mellan EU och Serbien. EU 

uppmuntras också att inta en ledande roll i 

fredsprocessen mellan Israel och Palestina (se 

exempel på idé).  

När det gäller EU:s förbindelser med länder utanför 

Europa, särskilt de afrikanska staterna, anser 

bidragslämnarna att partnerskapet bör stärkas och att 

handelsförbindelserna med Afrika bör omarbetas (se 

exempel på evenemang). Andra efterlyser starkare 
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bilaterala partnerskap mellan enskilda medlemsländer 

och afrikanska länder i syfte att hantera 

migrationsfrågor. Denna typ av idéer redovisas mer 

ingående i kapitlet om migration. Det finns också 

uppmaningar om att komma bort från det ekonomiska 

och politiska arvet från forna koloniala system (se idé). 

Även när det gäller förbindelserna med den afrikanska 

kontinenten uppmanar en deltagare EU att fullt ut 

erkänna Somaliland som ett suveränt land (se idé). 

Vissa bidragslämnare efterlyser ett starkare 

partnerskap mellan EU och andra regionala 

multilaterala organisationer, däribland Afrikanska 

unionen, Mercosur och Asean (se exempel på idé). 

 

EU:s utvidgning 

EU:s utvidgning är ett återkommande tema. Relativt 

många deltagare ställer sig bakom idéer om fortsatt 

utvidgning, särskilt på västra Balkan. I ett av de 

populäraste bidragen inom detta ämne förespråkas 

fortsatt EU-utvidgning med integrering av 

partnerländerna på västra Balkan för att säkerställa 

fred och stabilitet i regionen (se idé). Olika evenemang 

har anordnats med diskussioner om EU:s utvidgning 

och västra Balkan (se exempel på evenemang). Vid 

ett ungdomsevenemang i Tyskland begärde 

deltagarna större engagemang från EU:s sida på 

västra Balkan, bland annat som säkerhetsaktör (se 

evenemang). En starkt utvidgningsvänlig hållning 

antogs vid en konferens i Ungern (se evenemang), där 

flera politiker och akademiker betonade vikten av 

utvidgningen på västra Balkan för Europeiska 

unionens framtid. I olika bidrag står den geopolitiska 

aspekten av EU:s utvidgning i fokus (se exempel på 

idé), medan man i andra pekar på att 

anslutningsutsikterna fungerar som drivkraft för 

ekonomiska reformer och stärkandet av 

rättsstatsprincipen i länder som ansöker om EU-

medlemskap (se exempel på idé). Vad gäller kraven 

på EU:s utvidgning på västra Balkan finns det en 

uppmaning om att fullt ut erkänna Kosovo (se exempel 

på idé). Idén att utvidga EU till att omfatta Kosovo ger 

dock upphov till olika kommentarer som starkt 

motsätter sig detta perspektiv på olika grunder. En 

annan deltagare kräver viseringsfri inresa till EU för 

personer från Kosovo (se idé).  

Vissa deltagare motsatte sig utvidgningen av EU, 

även om de var färre än förespråkarna, och betonade 

behovet av att prioritera frågor som rör den nuvarande 

unionen (se exempel på idé). I ett bidrag uppmanas 

EU att sluta betrakta Turkiet som ett kandidatland (se 

idé).  

En bidragslämnare kritiserar i allmänhet den 

tvetydighet som EU visar i sin utvidgningspolitik (se 

idé). Enligt personen i fråga skapar detta frustration 

och instabilitet i kandidatländerna. Hon anser därför 

att EU måste klargöra sin hållning när det gäller 

utvidgningen en gång för alla. 

 

Handelspolitik 

Idéer som rör handel och ekonomiska förbindelser 

diskuteras i mindre utsträckning av deltagarna. Frågan 

om att stärka handelsförbindelserna och 

handelsavtalen mellan EU och andra länder i världen 

nämns dock ofta bland idéer som efterlyser ett 

starkare och aktivt globalt EU. 

I flera bidrag som handlar om EU i världen vill man 

förstärka handelspolitiken och reformera handelsavtal 

i linje med EU:s värden, både när det gäller att 

respektera mänskliga rättigheter och följa miljönormer 

(se exempel på idé). En idé som fått stort stöd är den 

om att reformera EU:s handels- och investeringspolitik 

och ge den globala multilateralismen en nystart, med 

inriktning på att skapa anständiga arbetstillfällen och 

skydda grundläggande och mänskliga rättigheter, 

inbegripet rättigheter för arbetstagare och fackförbund 

(se exempel på idé). I en tysktalande workshop 

diskuterade deltagarna EU:s handelspolitik och dess 

konsekvenser i länder i tredje världen, särskilt när det 

gäller sektorer som kännetecknas av dåliga 

arbetsvillkor, barnarbete och negativa miljöeffekter, 

såsom textilindustrin (se evenemang). 

Vissa bidragslämnare påpekar att hälso- och 

klimatkriserna har visat på begränsningarna med en 

starkt globaliserad och ömsesidigt beroende 

europeisk ekonomi. Bristen på masker under 
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hälsokrisen, problemen med de globala 

leveranskedjorna efter pandemin och den globala 

handelns inverkan på miljön har lett till krav på 

återindustrialisering och ökad lokal produktion (se 

idé). I detta avseende efterlyser många 

bidragslämnare ökad samordning mellan EU:s 

medlemsländer när det gäller hanteringen av risker i 

leveranskedjorna (se exempel på idé). En annan 

deltagare föreslår att en särskild institution ska inrättas 

för att förutse och motverka brist på strategiska 

resurser. Detta skulle kunna ske i form av ett 

europeiskt observationsorgan (se idé). 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

De senaste idéerna inom detta ämne gällde det 

ryska aggressionskriget mot Ukraina och 

underbygger teman från den senaste publicerade 

rapporten. 

I allmänhet innehöll de nya bidragen krav på 

europeiskt stöd till Ukraina, men det förespråkades 

också lösningar för att få ett slut på konflikten (se 

exempel på idé). I detta avseende återspeglade 

bidragen tidvis radikalt olika ståndpunkter. En 

majoritet av bidragslämnarna välkomnade EU:s 

gemensamma utrikespolitiska initiativ (se exempel 

på idé), medan några få kritiserade dem (se 

exempel på idé).  

Farhågor om Rysslands geopolitiska ambitioner i de 

baltiska staterna samt över Rysslands inflytande på 

västra Balkan har också uttryckts (se idé). 

Dessutom har Natos roll ofta nämnts i samband 

med konflikten (se exempel på idé). De ansökningar 

om EU-medlemskap som lämnats in av Ukraina, 

Moldavien och Georgien till följd av Rysslands 

angrepp mot Ukraina har föranlett ännu fler 

diskussioner om EU:s utvidgning på plattformen, 

där vissa var mer positiva till utvidgning, medan 

andra förespråkade en betydligt måttligare 

utvidgningspolitik (se exempel på idé).  

Konflikten har gjort EU:s roll när det gäller skyddet 

av mänskliga rättigheter och demokratier världen 

över till en ännu mer central fråga. Olika 

bidragslämnare uppgav att det är viktigt att 

upprätthålla diplomatiska förbindelser med andra 

demokratier runt om i världen, vilkas suveränitet 

hotas av autokratiska stater, som Taiwan (se idé). I 

andra bidrag diskuterades i stället vilken typ av 

förbindelser EU har med illiberala stater som Iran, 

Kina och Turkiet (se exempel på idé), och det 

framfördes krav på ökad dialog och fördjupat 

ekonomiskt samarbete med sådana stater. 
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Figur 15 – Tankekarta: EU i världen, del 1 
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Figur 16 – Tankekarta: EU i världen, del 2 
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Ämnet Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, 

säkerhet har gett upphov till totalt 5 351 bidrag (1 768 

idéer, 2 910 kommentarer och 673 evenemang). 

Bidragslämnarna för fram idéer om jämlikhet och en 

rad olika rättigheter och friheter, så som hbtqi och 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt inkludering 

av personer med funktionsnedsättning, och diskuterar 

konceptet europeiska värden som en vägledande 

princip. Med tanke på mångfalden av åsikter på 

plattformen har andra bidragslämnare efterlyst respekt 

för mer konservativa åsikter, ofta kopplade till skyddet 

av religiösa värden. I ett annat viktigt tema inom detta 

ämne diskuteras behovet av att upprätthålla och 

försvara rättsstatsprincipen med avseende på vad 

som beskrivs som ”farorna med framväxten av 

illiberala demokratier” inom EU och behovet av att 

stärka EU:s demokratiska värden. I nyligen inlämnade 

bidrag har man diskuterat kriget i Ukraina och EU:s 

6. Värden och 
rättigheter, 
rättsstatsprincipen, 
säkerhet 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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behov av att öka sin militära kapacitet. Bidragen 

omfattar följande teman: 

 Rättigheter och friheter 

 Ett inkluderande samhälle 

 Skydda rättsstatsprincipen 

 Säkerhet 

 EU:s värden 

 Lobbyverksamhet och korruption 

 

 

 

Evenemang 
När det gäller ämnet Värden, rättigheter, 

rättsstatsprincipen och säkerhet diskuterades EU:s 

värden under ett rundabordsevenemang i Frankrike 

(se evenemanget). Utmaningarna till följd av EU:s 

kulturella och språkliga mångfald behandlades på 

samma sätt vid en tysk konferens som anordnades 

i samarbete med minoriteter i det tysk-danska 

gränsområdet, med särskilt fokus på minoriteters 

värde och relevans i samhället (se evenemanget). 

Politik för ett inkluderande samhälle, jämställdhet, 

antirasism (se evenemanget) och för att bekämpa 

hbtqi-fobi var de vanligaste temana i de evenemang 

som anordnades under ämnet, särskilt i Grekland, 

Italien, Frankrike och Belgien. I Danmark tog 

evenemangen om värden och rättigheter främst 

formen av reseworkshoppar för att engagera 

ungdomar på flera gymnasier i hela landet (se 

evenemanget). 

Könsbaserad diskriminering och könsrelaterat våld 

diskuterades ingående under ett onlineevenemang 

som rörde grundläggande orsaker, förebyggande 

och åtgärder mot övergrepp (se evenemanget). I 

samband med den internationella dagen för 

kvinnors rättigheter anordnades ett evenemang för 

att diskutera politiska åtgärder för att öka 

jämställdheten (se exempel på evenemang). 

Medan ett studentevenemang hanterade våld i 

hemmet och könsrelaterat våld (se evenemang). 

Mer nyligen diskuterade man vid vissa evenemang 

frågor om säkerhet och försvar, som berörde den 

ryska invasionen i Ukraina. Vid ett evenemang 

diskuterades särskilt konsekvenserna av kriget i 

Ukraina för EU:s säkerhet och försvar (se 

evenemang), medan ett annat handlade om 

utsikterna till att uppnå strategiskt självstyre (se 

evenemang). 

 

Rättigheter och 
friheter 

Temat rättigheter och friheter är av stor betydelse, 

särskilt på grund av de många olika typer av rättigheter 

och friheter som bidragslämnarna tagit upp. 

En stor grupp idéer om rättigheter och friheter tar upp 

skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i 

allmänhet (se exempel på idé). En av de idéerna på 

detta område som fått mest stöd är att stärka 

verkställbarheten av olika människorättsinstrument i 

EU:s rättssystem (se idé), medan andra ser ett behov 

av en uppdatering av de mänskliga rättigheterna för att 

passa dagens och framtidens samhällsverklighet (se 

exempel på idé). 

De olika typerna av mänskliga rättigheter berörs, såväl 

ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga som 

politiska rättigheter. Vissa deltagare uppmärksammar 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid de 

europeiska gränserna vilket vissa bidragslämnare 

reagerar på genom att fördöma människosmugglare 

(se exempel på idé).  

Medborgerliga och politiska rättigheter tas ofta upp 

inom ramen för detta ämne på plattformen varvid 

rätten till integritet och yttrandefrihet är vanligast bland 

bidragen (se exempel på idé). Eftersom ett stort antal 

bidrag rör rätten att inte utsättas för diskriminering förs 

de samman under det separata temat om ett samhälle 

för alla. 

Mot bakgrund av vårt föränderliga samhälle fokuserar 

en rad olika bidrag på frågor som rör rättigheter och 

friheter i samband med den digitala omställningen, 

särskilt när det gäller rätten till integritet. Detta 

undertema diskuteras också inom ramen för ämnet 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159888?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156355?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/162691?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159919?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/147775?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156487?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/143914?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/148897?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433?toggle_translations=true?locale=sv


 

© Kantar Public 2022  68 

digital omställning. EU:s allmänna 

dataskyddsförordning ses som avgörande för att 

förhindra att företag säljer personuppgifter (se idé). 

Bidragslämnarna tar i regel upp behovet av lagstiftning 

och verktyg som kan hantera integritetsproblem 

kopplade till internet, sociala medier och ny teknik (se 

idé). Det finns uppmaningar om begränsningar av 

användningen av biometriska uppgifter i 

övervakningssyfte (se idé) och om insamling och 

utbyte av personuppgifter mer generellt sett (se 

exempel på idé). Bidragslämnarna konstaterar i själva 

verket att digital övervakning genom teknikjättars 

insamling av personuppgifter utgör ett betydande hot 

mot medborgarnas värdighet, oberoende och 

integritet. De efterlyser därför utökade bestämmelser 

och åtgärder för uppgiftsskydd (se idé). Detta tas 

också upp mot bakgrund av det uttalade behovet av 

ökad reglering vad avser artificiell intelligens (se idé). 

En annan grupp idéer tar upp yttrandefriheten och 

begränsningar av denna frihet. När det gäller att 

säkerställa yttrandefriheten i fråga om press och 

sociala medier har vissa bidragslämnare uttryckt oro 

över att den äventyras eftersom innehåll tas bort från 

plattformarna (se exempel på idé). 

Andra idéer tar upp begränsningarna av 

yttrandefriheten, till exempel i vilken utsträckning 

onlineinnehåll bör regleras och hur detta påverkar 

yttrandefriheten, och vissa medborgare stöder idén 

om att inrätta en enhetlig europeisk digital ram (se 

evenemang). Falska nyheter anses till exempel utgöra 

ett hot mot grundläggande demokratiska värden (se 

evenemang). Begreppet hatpropaganda tas ofta upp 

vilket pekar på behovet av att ta itu med denna fråga 

och öka skyddet för offer för hatpropaganda (exempel 

på idé och evenemang) och hatbrott (se evenemang). 

Ett undertema rör ekonomiska och sociala rättigheter, 

vilket också tas upp inom ramen för ämnet En starkare 

ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, såsom 

rätten till bostad (se exempel på idé), säkerställande 

av balansen mellan arbete och privatliv (se exempel 

på evenemang), social trygghet i fråga om livsmedel 

(se idé). Vissa bidragslämnare kräver en uppdatering 

av de mänskliga rättigheterna i detta avseende (se 

idé) eller till och med att göra sociala rättigheter 

verkställbara (se idé). 

När det gäller rättigheter för ett visst 

befolkningssegment förespråkar man inom flera idéer 

barns rättigheter och pekar på behovet av att stärka 

skyddet av barn i lagstiftning och politik (se exempel 

på idé). 

Mot bakgrund av den grundläggande rätten att 

respektera kulturell, religiös och språklig mångfald är 

en allmänt erkänd idé på plattformen en begäran om 

att Europeiska unionen ska erkänna Esperanto som 

ett av de europeiska medborgarnas språk (se exempel 

på idé).  

I andra bidrag framhålls behovet av att covid-19-

åtgärderna hävs så snart effekterna av pandemin gör 

det möjligt, så att man kan återgå till normala 

förhållanden och återupprätta medborgarnas friheter 

(se idé). Bland annat uppmanar man till att förhindra 

diskriminering av dem som valt att inte vaccinera sig 

eller att testa sig regelbundet för att få tillgång till 

grundläggande tjänster (se exempel på idé). Frågor 

som rör vaccinering mot covid-19 behandlas mer 

ingående under ämnet Hälsa. 

I vissa bidrag uppmanas EU att ligga i framkant när 

det gäller att skydda djurs rättigheter (se idé), till 

exempel genom att införa en ”djurlicens” (se idé). 

Bidragslämnare anser att det fortfarande förekommer 

kränkande och grym behandling inom jordbruks- och 

köttindustrin, trots att djur erkänns som kännande 

varelser i EU-fördragen (se exempel på idé). 

Andra fokuserar särskilt på rättsliga frågor och 

konsekvenserna av rörligheten inom EU, diskuterar 

behovet av att underlätta förfarandena, till exempel 

när det gäller handläggningen av arv (se idé), dödsfall 

(se idé) och föreslår att medlemsländernas register 

över makars förmögenhetsförhållanden och 

registrerade partnerskap bör vara sammankopplade 

(se idé). Under ett öppet webbinarium diskuterade 

deltagarna processuella rättigheter i straffrättsliga 

förfaranden runt om i EU (se evenemang). 

Vissa deltagare efterlyser rätten att självmedicinera 

med cannabis (se exempel på idé) och diskuterar 

avkriminalisering och legalisering av narkotika 

generellt (se exempel på idé). Den här frågan tas 

också upp under ämnet Hälsa. 
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Vissa föreslår att kontantbetalningsalternativ ska 

erkännas som en demokratisk rättighet (se exempel 

på idé). 

Ett inkluderande 
samhälle 

I olika bidrag efterlyser man större ansträngningar för 

att skapa ett samhälle för alla och man tar upp frågor 

som frihet, diskriminering och jämlikhet. Den 

övervägande delen av bidragen inom detta tema 

handlar om idéer som rör jämställdhet, bland annat 

finns det en idé om denna fråga som fått mycket starkt 

stöd (se idé och exempel på evenemang), samt om 

kvinnors egenmakt (se evenemang). Liknande förslag 

handlar om ett ökat antal kvinnor på poster som 

politiska och ekonomiska beslutsfattare (se exempel 

på idé). Jämställdhet diskuteras också i stor 

utsträckning med avseende på att uppnå lika lön (se 

exempel på idé) samt vad gäller utbildning ända från 

barndomen (se idé). En uppmaning till en 

genusbaserad strategi för traditionellt sett mer 

mansdominerade sektorer, såsom naturvetenskap, 

teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i syfte att 

minska ojämlikheten mellan könen förekommer också 

inom andra ämnen. 

När det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter är 

medborgarna splittrade. I en grupp bidrag understryks 

vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

som grundläggande medel för att uppnå jämställdhet 

och få ett slut på könsrelaterat våld, inbegripet rätten 

till abort (se exempel på idé). I andra bidrag 

förespråkar man däremot skyddet av värdighet och 

rätten till liv genom att stoppa finansieringen av EU:s 

forskning, utvecklingsbistånd och folkhälsa, som 

anses främja förstörelse av mänskliga embryon (se 

idé). Utöver abort diskuteras inom ramen för idéer som 

rör sexuella och reproduktiva rättigheter behovet av att 

vidta effektiva åtgärder för att motverka ökat 

könsrelaterat våld (se exempel på idé och 

evenemang), och det föreslås också att man tar itu 

med manliga stereotyper (se idé) och motverkar 

hämndporr och trakasserier på nätet (se evenemang). 

Ett annat tema som har fått många bidrag är behovet 

av att ytterligare främja inkludering av personer med 

funktionsnedsättning, till exempel personer som 

drabbats av trisomi 21 (se idé). Bidragslämnarna 

efterlyser en integrering av personer med 

funktionsnedsättning i de nationella författningarna (se 

idé och evenemang) samt strategier för att främja 

anställning av personer med funktionsnedsättning (se 

idé) och utbildning för att öka medvetenheten om 

funktionsnedsättningar för alla anställda (se idé). På 

samma sätt förespråkar man i en idé att utbilda lärare 

om hur elever med funktionsnedsättning kan 

integreras i lektionerna (se idé). Andra förslag handlar 

bl.a. om att i) avlägsnande av hinder för personer med 

funktionsnedsättning, genom att göra produkter och 

tjänster mer tillgängliga (se idé och evenemang), ii) 

tillräckligt skydd av deras mänskliga rättigheter (se 

idé), och iii) bekämpning av diskriminering mot 

personer med psykisk funktionsnedsättning (se idé). I 

ett evenemang som fått många kommentarer och, där 

deltagarna lämnat sina godkännanden i 

kommentarsfältet, efterlyser man också att personer 

med Downs syndrom inkluderas liksom 

lagstiftningsinitiativ till stöd för dem (se evenemang) 

för att öka deras synlighet och deltagande på alla 

nivåer i samhället (se idé). 

Vissa bidragslämnare upplever att kvinnors, hbtqi-

minoriteters och mänskliga rättigheter angrips i vissa 

medlemsländer (se exempel på idé och idé). Många 

deltagare vill att hbtqi-personer ska skyddas och att 

samkönade äktenskap ska erkännas i EU:s 

medlemsländer (se exempel på idé och idé) och att 

hbtqi-föräldraskap ska tillåtas (se idé). Ett seminarium 

handlade om integreringen av hbtqi-personers 

rättigheter inom ramen för olika ämnen (se 

evenemang). I en annan idé föreslås att man inför 

begreppet diskriminering på flera grunder, dvs. 

diskriminering på två eller flera grunder, och att man 

vidtar konkreta åtgärder för att bekämpa sådan 

diskriminering (se idé). 

Med tanke på att de europeiska samhällena åldras har 

uppmaningar att motverka åldersdiskriminering 

lämnats in till plattformen (se idé). Ett evenemang hölls 

också för att utreda konsekvenserna av de 

demografiska förändringarna på samhällets 

strukturella grundvalar (se evenemang). 
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Ett par evenemang har också uppmärksammat frågan 

om nationella och etniska minoriteters rättigheter (se 

exempel på idé och evenemang), inklusive den 

romska befolkningsgruppen (se exempel på idé, 

evenemang och evenemang). På samma sätt kräver 

vissa idéer en EU-förordning för att europeiska 

minoriteters språkrättigheter ska kunna säkerställas 

(se exempel på idé). En mycket välkommen idé kräver 

att katalanska ska bli ett officiellt EU-språk (se idé).  

Reflektionerna om inkluderande kommunikation inom 

kommissionen diskuterades, och deltagarna 

påpekade att EU-medborgarna bör känna sig fria att 

fira religiösa högtider om man ska undvika att de 

känner sig utsatta för omvänd diskriminering (se idé, 

idé och evenemang). 

När det gäller utsikterna för ett diversifierat och 

inkluderande Europa diskuterar bidragslämnarna 

behovet av en framgångsrik integrationspolitik, 

eftersom vissa framhåller att underlåtenhet att 

genomföra en effektiv integrationspolitik för invandrare 

skapar spänningar i de europeiska samhällena och 

därmed sammanhängande säkerhetsrisker (se idé). 

 

Skydda 
rättsstatsprincipen 

Behovet av att upprätthålla rättsstatsprincipen och 

respekten för demokratiska värden är ett ofta 

återkommande tema (se exempel på idé). I bidragen 

erkänns dessa som grundvalar för Europeiska 

unionen (se idé och idé). De flesta bidragen tar upp 

interna aspekter när det gäller rättsstatsprincipen, 

men externa aspekter omfattas också, med 

uppmaningar till EU att inta en hårdare hållning 

gentemot tredjeländer, såsom Ryssland och Kina. 

En av de idéer på detta område som fått mest stöd 

kräver en översynsmekanism för demokrati, 

rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter (se 

idé). Rättsstatens betydelse för den inre marknadens 

funktion betonas också (se idé). Tanken på att 

fastställa en gemensam vision för att skydda dess 

värden och institutioner är därför utbredd över hela 

plattformen (se exempel på idé). 

Många deltagare är oroade över respekten för EU:s 

värden och rättsstatsprincipen inom EU (se exempel 

på idé och idé), några nämner specifikt Ungern (se 

exempel på idé) och Polen (se exempel på idé och 

idé), i synnerhet. En idé som fått stort stöd visar att 

demokratin och rättsstatsprincipen bör upprätthållas 

av alla medlemsländer utan att man använder sig av 

dubbla måttstockar (se idé).  

Mot bakgrund av dessa upplevda hot mot 

rättsstatsprincipen föreslår bidragslämnarna olika 

strategier för att motverka överträdelser: i) minska 

bidragen till länderna, ii) avskaffa deras rösträtt i rådet 

(se exempel på idé), iii) använda 

budgetskyddsmekanismer kopplade till 

rättsstatsprincipen (se idé), iv) se över artikel 7 för att 

göra det lättare att bestraffa regeringar som bryter mot 

EU:s värden (se idé), v) införa en mekanism som gör 

det möjligt för medlemsländerna att utvisas om de 

bryter mot den demokratiska rättsstatsprincipen (se 

idé), och vi) inrätta en övervakare såsom Europeiska 

unionens domstol för att skydda demokratin och 

rättsstatsprincipen i EU (se idé). 

Ett antal idéer för att säkerställa rättsstatsprincipen vid 

sidan av andra EU-värden föreslås också. I några av 

dem föreslår man stöd till det civila samhällets 

organisationer som ett sätt att stärka och upprätthålla 

den demokratiska rättsstatsprincipen (se idé och idé). 

En bidragslämnare har tagit upp en närbesläktad idé 

om att genomföra en EU-strategi för det civila 

samhällets organisationer så att de kan verka fritt och 

bidra till att upprätthålla europeiska värden (se idé). 

Den mest utbredda idén kräver dock att regeln om 

enhällighet avskaffas för att säkerställa att 

medlemsländer som inte har anpassat sig till 

rättsstatsprincipen inte kan blockera beslutsfattandet i 

EU (se exempel på idé).  

Skyddet av press- och mediefriheten anses vara 

kopplat till skyddet av rättsstatsprincipen och EU:s 

värden i förlängningen. Detta var ämnet för en 

deltagandeorienterad workshop, och behovet av att 

öka insynen i mediemångfald och säkerställa ett bättre 

skydd för journalister var centrala resultat (se 

evenemang). Ökad insyn och större delaktighet för 

medborgarna i EU:s beslutsprocess stöds också (se 

idé).  
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Den övervägande andelen idéer pekar på farhågor 

kring kränkningar av rättsstatsprincipen, men en 

annan del av idéerna har ett annat perspektiv, där EU 

anses inkräkta på medlemsländernas konstitutioner 

på ett auktoritärt sätt (se exempel på idé). På 

plattformen förekommer det uppmaningar att ompröva 

EU-domstolens behörighet att förhindra konflikter med 

nationella konstitutionella jurisdiktioner (se exempel 

på idé och evenemang). En bidragslämnare anser till 

exempel att det råder demokrati så länge folklig 

suveränitet respekteras (se idé). På samma sätt 

hävdar andra att vetorätten utövas som ett politiskt 

verktyg enligt fördragen och att det är 

medlemsländerna som har befogenhet att försvara 

gränserna och bevara den kristna religionen, kulturen 

och ett homogent samhälle (se idé). 

 

Säkerhet 

Säkerhetsfrågan diskuteras brett inom ramen för 

andra ämnen såsom EU i världen, och den 

förekommer därför mindre ofta som ett tema inom 

ämnet Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och 

säkerhet. En av de mest kommenterade idéerna inom 

ramen för detta ämne är dock ett förslag om att skapa 

en EU-armé (se idé) för att bättre skydda 

medlemsländerna mot fientliga utländska aktörer (se 

exempel på evenemang). Dessutom hävdar 

deltagarna att det skulle vara fördelaktigt att 

centralisera EU:s säkerhet, både när det gäller 

kostnader och med tanke på de nationella arméernas 

minskande betydelse runt om i Europa, på grund av 

att EU-medborgarna har svagare lojalitet när det gäller 

att försvara sin egen stat (se idé). I kommentarsfälten 

till dessa idéer ifrågasätter dock flera deltagare 

förslaget och kommenterar framför allt de politiska 

konsekvenserna och förhållandet mellan EU:s försvar 

och de nationella försvaren. Därför förespråkar en 

deltagare integration och interoperabilitet mellan 

nationella arméer (se idé).  

Bidragslämnarna diskuterar också utrikespolitikens 

framtid och hur den kan ändras för att se till att Europa 

fyller en internationell roll (se evenemang), och 

uppmanar även EU att ompröva sina prioriteringar 

med avseende på sina säkerhetsmål, mot bakgrund 

av frågor som sträcker sig från migrationskrisen till 

Afghanistan och till det hot som Kina utgör mot Asien 

och Stillahavsområdet (se idé). Med tanke på de icke-

traditionella militaristiska utmaningar som man 

försöker skapa säkerhet mot, såsom terrorism, 

kriminella organisationers verksamhet och oreglerad 

invandring, hävdar en deltagare att dessa inte kan 

lösas enbart genom traditionella militära strategier, 

eftersom de kräver säkerhetsåtgärder som fastställs 

genom diplomati, medling och social sammanhållning 

(se idé). Energitrygghet (se idé) och målet att minska 

beroendet för att stärka Europeiska unionens 

geopolitiska försvarskapacitet är ett viktigt exempel 

(se idé). I debatterna på plattformen deltog såväl 

pacifister som främjar defensiva strategier, som 

personer som hävdar att det krävs militariserad 

säkerhet när vi ställs inför supermakter som Kina och 

Ryssland (se idé). Vissa deltagare anser att EU inte 

bör ta itu med försvarsfrågor och att det är bättre för 

medlemsländerna att försvara sig med stöd av Nato 

(se idé).  

Många på plattformen är bekymrade över säkerheten 

när det gäller Ryssland, exempelvis hotet om 

desinformation och Rysslands inflytande och 

påverkan på europeiska länder (se idé och 

evenemang) och många uttrycker åsikter om behovet 

av att utveckla en gemensam politik (se idé).  

I diskussionen om den inre säkerheten i EU tar vissa 

bidragslämnare upp behovet av att bekämpa olika 

typer av hot, såsom it-angrepp genom förbättrad 

samordning inom cybersäkerhet (se idé) och de 

många olika formerna av terrorism med samordnade 

program för terrorismbekämpning (se exempel på 

evenemang). Dessutom betonas vikten av att 

förebygga radikalisering och polarisering i de 

europeiska samhällena, till exempel genom att inrätta 

ett nätverk för kunskapsspridning om radikalisering i 

syfte att utbyta bästa praxis (se idé och idé). 

EU-samordning föreslås också för polisstyrkor för att 

säkerställa jämlikhet och enhetligt arbete i alla 

medlemsländer (se idé). I detta avseende har 

deltagarna föreslagit att man ska införa ett 

Erasmusprogram för militär och polisiär verksamhet 

för att stärka lojaliteten gentemot EU och underlätta 
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utbytet av god praxis (se idé och idé). Liknande idéer 

diskuteras också under ämnet EU i världen. 

En sista kategori idéer på plattformen syftar till att 

underlätta lagföring och brottsbekämpning över 

nationsgränserna (se exempel på idé och idé), till 

exempel genom att anta en enhetlig strafflag (se idé). 

Mot bakgrund av den fria rörligheten i EU stöder vissa 

inrättandet av en europeisk byrå för att stärka 

samarbetet mellan medlemsländerna i kampen mot 

terrorism och organiserad brottslighet (se idé och idé). 

En deltagare noterar också faran med olaglig 

vapenförsäljning (se idé). Vissa deltagare föreslår 

även en förstärkning av Europol, den befintliga EU-

myndighet som finns för att bekämpa internationell 

brottslighet och terrorism (se idé). 

 

 

EU:s värden 

Vikten och den centrala betydelsen av att upprätthålla 

europeiska värden upprepas ofta på plattformen (se 

exempel på idé). I ett antal idéer på plattformen 

diskuteras det vad det innebär att vara europé och de 

värden som EU bör stå för och främja (se exempel på 

idé och evenemang). Flera deltagare nämner särskilt 

principerna om människans värdighet, frihet, 

jämlikhet, demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter, pluralism, rättvisa, solidaritet (se 

evenemang) och jämställdhet som ingående delar i 

EU:s värdesystem, och anser att de bör vara 

vägledande för unionens politik. Ett förslag som får 

mycket stöd går ut på att införa en översynsmekanism 

för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande 

rättigheter i EU (se idé). Medborgarna hänvisar också 

till de gemensamma rötter och heterogena särdrag 

som kännetecknar varje medlemsland (se exempel på 

idé och idé). 

Några bidragslämnare tar också upp behovet av en 

europeisk konstitution för att tydligt fastställa en 

uppsättning europeiska värden som måste 

respekteras i EU (se exempel på idé).  

En rad diskussioner fokuserar på religionens och de 

religiösa värderingarnas plats i Europa med 

diskussioner om kristna värdens roll och behovet av 

att skydda dem (se idé och evenemang), men 

efterlyser också respekt för kulturell och religiös 

mångfald i Europa (se idé). Med avseende på 

kristendom utforskade ett evenemang hur 

östeuropeiska länder förenar offentliga religiösa 

uttryck med tolerans mot andra religioner och 

trosuppfattningar (se evenemang). Religionen och 

dess relevans i dagens EU togs upp vid ett 

interreligiöst möte i Dublin (se evenemang). På 

samma sätt hävdar deltagarna att alltmer splittrande 

etiska frågor bör hanteras genom interreligiösa 

dialoger och interkulturella perspektiv (se exempel på 

idé).  

På senare tid har man också tagit upp frågan om 

antisemitism som ett stort hot mot medborgare från 

judiska samfund i många länder, där angreppen och 

våldet har ökat (se idé). 

 

Lobbyverksamhet 
och korruption 

Precis som inom ramen för ämnet Demokratin i EU 

fokuserar vissa bidragslämnare på frågor som rör 

lobbyverksamhet och korruption. Det finns förslag om 

att förbättra regleringen av och insynen i privata 

intressenters lobbyverksamhet (se idé) och begränsa 

dess inflytande på EU:s politik (se exempel på idé). 

Andra deltagare diskuterar hur man kan bekämpa 

korruption inom EU:s institutioner och användningen 

av EU-medel samt skyddet av visselblåsare (se 

exempel på idé). En deltagare har föreslagit att en 

sannings- och försoningskommission ska införas för 

att hantera EU-tjänstemäns påstådda överträdelser av 

EU-fördragen (se idé). 

Förutom att bekämpa korruption inom EU-

institutionerna finns det vissa uppmaningar till EU att 

kontrollera de nationella offentliga förvaltningarnas 

opartiskhet för att motverka favorisering och godtycke 

(se idé och evenemang) eller för att bekämpa 

korruption inom rättsväsendet (se idé). 
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Bidragslämnarna uppmanar EU att agera mot 

skatteflykt och korruption i medlemsländerna (se 

exempel på idé). Dessutom har vissa bidragslämnare 

uttryckt sin bestörtning över att inte kunna få till stånd 

rättvisa rättegångar (se idé). 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

I nya idéer diskuterades i allt högre grad frågor om 

säkerhet och gränsskydd. Försvarsfrågan 

diskuterades inte bara när det gäller att skapa en 

europeisk armé (se exempel på idé), utan också när 

det gäller den ryska invasionen i Ukraina, med 

många uppmaningar om att stärka EU:s 

demokratiska värderingar (se idé) och stödja 

Ukraina. Vissa deltagare förespråkade därför att 

EU:s försvarssystem skulle utvidgas (se exempel 

på idé). Även Ukrainas EU-medlemskap 

diskuterades (se idé). 

Bortsett från detta omfattade bidragen teman och 

underteman som togs upp i den senaste 

offentliggjorda rapporten. 

Hbtqi-rättigheter (se exempel på idé), jämställdhet 

(se exempel på idé), diskriminering av personer 

med funktionsnedsättning (se idé) och minoriteter 

(se evenemang) togs ofta upp i de idéer som lades 

fram på plattformen, utöver EU:s värden (se 

exempel på idé).  

Under temat rättigheter och medborgerliga friheter 

efterlyste vissa deltagare större respekt för 

yttrandefriheten, med ett förslag om att underlätta 

oberoende mediebevakning (se exempel på idé). 

Ett annat bidrag förespråkade större frihet att bära 

vapen (se idé).  

När det gäller sociala rättigheter diskuterades också 

temat demografi, med krav på införande av politik 

för att bättre stödja familjer (se idé). En idé 

betonade också behovet av att utveckla effektiva 

strategier för att bekämpa hemlöshet (se idé). 

Ämnena rättvisa och brottsbekämpning (se 

exempel på idé) diskuterades i stor utsträckning. 

När det gäller rättvisa diskuterade deltagarna frågor 

som rör skatteundandragande och social dumpning 

(se idé), samt felfungerande rättssystem, och 

avancerade förslag som syftar till att integrera de 

europeiska rättssystemen, inklusive möjligheten att 

avtjäna en påföljd i ett annat EU-land (se idé).  
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Figur 17 – tankekarta: Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, del 1 
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Figur 18 – tankekarta: Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, del 2 
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Ämnet Digital omställning har gett upphov till 1 072 

idéer, 1 184 kommentarer och 390 evenemang, dvs. 

sammanlagt 2 646 bidrag. De som lämnat bidrag 

framhåller i allmänhet att det behövs en digital 

omställning med hänsyn till framtidens ekonomi, 

samarbete, hälsa och andra områden i tillvaron. De 

har dock också lyft fram flera utmaningar i samband 

med den digitala omställningen, såsom etiska 

överväganden, den allt större digitala klyftan, brister i 

dataskyddsförordningen och cyberhot. I detta 

sammanhang ger de mest förekommande temana 

uttryck för behovet av att investera i digital utbildning 

och främja digitala färdigheter, men även att investera 

i digital innovation och gå mot ett digitalt suveränt 

Europa. De olika idéerna kan delas in efter följande 

teman: 

 

 Utbildning: digitala färdigheter 

 Digital suveränitet och etik 

7. Digital omställning  

 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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 Allmän digitalisering av samhället 

 Europeiska digitala verktyg: digitalisering 

av offentliga tjänster 

 Digitala data 

 Cybersäkerhet 

 Digitala rättigheter och digital delaktighet 

 Föroreningar, hållbarhet och varaktighet 

 Digitaliseringen av ekonomin 

 E-hälsa 

 

 

 

Evenemang 

De senaste evenemangen som anordnades under 

ämnet Digital omställning återspeglade debatten 

om skapandet av en rättvis och balanserad digital 

omställning i EU. Under ett evenemang i Sverige 

diskuterade gymnasieelever bristen på modern 

elektronisk utrustning i skolorna, den låga 

förståelsen för ny teknik bland äldre människor och 

behovet av snabba internetanslutningar överallt i 

EU (se evenemang). 

Under en workshop i den ungerska staden Pécs, 

som anordnades av det lokala universitetet, 

diskuterades etiska dilemman i samband med 

reglering och användning av AI. Workshoppen 

bestod av en inledande brainstorming, följt av en 

presentation av idéer och deras efterföljande 

omvandling till mer konkreta förslag (se 

evenemang). 

Ett evenemang som ägnades åt den digitala klyftan 

anordnades i den franska regionen Bretagne (se 

evenemang), medan ämnet den ryska invasionen 

av Ukraina stod i centrum för en diskussion om 

europeisk digital suveränitet som ägde rum i den 

franska staden Agen under titeln ”Det digitala: den 

bästa och den sämsta av världar” (se evenemang). 

Utbildning: digitala 
färdigheter 

En av de mest återkommande idéerna på plattformen 

under ämnet Digital omställning handlar om behovet 

av att förse EU-medborgarna med de färdigheter och 

verktyg som krävs för att växa och lyckas i en alltmer 

digital värld. Ett antal idéer på plattformen förespråkar 

omfattande EU-insatser för digital kompetens i alla 

EU-länder, eftersom utveckling och främjande av 

digitala färdigheter anses vara en topprioritering för 

ekonomin (se exempel på idé). Deltagarna nämner 

särskilt behovet av att utveckla digitala färdigheter hos 

ungdomar i alla EU-medlemsländer för att förbättra 

deras anställbarhet (se exempel på idé). Att förbättra 

de digitala färdigheterna och skapa kapacitet att 

navigera i det digitaliserade samhället anses inte bara 

ha ekonomiska fördelar, utan det uppfattas också allt 

mer som en förutsättning för att säkerställa bredare 

tillgång till utbildning, kultur och viktiga offentliga 

tjänster (se exempel på idé). Det föreslås att man 

börjar i grundskolan och fortsätter genom hela 

skolgången (se exempel på idé och evenemang), 

även för den äldre befolkningen (se exempel på 

evenemang, exempel på idé). En bidragslämnare 

hänvisar till EU:s kompetensagenda och 

handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 och 

efterlyser ett påskyndat genomförande av denna när 

det gäller digitala färdigheter, särskilt mot bakgrund av 

covid-19-pandemin (se idé). Utöver utbildning i digitala 

färdigheter efterlyser man utbildning om farorna med 

internet, såsom deep fake-videor och utbildning i 

metoder för att förhindra bedrägerier på nätet (se 

exempel på idé). Vissa bidragslämnare påtalar 

behovet av EU-lagstiftning om digital utbildning för att 

skydda minderåriga i det virtuella rummet och 

säkerställa utbildning av hög kvalitet (se idé). 

Ett tema som också diskuterats inom ämnet 

Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, e-lärande 

i samband med hälsokrisen har blivit ett 

återkommande tema bland bidragen med en 

gemensam uppmaning till ökade investeringar och 

insatser för att främja digitaliseringen av utbildning (se 

exempel på idé). Utöver hårdvaruinfrastruktur föreslår 

bidragslämnarna att man skapar en gemensam 

europeisk plattform för distansundervisning (se 

exempel på idé och idé), utvecklar virtuella och 

immersiva pedagogiska verktyg (se idé) eller en 

gemensam webbportal för digitala intyg online (se 

exempel på idé). I detta sammanhang föreslår 

bidragslämnarna också att man ytterligare ska främja 

vetenskapliga karriärer (se exempel på idé och 

evenemang) och utveckla vetenskapliga 
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forskningsprogram för unga studenter och investera i 

digital teknik och innovation (se idé). 

 

Digital suveränitet  
och etik 

Temat Digital suveränitet förekommer ofta och flera 

idéer om att investera i programvara med öppen 

källkod har fått stort stöd. De idéer som lagts fram på 

plattformen för att stärka den digitala suveräniteten är 

inriktade på Europas strategiska oberoende när det 

gäller hårdvara, programvara och sociala 

medieplattformar, med flera uppmaningar om att 

stärka och främja programvarornas motståndskraft 

och oberoende liksom investeringar i innovation (se 

exempel på idé och idé). Ett antal idéer kräver 

investeringar i europeisk programvara med öppen 

källkod av jämlikhetsskäl och ökat samarbete mellan 

medlemsländerna (se exempel på en starkt godkänd 

idé), men också för att uppnå större digitalt oberoende 

(se exempel på idé). Ett undertema med idéer går ut 

på att främja EU:s digitala utveckling och produktion, 

vidta åtgärder när det gäller webbindustrins monopol 

(se exempel på idé och idé) gentemot andra aktörer 

såsom USA och Kina. Liksom inom andra ämnen 

främjar bidragslämnarna idén om att Europa äger och 

leder digitala medieplattformar, t.ex. en europeisk 

streamingplattform (se exempel på idé).  Med 

anknytning till detta diskuterar en bidragslämnare 

behovet av att lagen om digitala tjänster och rättsakten 

om digitala marknader går längre för att begränsa den 

hegemoniska ställning som digitala jättar från länder 

utanför EU har. För att stimulera EU:s digitala 

suveränitet efterlyser bidragslämnaren uppmuntran till 

innovation bland annat genom investeringar i 

europeiska högpotentiella uppstartsföretag och ett 

självständigt moln (se idé). Denna uppmaning till 

strategiskt oberoende för Europeiska unionen på det 

digitala området och en europeisk modell för 

digitalisering är också en av idéerna i ett program för 

medborgardeltagande och ett forum som anordnas av 

observationsgruppen Tyskland-Italien-Europa (se 

evenemang).  

Utöver suveränitet i fråga om digital programvara 

framhåller andra bidragslämnare specifikt behovet av 

att EU uppnår suveränitet i fråga om hårdvara (se 

evenemang). En av de idéer som fått mest stöd går ut 

på att utveckla och främja Europas egen 

chipproduktion (se idé), medan en annan idé särskilt 

tar upp beroendet av specialmetaller (se idé). En 

bidragslämnare beskriver en självständig och grön 

europeisk smarttelefon som är helt tillverkad i EU (se 

idé). 

Behovet av att investera i innovation och forskning är 

centralt för kraven på digital suveränitet och många 

nämner i detta sammanhang europeiska digitala 

innovationsknutpunkter (se exempel på idé). För att 

digital suveränitet och hållbarhet ska bli en central del 

av en europeisk digital politik föreslår en 

bidragslämnare att EU:s finansiering ska kopplas nära 

samman med projekt för digital och hållbar omställning 

och europeiska digitala frihandelszoner (se idé).  

En annan grupp idéer lägger stor vikt vid den etiska 

aspekten. Närmare bestämt vill bidragslämnarna 

stärka EU:s digitala suveränitet så att den helt och 

hållet överensstämmer med europeiska värden och 

normer samt europeisk transparens och etik (se 

exempel på idé). Bidragslämnarna anser att EU måste 

ligga i framkant när det gäller digitalisering, även när 

det gäller vetenskaplig och teknisk lagstiftning (se idé). 

Dessutom kräver den mest accepterade idén inom 

ramen för detta ämne en rättvis digitalisering som 

grundar sig på mänskliga rättigheter, inbegripet 

arbetstagares rättigheter och fackliga rättigheter (se 

idé), samt en uppmaning att skydda yttrandefriheten 

genom åtgärder mot olika former av hatpropaganda 

och spridning av falska nyheter (se evenemang).  

 

Allmän digitalisering 
av samhället 

Den övergripande inriktningen i bidragen på ämnet 

digital omställning är den ökade digitaliseringen av en 

rad områden i EU:s samhälle vilken går hand i hand 

med de nödvändiga innovationsinsatserna. I detta 

avseende hänvisar bidragslämnarna till det digitala 
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decenniet och efterlyser ett påskyndande och en 

noggrann övervakning av medlemsländernas 

framsteg (se exempel på idé). En rad deltagare 

föreslår vidare en digital omställning med idéer om 

digitalisering av EU:s kollektivtrafik med ett 

gemensamt elektroniskt transportkort (se idé). Andra 

diskuterar digitalisering i samband med jordbruk (se 

exempel på evenemang), rättvisa i EU (se exempel på 

evenemang) eller inom ramen för en hållbar och 

grönare ekonomi (se exempel på evenemang). 

Ett undertema handlar om e-röstning och ett antal 

bidragslämnare på plattformen framhåller fördelarna 

med sådan röstning och elektronisk underskrift (se 

idé), särskilt i samband med pandemin (se exempel på 

idé). Denna fråga undersöktes med avseende på 

effektivitet, säkerhet och innovation, inte ur ett 

demokratifrämjande perspektiv. Det finns dock vissa 

motsatta uppfattningar i kommentarerna som pekar på 

ett antal nackdelar med e-röstning. Bidragslämnarna 

föreslår att blockkedjeteknik används eller att EU 

inrättar ett eget högkrypterat e-postsystem, som ett 

möjligt sätt att garantera säkerheten vid e-röstning i 

EU. 

När det gäller digital innovation specifikt förespråkas i 

de idéer som lagts fram på plattformen angående 

digital tillväxt först och främst en förstärkning av EU:s 

roll i vidareutvecklingen av verktyg som bygger på 

artificiell intelligens (AI). En uppmaning till en 

samordnad insats för samarbete uttrycks i en idé om 

en europeisk avdelning för AI-forskning (se idé). För 

vissa bidragslämnare är AI en viktig komponent för att 

driva på ekonomisk tillväxt och välstånd i EU (se 

exempel på idé). 

En gemensam uppmaning noteras om ökad planering 

och reglering när det gäller befintliga AI-möjligheter 

och algoritmiska beslutssystem för att minimera risker, 

öka säkerheten och tillgängligheten (se exempel på 

idé, se exempel på evenemang). Behovet av 

lagstiftningsåtgärder påtalas för att minimera riskerna 

med artificiell intelligens (se exempel på evenemang) 

och för att respektera de grundläggande rättigheterna. 

Ett exempel på det senare är uppmaningen att 

registrera förbjuden användning av AI, såsom 

algoritmisk övervakning av arbetstagare (se 

evenemang). Inom ramen för en mycket välkommen 

idé inom detta tema diskuteras en etisk AI och det 

föreslås lagstiftning för att begränsa riskerna med AI, 

reglera dataanvändningen och undvika ojämlikhet (se 

idé). 

Fördelarna med AI, till exempel för den offentliga 

sektorn eller akutsjukvården, framhålls dock av vissa 

bidragslämnare (se exempel på idé). Andra 

bidragslämnare är dock mer tveksamma och belyser 

den framtida risken att skapa AI som är överlägsen 

den mänskliga hjärnan (se exempel på idé). 

I en annan mycket populär idé diskuteras behovet av 

att se till att stora plattformar för gräsrotsfinansiering 

kan nås från alla medlemsländer (se idé). 

I vissa idéer diskuteras också de (potentiella) 

nackdelarna med digitaliseringen av samhället, såsom 

utestängning av personer som är mindre digitalt 

medvetna, miljöbelastningar, avhumanisering, 

robotisering och ökad övervakning och kontroll av 

enskilda personer (se exempel på idé och idé). 

Bidragslämnarna vill att dessa negativa konsekvenser 

av digitaliseringen ska undersökas. I vissa bidrag 

föreslås att lagstiftningen ska uppdateras mot 

bakgrund av den ökande digitaliseringen av samhället 

(se exempel på idé). 

 

Europeiska digitala 
verktyg: 
digitalisering av 

offentliga tjänster 

Ett antal bidragslämnare föreslår en digitalisering av 

förvaltningen och den offentliga sektorn inom EU för 

att möjliggöra interoperabilitet och e-förvaltning (se 

exempel på idé och idé, se evenemang). 

Medborgarna föreslår en rad specifika tekniska och 

digitala verktyg för EU-medborgarna. Undertemat om 

ett digitalt enande av EU diskuteras brett (se idé) med 

en efterlysning av större harmonisering på europeisk 

nivå genom antagandet av gemensamma digitala 

verktyg, till exempel ett särskilt europeiskt socialt 

nätverk där allmänheten kan uttrycka sina åsikter (se 

idé), och genom att skapa en ram som hjälper EU-

länderna att samarbeta om it-projekt. Denna idé 

vidareutvecklas med flera förslag om allomfattande 
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digitala portaler för medborgardeltagande och 

identifieringsbehov i vardagen (se idé). 

En stor grupp idéer handlar om skapandet av digitalt 

medborgarskap och det läggs fram idéer om en EU-

omfattande identifiering via ett digitalt id (se exempel 

på idé och idé) eller mycket säkra identifieringssystem 

(på EU-nivå), till exempel baserade på användning av 

en fingeravtryckskod (se exempel på idé). På liknande 

sätt föreslår bidragslämnare en europeisk digital 

plånbok där alla pappershandlingar ersätts med 

digitala handlingar (se idé). 

I en annan bidragsgivarkategori ligger fokus på 

europeiska e-tjänster, som exempelvis en europeisk 

identitetsleverantör för en enda inloggning för tillgång 

till allmänna tjänster (se idé) samt behovet av att 

harmonisera standarder och skapa ett enda 

autentiseringskonto på europeisk nivå (se idé). Det 

finns också ett förslag om att införa ett ”digitalt 

gränsöverskridande EU-tjänstekort” för att förenkla 

tillgången till offentliga tjänster och nödtjänster för 

medborgare som bor i gränsregioner (se idé). 

Utvecklingen av digitala verktyg och tjänster såsom en 

digital identitet för EU, skapandet av en europeisk app 

och införandet av ett digitalt europeiskt pass har också 

diskuterats under olika evenemang (se exempel på 

evenemang). 

 

Digitala data 

Vad beträffar temat Digitala data betonar 

bidragslämnarna de framsteg som gjorts hittills och 

påpekar att EU är ledande när det gäller att skydda 

enskilda personer i den digitala världen. Man 

efterlyser dock ytterligare förbättringar på detta 

område (se exempel på evenemang och exempel på 

idé). Förslagen är till exempel inriktade på att ändra 

dataskyddslagstiftningen för att göra det lättare att 

vägra insamling av personuppgifter (se exempel på 

idé). Ett annat bidrag efterfrågar tydligare regler när 

det gäller den allmänna dataskyddsförordningen och 

uppgifter om anställda (se idé). I flera bidrag efterlyses 

samtidigt en mer begriplig lagstiftning som inte 

belastar användarna med ständiga begäranden om 

samtycke (se exempel på idé). Exempel på förslag är 

att gå ännu längre med den allmänna 

dataskyddsförordningen och röra sig mot ökad 

dataautonomi för EU-medborgarna (se exempel på 

idé). 

Flera bidragslämnare efterlyser en begränsning av 

eller ett förbud mot geoblockering (se exempel på idé), 

harmoniseringen av dataskyddssystem runt om i EU 

och införandet av ett personligt moln för EU-invånare 

(se idé).  

 

Cybersäkerhet 

Generellt finns det en återkommande uppmaning till 

samarbete på europeisk nivå när det gäller 

infrastruktur, kunskap och mänskliga resurser för att 

stärka cybersäkerheten i EU (se exempel på idé och 

idé). 

I ett antal idéer föreslås att skyddet mot it-brottslighet 

ska stärkas genom att man först och främst ökar 

nätsäkerheten, vilket för många bidragslämnare går 

hand i hand med ökad digital suveränitet (se exempel 

på idé). Dessutom bör insynen i och 

ansvarsskyldigheten för datasystem förbättras (se 

exempel på idé). Som en del av ett förslag med fem 

pelare, som bygger på Enisas rekommendationer om 

riskerna med enheter som är anslutna till sakernas 

internet, föreslår bidragslämnare att man skapar en 

EU-märkning för alla produkter i sakernas internet för 

att se till att enheter uppfyller minimikraven för 

säkerhet och prestanda på internet, tillsammans med 

gransknings- och kontrollbestämmelser för tillverkarna 

vad gäller programvara från tredje part (se idé). En 

form av inspektion för att se till att tillämpningar är 

säkra föreslås också, genom en europeisk myndighet 

för inspektion av nätsäkerhet (se idé). 

Cyberterrorism diskuteras också, med flera förslag till 

en centraliserad EU-strategi för att försvara EU, dess 

medborgare och företag i händelse av hot på nätet (se 

exempel på idé). Förslagen sträcker sig från en 

europeisk cyberarmé (se idé) till att utvidga Enisas 

verksamhetsområde till ett europeiskt centrum för 

cyberförsvar (se idé). Vissa bidragslämnare ser en 

ledande roll för EU när det gäller nå fram till ett globalt 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/247272?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/200245?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/251395?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160381?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193712?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253543?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32044?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/148369?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123786?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/146653?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/210574?toggle_translations=true?locale=sv


 

© Kantar Public 2022 81 

fördrag om cybersäkerhet, med 2001 års 

Budapestkonvention som förebild (se idé). 

Utöver defensiva strategier finns det flera förslag till 

lagstiftningsåtgärder, till exempel förespråkar man en 

EU-omfattande lagstiftning för att skydda 

medborgarnas integritet (se idé). I ett antal bidrag 

betonas också behovet av att införa bestämmelser om 

plattformar för sociala medier för att motverka 

desinformation och falska nyheter och uppnå 

datasuveränitet (se exempel på idé). En sådan 

reglering skulle kunna vara digitala protokoll för 

nätidentifiering som kontrolleras av en europeisk 

myndighet för att undvika förtal, nätmobbning eller 

utlämnande av falsk information (se idé). En 

bidragslämnare ser en roll för Europeiska 

åklagarmyndigheten (Eppo) när det gäller att stärka 

EU:s insatser mot it-brottslighet, och föreslår att dess 

behörighet utvidgas till gränsöverskridande it-

brottslighet (se idé).  

Vidare efterlyses ett starkare konsumentskydd på 

internet (se exempel på idé), bland annat genom att i 

framtiden göra det lättare för konsumenter att ångra 

köp. 

Digitala rättigheter 
och digital 
delaktighet 

Det finns enligt bidragslämnarna flera utmaningar med 

ett alltmer digitalt samhälle. Ett problem som lyfts i 

bidragen är den digitala klyfta som påverkar sårbara 

grupper. Vid en onlinediskussion diskuterades till 

exempel den ökade digitaliseringen av vårt samhälle 

och det ökande utanförskap för vissa 

befolkningsgrupper som detta leder till 

(”digitaliseringens förlorare”) (se evenemang). 

Vissa deltagare betonar därför behovet av att 

garantera fri och inkluderande tillgång till digital miljö 

och digitalt innehåll, till exempel genom krav på 

tillgängliga och överkomliga digitala tjänster och 

apparater (se exempel på idé och idé). Andra föreslår 

att digital tillgång bör erkännas som ett grundläggande 

behov genom att systematisk finansiering på EU-nivå 

eller nationell nivå för tillhandahållande av digitala 

tjänster säkerställs (se exempel på idé och idé). Som 

nämnts tidigare föreslås i flera idéer att man bör höja 

nivån på digital kompetens och utbildning hos unga 

och äldre befolkningsgrupper i syfte att främja digital 

sammanhållning (se exempel på idé och evenemang). 

En bidragsgivare föreslår införandet av en 

övervakningsmekanism för att säkerställa rättvis och 

jämställd digitalisering och förvärvande av digitala 

färdigheter (se idé). 

En annan stor grupp idéer betonar mer specifikt den 

digitala ojämlikheten mellan stads- och 

landsbygdsområden: att förbättra den digitala 

konnektiviteten och tillgången till viktiga offentliga och 

privata tjänster är några av de mest diskuterade 

förslagen inom detta tema (se evenemang). 

När det gäller digitala rättigheter skulle vissa 

bidragslämnare vilja se en begränsning eller 

minskning av reklamen i digitala mediekanaler (se 

exempel på idé), medan andra vill att betalväggar, i 

informationsfrihetens intresse, tas bort och information 

görs fritt tillgänglig utan kostnad (se idé). 

Ett bidrag efterlyser en digitaliseringsstrategi som tar 

hänsyn till jämställdhetsaspekter, och 

bidragslämnaren ger förslag till en rättslig ram för att 

bekämpa digitalt våld och uppmanar till att främja en 

jämställdhetsfrämjande digital design (se idé). Vissa 

bidragslämnare tar dessutom upp behovet av att öka 

kvinnligt entreprenörskap och främja digitala 

färdigheter bland kvinnor (se evenemang). 

Uppmaningen till ökad jämställdhet inom teknik 

diskuterades också vid unga folkvalda politikers 

workshop (se evenemang). 

Föroreningar, 
hållbarhet och  
varaktighet 

I flera bidrag görs en koppling mellan digitaliseringen 

och ett mer hållbart samhälle. Det finns till exempel ett 

förslag om att införa ett digitalt produktpass, för att 

främja lokal konsumtion och den cirkulära ekonomin, 

som kan nås via qr-koder med information om 

produkters ursprung, sammansättning, miljöpåverkan, 

återvinning och sluthantering (se idé). 
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Det finns dock en hake eftersom digitaliseringen i lika 

hög grad bidrar till bland annat föroreningar. För att 

motverka detta efterlyser bidragslämnarna en hållbar 

digitalisering med ökad forskning om digitaliseringens 

miljöpåverkan och information till konsumenterna om 

digitala produkters miljöpåverkan (se exempel på idé 

och evenemang). Förslag på hållbar tillverkning har 

framförts, med t.ex. en efterlysning om att göra 

datacentraler miljövänligare med grön energi (se idé), 

eller om att nya produkter ska tillverkas med 

återvunnet elektroniskt avfall eller andra hållbara 

alternativ (se exempel på idé och idé). En annan grupp 

idéer rör digitalt avfall och man efterlyser till exempel 

att utöka produktgarantin för digitala varor (se idé). 

Dessutom läggs tonvikten vid hållbar och reparerbar 

digital utrustning som är rättvist och etiskt tillverkad, 

vilket exempelvis skulle kunna stimuleras med lägre 

skatter (se idé). 

Vissa bidragslämnare fokuserar på att öka 

hållbarheten och tillgängligheten, inte bara till digitala 

enheter utan även till digital infrastruktur, och på 

utvecklingen av smarta städer (se exempel på idé). En 

annan idékategori i detta avseende föreslår att 

utvecklingen av tillgänglig och hållbar teknik främjas 

genom investeringar i lågteknologi (se idé). 

Digitaliseringen av 
ekonomin 

I linje med ett tema som också ingår i ämnet En 

starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 

framförs ett stort antal idéer som uppmanar till att den 

digitala ekonomin och en inre digital marknad 

accepteras (se exempel på idé). Bidragslämnarna har 

till exempel diskuterat upprättandet av en EU-plattform 

för blockkedjeteknik (se exempel på idé och idé). Idén 

om ett program för den digitala inre marknaden för att 

främja e-handel samt sätt att förbättra små och 

medelstora företags förmåga att använda digitala 

verktyg och avancerad teknik nämns också (se idé). 

Andra bidragslämnare diskuterar också kryptovalutor. 

Vissa begär att regeringar ska införa sådana valutor 

för att främja och utveckla ett digitalt och ekonomiskt 

aktivt samhälle (se exempel på idé), medan andra i 

stället efterlyser en europeisk kryptovaluta (se idé). 

Motargument som diskuterar behovet av att reglera 

eller förbjuda kryptovalutor tas också upp på 

plattformen (se exempel på idé). 

Dessutom förespråkas i flera idéer införandet av en 

digital euro som ett säkert och bekvämt betalningssätt 

(se exempel på idé). 

En annan grupp idéer handlar om att uppmuntra 

investeringar och stärka den europeiska digitala 

marknadens konkurrenskraft genom att främja en 

digitaliseringsstrategi för små och medelstora företag 

(se exempel på idé) och förbättra marknadsvillkoren 

för nystartade företag inom ramen för europeisk digital 

infrastruktur (se idé). En bidragslämnare diskuterar i 

detta sammanhang en stärkt digitalisering av 

ekonomin med digitala kvitton, en förenkling av 

digitala transaktioner och internetbanker som görs 

mer tillgängliga via telefon (se idé). 

 

E-hälsa 

Inom temat digital hälsa föreslås på plattformen flera 

konkreta åtgärder för att förbättra medborgarnas hälsa 

i den digitala världen, såsom arbetstagares rätt att 

koppla bort arbetet (se idé), införande av en dag utan 

sociala medier (se idé), psykisk hälsa (se exempel på 

idé) och främjande av digital utbildning för ungdomar 

för att bidra till en sund och medveten 

teknikanvändning. 

I detta avseende efterlyser en bidragslämnare ökad 

reglering av dator- och videospel, särskilt sådana som 

riktar sig till (och är populära hos) barn, eftersom vissa 

av dem bland annat kan ha inslag av hasardspel (se 

idé). 

Denna fråga diskuteras även under ämnet Hälsa, och 

man efterlyser integration på området för e-hälsa inom 

EU (se exempel på idé) eller införande av ett digitalt 

europeiskt sjukförsäkringskort (se exempel på idé). 

Det finns också mer utförliga idéer, t.ex. om att skapa 

en gemensam plattform för elektronisk 

hälsoförvaltning – vilket skulle vara särskilt intressant 

för de många européer som utnyttjar möjligheterna till 

gränsöverskridande rörlighet – (se exempel på idé). 

Den senare idén har utvidgats till att omfatta 
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inrättandet av elektroniska EU-intyg (se exempel på 

idé). I kommentarerna tas dock ofta frågor om 

integritet och dataskydd upp. Idén om en europeisk 

plattform för e-hälsa diskuteras ofta i samband med 

covid-19-vaccinationer och EU:s digitala covidintyg 

(se exempel på idé). 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

De nya idéer som presenterades under temat 

Digital omställning låg i linje med de som lyfts fram 

ovan. 

Vikten av att garantera lika tillgång till internet 

överallt i Europa och säkerställa en demokratisk 

digitalisering var bland de vanligaste idéerna. 

Utbildning ses som en viktig drivkraft för 

digitaliseringen (se exempel på idé). Teknisk 

innovation, som stöds av EU-omfattande politik, 

inom en effektiv europeisk institutionell och rättslig 

ram, ses i allmänhet som ett sätt att stödja en rättvis 

och inkluderande digitalisering av det europeiska 

samhället (se exempel på idé).  

Workshoppen i Ungern om AI som det hänvisas till 

ovan resulterade i ett antal förslag såsom 

möjligheten att utöka användningen av AI var ett 

annat återkommande förslag (se idé) och 

inrättandet av en rättslig och institutionell ram för att 

reglera användningen av AI nämndes också (se 

idé). Under ett annat evenemang i Bulgarien 

diskuterades också behovet av reglering (se idé). 

Utöver idéer som stöder teknisk innovation 

efterlyste ett antal bidrag större säkerhet på nätet, 

särskilt när det gäller insamling och användning av 

personuppgifter (se exempel på idé). I detta 

avseende diskuterades frågan om digital 

suveränitet för att se till att europeiska värden, 

särskilt rätten till personlig integritet, respekteras 

(se idé).  
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Figur 19 – tankekarta: Digital omställning, del 1 
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Figur 20 – tankekarta: Digital omställning, del 2 
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Ämnet Demokratin i EU har givit upphov till 

sammanlagt 2 539 idéer, 4 606 kommentarer och 

1 060 evenemang på den digitala plattformen. De 

frågor som oftast diskuteras är valen till 

Europaparlamentet och en omstrukturering av EU-

institutionerna (eller till och med att federalisera EU), 

följt av ett brett spektrum av förslag som går ut på att 

öka medborgarnas deltagande och kunskaper om EU-

frågor och främja en gemensam europeisk identitet. 

Interaktionerna inom denna fråga är generellt 

konstruktiva och framåtblickande, även om vissa 

interaktioner har givit uttryck för en rädsla för att EU 

riskerar att kollapsa till följd av spänningar, populism 

och nationalism. Samtidigt som man kan notera att det 

finns ett antal överlappningar mellan de olika ämnena 

och att nivåerna av engagemang i stort sett är 

jämförbara, fördelar sig bidragen enligt följande: 

 

 Europaparlamentsval 

 Europeiska unionens federalisering 

 Medborgardeltagande och samråd 

 Institutionella reformer 

 Främja en gemensam europeisk identitet och 

ett gemensamt offentligt rum 

 Skyddad och stärkt demokrati 

 

 

 

 

8. Demokratin  
i EU 
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Evenemang 
Inom ramen för detta ämne hölls mer än en 

tredjedel av det totala antalet evenemang efter den 

21 februari i Italien. Under en överväldigande 

majoritet av dessa evenemang diskuterades temat 

om EU:s federalisering, såsom 

medborgarförsamlingen i staden Pavia, med 

företrädare för det civila samhällets organisationer, 

politiska partier, den ideella sektorn och industrin 

(se evenemang).  

Under andra evenemang diskuterades frågor som 

rör den europeiska demokratin ur ungdomars 

perspektiv. Under ett sådant evenemang i 

Montpellier i Frankrike lade unga deltagare fram 

olika förslag för att konkret förbättra EU ur 

ungdomarnas perspektiv (se evenemang). I ett 

informations- och kommunikationsevenemang som 

anordnades i Rumänien deltog gymnasieelever 

som introducerades till de möjligheter som planen 

Next Generation EU innebär och till 

onlineplattformen om konferensen om Europas 

framtid (se evenemang). En dialog mellan elever, 

lärare och organisatörer inleddes under 

evenemanget, där eleverna inriktade sig på sin syn 

på EU och dess framtid även i förhållande till kriget 

i Ukraina. 

En föreläsning om mänskliga rättigheter och 

demokrati som grund för det europeiska samarbetet 

anordnades i Sverige för en publik bestående av 

migranter från EU och länder utanför EU (se 

evenemang). Under föreläsningen hade deltagarna 

också ett utbyte med talarna, särskilt om vikten av 

att rösta i EU-val och att informeras om hur EU-

medborgare kan bidra till EU. 

Ett särskilt fokus på journalistik och hur EU-frågor 

ska rapporteras var huvudfrågan vid flera 

evenemang som anordnades i Kroatien. En 

diskussion med studenter ägde rum i Zagreb och 

fokuserades särskilt på ”Hur man kan öka intresset 

för att rapportera om EU bland journaliststudenter?” 

(se evenemang). 

 

Europaparlamentsval 

En rad idéer inom ämnet Demokratin i EU diskuterar 

förändringar av förfarandet för valen till 

Europaparlamentet som ett sätt att öka 

medborgarengagemanget i EU:s demokratiska 

processer. En idé som fått stort stöd, och många olika 

reaktioner, rör upprättandet av EU-omfattande 

gränsöverskridande kandidatlistor (se idé). Inrättandet 

av en ny valkrets för européer som bor i ett annat 

medlemsland har också föreslagits, för att uppmuntra 

kandidaterna att fokusera på europeiska frågor 

snarare än inhemska frågor (se idé). Andra 

valreformidéer för att främja en paneuropeisk debatt 

och samtidigt föra Europaparlamentets ledamöter 

närmare medborgarna har också föreslagits (se 

exempel på idé). En särskild typ av valreform som 

föreslås syftar till att ändra fördelningen av platser i 

parlamentet för att ersätta det nuvarande 

proportionella systemet med ett majoritetssystem som 

bygger på koalitioner (se idé). I en idé förespråkas att 

Europaparlamentets ledamöter bör nomineras av 

nationella lagstiftande församlingar i stället för att 

väljas direkt (se idé).  

Några av förslagen tar upp mer specifika sätt att öka 

deltagandet i valen till Europaparlamentet. I dessa 

efterlyses införandet av röstplikt (se idé) samt förslag 

för att underlätta valdeltagandet, t.ex. genom att tillåta 

poströstning (se idé), registrering av väljare samma 

dag, att valdagen görs till allmän helgdag (se idé) och 

till och med röstning på en och samma dag för flera 

typer av val (se idé). Vissa bidragslämnare diskuterar 

också e-röstning, bland annat en idé om att skapa en 

EU-övergripande pool av digitala väljare (se idé). 

Frågan om e-röstning omfattas också av ämnet Digital 

omställning. 

Det förekommer också förslag om att harmonisera 

rösträttsåldern för val till Europaparlamentet (se 

exempel på idé) och att helst fastställa den till 16 år 

(se idé). Dessa idéer syftar bland annat till att 

uppmuntra ungdomar att engagera sig i politiken, en 

fråga som deltagarna ofta betraktar som central. Vid 
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en workshop i Wien diskuterades bland annat olika 

sätt att öka unga medborgares deltagande i valet till 

Europaparlamentet (se evenemang). I de förslag som 

lades fram under workshoppen betonas behovet av att 

öka antalet unga ledamöter av Europaparlamentet, så 

att kandidater kan ställa upp i val från och med 16 års 

ålder. Deltagarna i ett evenemang som anordnades i 

Malta diskuterade resultaten av projektet Eurovoters, 

ett initiativ som syftar till att utbilda unga väljare i 

landet. Flera förslag lades fram under detta 

evenemang, bland annat behovet av att sluta att 

betrakta ”ungdomar” som en enda grupp, vilket gör att 

man riskerar att bortse från särskilda behov i specifika 

samhällen. Det finns uppmaningar på plattformen om 

att ge ungdomar möjlighet att regelbundet framföra 

sina åsikter i Europaparlamentet (se idé). En annan 

idé handlar i stället om en annan typ av plattform, där 

unga användare bekantar sig med 

Europaparlamentets ledamöter och deras politiska 

förslag (se idé). I ett relaterat bidrag föreslås att man 

inrättar en kvot för ledamöter av Europaparlamentet 

som är yngre än 35 år (se idé). 

Andra deltagare tar upp frågan om rösträtt ur 

perspektivet för personer med funktionsnedsättning 

eller hälsoproblem som begränsar deras möjlighet att 

rösta. Dessa bidrag förespråkar val till 

Europaparlamentet som är mer inkluderande för 

dessa kategorier (se exempel på idé). 

En deltagare föreslår att man upprättar kandidatlistor 

med jämn könsfördelning för valet till 

Europaparlamentet (se idé). 

Vissa idéer gäller specifika frågor som rör politiska 

partier. En bidragslämnare föreslår till exempel att 

man endast ska använda de europeiska partiernas 

symboler och inte de nationella partiernas symboler 

(se idé) för att ytterligare stärka valets 

gränsöverskridande karaktär. Enligt ett annat bidrag 

bör partierna bli mer tillgängliga för människor med 

olika kulturell eller socioekonomisk bakgrund (se idé). 

 

 

Europeiska 
unionens 

federalisering 

Ett stort antal medborgare som lämnat bidrag inom 

ämnet Demokratin i EU efterlyser en federalisering av 

Europeiska unionen, men de tolkar detta begrepp på 

olika sätt. Detta är ett återkommande tema för 

evenemang med koppling till detta ämne (se exempel 

på evenemang). Federalisering har också bidragit till 

några av de allra populäraste idéerna på plattformen 

(se idé och idé) samt olika kommentarer från 

deltagarna. 

Vissa bidragslämnare anser att federalisering är den 

bästa vägen framåt för att EU ska kunna nå sin fulla 

potential (se exempel på idé och evenemang), men 

också ett sätt att ge EU större trovärdighet och 

inflytande på den globala politiska arenan och makten 

att hantera de gränsöverskridande problem som vi 

står inför i dag, till exempel klimatförändringarna och 

covid-19-pandemin (se idé). Dessutom ses det som 

ett sätt att övervinna EU-skepticismen och 

nationalistiska känslor enligt de deltagare som stöder 

idén. 

Som exempel kan nämnas en mycket omdebatterad 

och populär idé om att inrätta en konstituerande 

församling för att utarbeta en europeisk konstitution 

som fastställer de viktigaste delarna av och 

principerna för en demokratisk europeisk federation 

(se idé). Inom ramen för diskussionen efterlyses även 

mer specifikt en gemensam finanspolitik och 

ekonomisk politik (se idé), inklusive en idé om en 

”europeisk union för skattebetalare” (se idé), en 

europeisk armé och en federalisering av 

utrikespolitiken, tillsammans med en omformning av 

EU-institutionerna i enlighet med federalistiska 

principer. 

Vissa bidragslämnare är dock skeptiska till 

federalisering. Vissa deltagare är oroliga över att det 

kan leda till en överdriven centralisering av makten 

eller skapa obalans mellan medlemsländerna. Andra 

menar att det finns många problem som måste lösas 

innan en sådan idé kan genomföras. Vissa deltagare 

lyfter fram decentralisering med större befogenheter 

för medlemsländerna i stället för federalisering (se 

exempel på idé), med större frihet och respekt för 
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medlemsländernas identitet och fritt samarbete på 

områden där det är meningsfullt (se exempel på idé). 

I en sådan idé uttrycks oro över tanken om ”en allt 

fastare sammanslutning” och federala domstolars 

potentiella makt, och man förespråkar en 

konfederation i stället för en federal union (se idé). 

Med tanke på de olika nationella förhållandena och på 

att beredvilligheten att bli del av en federal union 

varierar mellan medlemsländerna, förespråkar vissa 

deltagare idén om en stegvis federalisering med ett 

system med ”övergångszoner” (se idé). Dessa 

bidragslämnare stöder idén om ett federalt Europa, 

men de anser det förmodligen orealistiskt i nuläget, 

och förespråkar därför en union med flera hastigheter 

vilket skulle förbättra EU:s strategiska oberoende på 

kort sikt, och utsikterna till federalism (se idé). 

Medborgardeltagande och 
samråd 

Bidragen på plattformen innehåller ett antal förslag för 

att stärka medborgarnas deltagande och känslan av 

egenansvar när det gäller EU:s beslutsfattande. 

Ett antal idéer och evenemang avser utarbetandet av 

mer permanenta mekanismer som bygger på 

deltagandedemokrati och interaktion mellan 

medborgarna för att stärka och komplettera den 

representativa demokratin, bland annat genom att 

bygga vidare på erfarenheterna från konferensen om 

Europas framtid. Deltagare har till exempel föreslagit 

en mer systematisk användning av 

medborgarförsamlingar och medborgarpaneler för att 

förbereda de viktigaste och svåraste politiska besluten 

i EU (se exempel på idé). En deltagare föreslår att 

sådana församlingar ska sammankallas direkt av 

medborgarna efter ett framgångsrikt europeiskt 

medborgarinitiativ (se idé). Vissa bidragslämnare 

föreslår ett ”medborgarparlament” – en församling för 

det civila samhällets organisationer (se idé) eller en 

”konstituerande församling” (se idé) som ska ge råd till 

Europaparlamentet. Deltagare diskuterar också idén 

om EU-omfattande folkomröstningar om EU:s 

institutionella och politiska frågor (se exempel på idé). 

Vissa deltagare ser detta som ett alternativ till en 

nationell folkomröstning om EU-frågor, vars resultat 

riskerar att blockera EU:s politiska initiativ oavsett 

nivån på det EU-omfattande stödet för dessa initiativ 

(se exempel på idé). 

I några av dessa bidrag diskuteras särskilt fördelarna 

med den flerspråkiga digitala plattformen. Den får 

både beröm och kritik och förslag till förbättringar läggs 

fram. Olika deltagare betonar till exempel behovet av 

att inrätta ett system för återkoppling för att följa upp 

medborgarnas förslag under konferensen (se exempel 

på idé). En annan deltagare svarar på en idé där det 

föreslås att konferensen ska bli permanent, och 

framhåller behovet av att sammanfatta plattformens 

innehåll då och då och att få till stånd en diskussion 

kring den (se idé). 

Bidragen innehåller också ett förslag om att skapa en 

gemensam kontaktpunkt på nätet som samlar alla 

bidrag från allmänheten, oavsett om det rör sig om 

europeiska medborgarinitiativ, klagomål eller 

framställningar, i EU:s institutionella 

deltagandestruktur (se idé). I ett annat bidrag föreslås 

en särskild plattform för sammanslutningar (se idé). 

Bland de typer av onlineplattformar som deltagarna 

föreslår för att öka det demokratiska deltagandet syftar 

en till att inrätta ett lobbysystem nedifrån och upp, som 

finansieras av vanliga EU-medborgare genom 

enskilda donationer, och där idéer kan utbytas via 

samma portal (se idé). Syftet med denna plattform är 

att lösa problemet att enskilda medborgare har mindre 

möjligheter att påverka än stora organisationer. 

Andra bidragslämnare föreslår ett digitalt forum på 

nätet där EU-medborgare kan diskutera EU-

lagstiftningen med hjälp av ett system som liknar 

sociala medier med uppröstningar och kommentarer 

(se idé). En relaterad idé inbegriper en plattform för 

medborgarlobbying som ett alternativt sätt för vanliga 

EU-medborgare och mindre företag att kanalisera sin 

sakkunskap och sina synpunkter på lagstiftning i EU:s 

beslutsprocess (se idé).  
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Betydelsen av medborgarutvecklad teknik diskuteras 

av många deltagare, särskilt i den rådande tiden med 

ökande misstro mot politiska partier (se idé). Enligt 

denna idé skulle medborgarutvecklad teknik ge insikt i 

den allt större komplexiteten i vår tids offentliga 

styrning och öka det aktiva engagemanget och 

deltagandet.  

Under ett evenemang som anordnades i den 

italienska staden Brindisi framkom det en mängd olika 

idéer för att förbättra mekanismerna för direkt 

demokrati på EU-nivå, till exempel att förbättra den 

allmänna kunskapen om vissa befintliga instrument, 

såsom EU-framställningar, tillfälliga kommittéer, EU-

medlare och Solvit-plattformen. 

Att minska avståndet mellan Europaparlamentets 

ledamöter och medborgarna ses också som ett sätt att 

förbättra demokratin i EU. En deltagare föreslår olika 

strategier för att förbättra kommunikationen och främja 

direkt utbyte av idéer mellan parlamentsledamöterna 

och deras väljare (se idé). En av idéerna är att 

ledamöterna ska upprätta lokalkontor i sina egna 

valförsamlingar. Denna idé liknar delvis förslaget från 

en annan deltagare om att skapa ett system med 

lokala EU-fullmäktigeledamöter (se idé), som ett sätt 

att minska avståndet mellan EU-institutionerna och 

EU-medborgarna. 

 

Institutionella 
reformer 

En stor mängd idéer tar också mer specifikt upp 

reformer av EU-institutionerna i syfte att göra dem 

effektivare och öppnare och föra dem närmare 

medborgarna. Idéerna om institutionella reformer 

omfattar förslag till en bredare översyn av den 

institutionella strukturen (se exempel på idé), men 

även strategier för att lägga ett större ansvar på 

beslutsfattarna för de politiska initiativens effektivitet. 

En deltagare lyfter till exempel fram idén om att göra 

konsekvensbedömningar obligatoriska i alla skeden 

av lagstiftningsprocessen (se idé). 

När det gäller Europaparlamentet är det vanligaste 

förslaget från bidragslämnarna att det ska få verklig 

initiativrätt på lagstiftningsområdet (se exempel på 

idé). Det ställs också krav på att parlamentet ska ges 

beskattningsrätt (se idé). Även Europaparlamentets 

säte diskuteras. Vissa bidragslämnare vill se ett val 

mellan Strasbourg och Bryssel (se exempel på idé), 

även som ett sätt att minska logistikkostnaderna (se 

idé). 

I diskussionerna om Europeiska rådet och Europeiska 

unionens råd är en återkommande idé på plattformen 

och inom ämnet Demokratin i EU att man bör övergå 

till omröstning med kvalificerad majoritet, åtminstone 

på vissa politikområden (se exempel på idé) och att 

den nationella vetorätten bör avskaffas (se exempel 

på idé). Det pågår också diskussioner om rådets roll i 

EU:s institutionella struktur (se exempel på idé) och 

förslag har framförts om att fördjupa 

tvåkammarlagstiftningen i EU (se exempel på idé). 

När det gäller EU-kommissionen tas det i ett antal 

bidrag upp valet av kommissionens ordförande och 

utnämningen av kommissionsledamöter, inklusive 

systemet med toppkandidater (se exempel på idé) och 

ett direkt medborgarval av kommissionens ordförande 

(se exempel på idé). Deltagare har också väckt frågan 

om antalet kommissionsledamöter (se exempel på 

idé). 

En mycket omdiskuterad idé är att ha en direktvald 

EU-ordförande, till exempel genom att slå samman 

rollerna för EU-kommissionens ordförande och 

Europeiska rådets ordförande (se exempel på idé). 

Dessutom efterlyses en enda kontaktpunkt genom 

vilken EU kan tala med en röst när det gäller yttre 

förbindelser (se exempel på idé). En deltagare föreslår 

att Eurogruppens ordförande och Europeiska 

kommissionens vice ordförande med ansvar för euron 

slås samman och att det inrättas ett ekonomi- och 

finansministerium som ett sätt att öka samordningen 

(se idé). 

Dessutom nämns reformer av Regionkommittén och 

Ekonomiska och sociala kommittén, till exempel för att 

få dem att fungera mer effektivt. Detta inbegriper 

förslag om att reformera Regionkommittén så att den 

omfattar lämpliga kanaler för dialog för regioner samt 

för städer och kommuner (se idé), eller att utöka dess 

roll (se idé). I samband med detta föreslår en annan 

deltagare att euroregionerna ska erkännas som 

institutionella enheter (se idé).  
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I en idé som får mycket stöd uppmanas EU att inrätta 

en tydlig mekanism för statslösa nationers 

självbestämmanderätt (se idé). 

EU-domstolens roll är också ett vanligt 

diskussionsämne (se exempel på idé), där vissa anser 

att domstolens befogenheter bör klargöras eller till och 

med stärkas (se exempel på idé) och andra att de bör 

minskas (se exempel på idé). 

Vissa bidragslämnare fokuserar på Europeiska 

centralbankens (se idé) och Eurogruppens roll (se idé) 

och föreslår sätt att reformera dessa institutioner. I en 

idé efterlyser man att bankunionen fullbordas med ett 

europeiskt insättningsgarantisystem (se idé). 

En del reformidéer är generationsinriktade. En 

deltagare föreslår till exempel att man inför en 

konsekvensbedömning för EU:s politik och lagstiftning 

som syftar till att mäta deras specifika påverkan på 

ungdomar (se idé). Detta ”ungdomstest” skulle bidra 

till att föra in ungdomsperspektivet i institutionerna och 

göra EU:s politik mer inkluderande för ungdomar. Inte 

bara ungdomar utan även äldre diskuteras, och en 

deltagare föreslår att det ska finnas en särskild EU-

kommissionär för äldre (se idé). 

Främja en 
gemensam 
europeisk identitet 

och ett gemensamt 
offentligt rum 

Inom detta tema diskuterar bidragslämnarna en 

gemensam europeisk identitet på grundval av 

gemensamma europeiska värden som demokrati (se 

evenemang), vilket också diskuteras inom andra 

teman. De lägger dock också fram praktiska idéer om 

hur man kan främja en sådan gemensam europeisk 

identitet, och ett gemensamt europeiskt offentligt rum, 

bland annat genom bidrag från medierna. 

Temat språk är det som diskuteras mest. Ett 

gemensamt språk betraktas som ett effektivt sätt (och 

ibland det enda sättet) att skapa en stark europeisk 

identitet (se exempel på idé). Esperanto läggs ofta 

fram som ett enande språk (se exempel på idé), även 

för att kringgå skiljaktigheter mellan anhängarna av 

varje nationellt språk. Även om bidragslämnarna 

kanske inte är överens om vilket språk som 

européerna ska använda, är de alla överens om 

behovet av att främja språkutbildning för att uppnå ett 

gemensamt språk (se exempel på idé). Vissa 

deltagare vill också att principen om flerspråkighet ska 

respekteras bättre (se exempel på idé), till exempel 

genom att officiella EU-publikationer översätts till alla 

EU-språk (se idé). 

Dessutom finns det idéer om att inrätta ett EU-

idrottslag (se exempel på idé), att besluta att den 9 maj 

ska vara allmän helgdag i alla medlemsländer (se idé) 

och att skapa ett EU-pass (se idé) för att främja en 

europeisk anda. 

En deltagare föreslog också upprättandet av program 

för partnersamverkan mellan anställda för att göra det 

möjligt för européer som inte är i skolåldern att 

upptäcka kulturen i andra EU-länder, till exempel 

genom att delta i en kurs utomlands (se idé). Framtida 

generationer ses som viktiga drivkrafter för en 

gemensam EU-identitet, och därför betonar många 

deltagare vikten av att utbilda ungdomar i europeiska 

politiska frågor (se idé), ett tema som också diskuteras 

ingående i kapitlet Utbildning, kultur, ungdomsfrågor 

och idrott. 

Förutom språk betraktas kulturprodukter också som 

något som kan förena européerna. Därför uppmanar 

en deltagare till att främja spridningen av 

kulturproduktion inom Europas gränser genom att 

skapa ett område med ”fri rörlighet för information”, 

vilket innebär minskade upphovsrätter och 

licensbegränsningar inom EU (se idé). 

Ett antal bidrag på temat europeisk identitet handlar 

om medier och hur de kan bidra till att sprida kunskap 

om EU och skapa en europeisk anda (se exempel på 

idé). Ett återkommande förslag, som har fått relativt 

stort stöd, är inrättandet av alleuropeiska 

mediekanaler eller medienätverk (se exempel på idé) 

eller skapandet av ett gemensamt offentligt radio- och 

tv-bolag på EU-nivå (se exempel på idé). Detta 

föreslås främst i syfte att öka medborgarnas 

kunskaper om EU-frågor, till exempel genom 

direktsändningar av diskussioner och evenemang, 

men också för att främja en gemensam EU-anda som 

lyfter fram de europeiska värdena och den europeiska 

kulturen, exempelvis genom dokumentärer om EU-
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länderna. En del bidragslämnare efterlyser också en 

tv- och radiokanal på EU-nivå för att sprida unionens 

värden utan för EU:s gränser (se exempel på idé). 

Andra deltagare föreslår att journalister utbildas i EU-

rapportering eller att offentliga radio- och tv-bolag 

åläggs att avsätta en viss andel av sändningstiden till 

EU-frågor (se idé). 

Skyddad och stärkt 
demokrati 

Ett antal idéer inom detta tema rör skyddet av 

demokratin i EU, och i dessa efterlyses kraftfulla 

åtgärder mot regeringar som bryter mot demokratiska 

principer, med avseende särskilt på Ungern och Polen 

(se exempel på idé). Denna fråga behandlas mer 

ingående under ämnet Värden och rättigheter, 

rättsstatsprincipen, säkerhet. 

Bidragslämnarna är också medvetna om den fara som 

desinformation och falska nyheter kan utgöra för 

demokratier. Vissa efterlyser en kraftfullare strategi för 

att motverka spridningen av vilseledande information, 

med bland annat förslag om att skapa en mobilapp för 

faktagranskning (se idé) eller ett oberoende EU-

institut för faktagranskning av medier (se idé). Vissa 

bidragslämnare förespråkar också en särskild EU-

förordning om vilket innehåll som får offentliggöras på 

sociala medier (se exempel på idé). 

I ett antal idéer och kommentarer diskuteras behovet 

av att reglera lobbyverksamhet, med krav på en 

uppförandekod för politiker eller inrättandet av ett 

oberoende europeiskt organ med medel för att 

bekämpa korruption och oönskat inflytande från 

lobbyister (se exempel på idé). En deltagare efterlyser 

ett förbud mot användning av sponsring under EU:s 

ordförandeskap, en praxis genom vilken regeringen i 

det EU-land som innehar ordförandeskapet för 

ministerrådet får ekonomiskt stöd för att visa 

märkeslogotyper på officiellt onlinematerial eller 

fysiskt material (se idé). 

I detta sammanhang efterlyses även allmänna 

åtgärder för att bekämpa korruption, till exempel vid 

upphandling på lokal nivå (se exempel på idé). En 

deltagare föreslår införandet av en enda databas som 

kombinerar EU:s många olika rapporteringssystem 

(se idé). En annan deltagare föreslår att EU-politiker 

och EU-tjänstemän som är verksamma på 

betydelsefulla poster, till exempel ledamöter vid 

Europaparlamentet eller kommissionärer, bör 

förbjudas äga aktier (se idé). 

En deltagare uttrycker oro över oönskat utländskt 

inflytande över EU:s demokrati, vill se en granskning 

av hur mycket av EU:s viktiga infrastruktur som ägs av 

Kina och ber EU att prioritera Indien framför Kina som 

strategisk ekonomisk partner i handelsavtal (se idé).  

Under ett evenemang som anordnades i Bryssel 

betonades den viktiga roll som städer och 

lokalsamhällen har i att stärka demokratin och göra 

banbrytande sociala framsteg. När det råder en tydlig 

skiljelinje mellan institutionella centrum och periferin 

kan städernas och kommunernas roll vara av största 

vikt för att bygga upp invånarnas tillit till demokratiska 

institutioner. 

 

 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

De flesta bidragen under den senaste perioden 

konsoliderade tidigare teman. I en ny uppsättning 

idéer diskuterades dock att göra de nationella 

regeringarna och parlamenten mer delaktiga i EU:s 

beslutsfattande och mer ansvariga för EU:s politik, 

och därmed närma sig temat europeisk demokrati 

ur ett nationellt perspektiv. Bland dessa idéer fanns 

ett förslag om att inrätta ett krav på ett minimiantal 

sammanträden som ägnas åt EU:s politiska frågor i 

varje nationellt parlament (se idé). En annan idé, 

som fokuserar på de nationella parlamentens roll i 

ratificeringen av EU-fördragen, gäller 

gemensamma sammanträden mellan 

Europaparlamentet, eller dess särskilda utskott, och 

de nationella parlamenten, särskilt genom 

videokonferenssamtal (se idé). I linje med de 

resultat som rapporterades i den senaste rapporten 

var det vanligaste temat i de senaste bidragen den 
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övergripande uppmaningen att skydda och stärka 

demokratin inom EU, följt av behovet av 

institutionella reformer (se exempel på idé).  Många 

idéer diskuterade föreslagna reformer av det 

europeiska valsystemet (se exempel på idé). 

Behovet av insatser för att öka medborgarnas 

deltagande och samråd belystes också (se exempel 

på idé). I själva verket diskuterades medborgarnas 

engagemang ibland med avseende på skyddet av 

själva demokratin, till exempel av bidragslämnare 

som efterlyste inrättandet av en permanent digital 

onlineplattform för samråd med medborgarna (se 

exempel på idé). Inrättandet av en unik 

medieplattform som sänder europeiskt innehåll på 

flera språk föreslogs, i linje med den betydelse som 

journalistik och pressfrihet ges av deltagare på 

plattformen (se idé).  
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Figur 21 – tankekarta: Demokratin i EU, del 1 
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Figur 22 – tankekarta: Demokratin i EU, del 2 
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Sedan plattformen lanserades har ämnet Migration 

gett upphov till sammanlagt 2 700 bidrag, varav 955 

idéer, 1 539 kommentarer och 206 evenemang. De 

vanligaste bidragen i detta ämne uppvisar tre 

allmänna tendenser. En grupp av interaktioner 

efterlyser större solidaritet och bättre 

integrationsförfaranden, medan andra bidrag 

efterlyser fler åtgärder för att kontrollera och minska 

migrationen. En tredje grupp deltagare intar en 

mellanliggande ståndpunkt och vill främja 

internationell rörlighet, men bara mellan ekonomiskt 

utvecklade demokratier. Inflödet av ukrainska 

flyktingar har också diskuterats av deltagarna. Nedan 

analyseras följande teman: 

 

 

 

 

 Gemensam EU-politik för migration 

 En humanistisk hållning i migrationsfrågan 

 Integration 

 Hotet från migration från länder utanför EU 

 Gränskontroll 

 Åtgärda migrationens grundläggande orsaker 
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Evenemang 
Nyligen genomföra evenemang där man 

diskuterade migration ur ett europeiskt politiskt 

perspektiv berörde EU:s flyktingpolitik, där man 

visade på behovet av att ompröva flykting- och 

asylpolitiken och behovet av en ram för en 

gemensam fördelning av migranter i EU. I ett 

evenemang som anordnades i Kanarieöarnas 

parlament diskuterade deltagarna förhandlingarna 

om migrations- och asylpakten och efterlyste ett 

förbättrat skydd för ensamkommande migrantbarn 

(se evenemang). Under ett onlineevenemang som 

anordnades av en italiensk katolsk organisation 

diskuterades den kommande europeiska 

migrations- och asylpakten (se evenemang). 

En dansk debatt handlade också om huruvida EU 

bör öppna eller stänga sina yttre gränser. 

Evenemanget gav upphov till ett betydande 

engagemang med en mångsidig publik och väckte 

frågor såsom konsekvenserna av utlokaliseringen 

av Europas gräns, inrättandet av asylcentrum i 

tredjeländer och EU:s samarbete med länder som 

Turkiet och Libyen. (se evenemang).  

Vid ett annat deltagandeevenemang diskuterades 

om migration utgör en möjlighet eller ett hot, genom 

att beröra frågor som reguljär kontra irreguljär 

migration och differentiering när det gäller etnicitet 

och kultur, som i fallet med ukrainska flyktingar (se 

evenemang). Dessa frågor undersöktes också 

under ett evenemang i Litauen (se evenemang). 

I samband med integrationstemat togs behovet av 

förbättrade integrationsinfrastrukturer och 

integrationsprogram för att motverka rasistiskt hat 

och diskriminering upp under ett evenemang i 

Frankrike (se evenemang).  

När det gäller kriget i Ukraina anordnades ett 

evenemang för att diskutera internationell solidaritet 

och EU:s reaktion på kriget i Ukraina hittills, med 

konsekvenser för migrationen (se evenemang). 

Ett evenemang nyligen ägde också rum i Polen där 

unga ukrainare engagerades i debatter om 

europeisk integration, migration och oro för 

framtiden (se evenemang).  

Gemensam EU-
politik för migration 

Många idéer på detta område innebär krav på en 

gemensam migrationspolitik för EU. Dessa åtföljs ofta 

av uppmaningar till ökad respekt för de mänskliga 

rättigheterna och ett effektivt omfördelningssystem. 

Behovet av att reformera Dublinsystemet nämns 

också ofta. 

När det gäller laglig migration efterlyser de som 

förespråkar en striktare migrationspolitik en 

gemensam EU-politik för selektiv migration, med 

kvoter, striktare urval och strikta 

godkännandeförfaranden (se exempel på idé). 

Alternativa strategier för laglig migration föreslås, t.ex. 

ett europeiskt poängbaserat invandringssystem, som 

ibland anses vara nödvändigt för att reglera 

migrationsströmmarna på ett mer effektivt sätt (se 

idé). Bidragslämnarna vill också utforska en modell 

som gör det möjligt att flytta asylsökande till centrum i 

ett partnerland för handläggning av deras ärenden (se 

evenemang). 

Bidrag som är mer öppna för migration kräver på 

liknande sätt en enhetlig och effektivare strategi, men 

mer i linje med europeiska (sociala) värden. I dessa 

bidrag diskuteras exempelvis särskilt ett gemensamt 

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

pekar också på behovet av att reformera 

Dublinförordningen för att förhindra en ojämlik 

fördelning av asylsökande och migranter (se exempel 

på idé). Bland dessa bidrag är det vissa som föreslår 

att migranter ska beviljas ett tillfälligt EU-pass för att få 

tillgång till arbete och uppehållsrätt (se exempel på 

idé). En mycket välkommen idé på migrationsområdet 

innebär också ett krav på en mer konkret och 

rättvisare europeisk politik för ekonomisk migration, 

med lagliga inresevägar och en integrationspolitik som 

bygger på likabehandling och full respekt för de 

mänskliga rättigheterna (se idé). 

Ett bidrag lyfter fram idén om att inrätta en tjänst som 

kommissionsledamot med ansvar för asyl och 

migration, som bör agera i samordning med de andra 

institutionerna för att övervaka ett gemensamt 

asylsystem i EU (se idé). 

Bland förslagen återfinns även en EU-politik för 

arbetskraftsmigration eller EU-rekryteringsstrategier 
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för studenter och kvalificerade arbetstagare från 

länder utanför EU. I samband med detta framhålls i ett 

inlägg behovet av ökade befogenheter för EU när det 

gäller migration så att unionen kan säkerställa att 

migration hanteras i enlighet med dess principer och 

värden (se idé). 

En grupp bidragslämnare förespråkar idén om att 

främja en selektiv typ av invandring. I sådana inlägg 

ser man vanligtvis positivt på migrationen på grund av 

de ekonomiska fördelar den medför. Det föreslås att 

man riktar in sig på specifika länder för att locka till sig 

talanger (se idé) eller för att mjuka upp kriterierna för 

rörlighet mellan ekonomiskt avancerade demokratier, 

både i väst och i Asien, särskilt inom ramen för 

frihandelsavtal (se idé). 

En humanistisk 
hållning i 
migrationsfrågan 

En del bidragslämnare som har en humanistisk syn på 

migrationen förespråkar en förändring av hur 

migranter framställs, särskilt med tanke på hur mycket 

de bidragit med som vårdpersonal under pandemin 

(se evenemang). 

Vissa bidragsgivare förespråkar inrättandet av 

humanitära korridorer eller en helt öppen gränspolitik, 

och de kritiserar bristen på solidaritet med migranter 

(se exempel på idé). Bland deltagare med sådana 

idéer betraktas initiativ som syftar till att patrullera 

Medelhavet för att skicka tillbaka migranter, eller avtal 

för att kontrollera migrationsströmmarna, t.ex. det 

mellan EU och Turkiet, generellt sett som ett 

misslyckande för EU:s migrationssystem (se exempel 

på idé). 

Olika bidragslämnare kräver att de mänskliga 

rättigheterna ska respekteras genom lösningar för att 

motverka oreglerad migration. De efterfrågar en 

invandringspolitik för EU med enklare och mer 

lättillgängliga asylförfaranden i ursprungsländerna, 

lagliga och säkra migrationsvägar samt krafttag mot 

människohandel för att undvika att flyktingar dör vid 

EU:s gränser (se exempel på idé). 

Vissa bidragslämnare föreslår en rättslig ram för att 

stoppa påtvingat återvändande av integrerade 

personer och familjer till osäkra ursprungsländer (se 

idé). Andra deltagare stöder en strategi för frivilligt 

återvändande snarare än påtvingat återvändande, 

eftersom det förra, om det genomförs i samråd med 

ursprungsländerna, har visat sig vara mycket 

effektivare (se idé). 

Vissa av dessa bidragsgivare tar också upp frågor om 

ojämlikhet som påverkar den befintliga 

asylsökningsprocessen. De betonar till exempel att 

andelen manliga asylsökande är betydligt högre än 

andelen kvinnliga asylsökande eller familjer (se idé). 

Andra rapporterar om de svårigheter som 

asylsökande hbtqi-personer ställs inför och efterlyser 

bättre skydd och bättre stöd för denna grupp (se idé). 

 

Integration 

Många förslag rör integration av migranter. Deltagarna 

inser behovet av att skapa effektivare 

integrationsprogram, med särskild uppmärksamhet på 

språkutbildning. Ett antal deltagare diskuterar och 

ställer sig bakom en idé där EU uppmanas att skapa 

integrationsprogram, varvid olika åsikter framförs (se 

idé). 

Bland de idéer som rör integration efterlyser många en 

övervakad uppföljningsväg för migranter i syfte att 

säkerställa fullständig integration i EU:s 

medlemsländer. En idé framhäver den stora 

potentialen med att erkänna att migranter och 

medlemmar av mottagande samhällen fungerar som 

drivkrafter för förändring och med att ytterligare 

aktivera desamma (se idé). Vikten av att engagera 

migranter i lokala projekt och volontärverksamhet lyfts 

fram vid ett flertal tillfällen (se exempel på idé). En 

uppgiftslämnare betonar vikten av att anta en 

övergripande strategi för integration, med fokus på 

möjligheten att överföra politik som antagits på lokal 

nivå, och en strategi som sträcker sig från institutioner 

till lokala sammanslutningar, där EU ansvarar för att 

tillhandahålla denna typ av ram (se idé). Utbildning 

anses vara nyckeln till integration, och språk och 

europeiska värden spelar här en central roll. I detta 
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sammanhang anser vissa bidragslämnare att det 

behövs tillräckligt finansierade program för att stödja 

integrationen av migrantbarn i skolåldern i det 

offentliga utbildningssystemet (se idé). Andra idéer är 

inriktade på högre utbildning som en viktig hävstång 

för ökad integration. I detta avseende förespråkar en 

deltagare förbättrad tillgång för unga flyktingar till 

universitetsprogram (se idé). I ett särskilt förslag tas 

frågan om språkbarriärer upp, och idén framförs att 

artificiell intelligens kan användas för att överbrygga 

språkklyftan (se idé). 

En framgångsrik integration av migranterna på den 

lokala arbetsmarknaden ses som gynnsam för den 

europeiska ekonomin. Detta gäller särskilt situationen 

efter pandemin, vilket framhölls under ett 

tvådagarsevenemang som anordnades i samarbete 

med EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén i Bryssel (se evenemang). En 

deltagare lyfter särskilt fram invandringens positiva 

effekter i ekonomiskt eftersatta områden (se exempel 

på idé). 

Dessutom efterlyser man informationskampanjer och 

program för att öka EU-medborgarnas medvetenhet, 

motverka rasism och skapa ett mer inkluderande 

samhälle. En bidragslämnare efterlyser större 

mångfald bland den personal som arbetar i 

beslutsfattande organ och offentliga tjänster som rör 

migration (se idé). I samband med åsikterna om 

rasism och utestängning från arbetsmarknaden 

efterlyses lika och rättvis behandling av lagligen 

bosatta tredjelandsmedborgare (se idé). När det gäller 

diskriminering på arbetsmarknaden pekar en 

deltagare på behovet av (folkräknings-) uppgifter om 

migranters etniska bakgrund för att effektivt informera 

beslutsfattare (se idé). 

Vissa deltagare beklagar de begränsade rättigheterna 

för stadigvarande bosatta i EU. De noterar att unionen 

inte ger rösträtt till dessa stadigvarande bosatta och 

kräver att rösträtten baseras på bosättning (se idé). 

Vissa bidragslämnare anser att denna fråga är särskilt 

angelägen när det gäller brittiska medborgare som 

bodde i något av de nuvarande EU-länderna före 

brexit. En idé som har gett upphov till en mycket livlig 

debatt gäller införandet av ett påskyndat förfarande för 

att ge EU-omfattande rättigheter till brittiska 

medborgare som bodde i något av de nuvarande EU-

länderna före brexit (se idé). 

Hotet från migration 
från länder utanför 
EU 

Trots vissa bidragslämnares motstånd mot migration, 

har idéer som öppet definierar migration som ett hot 

mot den europeiska civilisationen eller den politiska 

stabiliteten förhållandevis mindre stöd än idéer som 

rör integration och respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Ibland anges att det finns farhågor vad 

gäller den europeiska civilisationen och den politiska 

stabiliteten, farhågor som ett signifikant antal 

deltagare ställer sig bakom (se exempel på mycket 

populär idé). 

Vid ett evenemang i Ungern diskuterades några 

grundläggande rättsliga frågor i samband med 

migration. En av de frågor som detta evenemang 

påstår sig ha besvarat rörde ”ett samhälles rätt att 

bevara sin egen nationella kultur, identitet och livsstil” 

mot bakgrund av massmigration (se evenemang). 

De som kommenterar denna typ av bidrag är 

frispråkiga i sina idéer och bidrag om ämnet Migration. 

Ett tema som observerats är känslan av att migration 

från länder utanför EU utgör ett hot mot EU:s 

civilisation, identitet, värden och kultur (se exempel på 

idé).  Dessa bidragslämnare efterlyser åtgärder för att 

begränsa migrationen från länder utanför EU, en 

striktare återvändandepolitik och strategier som 

hindrar migranters rörlighet, såsom strängare 

gränskontroller (se exempel på idé). 

Flera deltagare varnar för användningen av olaglig 

migration som ett (politiskt) vapen och hänvisar 

särskilt till den stora tillströmningen av migranter från 

Belarus till Litauens och Polens gränser (se exempel 

på idé). När det gäller migrationskrisen vid gränsen till 

Belarus skiljer sig bidragslämnarnas åsikter åt. 

 

Gränskontroll 

Ett relativt stort antal idéer stöder en hård linje när det 

gäller invandring. Deltagare som ansluter sig till denna 

linje motsätter sig legaliseringen av irreguljära 
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invandrare och efterlyser en ytterligare förstärkning av 

de europeiska gränskontrollmyndigheterna, t.ex. 

Frontex. Vissa av dem förespråkar dock en nationell 

snarare än en europeisk strategi för 

invandringskontroll, eftersom de befarar att EU skulle 

vara alltför tolerant gentemot asylsökande. 

Generellt sett finns det stöd för mer organiserade och 

samordnade insatser när det gäller gränskontroll, med 

krav på mer omfattande gränskontroller, inbegripet 

befogenheter för avvisning (se exempel på idé), ökat 

stöd till Frontex tillsammans med en bättre definition 

av dess funktioner (se idé) samt en rättsligt bindande 

strategi för sök- och räddningsinsatser i 

Medelhavsområdet (se idé). Frontex roll, liksom 

initiativen för patrullering till havs, diskuteras dock ofta 

på plattformen, och andra deltagare efterlyser större 

kontroll över hur initiativen fungerar, för att se till att de 

mänskliga rättigheterna respekteras (se idé). En mer 

populär idé efterlyser snabb utvisning från EU för 

migranter som begår allvarliga brott (se exempel på 

idé). En liknande idé om återvändande av irreguljära 

migranter skapar en debatt mellan de bidragslämnare 

som är för omedelbara återvändanden och de som är 

emot (se idé). En uppgiftslämnare föreslår att man 

avbryter det utländska biståndet till länder som inte 

accepterar att hämta hem sina medborgare (se idé). 

Andra bidrag efterlyser större solidaritet och respekt 

för de mänskliga rättigheterna. Till dessa idéer hör 

bland annat ett centraliserat fördelningssystem för EU 

som bygger på solidaritet, finansiering för att förbättra 

infrastrukturen för mottagning vid gränserna (bostäder 

och livsmedel) samt ett överstatligt förvaltningsorgan 

för europeiska flyktingläger som förvaltas gemensamt 

av olika länder och finansieras med EU-medel (se 

exempel på idé). 

Den senaste debatten om en utvidgning av EU:s 

finansiering för uppbyggnad av nationella hinder mot 

migranter återspeglas delvis i vissa bidrag som kräver 

ökat ekonomiskt stöd från EU till dess medlemsländer 

för att stärka det fysiska gränsskyddet (se idé). 

När deltagarna efterlyser ökat ekonomiskt stöd från 

EU för att hantera migrationen vid gränserna 

förespråkar de dock inte alltid att nya hinder skapas. 

Vissa av dem erkänner de lokala och regionala 

myndigheternas viktiga roll vid de nationella 

gränserna, och de vill ha ökad finansiering för projekt 

som rör mottagande och integration av migranter (se 

exempel på idé). 

I samband med evenemanget ”Starkare gränser, 

starkare Europa”, som ägde rum i Budapest, 

förespråkade deltagarna en mer pragmatisk och 

striktare gränspolitik (se evenemang). 

 

Åtgärda migrationens 
grundläggande 
orsaker 

En mindre del av idéerna fördjupar migrationsfrågan 

och tar upp behovet att, vid sidan av politiska åtgärder 

för att hantera migrationen i EU, vidta åtgärder för att 

ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration 

på annat håll. Samarbete mellan europeiska länder 

och tredjeländer, särskilt länderna i Afrika, uppfattas 

som avgörande för att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration (se exempel på idé). Med 

tanke på Europas framtid framhåller bidragslämnarna 

behovet att ta itu med migrationens bakomliggande 

orsaker för att kunna hantera de migrationsproblem 

som EU för närvarande står inför. De internationella 

partnerskapens roll, inbegripet via avtal med 

tredjeländer, i hanteringen av invandringsströmmarna 

var föremål för ett evenemang i Portugal (se 

evenemang). 

Förslag i detta avseende sträcker sig från 

upprättandet av jämlika handelsförbindelser, 

investeringar i fler planer för utvecklingsbistånd och till 

akademisk utbildning samt yrkesmässig utveckling för 

människor som bor i länderna i tredje världen (se idé). 

En vanlig farhåga är att utvecklingsbiståndet 

missbrukas av mottagarländerna, vilket skulle göra det 

ineffektivt. I detta avseende föreslog en deltagare att 

man skulle förbättra spårbarheten vad avser medel 

och därvid övervaka användningen av medlen med 

hjälp av blockkedjeteknik och smarta certifikat (se idé). 

En särskild grupp av bidrag kritiserar EU på grundval 

av att unionen har spelat en roll i regional 

destabilisering, till exempel genom destabiliserande 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?toggle_translations=true?locale=sv


 

© Kantar Public 2022 101 

subventionerad export av jordbruksprodukter till 

utvecklingsländer (se idé). 

För att komma till rätta med den ekonomiska 

ojämlikheten mellan industriländer och 

utvecklingsländer förespråkar vissa deltagare 

främjandet av ett hållbart och klimatsäkert jordbruk i 

länderna i tredje världen (se idé). Detta skulle också 

bidra till att motverka ”klimatmigration” (se exempel på 

idé och evenemang). Fenomenet klimatmigration tas 

ofta upp av deltagarna, som vill att allmänhetens fokus 

på denna fråga ökar och att klimatflyktingars status 

erkänns i internationell rätt (se idé). 

 

 

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 

Bidrag under ämnet Migration under den senaste 

perioden stärkte tidigare observerade teman och 

underteman.  

I flera förslag efterlystes förbättringar av de 

befintliga migrations- och asylsystemen. I detta 

avseende betraktas en gemensam europeisk ram 

för handläggning av asylansökningar som central 

(se idé), inklusive en reform av Dublinsystemet (se 

exempel på idé).  

Ett par idéer föreslog att koppla samman varje 

nykomling med en ”kontaktperson” som redan 

funnit sig till rätta i ankomstlandet (se exempel på 

idé). Andra deltagare betonade vikten av lagliga 

migrationsvägar, för att underlätta 

integrationsprocesser (se idé) och förespråkade att 

man skulle möjliggöra arbetsvisum (se idé) eller 

skapa säkrare migrationsvägar för att begränsa 

antalet migranter som dör på vägen till Europa, 

särskilt de till sjöss (se ett exempel på idé).  

Nyligen inlämnade bidrag om migration är till stor 

del polariserade, vilket tidigare konstaterats. Å ena 

sidan ser vissa deltagare migration som en resurs 

för samhället (se exempel på idé). Å andra sidan 

motsätter sig vissa deltagare ytterligare migration, 

eftersom man uppfattar det som att många 

migranter inte lyckas integreras (se idé). För att 

underlätta och uppmuntra integration efterlyste en 

deltagare minskad byråkrati för att minska hindren 

för migranter som söker arbete (se idé). Mer positiv 

kommunikation om invandring förespråkades också 

för att underlätta en smidigare integration från 

värdlandets sida (se idé).  
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Figur 23 – tankekarta: Migration, del 1 
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Figur 24 – tankekarta: Migration, del 2 
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10. Utbildning, 
kultur, ungdomsfrågor  
och idrott 

 

 

 

 

Ämnet Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott är 

mångfacetterat, och de idéer som lagts fram under det 

täcker därför en rad olika teman. Liksom på andra 

ställen på plattformen märks inom detta ämnes teman 

en återkommande underliggande önskan om att 

skapa en gemensam EU-identitet, genom bidrag med 

koppling till bland annat utbyten, exponering för olika 

kulturer och rörlighet. Ämnet har gett upphov till 

sammanlagt 4 976 bidrag, varav 2 063 idéer, 1 757 

kommentarer och 1 156 evenemang. De olika idéerna 

kan delas in i följande teman: 

 

 

 

 Främjande av en gemensam EU-identitet 

 Rörlighet inom EU 

 Framtidssäkrad utbildning 

 Otrygga anställningar och arbetslöshet bland 

ungdomar 

 Det europeiska kulturarvet 

 Tillgång till utbildning och kultur 

 Yrkesverksamma inom den kreativa sektorn 

och akademiska världen 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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 Inkludering inom idrotten 

 

Evenemang 
Under den gångna perioden diskuterade man vid 

evenemangen en rad teman, såsom tillgång till 

högre utbildning, rörlighet och harmonisering av 

utbildningssystem och titlar. Till exempel 

anordnades ett seminarium med 30 unga deltagare 

på landsbygden i Frankrike i syfte att diskutera sätt 

att förbättra ungdomars rörlighet på landsbygden 

(se evenemang). 

I Polen, ett av de länder som registrerade flest 

evenemang för detta ämne, diskuterade deltagarna 

även rollen för unga migranter från Ukraina, 

inklusive sätt att främja deras integration (se 

evenemang). Under detta evenemang, som bestod 

av en debatt, diskuterade deltagarna i synnerhet 

lösningar för att hjälpa barn som inte kunde språket 

att snabbt anpassa sig till den nya situationen.  

I Spanien, ett annat land med ett stort antal 

evenemang med anknytning till detta ämne, 

handlade de teman som diskuterades särskilt om 

möjligheter och sysselsättningsutsikter för 

ungdomar. Vid ett evenemang i regionen Navarra 

var den allmänna känslan bland de unga deltagarna 

i evenemanget ganska pessimistisk, där de flesta 

klagade över bristen på möjligheter att stå på egna 

ben och efterlyste bättre skoltransporter, ökad 

tillgång till stipendier och ökat stöd för att ansöka 

om rörlighetsprogram (se evenemang). 

 

Främjande av en 
gemensam EU-
identitet 

På temat europeisk identitet är språkinlärning ett av de 

mest diskuterade ämnena.  

När det gäller språkundervisning som ett sätt att främja 

interkulturella utbyten och hur den bidrar till en 

gemensam EU-identitet betonas i flera bidrag behovet 

av att överge den enspråkiga skolgången, och man 

efterlyser ett erkännande av Europas heterogena och 

flerspråkiga karaktär som en resurs (se exempel på 

idé). I en paneldiskussion i Berlin undersöktes också 

Europas flerspråkighet och sätt att erkänna och 

uppmuntra flerspråkighet (se evenemang). En annan 

deltagare som förespråkar flerspråkighet efterlyser 

ökat stöd till undervisning i minoritetsspråk i skolan (se 

idé). En deltagare föreslår att EU-finansierade 

resekuponger införs för språkutbyten (se idé). 

Ett fastställande av ett gemensamt europeiskt språk 

ses av många deltagare som något som skulle kunna 

främja den europeiska integrationen (se exempel på 

idé). Detta diskuteras också i stor utsträckning under 

ämnet ”Andra idéer” (se exempel på idé). 

Diskussionen behandlar de olika för- och nackdelarna 

med ett sådant gemensamt europeiskt språk och de 

olika möjliga språken, däribland esperanto (se idé och 

idé, som båda fick stort stöd), latin (se exempel på idé) 

eller engelska (se exempel på idé). Ett samtal om i 

synnerhet esperanto har väckt ett visst intresse på 

nätet och speglat dynamiken i debatten kring ett 

neutralt språk för alla EU-länder (se evenemang). 

En annan idé bland de mest understödda idéerna är 

inrättandet av ett europeiskt offentligt radio- och tv-

bolag (se idé). Flera idéer handlar om att inrätta fler 

EU-medieportaler (tv, radio och sociala medier) för att 

bättre engagera EU-medborgarna i EU-frågor, med ett 

stärkande av den europeiska identiteten och de 

grundläggande värdena som slutligt mål (se exempel 

på idé). Många deltagare förespråkar också att man 

ska främja spridningen av europeiska 

medieproduktioner, till exempel genom att inrätta en 

gemensam mediemarknad i EU (se exempel på idé). 

En idé går ut på att skapa en särskild EU-

medieplattform som är skräddarsydd för 

språkinlärning (se idé). 

Ett undertema bland idéerna rör utbildning. 

Bidragslämnare föreslår här att en obligatorisk kurs 

om EU:s historia och institutioner införs i alla 

europeiska gymnasieskolor som ett verktyg för att 

bygga upp yngre generationers intresse och känsla av 

egenansvar med avseende på EU, och därigenom 

stärka processen för skapandet av en EU-identitet (se 

exempel på idé). Ämnet europeisk historia ses också 

som avgörande av en annan deltagare, som föreslår 

att man gör en undersökning inom EU för att mäta 

ungdomars historiekunskaper (se idé), medan en 
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annan gillar tanken på att skapa en officiell europeisk 

lärobok i historia (se idé). 

Många deltagare anser att det är viktigt att det finns 

skolevenemang med anknytning till EU (se exempel 

på idé), och en av dem föreslår att det inrättas en 

lärare med ansvar för att samordna EU-relaterade 

evenemang och program (se idé). I många idéer om 

att främja en gemensam EU-identitet föreslås olika 

former av utbyte eller partnersamverkan mellan skolor 

i olika medlemsländer för att främja vänskap över 

gränserna (se idé). Ett förslag handlar om att man ska 

främja studier i europeisk historia i skolans läroplan, 

inklusive varje enskilt europeiskt lands historia (se 

idé). 

Undertemat idrott i samband med främjandet av en 

gemensam EU-identitet omfattar diskussioner om 

anordnandet av fler gränsöverskridande och 

intereuropeiska idrottsevenemang (se exempel på 

idé) och möjligheten att skapa ett europeiskt idrottslag 

som skulle kunna tävla i internationella evenemang 

(se exempel på idé). Dessutom har betydelsen av 

gemensamma EU-symboler tagits upp i samband med 

skapandet av en gemensam EU-identitet med bland 

annat en idé om att integrera EU-flaggor i 

idrottsutrustning och uniformer för idrottare från EU:s 

medlemsländer (se idé). 

I en annan idé, som får större stöd och som också tas 

upp mer generellt inom ramen för andra ämnen, 

förespråkar man inrättandet av en europeisk helgdag 

den 9 maj för att främja en gemensam europeisk anda 

(se exempel på idé). 

Främjandet av den europeiska kulturen, såsom musik 

på olika europeiska språk, nämns av en deltagare som 

vill att det ska krävas att radiosändningar ska sända 

minst 20 % icke-engelsk musik (se idé). 

Livsmedel ses också som ett sätt att bygga broar 

mellan europeiska länder och kulturer (se idé), vilket 

fick en deltagare att föreslå en EU-finansierad app för 

recept (se idé). 

 

 

 

 

Rörlighet inom EU 

Frågan om rörlighet inom EU genererar 

ett relativt stort antal bidrag. Dessa 

utvecklar antingen idéer för att förbättra de befintliga 

rörlighetsprogrammen eller lägger fram nya förslag 

från grunden. 

En del deltagare föreslår att det skapas en EU-ledd 

webbportal för ansökning till kurser inom högre 

utbildning i EU. Portalen skulle också kunna göra det 

möjligt för blivande studenter att samtidigt ansöka till 

olika program inom Europeiska unionen (se exempel 

på idé).  

Ett annat undertema som tas upp av flera 

bidragslämnare gäller utvidgning av 

Erasmusprogrammen så att de omfattar ungdomar 

som inte studerar vid universitet och högskolor, till 

exempel genom att utvidga dem till gymnasieelever, 

inbegripet elever som går yrkesutbildningsprogram. 

Detta skulle ge dem som inte har gått en högre 

utbildning möjlighet att bo utomlands, utbyta god 

praxis, lära sig nya språk och kulturer och utöka sin 

kompetens i allmänhet (se exempel på idé). 

Deltagarna har dessutom betonat att 

Erasmusprogrammet behöver göras mer inkluderande 

för låginkomststudenter. En idé är att göra Erasmus-

stipendierna bättre anpassade efter 

levnadskostnaderna i varje land (se idé). I detta 

avseende föreslår en deltagare att uppgiften att tilldela 

Erasmus-stipendier anförtros måluniversitetet så att 

de sökande kan ansöka direkt till det universitet där de 

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

Önskan att förbättra den nuvarande utformningen av 

programmet framhäver medvetenheten om vikten av 

program för rörlighet i utbildningssyfte. Detta syns 

också på att det ordnats olika evenemang om detta 

ämne med koppling till de två nämnda idéerna (se 

evenemang). 

En deltagare vill att brittiska studenter ska 

återintegreras i Erasmus +-programmet (se idé). 

Generellt kan sägas att det ofta dyker upp idéer om 

Erasmusprogrammets tillgänglighet och om hur 

inkluderande det är. Som ett exempel föreslås i de 

senaste bidragen att Erasmusprogrammet utvidgas till 

att omfatta andra typer av utbildning, till exempel 

jordbruk och hantverk (se idé). 
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Ett annat fokusområde är initiativet DiscoverEU. 

Några deltagare föreslår att DiscoverEU-initiativet ska 

utvidgas till att omfatta alla unga européer som är 18 

år gamla (se exempel på idé). 

Slutligen berör en idé om akademisk rörlighet 

ratificeringen av konventionen om erkännande av 

bevis avseende högre utbildning i Europaregionen 

(Lissabonkonventionen) i syfte att underlätta 

yrkesmässig och akademisk rörlighet i Grekland (se 

idé). 

En unik idé om rörlighet, eventuellt även från länder 

utanför EU, gäller inrättandet av ett europeiskt 

stipendiesystem för ”hotade studenter”, dvs. studenter 

som förföljs med rättsliga medel i det egna landet, för 

att skydda den akademiska friheten (se idé). 

 

Framtidssäkrad 
utbildning 

Många idéer lyfter fram behovet av att ompröva 

utbildningen i den nuvarande digitala eran, särskilt 

efter att covid-19-pandemin lett till ändrade 

undervisningsmetoder i skolor och på universitet. 

Enligt många bidragslämnare är en ny syn på 

utbildning i den digitala eran en förutsättning för 

Europas framtida globala konkurrenskraft och 

modernisering (se exempel på idé).  

För att underlätta tillgången till kurser föreslår 

deltagarna digitala meriter och forskningsmaterial 

samt att man ska skapa en gemensam databas med 

alla akademiska resurser eller en gemensam 

europeisk digital plattform som är öppen för alla 

ackrediterade högre utbildningsanstalter i EU (se idé). 

Detta går hand i hand med behovet av att främja 

informations- och kommunikationsteknik i skolor och 

på universitet, även genom att subventionera skolors 

inköp av hårdvara (se exempel på idé). 

I samband med frågan om lämplig utrustning och 

lämpliga utrymmen för utbildning syftar ett förslag som 

har fått starkt stöd av plattformens användare till 

införandet av en europeisk utbildningsplan. Detta 

skulle vara ”en europeisk strategi inriktad på att stödja 

direkta investeringar i utbildningsinfrastruktur och 

förbättra tillgängligheten, konnektiviteten och 

kvaliteten på utbildning och livslångt lärande” (se idé). 

En annan mycket välkommen idé är att fastställa 

rätten till livslångt lärande och utbildning (se idé). 

Främjandet av mjuka färdigheter, och särskilt 

konstnärlig verksamhet, ses av många 

bidragslämnare som ett annat viktigt steg för att 

utveckla europeiska elevers och studenters kritiska 

tänkande och stärka deras globala värderingar, 

särskilt i tidig ålder (se exempel på idé). 

Genomförandet av inkluderande utbildningsmetoder 

och mer allmänt främjandet av mångfald inom 

utbildningen anses vara ett viktigt mål för 

utbildningens framtid i EU (se idé). Detta återspeglar 

också idéer om behovet av att bekämpa kvinnomord 

(se idé) och antisemitism genom utbildning (se idé). 

Ett undertema bland idéerna rör behovet av att 

reformera utbildningsmetoderna för att skapa vuxna 

som har förmågan att vara aktiva EU-medborgare. 

Utöver utbyten och utbildning om EU, som diskuterats 

ovan omfattar detta undertema idéer som diskuterar 

behovet av att uppmuntra unga elevers aktiva sociala 

deltagande i skolan (se idé) eller att skapa 

tvärkulturella färdigheter med till exempel fler 

inlärningsmetoder för främmande språk (se idé). En 

liknande idé, nämligen språklig mångfald och den roll 

som deras medieexponering kan spela när det gäller 

att underlätta inlärning och skapandet av en 

gemensam europeisk identitet, utforskades under ett 

antal evenemang (se exempel på ett evenemang). 

En grupp bidragslämnare uppmärksammade behovet 

av att se över det nuvarande utbildningssystemet för 

att förbereda dagens ungdomar för framtidens 

samhälle. Bidragslämnarna efterlyser utbildning i 

ekonomi och finans (se idé) samt klimatfrågor (se 

exempel på idé), inklusive inrättandet av en europeisk 

klimatkår (se idé). Dessutom efterlyser de 

mekanismer för att förbättra unga människors 

färdigheter inom naturvetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik, t.ex. genom ett 

EU-omfattande program för grundläggande 

färdigheter på dessa områden (se idé). I enlighet med 

vad som nämndes inom ramen för ämnet Digital 

omställning vill bidragslämnarna dessutom att 

ungdomar ska utbildas i digitalt välbefinnande (se 

exempel på idé). Frågan om digitalt välbefinnande kan 
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också omfattas av den mer allmänna uppmaningen 

om ökat stöd till psykisk hälsa i skolorna (se idé). 

Inom ramen för idén om framtidssäkrad utbildning som 

vissa deltagare har utformat är skolornas läroplaner 

flexibla (se idé) och skolorna stöder studentföreningar 

och studenters aktiviteter så att de blir självständiga 

vuxna (se idé). I detta avseende kan förslaget om att 

öka inflytandet från civilsamhällets organisationer i 

skolorna gå hand i hand med detta mer 

”deltagarinriktade” skolkoncept (se idé). I linje med 

detta ligger tanken på att främja idrottsutövning och 

öka antalet idrottslektioner i skolan (se idé). Lärarnas 

utvärderingar, helst samordnade av Europeiska 

unionen, förespråkas också av andra deltagare (se 

idé). 

En grupp idéer tar även upp anpassningen av 

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

och behovet av att uppmuntra till 

entreprenörskompetens inom utbildningen (se idé). 

Några av de idéer som lagts till på plattformen är 

inriktade på utbildning för innovation och 

entreprenörskap (se exempel på idé) och på behovet 

av ett bättre erkännande av informellt lärande (se 

exempel på idé). I detta avseende handlar ett annat 

förslag om att införa en obligatorisk yrkesorientering 

för att bedöma elevernas talanger och intressen i 

början av skolgången (se idé). 

Ett annat tema som har vuxit fram efter spridningen av 

onlinekurser under pandemin är hemundervisning. En 

deltagare vill att hemundervisning ska erkännas i alla 

EU-länder (se idé). 

Tanken på att inrätta ett standardiserat slutprov, som 

är gemensamt för alla EU-länder, föreslås av en 

deltagare (se idé). 

Otrygga 
anställningar och 
arbetslöshet bland 

ungdomar 

Ungdomssysselsättning är ett återkommande ämne 

på plattformen, inte minst eftersom det har stark 

koppling till utbildning. Många idéer som tar upp 

utbildningsprogram är också inriktade på anställbarhet 

och övergång till arbetsmarknaden (se exempel på 

idé). När det gäller ungdomar anser deltagarna dock 

också att frågan om arbetslöshet och ungdomar som 

varken arbetar eller studerar är av central betydelse, 

och vissa idéer om detta får stort stöd (se exempel på 

idé). Frågan om otrygga arbetsförhållanden bland 

ungdomar diskuteras av flera deltagare, som 

efterlyser stöd till ungdomar med otrygga arbetsvillkor 

genom högkvalitativa arbeten, skälig ersättning och 

tillgång till socialt skydd (se idé och idé). När det gäller 

osäkra anställningar uppmanar en uppgiftslämnare 

EU att avskaffa oavlönade praktikplatser (se idé). 

Andra föreslår en utvidgning av vissa garantier och 

former av sysselsättningsstöd för ungdomar (se idé), 

eller till och med införandet av kvalitetsnormer som 

skulle vara bindande för alla arbetstillfällen som 

skapas inom ramen för EU:s och de nationella 

återhämtningsplanerna (se idé). Vissa bidrar särskilt 

till de medlemsländer som är mer drabbade av 

ungdomsarbetslöshet, såsom Medelhavsländerna (se 

idé). 

Ett evenemang i Litauen fokuserade på de många 

utmaningar som ungdomar står inför efter pandemin, 

bland annat arbetslöshet. Vid evenemanget 

diskuterades huruvida Europeiska rådets strategiska 

agenda 2019–2024 fullt ut beaktar ungdomars 

specifika problem (se evenemang). 

Det europeiska 
kulturarvet 

En relativt liten del av bidragslämnarna efterlyser att 

man ska skydda och hylla Europas kultur och 

kulturarv, till exempel genom att inrätta en EU-

kommissionär för kultur (se idé) och i allmänhet 

investera mer i bevarandet av EU:s gemensamma 

kulturminnen. Det finns också krav på att bevara 

traditioner som framför allt uttryckts av 

minoritetsgrupper (se evenemang) liksom det religiösa 

kulturarvet (se idé). 
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Mer allmänt har man föreslagit att man ska skapa ett 

virtuellt bibliotek som är knutet till bibliotek i olika EU-

länder i syfte att göra sällsynta böcker och konstverk 

mer allmänt tillgängliga för alla EU-medborgare (se 

idé). 

 

Tillgång till 
utbildning och 
kultur 

Frågan om tillgång till utbildning nämns ofta. Detta 

omfattar olika typer av ojämlikhet i fråga om tillgång 

samt olika utbildningsnivåer, med särskilt fokus på 

högre utbildning. Även om idéerna på detta område 

relativt sett är mindre diskuterade har ett förslag om att 

göra tillgången till utbildning gratis för alla välkomnats 

av vissa deltagare (se idé). 

En övergång som deltagarna anser vara avgörande är 

den mellan gymnasie- och högskoleutbildning. I detta 

sammanhang har deltagarna många gånger 

uppmanat till att stödja studenterna i samband med 

denna viktiga övergång (se exempel på idé), bland 

annat genom förbättrade program för 

universitetsorientering (se idé). Vissa kategorier är 

särskilt missgynnade när det gäller tillträde till högre 

utbildning. I detta avseende finns det uppmaningar om 

att stödja etniska minoriteter och personer med 

funktionsnedsättning vad gäller tillträde till högre 

studier (se idé). Andra deltagare är medvetna om att 

andra hinder för utbildning kan vara av geografisk eller 

ekonomisk natur. För att övervinna dessa hinder 

efterlyser flera deltagare större utbildningsresurser i 

landsbygdsområden (se exempel på idé), och vissa 

föreslår att man ska inrätta olika typer av EU-

finansierade sociala förmåner för att garantera 

studenternas ekonomiska oberoende (se exempel på 

idé). 

Ojämlik tillgång påverkar inte bara högre utbildning 

utan även kulturinrättningar och museer. Därför vill en 

deltagare underlätta tillgången till museer för personer 

med funktionsnedsättning (se idé). Detta var också 

ämnet för kampanjen ”We All Need Theatre” (se 

evenemang), som särskilt handlade om teatrars 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Ett annat förslag handlar om att införa ett EU-

museipass för att göra museibesök mer prismässigt 

överkomliga (se idé). Tanken är att införa kulturkort 

eller kuponger, vilket flera deltagare har förespråkat 

(se exempel på idé). En annan idé syftar i stället till att 

ta itu med denna fråga ur ett bredare perspektiv och 

föreslår en ökning av den offentliga finansieringen av 

kultur, vilket minskar dess beroende av privata medel 

(se idé). 

En särskilt missgynnande situation som lyfts fram av 

en deltagare är den som tidigare interner befinner sig 

i. Trots att de avtjänat sitt straff kämpar många före 

detta fångar för att återgå till ett normalt samhällsliv, 

vilket ökar risken för att de blir återfallsförbrytare. 

Därför är utbildning i fängelser särskilt viktig (se idé). 

Som ett sätt att öka medvetenheten om dessa frågor 

lyfter en deltagare fram idén om att inrätta en dag för 

lika möjligheter på europeisk nivå (se idé). 

Yrkesverksamma 
inom den kreativa 
sektorn och 

akademiska världen 

Som tidigare nämnts är frågan om otrygghet i 

arbetslivet, särskilt bland ungdomar, en fråga som har 

väckt stor uppmärksamhet från deltagarna på 

plattformen. Den kreativa sektorn påverkas särskilt av 

osäkra anställningar. 

Covid-19-pandemins inverkan på arbetsvillkoren för 

kulturarbetare och kreativa yrkesgrupper har gett 

upphov till en seriös diskussion om deras ställning och 

EU-institutionernas roll när det gäller att tillhandahålla 

en rättslig ram som skulle förbättra sektorns trygghet 

(se exempel på en idé). En deltagare ber EU att stödja 

den kreativa sektorn för att säkerställa en skälig 

ersättning till arbetstagare inom kreativa yrken (se 

idé). Enligt ett annat bidrag bör medel från 

återhämtningsfonden användas för att finansiera 

kultursektorn, särskilt boksektorn (se idé), medan ett 

bidrag specifikt kräver ökat ekonomiskt stöd till 

dansinstitut (se idé). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872?toggle_translations=true?locale=sv
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Professionaliseringen av kulturarbete var ett viktigt 

diskussionsämne vid flera evenemang som 

anordnades runt om i Europa kring kultur (se exempel 

på evenemang). En deltagare föreslår att EU ska 

erkänna konstnärernas status, vilket också skulle 

underlätta kulturella utbyten (se idé). 

Andra rekommendationer på det kreativa området 

gäller både stöd till organisationer som verkar på lokal 

nivå och inrättandet av ett integrerat system för 

nationell och regional medfinansiering som skulle 

underlätta mer internationellt kulturellt samarbete (se 

exempel på en idé).  

Akademiker och forskare är en annan yrkeskategori 

som i hög grad påverkas av osäkra anställningar. En 

idé är att ändra sättet på vilket forskningsbidrag 

tilldelas för att göra det mer lämpat för intersektionell 

forskning (se idé).  

 

Inkludering inom 
idrotten 

Idéer som rör idrott, särskilt när detta diskuteras som 

ett ämne i sig, upptar ett något mindre utrymme på 

plattformen. Temat idrott har dock diskuterats av 

många deltagare. 

Som tidigare nämnts förespråkar många deltagare ett 

europeiskt idrottslag, medan andra efterlyser mer 

idrottsutövning i skolorna, men idrottsområdet nämns 

ofta även i samband med andra teman, såsom 

inkludering. Deltagarna ifrågasätter idrottens förmåga 

att vara inkluderande (se exempel på idé) och föreslår 

idéer för att förbättra idrottens inkluderande karaktär 

(se exempel på idé). I ett bidrag uppmanas EU att 

garantera jämställdhet inom idrotten, bland annat 

genom inrättandet av en särskild europeisk myndighet 

(se idé). Vid ett möte som anordnades av Europa 

Press diskuterade deltagarna om idrottsmode 

sexualiserar. Ännu en annan bidragsgivare häcklar 

den stora mångfalden av, i vissa fall höga 

universitetsskattesystem i EU, och efterlyste en rättvis 

universitetsbeskattning (se idé). 

En annan aspekt av idrotten som ofta nämns är den 

ojämlika allmänna kunskapen om mer ovanliga 

idrottsgrenar (se exempel på idé). I detta avseende 

bör institutionerna enligt en idé ingripa för att stödja 

mindre utbredda idrottsgrenar (se idé). 

Under ett evenemang i Tyskland diskuterade man hur 

idrotten kan bidra till klimatåtgärder, med deltagare, 

som oftast var medlemmar i idrottsklubbar, och utbytte 

exempel på god praxis (se evenemang).  

 

Nya idéer under den 
gångna perioden 
(21.2.2022–9.5.2022) 
Inga nya teman eller underteman lades fram i de 

senaste bidragen.  

När det gäller idéer, flera förslag som rör temat 

framtidssäkrad utbildning, såsom modernisering av 

skolornas läroplaner (se exempel på idé) eller 

reform och harmonisering av olika 

utbildningssystem (se exempel på idé). Man 

föreslog också att man skulle inrätta 

utbildningsprogram för lärare, och deltagare i ett 

evenemang i Italien betonade behovet av att utbilda 

lärare om de möjligheter som EU erbjuder (se idé 

och evenemang). Ämnet psykisk hälsa togs upp på 

samma sätt, med en bidragsgivare som föreslog 

kostnadsfri psykologisk hjälp i skolorna (se idé). 

Ett annat tema som ofta framträdde handlar om att 

främja en gemensam EU-identitet (se exempel på 

idé). Som tidigare rapporterats anser 

bidragslämnare att utbytesprogram spelar en viktig 

roll för att främja mångfald och öka människors 

förtroende för EU (se idé). 

Många idéer som rör rörlighet inom EU, med 

deltagare som kräver att utbytesinitiativ ska utökas 

(se exempel på idé).  

En ungdomsdebatt som anordnades i Neapel av 

Europa direkt gav upphov till ett antal idéer om 

utbildning, såsom behovet av att skapa ett 

gemensamt europeiskt utbildningssystem, med ett 

erkännande av akademiska kvalifikationer mellan 

de olika EU-länderna som nämndes som ett viktigt 

steg i denna riktning (se idé). Ett annat förslag 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914?toggle_translations=true?locale=sv
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uttryckte behovet av att öka tillgången till högre 

utbildning och kultur (se idé).  

När det gäller ungdomsfrågor diskuterar bidragen 

frågor om ungdomssysselsättning som också 

behandlas under andra ämnen. Dessutom 

förespråkar en bidragsgivare att ungdomars roll i 

medierna ska stärkas för att säkerställa en rättvis 

representation och en mindre stereotyp, negativ 

rapportering (se idé). 

Idrottens och fritidsverksamhetens betydelse 

underströks också av många deltagare, som 

betonade idrottsutbildningens nyckelroll, men 

också den alleuropeiska verksamhet som hänger 

samman med detta (se exempel på idé om 

idrottsutbildning).  

Mer sällan nämnda idéer som rör kreativa och 

akademiska yrkesutövare samt stöd till 

gränsöverskridande akademisk forskning och 

vetenskapligt samarbete (se exempel på idé). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559?toggle_translations=true?locale=sv
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Figur 25 – tankekarta: Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, del 1 
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Figur 26 – tankekarta: Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, del 2 
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De mest kommenterade och populära idéerna per 
ämne (19.4.2021–9.5.2022) 

I denna bilaga presenteras de idéer som fått mest stöd och kommenterats mest inom varje ämne från och med den 

9 maj 2022, inklusive förslag från enskilda personer och idéer som främjas av organisationer. Det omfattar också de 

idéer som registrerats under ämnet ”Andra idéer”. I resten av rapporten har idéer inom det ämnet placerats inom ett 

av de nio andra ämnena, eller inom flera ämnen när det gäller övergripande frågor. Syftet med denna bilaga är att 

återspegla det stora intresset för, eller debatten om, vissa idéer på plattformen. 

Observera att stödförklaringarna liknar ”upptummar”/”uppröstningar” i sociala medier. De visar deltagarnas intresse 

för och allmänt positiva inställning till en viss idé, men ger inga indikationer om invändningar. Antalet stödförklaringar 

är därför inte en indikator på det övergripande stödet för idén, utan bara en av de många aspekter som beaktas vid 

analysen av bidragen på plattformen. Kommentarerna omfattar en rad olika typer av återkoppling och kan vara allt 

från neutrala till bifallande eller starkt oeniga. Mer bakgrundsinformation om analysen av bidragen på plattformen 

finns i bilaga II. 

 

 Populärast Mest kommenterade 

Klimat och miljö Idé: Rättvis omställning (se idé) 

Stödförklaringar: 477 

Kommentarer: 19 

Idé: Främjande av kärnenergi 
där förnybar energi inte kan 
användas (se idé) 

Stödförklaringar: 120 

Kommentarer: 162 

Idé: Stoppa alla subventioner 
till fossila bränslen (översatt) 
(se idé) 

Stödförklaringar: 326 

Kommentarer: 28 

Idé: Förbättra skyddet av 
naturen, miljön, den biologiska 
mångfalden och människorna 
vid utvecklingen av industriella 
vindkraftverk i Europa (se idé) 

Stödförklaringar: 36 

Kommentarer: 96 

Idé: Gör det europeiska 
järnvägsnätet mer tillgängligt 
och lämpligt som alternativ när 
det gäller förbindelser inom EU 
(se idé) 

Stödförklaringar: 240 

Kommentarer: 35 

Idé: Gör kärnkraften till fokus 
för den gröna omställningen (se 
idé) 

Stödförklaringar: 37 

Kommentarer: 79 

Idé: Euro Trainscanner 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 203 

Kommentarer: 63 

 

Idé: Minska 
miljöföroreningarna genom 
invandringspolitiken (se idé) 

Stödförklaringar: 8 

Kommentarer: 74 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?toggle_translations=true?locale=sv
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Idé: Förbud mot fiske med 
levande agn inom EU (se idé) 

Stödförklaringar: 177 

Kommentarer: 23 

 

Idé: Euro Trainscanner 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 203 

Kommentarer: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Hälsa Idé: Vetenskapsintensiv teknik 
för ett hälsosamt långt liv: 
utveckling och tillgång (se idé) 

Stödförklaringar: 603 

Kommentarer: 83 

 

Idé: Stopp för byte till 
sommartid: gå över till 
normaltid och ge möjlighet att 
flytta tillbaka öppettider med en 
timme (se idé) 

Stödförklaringar: 41 

Kommentarer: 131 

 

Idé: Lika tillgång till offentliga 
tjänster av hög kvalitet till 
överkomligt pris, inklusive 
hälso- och sjukvård (se idé)  

Stödförklaringar: 462 

Kommentarer: 17 

 

Idé: Vetenskapsintensiv teknik 
för ett hälsosamt långt liv: 
utveckling och tillgång (se idé) 

Stödförklaringar: 603 

Kommentarer: 83 

 

Idé: Forskning om myalgisk 
encefalomyelit (se idé) 

Stödförklaringar: 217 

Kommentarer: 5 

 

Idé: Effektivare stöd tack vare 
ett gemensamt språk: 
Esperanto (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 43 

Kommentarer: 36 

 

Idé: Fokus på forskning om att 
motverka åldrande och öka 
livslängden (se idé) 

Stödförklaringar: 168 

Kommentarer: 32 

 

Idé: Flerspråkighet på 
sjukhuset: utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonalen i det 
internationella språket 
esperanto (se idé) 

Stödförklaringar: 22 

Kommentarer: 35 

 

Idé: Fördragsändring för att 
stärka EU:s befogenheter på 
hälsoområdet (se idé) 

Stödförklaringar: 117 

Kommentarer: 7 

 

Idé: Fokus på forskning om att 

motverka åldrande och öka 

livslängden (se idé) 

Stödförklaringar: 168 

Kommentarer: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?toggle_translations=true?locale=sv
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true?locale=sv
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

En starkare ekonomi, social 
rättvisa och sysselsättning 

Idé: Se till att EU-budgeten 
fungerar för medborgarna: en 
finanspolitisk union (se idé) 

Stödförklaringar: 581 

Kommentarer: 33 

 

Idé: Villkorslös medborgarlön i 
hela EU för att säkerställa alla 
människors materiella välfärd 
och möjlighet att delta i 
samhället (se idé) 

Stödförklaringar: 319 

Kommentarer: 127 

 

Idé: En ny ekonomisk modell 
och styrning för EU (se idé) 

Stödförklaringar: 561 

Kommentarer: 34 

 

Idé: Hur mycket pengar skulle 
Esperanto spara för EU? (se 
idé) 

Stödförklaringar: 79 

Kommentarer: 85 

 

Idé: En europeisk pelare för 
sociala rättigheter för en social 
marknadsekonomi (se idé) 

Stödförklaringar: 557 

Kommentarer: 37 

 

Idé: Villkorslös medborgarlön 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 77 

Kommentarer: 83 

 

Idé: Ett förnyat socialt kontrakt 
för Europa för en rättvis 
återhämtning (se idé) 

Stödförklaringar: 528 

Kommentarer: 32 

 

Idé: Ett socialt protokoll i 
fördragen för att stoppa 
dumpning av löner och 
arbetsvillkor (se idé) 

Stödförklaringar: 329 

Kommentarer: 66 

 

Idé: Ett socialt protokoll i 
fördragen för att stoppa 
dumpning av löner och 
arbetsvillkor (se idé) 

Stödförklaringar: 329 

Kommentarer: 66 

 

Idé: Börja bekämpa 
skatteparadis inom och utanför 
EU (se idé) 

Stödförklaringar: 269 

Kommentarer: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

EU i världen Idé: EFS efterlyser en reform av 
EU:s handels- och 
investeringspolitik och en 
nystart för den globala 
multilateralismen (se idé) 

Stödförklaringar: 463 

Kommentarer: 17 

 

Idé: Skapande av en EU-armé 
(se idé) 

Stödförklaringar: 441 

Kommentarer:  204 

 

Idé: Skapande av en EU-armé 
(se idé) 

Stödförklaringar: 441 

Kommentarer: 204 

 

Idé: Internetportalen 
”Europeiska unionen – 
Nyheter” bör också informera 
på det internationella 
hjälpspråket esperanto 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 40 

Kommentarer: 64 

 

Idé: Ett samfällt agerande: EU 
som global aktör (se idé) 

Stödförklaringar: 301 

Kommentarer: 25 

 

Idé: Ett enande av Europa: 
fortsätt EU:s utvidgning (se idé) 

Stödförklaringar: 230 

Kommentarer: 61 

 

Idé: En utrikespolitik på EU-
nivå baserad på absolut 
majoritet, inte enhällighet (se 
idé) 

Stödförklaringar: 258 

Kommentarer: 51 

 

Idé: En utrikespolitik på EU-
nivå baserad på absolut 
majoritet, inte enhällighet (se 
idé) 

Stödförklaringar: 258 

Kommentarer: 51 

 

Ett enande av Europa: fortsätt 
EU:s utvidgning (se idé) 

Stödförklaringar: 230 

Kommentarer: 61 

 

Idé: Integration av 
medlemsländernas väpnade 
styrkor på EU-nivå (se idé) 

Stödförklaringar: 22 

Kommentarer: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?toggle_translations=true?locale=sv
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Värden och rättigheter, 
rättsstatsprincipen, säkerhet 

Idé: 10 miljoner röster: gör 
katalanska till ett officiellt EU-
språk (se idé) 

Stödförklaringar: 923 

Kommentarer: 119 

 

Idé: Skydd av sårbara 
människoliv: ett europeiskt 
värde (se idé) 

Stödförklaringar: 244 

Kommentarer: 190 

 

Idé: Inga dubbla standarder vid 
försvaret av demokratin och 
rättsstatsprincipen (se idé) 

Stödförklaringar: 628 

Kommentarer: 48 

 

Idé: Skapande av en gemensam 
EU-armé (se idé) 

Stödförklaringar: 68 

Kommentarer: 183 

 

Idé: Stärk de människorättsliga 
instrumentens verkställbarhet 
(se idé) 

Stödförklaringar: 480 

Kommentarer: 14 

 

Idé: Trisomi 21: vi vill ha mer... 
(se idé) 

Stödförklaringar: 82 

Kommentarer: 142 

 

Idé: Jämställdhet (se idé) 

Stödförklaringar: 468 

Kommentarer: 21 

 

Idé: Skydda våra 
grundläggande värderingar: en 
mekanism för demokrati, 
rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter (se 
idé) 

Stödförklaringar: 257 

Kommentarer: 116 

 

Idé: Skydda våra 
grundläggande värderingar: en 
mekanism för demokrati, 
rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter (se 
idé) 

Stödförklaringar: 257 

Kommentarer: 116 

 

Idé: Erkännande av esperanto 
som ett av européernas 
kulturella språk (se idé) 

Stödförklaringar: 223 

Kommentarer: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Digital omställning Idé: Rättvis digitalisering (se 
idé) 

Stödförklaringar: 494 

Kommentarer: 43 

 

Idé: En medvetandeplattform 
för EU-medborgare (se idé) 

Stödförklaringar: 1 

Kommentarer: 81 

 

Idé: Offentligt stöd för 
programvara och hårdvara med 
öppen källkod (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 153 

Kommentarer: 9 

 

Idé: Förbjud kryptovalutor (se 
idé) 

Stödförklaringar: 14 

Kommentarer: 53 

 

Idé: Mot en etisk AI: främja 
debatt och undvik ojämlikhet 
(se idé) 

Stödförklaringar: 125 

Kommentarer: 6 

 

Idé: Främja radio- och tv-
program som via en digital 
distributionskanal (DAB+ eller 
DVB-T2) även informerar på det 
internationella hjälpspråket 
esperanto (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 26 

Kommentarer: 47 

 

Idé: Europeisk 
chipptillverkning (översatt) (se 
idé) 

Stödförklaringar: 120 

Kommentarer: 34 

 

Idé: Medborgarlön för personer 
som underhåller öppen källkod 
(se idé) 

Stödförklaringar: 59 

Kommentarer: 43 

 

Idé: Dataskyddsförordningen: 
Det bör vara minst lika enkelt 
att neka till insamling av 
personuppgifter som att 
godkänna den Stödförklaringar: 
105 Kommentarer: 5 

Idé: Rättvis digitalisering (se 
idé) 

Stödförklaringar: 494 

Kommentarer: 43 

 

 

 Populärast Mest kommenterade 

Demokratin i EU Idé: En mekanism för klarhet 
vad gäller 
självbestämmanderätt (se idé) 

Stödförklaringar: 1 009 

Kommentarer: 211 

 

Idé: En mekanism för klarhet 
vad gäller 
självbestämmanderätt (se idé) 

Stödförklaringar: 1 009 

Kommentarer: 211 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true?locale=sv
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?toggle_translations=true?locale=sv
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Idé: Starkare tillsammans: En 
demokratisk europeisk 
federation (se idé) 

Stödförklaringar: 946 

Kommentarer: 184 

 

Idé: Vi behöver ett gemensamt 
europeiskt språk (se idé) 

Stödförklaringar: 121 

Kommentarer: 191 

 

Idé: Avskaffa vetorätten i rådet! 
(framställning till konferensens 
företrädare) (se idé) 

Stödförklaringar: 784 

Kommentarer: 88 

 

Idé: Starkare tillsammans: En 
demokratisk europeisk 
federation (se idé) 

Stödförklaringar: 946 

Kommentarer: 184 

 

Idé: En reformplan för en 
medborgarbaserad demokrati i 
EU (se idé) 

Stödförklaringar: 613 

Kommentarer: 62 

 

Idé: Direktval av en EU-
ordförande (se idé) 

Stödförklaringar: 222 

Kommentarer: 114 

 

Idé: En verklig europeisk 
demokrati är omöjlig utan en 
autonom beskattningsrätt för 
EU (se idé) 

Stödförklaringar: 588 

Kommentarer: 38 

Idé: Bättre språkkunskaper – 
bättre demokrati, Engelska och 
esperanto! (se idé) 

Stödförklaringar: 180 

Kommentarer: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Migration Idé: En gemensam migrations- 
och asylpolitik, grundad på 
respekt för rättigheter och 
likabehandling (se idé) 

Stödförklaringar: 484 

Kommentarer: 56 

 

Idé: Ingen ytterligare 
invandring från länder utanför 
Europa eller länder som inte 
tillhör Första världen (se idé) 

Stödförklaringar: 135 

Kommentarer: 139 

 

Idé: Ingen ytterligare invandring 
från länder utanför Europa eller 
länder som inte tillhör Första 
världen (se idé) 

Stödförklaringar: 135 

Kommentarer: 139 

 

Idé: Avlägsnande av 
oberättigade 
asylsökande/migranter
 (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 45 

Kommentarer: 91 

 

Idé: Inga gränser för 
mänskligheten: en gemensam 
invandringspolitik (se idé) 

Stödförklaringar: 90 

Kommentarer: 12 

 

Idé: Migration och integration 
(se idé) 

Stödförklaringar: 76 

Kommentarer: 71 

 

Idé: Utvisning från EU (översatt) 
(se idé) 

Stödförklaringar: 90 

Kommentarer: 40 

 

Idé: Undervisning i det 
nationella språket via 
esperanto: främja 
organisationer på detta 
område (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 28 

Kommentarer: 59 

 

Idé: Migration och integration 
(se idé) 

Stödförklaringar: 77 

Kommentarer: 71 

 

Idé: En gemensam migrations- 
och asylpolitik, grundad på 
respekt för rättigheter och 
likabehandling (se idé) 

Stödförklaringar: 484 

Kommentarer: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Utbildning, kultur, 
ungdomsfrågor och idrott 

Idé: EU behöver bättre 
språkinlärning (se idé) 

Stödförklaringar: 729 

Kommentarer: 157 

 

Idé: EU behöver bättre 
språkinlärning (se idé) 

Stödförklaringar: 729 

Kommentarer: 157 

 

Idé: Ungdomar: EU ska inte 
finansiera otrygghet (se idé) 

Stödförklaringar: 477 

Kommentarer: 20 

 

Idé: Gladare språkelever, mer 
framgångsrika språklärare 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 141 

Kommentarer: 98 

 

Idé: Gör livslångt lärande och 
rätten till utbildning till 
verklighet för alla i EU (se idé) 

Stödförklaringar: 466 

Kommentarer: 21 

 

Idé: Språkundervisning i 
Europa (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 184 

Kommentarer: 83 

 

Idé: En lektion om Esperanto 
för skolbarnen i Europeiska 
unionen (se idé) 

Stödförklaringar: 238 

Kommentarer: 62 

 

Idé: En lektion om Esperanto 
för skolbarnen i Europeiska 
unionen (se idé) 

Stödförklaringar: 235 

Kommentarer: 62 

Idé: Inrätta ett europeiskt 
offentligt radio- och tv-bolag (se 
idé) 

Stödförklaringar: 195 

Kommentarer: 54 

 

Idé: Esperanto – internationellt 
hjälpspråk (se idé) 

Stödförklaringar: 111 

Kommentarer: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?toggle_translations=true?locale=sv
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 Populärast Mest kommenterade 

Andra idéer Idé: För europeisk suveränitet, 
nödvändiga reformer (översatt) 
(se idé) 

Stödförklaringar: 508 

Kommentarer: 26 

Idé: Esperanto, ett gemensamt 
neutralt språk som är utformat 
för att vara lätt att lära, ett 
verktyg för ett mer enat EU (se 
idé) 

Stödförklaringar: 261 

Kommentarer: 233 

Idé: Officiellt erkännande av 
Esperanto som ett av EU-
medborgarnas språk (se idé) 

Stödförklaringar: 325 

Kommentarer: 138 

Idé: Officiellt erkännande av 
Esperanto som ett av EU-
medborgarnas språk (se idé) 

Stödförklaringar: 325 

Kommentarer: 138 

Idé: Esperanto, ett gemensamt 
neutralt språk som är utformat 
för att vara lätt att lära, ett 
verktyg för ett mer enat EU (se 
idé) 

Stödförklaringar: 261 

Kommentarer: 233 

Idé: Europeiska flaggsignaler 
(översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 1 

Kommentarer: 120 

 

Idé: Handlingsplan för att gå 
över till vetenskap utan 
djurförsök (se idé) 

Stödförklaringar: 236 

Kommentarer: 23 

 

Idé: Omvandla EU till en federal 
stat (översatt) (se idé) 

Stödförklaringar: 126 

Kommentarer: 82 

 

Idé: Positivlista för att sätta 
stopp för djurens lidande inom 
handeln med exotiska 
sällskapsdjur (se idé) 

Stödförklaringar: 228 

Kommentarer: 8 

 

Idé: Antagande av ett 
europeiskt språk (översatt) (se 
idé) 

Stödförklaringar: 75 

Kommentarer: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880?toggle_translations=true?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730?toggle_translations=true?locale=sv
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De mätdata som används för analysen i denna rapport 

kommer från en live-plattform där data modereras och 

uppdateras löpande, även samtidigt som 

forskningsteamet analyserar uppgifterna. Detta kan 

leda till små avvikelser i de numeriska uppgifterna. 

De huvudsakliga mätdata som använts för den 

kvantitativa analysen är följande: 

 Numeriska data om idéer som laddats upp av 

bidragslämnare, oavsett om det rör sig om 

enskilda personer eller företrädare för en 

organisation. Dessa numeriska data utgörs av 

antalet idéer – totalt och inom de olika 

ämnena. 

 Numeriska data om stödförklaringar: 

Stödförklaringarna liknar 

”upptummar”/”uppröstningar” i sociala medier. 

De bidrar till att visa deltagarnas intresse för 

och allmänt positiva inställning till en viss idé, 

men ger inga indikationer om invändningar. 

Antalet stödförklaringar är därför inte i sig en 

indikator på det övergripande stödet för idén, 

utan bara en av de många aspekter som 

beaktas vid analysen av bidragen på 

plattformen. Numeriska data utgörs av antalet 

stödförklaringar – totalt, inom de olika ämnena 

och kopplade till en viss idé (och används 

också för att rangordna idéer på grundval av 

antalet stödförklaringar). 

BILAGA II: Metod 

 

Konferensen 
om Europas 
framtid 
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 Numeriska data om deltagarnas 

kommentarer: Analysen omfattar även antalet 

kommentarer som deltagare lämnat under 

varandras idéer, eftersom dessa visar nivån 

på det aktiva engagemang som idén ger 

upphov till. Till sitt innehåll kan 

kommentarerna omfatta en rad olika typer av 

återkoppling och vara allt från neutrala till 

bifallande eller starkt oeniga. Detta 

återspeglas i den kvalitativa analysen (se 

nedan). Numeriska data utgörs av antalet 

kommentarer – totalt, inom de olika ämnena 

och kopplade till en viss idé (och används 

också för att rangordna idéer på grundval av 

antalet kommentarer). 

 Numeriska data om evenemang: 

Bidragslämnare kan skapa evenemang på 

plattformen och ladda upp 

evenemangsrapporter. Numeriska data 

utgörs av antalet evenemang – totalt och inom 

de olika ämnena. 

 Sociodemografiska data (anonymiserade): 

Innan de börjar använda plattformen 

uppmanas bidragslämnarna att uppge 

information om i vilket land de är bosatta, 

utbildning, ålder, kön och 

anställningsförhållande. Uppgifterna 

behandlas anonymt. Eftersom denna 

information lämnas på frivillig grund (och 

tillhandahålls av omkring 70,5 % av 

deltagarna) är den inblick som den ger i 

deltagarnas profiler begränsad. 

Uppgiftslämnarna tenderar i synnerhet att låta 

bli att uppge yrke, utbildning och 

bosättningsland. Vad gäller organisationer 

kan endast information om land lämnas. 

Rapportens huvudfokus ligger på den kvalitativa 

analysen, som grundar sig på idéer, kommentarer 

och evenemangsrapporter och syftar till att ge en 

överblick över plattformens innehåll. Teman och 

underteman fastställs inom de på förhand fastställda 

ämnena. 

I praktiken har ett forskarlag inom varje ämne 

genomfört en manuell textanalys och gruppering av 

alla föreslagna idéer och avslutade evenemang med 

evenemangsrapporter. För att stödja detta arbete har 

det innehåll som finns tillgängligt via plattformen 

behandlats av ett automatiserat system för textanalys, 

som har använts för att hjälpa analytiker att förstå 

stora mängder textinlägg. Den gör det möjligt att 

gruppera bidrag från olika språk och gör det möjligt att 

söka liknande innehåll över hela plattformen och 

mellan olika språk. Analytiker använder systemet för 

textanalys för att underlätta flerspråkiga 

innehållsanalyser och för att på ett bättre sätt 

identifiera de många förekomsterna av en liknande idé 

i olika bidrag. Detta gör det enklare att bedöma 

förekomsten av ett identifierat tema eller undertema. 

Systemet för textanalys utvärderar endast det innehåll 

som lämnas in via plattformen. Detta inbegriper 

pseudonymiserade svar på det sociodemografiska 

frågeformuläret, som används för att sammanställa de 

sociodemografiska uppgifterna, och annat innehåll 

(idéer, kommentarer och påståenden) som lämnas in 

på plattformen (inklusive tillhörande metadata såsom 

den tidpunkt då inmatningen gjordes). Därefter har 

forskarlaget läst genom idéerna inom det identifierade 

klustret samt evenemangsbeskrivningarna och 

motsvarande evenemangsrapporter för att 

sammanfatta gemensamma teman och möjliga 

underteman. Forskarlaget har även noterat variationer 

och potentiella tvistefrågor i kommentarsfälten. De 

anger också vilka idéer inom ett tema eller undertema 

som har fått mycket starkt eller frekvent stöd. De 

identifierade temana och undertemana presenteras 

efter hur vanligt förekommande de är, enligt en 

bedömning av analytikern, som har hjälp av 

textanalyssystemet. 

Det yttersta målet med denna kvalitativa strategi är att 

inte bara dokumentera de teman eller idéer som drar 

till sig störst uppmärksamhet på plattformen, utan 

också bredden och mångfalden hos de idéer som hör 

till ett ämne. Om flera idéer som lämnats på 

plattformen i praktiken är uttryck för samma idé eller 

undertema, ges kvalitativa indikationer på detta i 

sammanfattningen genom hänvisning till att idén eller 

undertemat är ”återkommande” eller ”framträdande”. 

Sammanfattningarna innehåller också länkar till 

illustrativa idéer eller evenemang som beskriver ett 

konkret förslag eller ger en bra sammanfattning av det 

allmänna argumentet för det identifierade temat eller 

undertemat. 
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Vid analys av evenemang fokuserar forskningsteamet 

på avslutade evenemang med en 

evenemangsrapport. Särskild uppmärksamhet ägnas 

åt mer deltagar- och samtalsinriktade 

samrådsevenemang, för att inkludera röster och 

åsikter från de medborgare som annars kanske inte 

skulle hitta sin väg till den digitala plattformen. 

Uppdelningen av ett ämne i teman och underteman 

eller idéer återges visuellt i respektive tankekarta. 

 


