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Ansvarsfraskrivelse: Denne rapport er alene forfatternes ansvar  

og afspejler hverken EU-institutionernes eller  

konferencen om Europas fremtids synspunkter. 

Analyse foretaget af Kantar Public. 
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Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen har med konferencen om Europas 

fremtid skabt en mulighed for, at EU-borgere fra alle 

27 medlemsstater kan engagere sig i en debat om 

aktuelle udfordringer og prioriteter for sammen at 

skabe et Europa, der er rustet til fremtiden. Som led i 

konferenceprocessen blev der den 19. april 2021 

lanceret en flersproget digital platform (i det følgende 

benævnt "platformen") (futureu.europa.eu), som 

opdateres, så længe konferencen løber. 

Platformen var en vigtig del af konferencen. Den gav 

alle EU-borgere chancen for at deltage på et hvilket 

som helst af de 24 officielle EU-sprog. Borgerne kunne 

fremsætte deres idéer, anbefale andres idéer og 

kommentere dem. Platformen var også stedet, hvor 

alle kunne udveksle oplysninger om 

konferencearrangementer og informere om 

resultaterne af dem. 

Alle bidrag på platformen blev derefter indsamlet og 

analyseret med henblik på at tjene som input til 

arbejdet i EU-borgerpanelerne, konferencens 

plenarforsamling. Der er indtil videre offentliggjort tre 

interimsrapporter, tre rapporter fra medlemsstaterne 

og en fuldstændig rapport, som dækker bidrag på 

platformen frem til den 20. februar 2022. 

Denne rapport dækker alle bidrag til platformen fra 

dens start den 19. april 2021 til den 9. maj 2022, hvor 

konferencen afsluttede sit arbejde.  

Når man læser denne rapport, er det vigtigt at huske 

på, at bidragene på platformen repræsenterer de 

respektive bidragyderes synspunkter og ikke bør 

Indledning 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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betragtes som repræsentative for EU-borgernes 

synspunkter generelt.  

Analyseresultaterne præsenteres i rapporten efter de 

emner, der fremgår af platformen: 

‒ Klimaforandringer og miljø 

‒ Sundhed 

‒ En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse 

‒ EU i verden 

‒ Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed 

‒ Digital omstilling 

‒ Europæisk demokrati 

‒ Migration 

‒ Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

Idéer, der nævnes på platformen under andre idéer, er 

blevet placeret under et af ovennævnte ni emner eller 

i tilfælde af tværgående spørgsmål under flere emner.  

For hvert emne gives en oversigt over den tematiske 

gruppering af idéer og arrangementer med rapporter 

om arrangementer ved hjælp af et 

tekstanalysesystem, der identificerer de mange 

forekomster af en lignende idé på alle sprog. Disse 

identificerede temaer og undertemaer præsenteres i 

rækkefølge, efter hvor ofte de forekommer, som 

vurderet af analytikeren ved hjælp af 

tekstanalysesystemet. En tekstboks i begyndelsen af 

hvert emne indeholder nogle eksempler på 

arrangementer, der er afholdt om dette emne, med 

fokus på nye arrangementer, der er tilføjet siden sidste 

rapport. Der er tilføjet en tematisk oversigt over de nye 

bidrag, der er uploadet til platformen efter den 20. 

februar 2022, i en boks i slutningen af hvert 

emnekapitel. For hvert emne giver et mindmap en 

visuel fremstilling af indholdsanalysen efter temaer og 

undertemaer. 

 

Note om metoden 

I denne rapport rettes fokus navnlig mod en 
kvalitativ analyse af bidragene på platformen. 
Denne foretages på grundlag af idéer, rapporter 
om arrangementer og bemærkninger fra 
bidragyderne for at give et bredt overblik over 
platformens indhold. I praksis har et forskerhold 
foretaget en manuel tekstanalyse og gruppering af 
de foreslåede idéer og afsluttede arrangementer, 
hvor der foreligger en rapport om arrangementerne 
inden for hvert emne ved hjælp af et 
computerstøttet klyngeværktøj. Efterfølgende er 
der udarbejdet en sammenfatning af de fælles 
temaer og eventuelle undertemaer. 
Klyngeanalysen af temaer og undertemaer 
foretages inden for de foruddefinerede emner. Det 
betyder, at idéer, der går på tværs af emner eller 
idéer indsendt af bidragydere under flere emner 
eller under "Andre idéer", kan optræde flere gange 
i denne rapport under de relevante emner. Denne 
tilgang er blevet valgt for at give et 
helhedsperspektiv på hvert af konferencens 
emner.  

Spørgsmål, der er rejst af et lille antal bidragydere, 
indgår også i denne analyse, hvis de giver et nyt 
perspektiv i forhold til andre bidragyderes 
perspektiv. Formålet er at give et generelt overblik 
over bredden og mangfoldigheden af de idéer, der 
i øjeblikket foreslås på platformen, i stedet for at 
fokusere på kvantitative elementer. Temaer, 
undertemaer eller idéer, der ofte går igen, eller som 
har mange anbefalinger eller bemærkninger, 
nævnes ikke desto mindre i teksten for at afspejle 
den aktuelle status for diskussionerne på 
platformen, herunder en høj grad af interesse for 
eller debat om visse spørgsmål. Disse elementer 
anvendes også som rettesnor for rækkefølgen af 
temaerne i denne rapport.  

Kvantitative elementer (antal idéer, 
bemærkninger, anbefalinger, arrangementer) 
anvendes også i oversigten over bidrag og i den 
liste over idéer efter emne med p.t. flest 
anbefalinger og bemærkninger, der er gengivet i 
bilag I. 

Bemærk også, at udtrykket "bidrag" i denne 
rapports analyse henviser til en kombination af 
idéer, bemærkninger og rapporter om 
arrangementer. 

Yderligere oplysninger om den metodiske tilgang 

findes i bilag II. 
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I denne rapport sammenfattes aktiviteterne på den 

flersprogede digitale platform for konferencen om 

Europas fremtid fra lanceringen og indtil den 9. maj 

2022. 

I denne periode blev der registreret 48 530 bidrag på 

platformen med 18 955 idéer, 22 570 bemærkninger 

og 7 005 arrangementer, som omfattede alle ti emner. 

Fra den 21. februar til den 9. maj 2022 blev der tilføjet 

4 796 nye bidrag til platformen. De fleste af disse nye 

bidrag konsoliderer eksisterende temaer og 

undertemaer inden for de forskellige emner og har 

ingen indflydelse på rækkefølgen af temaerne i forhold 

til deres samlede forekomst.  

Indledningen af den russiske angrebskrig mod 

Ukraine den 24. februar 2022 har påvirket nogle nye 

undertemaer på tværs af forskellige emner som f.eks. 

opfordringer til et stærkere engagement fra EU's side 

i konflikten under emnet EU i verden samt forslag om 

at opnå europæisk energisuverænitet under emnet En 

stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse. 

 

 

 

Resumé  
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Climate change  
og miljø 

Bidragyderne er bekymrede over 

klimaforandringerne og deres virkninger og talrige 

andre miljømæssige udfordringer. De hyppigst anførte 

temaer vedrører emissioner og vedvarende energi. 

Bidragyderne ønsker generelt en fremskyndet grøn 

omstilling med øjeblikkelige og konkrete 

foranstaltninger fra EU's og regeringernes side med 

en række forslag såsom fremme af grønnere 

energiproduktion og -transport, ændring af 

forbrugsmønstre, et mere bæredygtigt landbrug, 

fremme af biodiversitet og reducering af forurening. 

Bidragene har fremhævet behovet for uddannelse og 

kommunikation på EU-plan med initiativer til 

håndtering af disse spørgsmål. Nogle bidragydere har 

rejst spørgsmålet om social retfærdighed i forbindelse 

med klimapolitikken. Idéerne kan opdeles tematisk 

som følger: 

‒ Et gennemgående krav om, at regeringerne 

og EU træffer øjeblikkelige foranstaltninger 

med en stærkere europæisk miljøpolitik for at 

bekæmpe klimaændringerne. Bidragyderne 

har fremsat flere forslag til at tackle 

emissioner og drøftet bedste praksis og 

metoder til at fremskynde en grøn omstilling 

og gennemførelsen af den grønne pagt på 

lokalt og regionalt plan. 

‒ Under temaet energi går bidragyderne kraftigt 

ind for at øge anvendelsen af vedvarende 

energi og forbedre energidiversiteten gennem 

forskning i og innovation med alternative 

energikilder, både for husholdninger og små 

og mellemstore virksomheder (SMV'er). 

Nogle bidragydere har imidlertid gjort 

opmærksom på spørgsmålet om 

befolkningens accept, og spørgsmålet om 

kerneenergi har givet anledning til en 

kontroversiel debat. 

‒ Deltagerne ønsker foranstaltninger til at 

fremme udvikling og anvendelse af 

alternative, miljøvenlige transportmidler med 

forskellige forslag til fremme af brugen af 

offentlig transport og opfordringer til øget 

forskning og investering i alternative 

transportløsninger. 

‒ Under temaet forbrug ønsker bidragyderne 

strengere foranstaltninger til at tackle affald, 

madspild og fremme genbrug og en cirkulær 

økonomi, som er rettet mod både producenter 

og forbrugere. Der efterlyses desuden 

foranstaltninger til at fremme et mere 

bæredygtigt forbrug i sektorer lige fra turisme 

over mode til elektroniske apparater. 

Bidragyderne er ligeledes bekymrede over det 

miljøpres, der er forbundet med den digitale 

omstilling, såsom udviklingen af 

kryptovalutaer. 

‒ Fremme af biodiversitet og dyrevelfærd med 

krav om genplantning af skov, standsning af 

skovrydning, beskyttelse af truede arter og 

øgede forskningsfaciliteter vedrørende 

biodiversitet. 

‒ Under temaet landbrug omhandler et stort 

undertema opfordringen til at afskaffe brugen 

af pesticider og generelt at indføre mere 

miljøvenlig landbrugspraksis. Andre 

miljøforanstaltninger omfatter bl.a. fremme af 

lokalt landbrug, biodiversitet, vegetarisk eller 

vegansk kost og rimelige priser for 

landbrugere. 

‒ Midler og foranstaltninger til bekæmpelse af 

forurening, som betragtes som en kilde til pres 

på miljøet. Der er blevet formuleret løsninger 

til bekæmpelse af vandforurening, 

forurenende brug af plast med krav om forbud 

mod anvendelse af engangsplast samt 

lysforurening. 

‒ Stop for miljøfjendtlige subsidier såsom 

fossile brændstoffer eller skadelig fiskeristøtte 

samt forskellige forslag til 

beskatningsforanstaltninger, der skal fremme 

adfærdsændringer og fremme bæredygtigt 

forbrug, f.eks. ved hjælp af en 

bæredygtighedsafgift. 

‒ Bidragyderne ønsker en øget indsats for at 

ændre adfærd og holdninger gennem flere 

oplysningskampagner, uddannelse og 

kommunikation. 
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‒ I forbindelse med de seneste stigninger i 

energipriserne og EU's stadig mere 

problematiske afhængighed af russiske gas- 

og olieforsyninger har en række bidrag 

opfordret til at fremskynde overgangen til 

vedvarende energikilder, fremme et mere 

bevidst energiforbrug samt slå til lyd for EU's 

suverænitet på energiområdet. 

‒ Et specifikt tema omhandler boliger og 

byggeri med idéer vedrørende bæredygtige 

boliger, miljøvenlige byggematerialer og det 

"nye europæiske Bauhaus". 

‒ Bidragyderne har drøftet samspillet mellem 

digitalisering og klimaændringer under emnet 

"Digital omstilling". 

 

Sundhed 

Emnet "Sundhed" omfatter en bred vifte af temaer. Det 

hyppigst rejste tema, som i høj grad påvirkes af 

erfaringerne fra covid-19-pandemien og dens 

virkninger, vedrører lige adgang til sundhedspleje af 

høj kvalitet i hele EU, og der fremsættes idéer til mere 

samarbejde mellem medlemsstaterne, større 

harmonisering og integration, f.eks. gennem EU-

dækkende kvalitetsstandarder for pleje. Bidragyderne 

ønsker øget forskning og investering inden for medicin 

og har foreslået forskellige idéer til forbedring af 

folkesundheden generelt. Hovedtemaerne er 

følgende: 

‒ Foranstaltninger, der skal sikre adgang til 

prisoverkommelig sundhedspleje af høj 

kvalitet, og navnlig mental sundhedspleje. 

Forslagene omfatter bl.a. en europæisk 

sygesikringsordning for at sikre 

prisoverkommelighed. 

‒ Mere samarbejde og integration, et styrket 

sundhedssystem i EU eller endda øget 

kompetence til EU på folkesundhedsområdet. 

‒ Integrerede strategier til tackling af fælles 

sundhedsudfordringer i EU, såsom kræft, 

mental sundhed, selvmordsforebyggelse, 

sjældne sygdomme osv. 

‒ Ressourcer og foranstaltninger til at fremme 

sundhedskompetence, sund livsstil og kost, 

herunder vedrørende mental sundhed og 

forskellige midler til at modvirke forbrug af 

usunde produkter såsom tobak. Deltagerne 

ønsker, at EU investerer mere i en række 

foranstaltninger vedrørende forebyggende 

sundhed. 

‒ Behovet for EU-koordineret innovation og 

investering i sundhedsforskning, navnlig i 

forbindelse med EU's aldrende demografiske 

profil. 

‒ Under temaet tilgange til medicin omfatter de 

drøftede idéer palliativ pleje og terminalpleje, 

inddragelse af naturlægemidler eller mere 

holistiske tilgange til medicin. 

‒ De muligheder og sundhedstrusler, der er 

forbundet med den øgede digitalisering i de 

seneste årtier, herunder en drøftelse af 

mulighederne for integration af de europæiske 

e-sundhedssystemer og blandt truslerne 

farerne ved digital afhængighed. 

‒ En vurdering af virkningerne af covid-19, 

herunder en evaluering af reaktionerne såsom 

det digitale coronacertifikat, behovet for at 

revurdere sundhedsarbejderne og de 

erfaringer, der kan drages med hensyn til 

forberedelse og bekæmpelse af fremtidige 

pandemier. 

‒ Mindre fremtrædende temaer omhandler 

foranstaltninger vedrørende seksuel og 

reproduktiv sundhed såsom bekæmpelse af 

menstruationsfattigdom, seksualundervisning 

og ret til abort samt kræftbehandling, som 

især drøftes i forbindelse med forebyggelse, 

tidlig diagnosticering og samling af 

ressourcer. 

 

En stærkere 
økonomi, social 
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retfærdighed  
og beskæftigelse 

Et tema, der ofte nævnes under dette emne, er 

vigtigheden af et mere inklusivt og socialt retfærdigt 

Europa, navnlig i lyset af covid-19-pandemien. 

Bidragene under dette emne omfatter også forskellige 

forslag til fremme af den økonomiske vækst i EU, 

såsom forskning og innovation, yderligere styrkelse af 

det indre marked og forskellige foranstaltninger til 

støtte for små og mellemstore virksomheder og 

strategiske industrier. Mange bidragydere mener 

også, at velfærden for forskellige grupper, særligt de 

dårligst stillede, er afgørende for et velfungerende EU 

og yderligere vækst. De mest fremtrædende temaer, 

der debatteres under dette emne, er: 

‒ Forslag til opbygning af et mere inklusivt, 

socialt retfærdigt Europa i overensstemmelse 

med den europæiske søjle for sociale 

rettigheder såsom sociale 

beskyttelsesforanstaltninger, fjernelse af 

lønforskellen mellem kønnene, 

foranstaltninger til fattigdomsbekæmpelse, 

lighed mellem kønnene, sikring af rettigheder 

for personer med handicap samt LGBTIQ-

rettigheder og -repræsentation. Blandt de 

forskellige konkrete idéer, der blev drøftet, 

kan nævnes en fælles EU-tilgang til social 

sikring, indførelse af kønskvoter på 

bestyrelsesniveau og et indeks til måling af 

social lighed. 

‒ Økonomisk genopretning, herunder 

bekymringer om stigende offentlig gæld i EU, 

diskussioner om Den Europæiske 

Centralbanks rolle, opfordringer til en revision 

af stabilitets- og vækstpagten og til en 

udvidelse af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten samt forskellige forslag om 

at støtte lokal produktion og lokalt forbrug for 

at sætte skub i det indre marked og EU's 

økonomi. I lyset af den nylige energikrise, der 

er opstået som følge af de strategiske 

reaktioner på den russiske angrebskrig mod 

Ukraine, er opfordringer til strategisk 

energiautonomi blevet intensiveret. 

‒ Fremme jobvæksten ved at investere i 

innovation, uddannelse, digitalisering, 

forskning og udvikling, men også ved at 

etablere en grøn økonomi. Der er særligt 

fokus på at støtte små og mellemstore 

virksomheder, da de betragtes som 

drivkræfter for innovation. Derudover har flere 

bidrag drøftet landdistrikternes potentiale 

inden for økonomisk innovation og opfordret til 

foranstaltninger til bekæmpelse af affolkning 

af landdistrikter eller generel støtte til 

landbrugssektoren, der navnlig tilskynder 

unge landbrugere. 

‒ Bidragyderne mener, at 

socialsikringsforanstaltninger er vigtige for at 

opnå social retfærdighed. Den ubetingede 

basisindkomst er den hyppigst fremsatte idé. 

Andre idéer omfatter koordinerede 

pensionspolitikker og pensioner på tværs af 

EU's medlemsstater og foranstaltninger til 

bekæmpelse af fattigdom i EU med en 

opfordring til mere generelt at tage hensyn til 

den demografiske forandring i EU. 

Opfordringer til et digitaliseret fælles EU-

socialsikringskort — som også er blevet rejst 

andre steder — og overførbare sociale 

rettigheder for mobile europæere findes også 

i bidragene under dette emne. 

‒ Forskellige beskatningsformer med henblik på 

en retfærdig og inklusiv økonomi, såsom 

skatteforanstaltninger, der skal sikre fair 

konkurrence mellem virksomheder, 

miljøafgifter og en minimumsskat i hele EU, så 

skattely undgås. 

‒ Bidragyderne har også rejst idéen om en 

fælles skattepolitik med en europæisk 

skattereform med henblik på en mere fælles 

europæisk fremtid, herunder flere egne 

indtægter for EU eller et budget, der er 

uafhængigt af medlemsstaterne, og ligeledes 

er der fremsat forslag om at styrke det indre 

marked yderligere. 

‒ Forslag til forbedring af arbejdsvilkårene, 

f.eks. fleksibelt arbejde og retten til at logge af 

fra arbejdet, samt specifikke foranstaltninger 

til yderligere at lette arbejdskraftens 

bevægelighed inden for EU. 
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Ungdomsarbejdsløsheden er blevet drøftet 

særligt indgående med flere forslag om at 

støtte unge i at komme ind på 

arbejdsmarkedet. 

‒ Nogle idéer anfægter den nuværende 

økonomiske model med henblik på at opnå en 

inklusiv og retfærdig europæisk model, der 

rækker ud over BNP. 

 

 

 

EU i verden 

Under dette emne er en række udenrigspolitiske 

temaer bragt på bane. De hyppigst forekommende 

temaer er generelt forslag om, at EU skal have en 

stærkere tilstedeværelse på den globale politiske 

scene i overensstemmelse med EU’s kerneværdier. 

Bidragyderne til platformen har rejst spørgsmålet om 

strategisk autonomi og føler ofte, at EU bør være mere 

modig i sin anvendelse af både blød og hård magt, 

selv om nogle bidragydere stiller sig tvivlende i denne 

henseende. Hovedtemaerne omfatter: 

‒ Bidrag, der drøfter de overordnede mål for 

EU's udenrigspolitik, med krav om en fælles 

EU-udenrigspolitik, der forsvarer 

menneskerettigheder og demokratiske 

værdier i hele verden. 

‒ Udvikling af forskellige midler og mekanismer 

med henblik på at forbedre EU's omdømme 

og sikre, at EU bliver taget alvorligt på den 

globale politiske scene med en omfattende 

diskussion af den fælles forsvarspolitik for at 

kunne gribe ind, men også for at spille en 

afskrækkende rolle og repræsentere 

geopolitisk magt over for andre globale 

magter. 

‒ Oprettelse af en EU-hær og relaterede 

centraliserede forsvars- eller 

militærinstitutioner. 

‒ Nytænkning af reglen om enstemmighed i den 

udenrigspolitiske beslutningsproces og 

tildeling af øgede beføjelser til Europa-

Parlamentet. 

‒ Tiltag, der skal gøre EU mere synligt, samt 

idéer vedrørende EU's diplomatiske 

repræsentation, f.eks. en enkelt plads i FN's 

Sikkerhedsråd. 

‒ Udøvelse af blød magt som fortaler for 

multilateralisme gennem styrkelse af 

handelspolitikkerne. 

‒ Yderligere udvidelse, især til landene på 

Vestbalkan. I lyset af den russiske 

angrebskrig mod Ukraine blev Ukraines EU-

medlemskab ligeledes drøftet. 

‒ Styrkelse af EU's strategiske autonomi og 

øget fokus på EU's oprindelige funktion som 

et fælles økonomisk marked. 

‒ En mere selvsikker holdning over for Kina, 

navnlig gennem vedtagelse af en EU-strategi 

for udenlandske investeringer 

‒ Et stort antal af de seneste bidrag vedrørte 

EU's rolle i den russiske angrebskrig mod 

Ukraine, hvor EU oftest opfordres til at støtte 

Ukraine eller påtage sig en ledende rolle med 

hensyn til at bringe konflikten til ophør. 

 

Værdier og 
rettigheder, 
retsstatsprincippet 

og sikkerhed 

Bidragyderne har fremsat idéer vedrørende lighed og 

en række rettigheder og friheder og drøftet begrebet 

europæiske værdier som et vejledende princip for 

EU's politiske beslutningsproces. Da ligestilling 

betragtes som en af EU's kerneværdier, er der stærk 

støtte til en øget indsats for at skabe et inklusivt 

samfund, hvor bidragyderne navnlig opfordrer til større 

ligestilling mellem kønnene, anerkendelse af LGBTIQ-

rettigheder og inkludering af etniske mindretal og 

personer med handicap. En anden tilbagevendende 

idé under dette emne handler om nødvendigheden af 
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at håndhæve og forsvare retsstatsprincippet. 

Hovedtemaerne og -idéerne er følgende: 

‒ Drøftelserne har omfattet sikring af 

menneskerettighederne generelt og hvordan 

de kan håndhæves, samt en række 

rettigheder og friheder. Civile og politiske 

rettigheder er stærkt repræsenteret under 

dette emne på platformen, hvor retten til 

privatlivets fred og ytringsfrihed samt 

begrænsninger heraf (desinformation, 

hadefuld tale) forekommer hyppigst blandt 

bidragene. Også økonomiske og sociale 

rettigheder er blevet taget op, som under 

emnet En stærkere økonomi. 

‒ Bekæmpelse af forskelsbehandling og midler 

og foranstaltninger til at opnå et mere lige og 

inklusivt samfund er blevet fremført, navnlig 

for personer med handicap, ældre samt 

nationale og etniske mindretal. En lang række 

idéer vedrører opnåelse af ligestilling mellem 

kønnene, såsom sikring af ligeløn og 

forbedring af beskyttelsen af LGBTIQ-

rettigheder og -friheder. 

‒ En række konkrete forslag handler om, 

hvordan beskyttelsen af retsstatsprincippet 

kan forbedres i EU, såsom med en 

revisionsmekanisme eller indførelse af 

sanktionsstrategier for de lande, der 

overtræder retsstatsprincippet, f.eks. ved at 

nedsætte tilskuddene eller fratage dem deres 

stemmeret i Rådet. Nogle bidragydere er 

imidlertid kritiske over for det, de betragter 

som EU's indblanding i medlemsstaternes 

interne anliggender. 

‒ En gruppe bidrag har fokuseret på, hvad der 

udgør EU's værdier, såsom 

menneskerettigheder, frihed, lighed, 

demokrati, retsstatsprincippet, pluralisme, 

solidaritet, ligestilling mellem kønnene, som 

efter bidragydernes opfattelse bør være 

retningsgivende for EU's politikker og dets 

interaktion på globalt plan eller endda 

nedfældes i EU's forfatning. 

‒ Drøftelserne har også omfattet kristne 

værdiers rolle, idet nogle bidragydere gør 

opmærksom på, at mere konservative 

stemmer og tilgange i EU ikke bør affærdiges. 

‒ Som under emnet EU i verden har en række 

deltagere under temaet sikkerhed diskuteret 

idéen om en EU-hær og behovet for et tættere 

samarbejde mellem europæiske lande om 

interne sikkerhedsspørgsmål. De seneste 

geopolitiske begivenheder har kun styrket 

denne opfordring til at øge EU's militære 

organisation og grænsebeskyttelse. 

‒ Der efterlyses øget regulering for at gøre 

lobbyvirksomhed mere gennemsigtig og 

bekæmpe korruption. 

 

Digital  
omstilling 

Generelt har bidragyderne understreget vigtigheden af 

at lette og investere i digital omstilling på en lang 

række områder lige fra forvaltning og økonomi til 

sundhed. De har imidlertid også fremhævet adskillige 

udfordringer i forbindelse med den digitale omstilling, 

såsom etiske overvejelser, den voksende digitale 

kløft, mangler i databeskyttelsesforordningen og 

cybertrusler. Samlet vedrører de hyppigst 

tilbagevendende temaer behovet for at investere i 

digital uddannelse og fremme digitale færdigheder 

samt investere i digital innovation og bevæge sig i 

retning af et digitalt suverænt Europa. Hovedtemaerne 

er følgende: 

‒ Sikring af, at EU-borgerne har de nødvendige 

digitale færdigheder til at klare sig i en stadig 

mere digital verden, og digitalisering af 

uddannelsessystemet. 

‒ Midler og foranstaltninger til støtte for digital 

innovation såsom kunstig intelligens og 

fremme af digital suverænitet. Dette omfatter 

en bred vifte af undertemaer: tilskyndelse til 

anvendelse af open source-software, 

bæredygtig produktion, sociale medier og 

platforme, der overholder EU's standarder 

med hensyn til privatlivets fred, og mere 

generelt opbygning af et europæisk digitalt 
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økosystem, der er konkurrencedygtigt og 

åbent over for verden, men som også er 

sikkert og respekterer privatlivets fred. 

‒ En række værktøjer til digitalt borgerskab og 

digital forening af EU med forslag til digitale 

portaler, en EU-dækkende identifikation via et 

digitalt e-ID eller en EU-dækkende 

autentifikationsmetode for at få adgang til 

personoplysninger eller for offentlige tjenester 

‒ Databeskyttelse og -sikkerhed optager 

deltagerne, som har fremsat idéer vedrørende 

centraliseret lagring af følsomme 

personoplysninger, sikring af sikre offentlige 

netværk med open source-software eller 

blockchainteknologi, lovgivningsmæssige 

tiltag til at sikre databeskyttelse og en 

centraliseret tilgang til beskyttelse af EU mod 

cyberterrorisme. 

‒ Arbejde hen imod digital inklusion med 

foranstaltninger til at sikre økonomisk 

overkommelig og inklusiv adgang til det 

digitale miljø og fremme digitale færdigheder 

på tværs af en række befolkningsprofiler samt 

sikre digital tilgængelighed geografisk, 

herunder i landdistrikter. 

‒ Varige foranstaltninger med fokus på den 

digitale omstilling, hvor digitaliseringen vil føre 

til mindre forurening og krav om bl.a. holdbart 

digitalt udstyr, der kan repareres. 

‒ Digitalisering af økonomien med 

foranstaltninger vedrørende kryptovaluta og 

en opfordring til en digital euro. 

‒ Investering i digital uddannelse og digital 

sundhed for at fremme en sund og bevidst 

anvendelse af teknologi. 

 

Europæisk 
demokrati 

Idéer under dette emne omfatter en bred vifte af 

spørgsmål. De hyppigst tilbagevendende temaer 

vedrører valg til Europa-Parlamentet, fremtidssikring 

af de europæiske institutioner gennem restrukturering 

og spørgsmålet om "føderalisering". Der har været 

omfattende diskussioner af behovet for at øge 

borgerdeltagelsen for at bidrage til 

politikudformningen. Bidragyderne anser det for 

afgørende at øge kendskabet til EU-spørgsmål og 

fremme en fælles europæisk identitet. Som det også 

er tilfældet under andre emner understreger 

bidragyderne ofte behovet for at beskytte demokratiet 

og opretholde retsstatsprincippet i EU. De mest 

fremtrædende temaer er: 

‒ Med hensyn til repræsentation ændring af, 

hvordan valget til Europa-Parlamentet 

afholdes, for at øge borgernes deltagelse i 

EU's demokratiske processer, bl.a. forslag om 

tværnationale valglister og tværnationale 

kampagner. Der har også været fremsat 

forslag om direkte valg af en EU-formand. 

‒ Føderalisering er en hyppigt forekommende 

idé. Bidragene spænder fra opfordringer til at 

tage skridt i retning af en føderal union på 

specifikke områder til etablering af en 

europæisk forfatning. Nogle deltagere er på 

den anden side skeptiske eller opfordrer 

snarere til decentralisering med større 

beføjelser til medlemsstaterne. 

‒ Forslagene omfatter foranstaltninger for at 

gøre borgerhøringer og -deltagelse til en 

strukturel del af EU-forvaltningen, så der 

skabes en følelse af ejerskab blandt borgerne 

med hensyn til EU's beslutningsproces. 

Forslagene omfatter institutionalisering af 

borgerforsamlinger, oprettelse af 

onlineplatforme og afholdelse af EU-

dækkende folkeafstemninger.  

‒ Der er blevet foreslået institutionelle reformer 

med henblik på at gøre EU-institutionerne 

mere effektive og gennemsigtige og bringe 

dem tættere på borgerne. Nogle af de 

hyppigste forslag er beslutningstagning med 

kvalificeret flertal frem for enstemmighed i 

Rådet, navnlig i forbindelse med beskyttelse 

af EU's værdier, og en større rolle for Europa-

Parlamentet generelt. 

‒ Mekanismer og midler til bedre at inddrage 

EU-borgerne og sikre, at de er tættere 
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forbundet og bedre informeret om EU, EU-

institutionerne og EU's afgørelser. Forslagene 

vedrører bedre kommunikation, mindre 

afstand mellem medlemmerne af Europa-

Parlamentet og deres valgkredse, fælles EU-

medieplatforme og fremme af en europæisk 

ånd. Sidstnævnte forslag optræder også 

under emnet uddannelse, kultur, ungdom og 

idræt. 

‒ Mekanismer og midler til at beskytte 

demokratiske værdier med hensyn til 

lobbyisme, korruption og foranstaltninger mod 

regeringer, der overtræder demokratiske 

principper. Ligeledes nævnes bekæmpelse af 

desinformation, der også er behandlet under 

andre emner. 

‒ Nogle bidrag har opfordret til større 

inddragelse af de nationale regeringer og 

parlamenter i EU's politikudformning, f.eks. 

med obligatoriske parlamentariske møder, 

hvor man drøfter EU-anliggender, hvorved de 

gøres mere ansvarlige for EU's politikker. 

 

 

Migration 

Selv om bidragene under dette emne konsekvent 

opfordrer til en fælles EU-tilgang til migration, giver de 

i højere grad end under noget andet emne udtryk for 

særdeles forskellige holdninger. På den ene side 

opfordrer en gruppe udvekslinger til større solidaritet 

og bedre integrationsprocedurer, mens andre bidrag 

på den anden side ønsker, at der gøres en større 

indsats for at kontrollere og mindske migrationen. En 

anden gruppe deltagere, der indtager en 

mellemposition, ønsker at fremme international 

mobilitet, men kun mellem økonomisk udviklede 

demokratier. De hyppigst forekommende temaer 

omfatter en fælles EU-politik for migration, 

overholdelse af menneskerettighederne på 

migrationsområdet, støtte til integration af migranter 

på forskellige måder, men også idéer, der opfordrer til 

strengere grænsekontrol og 

migrationsforvaltning. Idéerne kan 

sammenfattes som følger: 

‒ Opfordringer til en fælles migrationspolitik 

såsom en EU-politik for arbejdskraftmigration, 

en EU-politik for selektiv migration eller et 

pointbaseret system. 

‒ Opfordringer til en migrationspolitik, der 

respekterer menneskerettighederne, med 

bedre modtagelsesinfrastrukturer og mere 

sikre migrationsruter, samt mere humane 

asyl- og tilbagesendelsesprocedurer. 

‒ Specifikke foranstaltninger og midler til at 

mindske migration eller forskellige former for 

kontrolleret migration med strengere 

grænsekontrol og strengere tilbagesendelse. 

‒ Midler og foranstaltninger til at fremme og 

støtte integration af migranter og fastboende 

udlændinge i EU. De foreslåede 

foranstaltninger omfatter sprogundervisning 

og programmer for frivilligt arbejde for 

migranter samt oplysningskampagner for at 

gøre EU-borgerne bevidste om, at racisme 

skal bekæmpes. 

‒ Modstand mod enhver form for migration, som 

knyttes sammen med terrorisme, en trussel 

mod EU's kulturelle identitet eller migration, 

der anvendes som politisk våben. 

‒ En mere organiseret og koordineret indsats på 

området for grænsekontrol: øget støtte til 

Frontex og øget solidaritet mellem 

medlemsstaterne. 

‒ Behovet for at håndtere de grundlæggende 

årsager til migration i oprindelseslandene, 

f.eks. gennem forbedrede udviklingspolitikker 

og lige handelsforbindelser. Drøftelserne har 

også handlet om, hvordan klimamigration kan 

modvirkes. 

 

Uddannelse, kultur, 
ungdom og idræt 
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Dette emne har en flertematisk karakter, og derfor 

dækker indholdet en række forskellige temaer. De 

unge nævnes i mange idéer på tværs af platformen, 

men under dette emne lægges der størst vægt på 

uddannelse og kultur. Ligesom andre steder på 

platformen er ønsket om at fremme en fælles EU-

identitet et tilbagevendende underliggende synspunkt 

i forbindelse med de temaer, der er indkredset under 

dette emne, med bidrag vedrørende bl.a. udveksling, 

eksponering for forskellige kulturer og mobilitet. 

Mange af temaerne under dette emne er tværgående 

og optræder derfor andre steder på platformen. 

‒ Midler og foranstaltninger til at fremme 

udviklingen af en europæisk identitet og et 

europæisk medborgerskab, med en central 

rolle for medierne og europæisk journalistik 

samt europæiske produktioner, der formidler 

europæiske værdier og europæisk kultur. 

‒ Styrket undervisning i fremmedsprog eller 

obligatorisk undervisning i skoler om EU-

institutionerne og europæisk historie ses også 

som et middel til at fremme anerkendelse og 

en fælles EU-identitet. Der er en lang række 

forslag om et samlende, fælles sprog på 

platformen under forskellige emner. 

Forslagene spænder fra esperanto til engelsk 

som fælles sprog. Især opfordringen til at 

anerkende esperanto anføres hyppigt på 

tværs af de forskellige emner, blandt andet 

under andre idéer. 

‒ Forskellige forslag om at fremme mobiliteten 

inden for EU, navnlig med hensyn til 

uddannelse, blandt andet med en udvidelse af 

Erasmus-stipendierne. 

‒ Flere idéer bringer behovet for fremtidssikret 

uddannelse på bane med forslag om 

digitalisering, fremme af bløde færdigheder ud 

over STEM-færdigheder eller tværkulturelle 

færdigheder generelt. 

‒ I forbindelse med de idéer, der er fremsat 

under dette emne, diskuteres desuden 

specifikke tiltag vedrørende ungdom og 

ungdomsarbejdsløshed, usikre 

arbejdsforhold, uddannelsesbehov eller 

specifik beskæftigelsesstøtte til unge. 

‒ Sikring af lige adgang til uddannelse, navnlig 

videregående uddannelse, med særlig støtte 

til befolkningen i landdistrikter, tidligere 

indsatte, etniske mindretal og personer med 

handicap for at give dem adgang til 

videregående uddannelser. 

‒ Behovet for at støtte og beskytte den kulturelle 

og kreative industri med en retlig ramme. 

‒ Midler og foranstaltninger til at støtte 

akademiske erhverv og forskere. 

‒ Idræt i EU og bedre inklusivitet inden for idræt 

er blevet diskuteret i en mindre del af idéerne. 
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Oversigt over 

aktiviteten 

Siden lanceringen af den flersprogede digitale 

platform den 19. april og indtil den 9. maj 2022 er der 

indsamlet i alt 48 530 bidrag på platformen, som 

repræsenterer idéer, bemærkninger og 

arrangementer. Aktiviteten kan opdeles som følger: 

‒ Idéer: 18 955 

‒ Bemærkninger: 22 570 

‒ Arrangementer: 7 005  

Når man ser på udviklingen (se Figur 1), kan 

man se tre højdepunkter for indsendelser af 

idéer og bemærkninger. Det første 

højdepunkt faldt sammen med lanceringen af 

platformen, det andet højdepunkt fandt sted 

omkring indvielsen af konferencen om 

Europas fremtid den 9. maj, og det tredje 

højdepunkt indfandt sig i den sidste uge før 

fristen den 20. februar for bidrag, der skal 

medtages i den sidste offentliggjorte rapport.  

1. Oversigt over 
bidrag på 
platformen  
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Figur 1 — Tidslinje over de daglige indsendelser af idéer og bemærkninger (19.4.2021 til 9.5.2022) 
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Før de bidrog til platformen, blev bidragyderne 

anmodet om at give oplysninger om deres 

bopælsland, uddannelsesmæssige baggrund, alder, 

køn og beskæftigelse. Oplysningerne blev behandlet 

anonymt. Da disse oplysninger blev givet frivilligt, er 

der grænser for, hvilken indsigt de kan give, jf. 

nedenstående. For eksempel kommer 29,5 % af 

bidragene fra deltagere, som ikke har oplyst deres 

bopælsland. 

Alle EU-lande har genereret aktivitet, som det fremgår 

af figur 2, som viser det samlede antal bidrag pr. land. 

Derudover blev der registreret 1,4 % bidrag fra 

tredjelande uden for EU. 

 

Figur 2 — Antal bidrag pr. land (19.4.2021 til 
9.5.2022) 

For at give et mere detaljeret billede af antallet af 
bidrag i forhold til befolkningstallet vises der i 
nedenstående figur en oversigt over antallet af bidrag 
fra hvert land pr. million indbyggere.  

Figur 3 — Antal bidrag pr. land, forholdsmæssig 

visning pr. 1 mio. indbyggere (19.4.2021 til 

9.5.2022) 

  

6.919
4.186

3.099
2.847

2.729
2.626

1.505
1.209

1.026
1.005

777
696
678
639
629
531
474
463
423
362
294
281
244
177
121
115
114

DE

FR

IT

ES

HU

BE

AT

NL

FI

PL

CZ

DK

PT

SK

EL

RO

BG

SE

HR

SI

IE

LT

LV

LU

EE

CY

MT

291

279

235

230

186

175

170

127

120

117

103

100

97

92

83

73

70

67

66

62

61

60

59

51

46

27

26

LU

HU

MT

BE

FI

SI

AT

LV

DK

SK

HR

LT

CY

EE

DE

CZ

NL

BG

PT

FR

ES

IE

EL

IT

SE

RO

PL



 

© Kantar Public 2022 18 

Oversigt over 
arrangementer 

 

Under konferencen blev der afholdt et betydeligt antal 

arrangementer. De gav flere mennesker mulighed for 

at deltage i denne demokratiske græsrodsøvelse. 

Siden lanceringen af den digitale platform og frem til 

den 9. maj 2022 blev der i alt registreret 7 005 

arrangementer på platformen. I overensstemmelse 

med konferencechartret (tilgængeligt her) skulle 

borgerne stå i centrum for arrangementerne, som 

skulle være inklusive og tilgængelige og tilskynde til 

mangfoldighed i debatten. Der blev udarbejdet 

forskellige værktøjssæt til hjælp for arrangørerne af 

arrangementer (tilgængelige her). For at 

arrangementerne kunne bidrage effektivt til 

konferencen, skulle rapporter om arrangementerne 

med detaljerede konklusioner og konkrete idéer 

uploades til den digitale platform (se vejledninger). 

Disse rapporter om arrangementerne er sammen med 

beskrivelsen af arrangementerne og de tilknyttede 

idéer blevet taget i betragtning i den samlede analyse 

af bidragene på platformen. 

Arrangementerne under konferencen blev tilrettelagt i 

mange forskellige formater for så vidt angår 

arrangementernes type og størrelse, målgruppens 

eller arrangørernes profil samt deres tematiske 

omfang. Dette afsnit har til formål at give et indblik i de 

forskellige arrangementtyper, mens deres 

indholdsmæssige bidrag behandles under de 

relevante emner på platformen. 

Arrangementerne blev afholdt online, med personligt 

fremmøde eller som en blanding heraf. De blev ofte 

tilrettelagt som debatter eller workshopper, f.eks. blev 

der i Spanien afholdt en række dialoger om fremtiden, 

bl.a. med en borgerworkshop om basisindkomst (se 

arrangement), og i en lille flamsk by blev der afholdt 

en borgerworkshop om bæredygtig bypraksis (se 

arrangement). Der blev også organiseret 

verdenscaféer, som i en række drøftelser med de 

lettiske unge, hvor man undersøgte deres syn på 

Europa og deres rolle i fremtidens Europa (se 

arrangement). Nogle arrangementer blev afholdt 

under mere traditionelle former, hvor der f.eks. er en 

hovedpræsentation, som efterfølges af spørgsmål og 

svar, mens andre arrangementer i højere grad var 

tilrettelagt som debatter. Nogle arrangementer 

registreret på platformen indgik i længerevarende 

rådgivende høringsprojekter såsom Decide Europe-

projektet, der simulerede lovgivningsmæssige 

forhandlinger på EU-plan for elever på 

sekundærtrinnet i Tjekkiet og Slovakiet (se 

arrangement). Der var også innovative formater, f.eks. 

en workshop, hvor deltagerne kunne fremsætte 

anbefalinger, mens de gennemfører et rollespil (se 

arrangement), en hackathon organiseret i Letland, 

hvor deltagerne konkurrerede mod hinanden i hold om 

at udvikle innovative og bæredygtige løsninger (se 

arrangement), eller en "walk & talk" om 

klimaændringer i Spanien (se arrangement). 

Med hensyn til deltagelse blev nogle arrangementer 

tilrettelagt med det formål at inkludere bidrag fra 

specifikke deltagergrupper, f.eks. kvinder (se 

eksempel på et arrangement), unge (se eksempel på 

et arrangement) eller personer med handicap (se 

arrangement). En række arrangementer var tilrettelagt 

på lokalt plan, f.eks. et deltagelsesarrangement med 

indbyggerne i en bestemt by eller region såsom 

Jönköpings län (se arrangement) eller med 

indbyggerne i en grænseregion, hvor en fælles 

udfordring drøftes, f.eks. tilpasning til de 

klimaforandringer, der påvirker den spansk-

portugisiske grænse (se arrangement).  

Med hensyn til emner omhandlede nogle 

arrangementer konferenceprocessen eller Europas 

fremtid mere generelt, f.eks. et arrangement i 

Tyskland, hvor der blev givet en generel introduktion 

til konferencen (arrangement), eller en debat i 

Marmande, Frankrig, om de centrale spørgsmål, der 

var på spil for det franske formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union, lige fra fødevarer og landbrug 

til europæisk forsvar og grundlæggende rettigheder 

(se arrangement). Andre fokuserede på specifikke 

emner, f.eks. på byer, der fremmer demokrati (se 

arrangement), eller et arrangement afholdt af 

universitetet i Pécs, Ungarn, om brugen af kunstig 

intelligens (se arrangement).  

Arrangementerne var tilrettelagt af en række 

forskellige arrangører: Sammen med EU-borgerne har 

den akademiske verden, civilsamfundsorganisationer 

samt nationale, regionale og lokale myndigheder og 

EU-institutionerne bidraget til konferencen om 

Europas fremtid ved at tilrettelægge arrangementer. 

Nogle medlemsstater organiserede nationale 

borgerpaneler, og andre gennemførte eller støttede 

forskellige andre typer høringer. Arrangementer blev 

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
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også tilrettelagt af Kommissionens repræsentationer i 

medlemsstaterne, Europa-Parlamentets 

forbindelseskontorer, Regionsudvalget og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.  



 

© Kantar Public 2022 20 

Hvem deltog i 
debatten? 

Ved vurderingen af profilen for de bidragydere, der 

oplyste om deres bopælsland (70,5 %), herunder 

bidragydere fra tredjelande, kan følgende observeres. 

Næsten halvdelen af bidragyderne har identificeret sig 

selv som mænd (47,3 %), og 15,9 % har identificeret 

sig som kvinder. Mere end en fjerdedel (35,6 %) har 

imidlertid ikke oplyst deres køn, og 1,2 % 

identificerede sig som "intet af 

ovenstående/nonbinær", så disse tal giver kun et 

ufuldstændigt billede. 

Repræsentationen af aldersgrupper var ret 

diversificeret, idet de 55-69-årige var den mest aktive 

aldersgruppe med hensyn til bidrag (17,7 %) efterfulgt 

af de 25-39-årige (16,3 %) og de 40-54-årige med 

14,9 %.  

Hvad angår beskæftigelse, har erhvervsudøvere 

(14,9 %) og pensionister (10,9 %) været de mest 

aktive på platformen. Chefer (10,3 %) og studerende 

(8,1 %) var også forholdsvis aktive. Selvstændige 

(7,6 %), manuelle arbejdstagere (4,5 %) og 

arbejdsløse (2,6 %) har været relativt mindre aktive på 

platformen. 40,8 % af bidragyderne har ikke angivet 

deres beskæftigelse. 

Hvad angår uddannelse har personer med en 

videregående uddannelse været de mest aktive 

(41,6 %). De sociodemografiske data om uddannelse 

er de mindst tilgængelige (41,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 — Deltagernes alder, køn, uddannelse og 

beskæftigelse (19.4.2021 til 9.5.2022) 

 

 

 

  

Det bør bemærkes, at de sociodemografiske data, 

der præsenteres her, kun giver et begrænset 

billede, da organisationer også kunne oprette en 

profil på platformen for at bidrage med enten idéer 

eller arrangementer. Deltagerne i arrangementer 

har heller ikke nødvendigvis registreret sig på 

platformen og er muligvis ikke omfattet af 

statistikkerne.  
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Emner med flest 
bidrag 

Siden lanceringen af platformen og frem til den 9. maj 

2022 er der blevet registreret flest bidrag under emnet 

Europæisk demokrati (idéer, bemærkninger og 

arrangementer) (8 205). Klimaforandringer og miljø 

ligger på andenpladsen med 8 123 bidrag. Bidrag 

under værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed er på tredjepladsen, efterfulgt af andre idéer 

(fjerdepladsen) og uddannelse, kultur, ungdom og 

sport (femtepladsen) (jf. figur 5).  

Nogle emner har tiltrukket flere bemærkninger, ideer 

eller arrangementer end andre, f.eks. modtog 

Europæisk demokrati det højeste antal bemærkninger 

(4 606). Klimaforandringer og miljø har registreret de 

fleste idéer (3 748) og arrangementer (1 215). Med 

1 156 arrangementer har emnet uddannelse, kultur, 

ungdom og idræt det næsthøjeste antal 

arrangementer. 
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Figur 5 — Bidrag pr. emne på platformen (19.4.2021 til 9.5.2022) 
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Den seneste 
udvikling 

 

Mellem den 21. februar og den 9. maj 2022 blev der 

registreret i alt 4 693 bidrag på platformen bestående 

af: 

 2 633 idéer 

 1 246 bemærkninger 

 814 arrangementer 

Analysen af bidragene på landeniveau viser, at Italien 

indtog førstepladsen i denne periode med hensyn til 

bidragenes omfang (445), mens Ungarn (361) fortsat 

lå på andenpladsen. Spanien (285) lå på 

tredjepladsen. Tyskland (fjerdepladsen) og Frankrig 

(femtepladsen) fortsatte med at bidrage betydeligt 

med henholdsvis 232 og 230 bidrag. 

Når det gælder antal bidrag i forhold til 

befolkningstallet, registrerede Ungarn det højeste 

aktivitetsniveau i den seneste periode med et højt 

aktivitetsniveau på 36,9 bidrag pr. 1 million 

indbyggere, efterfulgt af Slovenien med 18,8 bidrag pr. 

1 million indbyggere. Desuden blev der registreret 

høje bidragsniveauer pr. 1 million indbyggere i 

Kroatien, Slovakiet og Belgien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 — Antal bidrag pr. land pr. 1 mio. indbyggere 

(21.2.2022 til 9.5.2022) 

 

Figur 6 — Antal bidrag pr. land (21.2.2022 til 9.5.2022) 
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Emner med flest 
bidrag fra 21. 
februar til 9. maj 

2022 

Emnerne Europæisk demokrati og Klimaforandringer 

og miljø var fortsat de mest populære emner med flest 

bidrag, henholdsvis 686 og 818. Emnet uddannelse, 

kultur, ungdom og sport var den tredjemest populære 

i den seneste periode med i alt 636 bidrag. 

I forhold til det samlede antal lå emnet Værdier og 

rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed på 

fjerdepladsen blandt de seneste bidrag med 532 

bidrag, mens andre idéer kun rangerede som nummer 

seks i denne oversigt med kun 385 bidrag.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8 — Sammenligning af antal bidrag pr. emneområde for den forløbne periode og i alt 
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Emnet Klimaforandringer og miljø har givet anledning 

til i alt 8 123 bemærkninger, idéer og arrangementer 

på platformen (3 748 idéer, 3 160 bemærkninger og 

1 215 arrangementer). I deres forskellige bidrag har 

deltagerne generelt udtrykt bekymring over den 

globale opvarmning og konsekvenserne heraf og 

indtrængende opfordret regeringerne til at træffe 

øjeblikkelige konkrete foranstaltninger for at tackle 

klimaforandringerne. Blandt forslagene blev der ofte 

peget på reduktion af emissioner som den vigtigste 

drivkraft ud over at lette grøn omstilling, opnå 

klimaneutralitet og fremme vedvarende energi, navnlig 

solpaneler. Bæredygtige transportløsninger, 

hovedsagelig med fokus på jernbanesystemer, og 

forbrugsrelaterede forslag om at bekæmpe 

klimaforandringer, bl.a. genanvendelse, emballage og 

plast, blev også anført hyppigt. I lyset af de seneste 

stigninger i energipriserne har der været en række 

opfordringer til at fremme et mere bevidst 

energiforbrug samt energisuverænitet for EU. 

Borgerne har opfordret alle dele af samfundet til at 

engagere sig: afhængigt af hvert forslags specifikke 

indhold lægges ansvaret over på enkeltpersoner, den 

kommercielle sektor eller regeringer og politiske 

beslutningstagere. 

De forskellige idéer kan grupperes efter følgende 

temaer: 

 Tackling af klimaforandringer og "den grønne 

pagt" 

2. Klimaforandringer 
og miljø 



 

© Kantar Public 2022 25 

 Energi 

 Transport 

 Forbrug 

 Biodiversitet og dyrevelfærd 

 Landbrug 

 Forurening 

 Tilskud, beskatning 

 Holdnings- og adfærdsændringer 

 Boliger og byggeri 

Arrangementer 

Sammenlignet med perioden før den 20. februar blev 

der i perioden efter den 20. februar 2022 afholdt et 

større antal arrangementer i forbindelse med emnet 

Klimaforandringer og miljø i de central- og 

østeuropæiske lande, f.eks. Ungarn, Polen og i mindre 

grad Slovakiet og Bulgarien. Disse arrangementer 

blev generelt organiseret som kollektive drøftelser om 

de udfordringer, som klimaændringerne skaber (se 

eksempel på arrangement). Mange arrangementer 

fokuserede på specifikke miljøemner, der blev drøftet 

ud fra unges perspektiv (se eksempel på 

arrangement). Der blev drøftet en bred vifte af emner 

under disse arrangementer. Bæredygtigt landbrug og 

beskyttelse af bierne (se arrangement) var emnet for 

en biavlskonference, der blev afholdt i Budapest med 

deltagelse af over 100 biavlere. Klimaneutrale byer var 

emnet for et offentligt arrangement i den ungarske by 

Békéscsaba (se arrangement). Formålet med 

arrangementet var at indsamle idéer og anbefalinger 

med henblik på at gøre Békéscsaba klimaneutralt 

senest i 2030. Der blev afholdt en række møder med 

unge aktivister og repræsentanter for lokale 

myndigheder og NGO'er i Polen med det formål at 

undersøge de unges miljøbevidsthed og interesse for 

miljøsagen (se arrangement). 

Unge i Spanien brainstormede om en række emner i 

forbindelse med den grønne pagt og foreslog idéer, 

der spænder fra fremme af brugen af cykler og 

rulleskøjter til fremme af bæredygtigt energiforbrug og 

brug af naturressourcer i bygningskomplekser (se 

arrangementet). 

En række danske onlineworkshopper havde til formål 

at udveksle idéer til, hvordan virksomheder kan 

fremme innovation og grøn omstilling. Et centralt 

emne i den efterfølgende paneldiskussion var behovet 

for at fremskynde design- og 

produktionsmulighederne for brint og brintbaserede 

brændstoffer i EU (se arrangement). 

Tackling af 
klimaforandringer 

og "den grønne 

pagt" 

Deltagerne udtrykker ofte bekymring over 

klimaforandringerne og deres konsekvenser og 

opfordrer regeringerne og EU til at træffe øjeblikkelige 

foranstaltninger og indføre en stærkere europæisk 

miljøpolitik for at bekæmpe klimaforandringerne (se 

eksempel på idé, eksempel på arrangement). 

Forslagene vedrører reduktion af emissioner, 

opnåelse af klimaneutralitet, bekæmpelse af 

forurening og en grøn omstilling, hvilket også fremgår 

af de forskellige temaer nedenfor.  

Et af de hyppigst drøftede spørgsmål i forbindelse med 

emissioner handler om at beskatte emissioner for 

konkret at få virksomheder til at nedbringe deres 

drivhusgasemissioner ved at vælge billigere 

vedvarende energikilder, hvilket skal få kunder til at 

træffe mere bæredygtige valg (se eksempel på en 

hyppigt anbefalet idé). Et andet forslag er at sænke 

den maksimalt tilladte udledning af drivhusgasser. 

Dette gør det i øjeblikket muligt for højeffektive kul- og 

gasanlæg at komme under tærsklen, men de bidrager 

dog stadig til forurening (se idé). Behovet for en CO2-

grænseafgift og relaterede foranstaltninger tages også 

op (se eksempel på et arrangement). 

Bidragyderne har nævnt traktaten om ikkespredning af 

fossile brændstoffer, et civilsamfundsinitiativ med det 

formål at sikre mindre anvendelse af fossile 

brændstoffer. De anbefaler, at EU tilslutter sig 

traktaten parallelt med Parisaftalen (se idé). 

Én deltager efterlyser flere investeringer i udvikling af 

teknologier til CO2-opsamling og -lagring (CCS-

teknologi) (se idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
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=en&order=random&page=3&per_page=100
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Der er blevet afholdt mere generelle debatter om den 

grønne pagt og den grønne omstilling i hele Europa 

med det formål at drøfte centrale prioriteter, bedste 

praksis, gennemførelse på lokalt og regionalt plan 

samt alternative forretningsmodeller (se eksempler på 

arrangement og arrangement). 

Flere bidrag fokuserer på de sociale og økonomiske 

virkninger af gennemførelsen af den grønne pagt som 

en EU-strategi, der sigter mod at gøre EU 

omstillingsparat til et klimaneutralt, retfærdigt og 

velstående samfund. Der efterlyses f.eks. en mere 

socialt inklusiv tilgang og en afbalanceret strategi, hvis 

økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner 

skal vurderes og gennemføres i fællesskab og 

strategisk som følge af de kraftigt stigende 

energipriser i hele Europa (se idé). Én idé på 

platformen, der har fået stor støtte, går ud på, at EU 

skal stille en stærk og inklusiv forvaltningstilgang til 

rådighed, hvor både arbejdstagere og fagforeninger 

inddrages i udarbejdelse og gennemførelse af 

tilpasningspolitikker på alle planer. Det understreges, 

at EU-strategien til håndtering af klimaforandringer 

skal omfatte konkrete politiske foranstaltninger, som 

bevarer arbejdspladser og beskytter arbejdstagernes 

sundhed og sikkerhed, samt aktive 

arbejdsmarkedspolitikker og omskoling og 

uddannelse for at forebygge tab af job (se idé). 

På et mere generelt plan foreslås det at oprette en 

resultattavle med henblik på at overvåge 

foranstaltningernes virkning og dokumentere 

fremskridtene med gennemførelsen af den grønne 

pagt på regionalt plan (se idé). 

 

Energi 

Et andet tema, der skaber stort engagement, er 

energi, som ofte tages op i forbindelse med 

spørgsmålet om klimaforandringer. Bidragydere på 

platformen foreslår at fremme brugen af vedvarende 

energi i både lille og stor skala, f.eks. gennem 

europæisk energisamarbejde (se arrangement). Ud 

over vedvarende energi er kerneenergi et debatemne 

med opfordringer til at begrænse brugen af 

kerneenergi eller alternativt udvikle sikker kerneenergi 

og anvende den i de lande og områder, hvor det ikke 

er muligt at anvende vedvarende energikilder (se 

eksempel på idé). Desuden har Europa-

Kommissionens seneste planer om at klassificere 

kernekraft og naturgas som grønne investeringer 

udløst kritik på konferenceplatformen (se eksempel på 

idé). De fleste bidrag til dette spørgsmål udtrykte dog 

det modsatte synspunkt, nemlig at kernekraft er den 

bedste måde at opnå dekarbonisering på (se 

eksempel på idé). 

Samtidig er der et ønske om at undersøge alternative 

energikilder (se eksempel på arrangement) som f.eks. 

termonuklear fusion, geotermisk energi og brint, som 

ville bidrage væsentligt til energidiversiteten (se 

eksempel på idé). Bidragyderne understreger 

imidlertid, at selv alternative energikilder som f.eks. 

vindenergi skal accepteres af lokalbefolkningen, og at 

det skal sikres, at disse energikilder har en positiv 

indvirkning på biodiversiteten, befolkningen og 

landskabet (se eksempel på idé). 

Under undertemaet energieffektivitet og miljøvenlig 

varme omfatter eksemplerne en idé om at anvende 

varmeanlæg til flere typer brændsel (se idé), eller 

fjernvarmenet, der udnytter ubrugte varmekilder 

såsom dybtliggende geotermisk energi (se idé). 

Folk opfordrer generelt til større ansvarlighed og 

engagement fra virksomheders og handelsselskabers 

side, bl.a. ved at reducere kunstig belysning, når det 

ikke er nødvendigt, f.eks. butiksvinduer i 

indkøbscentre efter lukketid (se idé). 

Med hensyn til energieffektivitetsmål på boligområdet 

slår bidragyderne til lyd for en overgang til individuelt 

energiforbrug i beboelsesejendomme (se idé). En 

anden idé, der bringes på bane, er 

mikrokraftvarmeproduktion i boliger (se idé). 

 

Transport 

En anden hyppigt forekommende pulje af idéer 

vedrører transport, som ofte drøftes i forbindelse med 

forurening. Nogle af forslagene nedenfor vedrører 

ændring af transportsystemerne for at nedbringe 

forureningen. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
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I de idéer, der er indsendt på platformen, vedrørende 

ændringer af transportsystemerne, opfordres der dog 

først og fremmest til at forbyde kortdistanceflyvninger 

i EU for at nedbringe forureningen (se eksempel på 

idé). Bidragyderne fremhæver, at pandemien allerede 

har ført til en mindre luftfartssektor. 

Der er generelt en stor opbakning til, at de offentlige 

transportsystemer i Europa forbedres (se eksempel på 

idé) som mere miljøvenlige alternativer til 

kortdistanceflyvninger. Specifikt diskuteres et fælles 

europæisk jernbanenet i vid udstrækning (se 

eksempel på idé og arrangement). En bidragyder 

foreslår søgemaskinen Euro Trainscanner, som kan 

gøre det mere attraktivt at rejse med tog (se idé), og 

en anden foreslår, at der indføres en integreret EU-

billet, som skal være gratis i byerne (se idé). På et af 

flere arrangementer, der blev afholdt i forbindelse med 

det europæiske år for jernbanetransport, blev der 

fremsat forslag om at udvide lyntogsnet og etablere 

grænseoverskridende jernbaneforbindelser (se 

arrangement) 

Andre idéer vedrører et fælles net af cykelstier, idet 

det f.eks. foreslås at udvide cykelruter eller oprette et 

net af cykelknudepunkter, der dækker hele Europa (se 

eksempel på idé). Det blev desuden foreslået at gøre 

det obligatorisk for kommunerne at anlægge cykelstier 

som en integreret del af veje, som det allerede er 

tilfældet med fortove for fodgængere (se idé).  

En anden pulje af idéer har fokus på innovation og 

udvikling af elektriske køretøjer som biler og cykler og 

deres integration i det nuværende miljø ved f.eks. at 

oprette et net af ladestationer (se idé og idé). En 

deltager hævder imidlertid, at elbiler har negative 

miljømæssige og menneskelige omkostninger, og 

foreslår i stedet, at køretøjers vægt og hastighed bør 

begrænses for at reducere CO2-emissionerne (se idé). 

For så vidt angår spørgsmålet om dekarbonisering af 

transporten og mere miljøvenlig transport 

understreger deltagerne også betydningen af 

grænseoverskridende projekter, som skal fremme 

skibsfarten og jernbanetransporten (se eksempel på 

idé). En bidragyder opfordrer også til, at der udvikles 

programmer, som vil fremme forskning, udvikling og 

innovation, så der kan produceres transportmidler — 

både offentlige og private, individuelle og kollektive — 

som ikke forurener, og som energimæssigt er 100 % 

selvforsynende (se eksempel på idé). 

 

Forbrug 

"Forbrug" dækker over en bred vifte af undertemaer 

med idéer, der har fokus på vidt forskellige typer 

materialeaffald, og som peger på bæredygtige 

metoder til håndtering og reduktion af sådant affald. 

Bidragyderne opfordrer kraftigt til at ændre det 

nuværende system med masseforbrug af varer og 

tjenester. En stærkt anbefalet idé, der nævnes igen og 

igen, opfordrer til fremme af den cirkulære økonomi i 

denne henseende (se idé). Retten til reparation anses 

for at være et afgørende element i at ændre 

forbrugsmønstrene og fremme en cirkulær økonomi. 

Deltagerne efterlyser reparationsvenligt 

produktdesign og indførelse af et reparationsindeks og 

et EU-reparationsmærke (se idé). Pandemiens 

konsekvenser har også fået folk til at nytænke de 

globale forsyningskæder og anbefale, at de gøres 

kortere (se idé). Nogle bidragydere går endnu længere 

ved at foreslå kvoter for det højest tilladte forbrug og 

den højeste tilladte produktion (se eksempel på idé). 

I forbindelse med specifikt madspild fremhæver en 

deltager, at 40 % af de fødevarer, der produceres 

globalt, aldrig når frem til vores spiseborde, og at dette 

madspild tegner sig for 10 % af alle 

drivhusgasemissioner. Bidragyderen foreslår tiltag, 

der kan stoppe madspild, f.eks. støtte til 

fødevaredonationer (se idé). 

Et antal bidragydere på platformen påpeger, at der 

genereres store mængder affald, og foreslår adskillige 

tiltag for at undgå og modvirke dette, som f.eks. 

genbrug (se eksempel på idé) og valg af emballage, 

som ikke genererer eller kun genererer lidt affald, for 

at nedbringe den negative indvirkning på miljøet (se 

eksempel på idé). En meget anbefalet idé fremmer 

tanken om et EU-ledet program for fødevarer i 

returemballage, som er fremstillet af genanvendelige 

materialer (se idé). En deltager påpeger behovet for 

mere information om genbrug for at tilskynde til denne 

praksis fra en tidlig alder (se idé). En anden foreslår, 

at der indføres et integreret europæisk system til 

returnering af flasker baseret på den tyske model (se 

idé). Forbuddet mod outsourcing af affald fra EU er 

også nævnt under undertemaet affald (se idé). 
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Inden for undertemaet om forbrugets miljøpåvirkning 

er spørgsmålet om importerede varers overholdelse af 

EU's standarder blevet rejst. En bidragyder foreslår 

f.eks. et forbud mod import af oksekød fra Brasilien, 

som ikke har samme sporbarhedsniveau som 

oksekød fra EU (se idé). 

En anden idé, som går igen, slår til lyd for et mere 

avanceret produktmærkningssystem (se eksempel på 

idé), som giver et mere detaljeret billede af produkters 

miljøvirkning eller angiver, om produkterne indeholder 

mikroplast og således har en langsigtet negativ 

indvirkning på forbrugernes sundhed (se eksempel på 

idé).s En meget anbefalet idé foreslår en "klimascore" 

for produkter, der beregner et produkts indvirkning på 

klimaet med hensyn til produktion, transport, 

virksomhedsprofil osv. (se idé). 

En sidste række idéer drejer sig om den hurtigt 

skiftende mode og tekstilindustrien og ønsker at gøre 

denne mere miljøvenlig, Bidragyderne fremhæver den 

enorme mængde ressourcer, der anvendes til 

fremstilling af tøj, og den kendsgerning, at tøjet ofte er 

uegnet til genanvendelse (se eksempel på idé). 

På en borgerworkshop i Spanien blev der genereret 

flere idéer vedrørende vandforbrug. Bidragyderne 

understreger behovet for at forbedre distributions- og 

vandindsamlingssystemerne for at undgå vandspild 

(se arrangement). 

Deltagerne fremhæver desuden behovet for at 

fremme grøn og bæredygtig turisme i stedet for 

masseturisme, eftersom sidstnævnte menes at have 

væsentlig indvirkning på natur- og kulturressourcer (se 

eksempel på arrangement). 

En sidste gruppe bemærkninger og idéer under dette 

tema afslører bekymring over det affald, der genereres 

af nye elektroniske apparater, og efterspørger en 

udvidet obligatorisk garanti for sådanne apparater, og 

at de kan repareres (se eksempel på idé), samt at der 

oprettes en samarbejdsbaseret netværksplatform for 

at sikre recirkulation af e-affald (se idé). Et andet 

forslag går ud på at udvikle et pilotprogram for at 

erstatte elektriske apparater hos 35 millioner familier i 

EU med A+++-produkter i overensstemmelse med 

EU's mål om en grøn omstilling (se idé). 

Nogle deltagere ønsker også, at energiforbruget 

begrænses — især fordi elektricitet i vid udstrækning 

fremstilles med fossile brændstoffer — ved at indføre 

en månedlig kvote af elektricitet til forbrug og lægge 

en ekstra afgift på et eventuelt merforbrug (se 

eksempel på idé). Nogle få deltagere har udtrykt 

bekymring over udviklingen af kryptovalutaer, hvor 

udstyret fører til et massivt elforbrug. De mener, at jo 

mere kryptomining bliver et globalt anliggende, jo flere 

grænser og regler vil der være behov for (se eksempel 

på idé).  

 Biodiversitet og 

dyrevelfærd 

Bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af dyr har i 

stigende grad været tilbagevendende temaer under 

konferencen, som har modtaget adskillige bidrag.  

Det centrale undertema i idéerne vedrører 

skovrydning. En af de mere anbefalede idéer 

opfordrer til at investere i genplantning af skov i 

Europa for at undgå ørkendannelse (se eksempel på 

idé) eller globalt for at redde planetens lunger, dvs. 

Amazonas regnskove og andre af verdens regnskove, 

for ikke blot at bremse den globale CO2-forurening og 

redde adskillige dyrearter, men også for at nedbringe 

migrationspresset på Europa (se eksempel på idé). 

Politiske forslag omfatter et forbud mod import af 

produkter, der stammer fra skovrydning (se idé). 

Dyrebeskyttelse betragtes ligeledes som et vigtigt 

element i dette tema. Én deltager foreslog, at der 

vedtages en fælles politik for beskyttelse af truede 

europæiske arter (se idé). En række deltagere har 

støttet idéerne om at standse handelen med eksotiske 

dyr som kæledyr (se idé) samt idéer vedrørende 

beskyttelse af vandlevende dyr som led i 

gennemførelsen af en lovgivning om vandlevende 

dyrs velfærd (se eksempel på idé).  

Blandt andre bidrag, der er forbundet med temaet 

biodiversitet, er der forslaget om at plante træer på alle 

de "glemte" steder, f.eks. langs motorveje, ved 

vejkryds osv., for at bidrage til CO2-opsamling, øge 

den samlede fordampning, forbedre biodiversiteten og 

regulere vandstrømme (se idé). Opfordringen til at 

give mere plads til naturen blev også drøftet ved nogle 

arrangementer (se arrangement). Et andet forslag 

vedrører etableringen af en europæisk mobil 

havforskningsstation med henblik på at indsamle 

afgørende viden om havets biodiversitet (se idé). 
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Landbrug 

Et andet tema med mange bidrag samt et pænt antal 

anbefalinger vedrørende de beslægtede idéer er 

landbruget. Under dette tema slår bidragyderne ofte til 

lyd for økologisk landbrug og flere små bedrifter(se 

eksempel på idé), og de opfordrer til et forbud mod 

brugen af pesticider og intensivt landbrug (se 

eksempel på idé). Nogle bidragydere går endnu 

længere og foreslår, at forbuddet udvides til at omfatte 

privat brug (se eksempel på idé). Støtten til små 

økologiske bedrifter samt til EU-landbrugspolitikkens 

fremtid generelt fremgår også af deltagelsen i de 

rundbordsdiskussioner, der blev afholdt for at drøfte 

disse specifikke temaer (se eksempel på et 

arrangement). 

En række idéer giver flere eksempler på, hvordan 

landbruget kan gøres mindre forurenende og mere 

bæredygtigt, og drøfter aspekter som f.eks. 

anvendelse af plast i landbrugsfilm (se idé) og metoder 

til at reducere vandforbrug i landbruget (se idé). 

Andre idéer går ud på, at EU skal gøre mere for at 

fremme en plantebaseret kost for at beskytte og 

bevare klimaet og miljøet. Nogle bidragydere 

begrunder sådanne tiltag i etiske hensyn (se eksempel 

på idé). Dette behandles også under emnet sundhed. 

Bidragyderne lægger også stor vægt på behovet for at 

garantere fødevaresuverænitet og -sikkerhed ved at 

fremme lokalt landbrug. Drøftelserne har handlet om 

fødevarebælter rundt om byerne, plantning af 

frugttræer i byområder, støtte til producenters og 

landbrugeres opkøb af jord ved at lægge loft over 

prisen og andre foranstaltninger (se idé). Desuden går 

forslagene bl.a. ud på, at der indføres indkøbskvoter 

for lokale produkter til store internationale 

supermarkeder (se idé). 

Under landbrugstemaet rejses også spørgsmålet om, 

hvordan landbruget skal håndtere og forberede sig på 

klimaudsving. I den forbindelse kan multifunktionelle 

og mangfoldige skovlandbrugssystemer forøge 

dannelsen af humus, vandbindingsevnen og CO2-

opsamlingen og derved i betydelig grad øge 

landbrugets stabilitet og produktivitet (se idé). En 

deltager mener desuden, at det intensive landbrug bør 

omstilles til agroøkologi (se idé). 

Endelig drøftes landbrugernes indtægt, hvor nogle 

bidragydere opfordrer til, at landbrugerne modtager 

garanterede indtægter gennem rimelige priser i stedet 

for tilskud (se eksempel på idé). 

 

Forurening 

Forurening angives som en væsentlig årsag til presset 

på det globale miljø. Der drøftes en række spørgsmål 

vedrørende forurening med følgende undertemaer: 

vandforurening, plastforurening og lysforurening. 

I forbindelse med undertemaet vandforurening lægges 

der stor vægt på behovet for at sikre fremtidens 

drikkevandsressourcer og rene økosystemer. Der er 

desuden fremsat konkrete forslag til bekæmpelse af 

hav- og vandløbsforurening (se eksempel på 

arrangement), f.eks. idéen om at neutralisere 

forsuringen af havene med specifikke bakterier (se 

idé). 

De bidrag, der omhandler problemet med forurening 

forårsaget af plastmaterialer, tegner sig for en 

betydelig del af de samlede bidrag, hvilket afspejler 

offentlighedens stigende bekymring over de alt for 

store mængder plastaffald. Parallelt med opfordringen 

til at håndhæve og udvide forbuddet mod 

engangsplast (se eksempel på arrangement) har 

deltagerne foreslået, at de typer plast, der anvendes 

til emballage, begrænses til de typer, der kan 

genanvendes samlet, uden at komponenter skal 

adskilles (se eksempel på idé). En anden idé går ud 

på at etablere anlæg til genanvendelse af plast, der er 

hentet op af vandløb og have (se idé). 

Endelig foreslås det i nogle idéer på platformen at 

begrænse lysforureningen (se eksempel på idé). 
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Tilskud, beskatning 

Ud over forskellige idéer vedrørende beskatning af 

emissioner, som drøftes under temaet tackling af 

klimaforandringer, fremsættes der inden for dette 

tema en række forslag om at standse tilskud, der 

skader miljøet, f.eks. en meget anbefalet idé om at 

standse alle tilskud til fossile brændstoffer (se idé). 

Ligeledes opfordrer en anden idé til at standse 

skadelig fiskeristøtte (se idé). På den anden side er 

der forslag om at øge tilskud til biodiversitets- og 

klimaforandringsprojekter eller EU-midler til fornyelse 

af boligisolering (se eksempel på idé). 

Bidragyderne foreslår også at indføre en 

bæredygtighedsafgift (se eksempel på idé), som vil 

gøre ikkebæredygtige produkter dyrere og således 

gøre dem mindre attraktive for både forbrugere og 

producenter. Dette vil derudover give EU yderligere 

indtægter eller "klimaindtægter" til at investere i 

bæredygtighedstiltag som f.eks. køb af elbiler og 

installering af solpaneler i private hjem (se idé). 

Holdnings- og 

adfærdsændring

er 

Et andet fokusområde er uddannelse og 

bevidstgørelse blandt alle generationer af europæere 

(se arrangement). Selv om de fleste idéer vedrører 

uddannelse af unge (se eksempel på idé), endda fra 

en meget tidlig alder ved at etablere 

undervisningshaver (se idé), er der også et ønske om 

at engagere ældre europæere i 

klimaforandringsinitiativer, navnlig på 

grund af den europæiske befolknings 

stigende alder (se eksempel på idé). 

Nogle bidragydere understreger 

desuden behovet for at fremme 

miljøansvarlig kommunikation fra de europæiske 

institutioner. De foreslår f.eks. at udarbejde 

kommunikationssæt om, hvad det betyder at være en 

miljøansvarlig europæer, og at styrke 

miljøundervisningen for at skabe miljøansvarlige 

boligkvarterer (se idé). 

Nogle deltagere er bevidste om den enkeltes rolle med 

hensyn til at mindske klimaforandringerne, men 

insisterer på virksomhedernes ansvar og opfordrer 

indtrængende folk til at holde de virksomheder, der 

hævder at være CO2-neutrale, men som stadig er 

afhængige af ikkebæredygtige forretningsmodeller (se 

idé), ansvarlige. 

Boliger og byggeri 

Et andet tema vedrører boliger og byggeri med et nyt 

undertema, der samler en række idéer og 

arrangementer, som drøfter det nye europæiske 

Bauhaus (se arrangement), så innovativt, æstetisk 

design kan kombineres med konkrete tiltag til 

modvirkning af klimaforandringer, og fremtidens bolig- 

og byrum bliver mere bæredygtige, 

prisoverkommelige og tilgængelige. En idé opfordrer 

til oplysningskampagner om grønt, bæredygtigt 

byggeri med brug af byggematerialer med lavt 

kulstofindhold (se idé). 

En dialog, der blev gennemført i Sverige, fokuserede 

ligeledes på, hvordan man kan udvikle og fremme 

bæredygtige boliger i landdistrikterne, så det bliver 

mere attraktivt at bo i disse områder (se arrangement). 

Et forslag går ud på at indføre en europæisk trust til 

landskabsretablering for at genoprette forladte grunde 

og bygninger og skabe en mere naturlig tilstand til 

gavn for biodiversiteten og byboerne (se idé). 

Endelig blev idéen om at recirkulere brugte elementer 

og materialer i bygge- og anlægsindustrien også 

undersøgt (se idé). 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

Et nyt fokus i de seneste bidrag var på energi i lyset 

af EU's stadig mere problematiske afhængighed af 

russiske gas- og olieforsyninger. Der blev fremsat 

flere forslag, lige fra fremme af energibesparelser i 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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EU (se idé), energiuafhængighed eller fremme af 

bæredygtig transport. En betydelig del af de nye 

bidrag har slået til lyd for forbedrede jernbanenet, 

billig og tilgængelig offentlig transport og brug af 

cykler (se eksempel på idé). Debatten fokuserede i 

vid udstrækning på rene energikilder, et populært 

emne, som også fremgik af tidligere rapporter (se 

eksempel på idé). Brint blev ofte nævnt som et 

eksempel på en grøn energibærer, mens 

begrænsningerne ved nogle "grønne" energikilder 

som f.eks. kerneenergi og metan ofte blev 

fremhævet (se eksempel på idé).  

I forbindelse med undertemaet "fremme af 

bæredygtigt forbrug" blev der tidligere peget på 

undertemaer som f.eks. forbud mod brug af plast 

(se eksempel på idé), genanvendelse, 

affaldsreduktion og et skattesystem, der tilskynder 

til bæredygtigt forbrug. Nye idéer indeholdt 

specifikke forslag såsom et bidrag, der foreslog at 

oprette et EU-støttet ombytningsprogram for biler, 

så borgerne kan ombytte deres biler til mindre 

forurenende modeller, f.eks. hybridbiler (se idé). 

Andre bidrag foreslog måder at spare energi på, 

navnlig på kontorer, i lyset af klimaforandringerne 

(se eksempel på idé). 

Klimaændringer og emissioner generelt blev igen 

drøftet bredt, mens idéer vedrørende 

miljøuddannelse blev fremsat oftere i den seneste 

periode (se eksempel på idé). 

Inden for temaet håndtering af klimaændringer er 

der i de seneste bidrag inden for rammerne af en 

fælles tilgang til klimaændringer blevet fremsat 

forslag om en europæisk miljøambassadør eller, i 

lyset af den nuværende situation, om oprettelse af 

en europæisk energiminister, der skal repræsentere 

Europa i disse spørgsmål på den internationale 

scene (se eksempel på idé). 

Den europæiske ungdomsdebat, der blev afholdt i 

Milano i begyndelsen af april 2022, drøftede en 

række spørgsmål i forbindelse med bæredygtig 

udforskning af rummet og opfordrede til at udvikle 

nye, mere miljøvenlige rumteknologier for at skabe 

bæredygtige satellitter (se idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621


 

© Kantar Public 2022        32 

 

 Figur 9 — Mindmap over emnet "Klimaforandringer og miljø" del 1 
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Figur 10 — Mindmap over emnet "Klimaforandringer og miljø" del 2 
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Under emnet sundhed har bidragyderne taget et bredt 

udvalg af temaer op. De hyppigst tilbagevendende 

temaer har vedrørt behovet for at sikre lige adgang til 

sundhedspleje af høj kvalitet, og der blev foreslået 

mere harmonisering og integration af sundhedspleje 

på europæisk plan, hvilket også er påvirket af 

erfaringerne fra covid-19-pandemien og virkningerne 

heraf. Andre idéer spænder fra opfordringer til at 

investere mere i mental sundhed, sundhedsforskning 

til bekæmpelse af aktuelle sundhedsudfordringer med 

særligt fokus på den aldrende befolkning og kræft til 

opfordringer til at investere i forebyggende 

foranstaltninger, herunder fremme en sund levevis og 

håndtere kendte årsager til sundhedsproblemer, f.eks. 

luftforurening og tobaksforbrug. Dette emne har 

genereret 2 413 bidrag: 1 162 idéer, 1 003 

bemærkninger og 248 arrangementer. De 

indkredsede temaer er opstillet efter, hvor ofte de 

forekommer. De primære temaer, der dækkes under 

dette emne, er: 

 

 Adgang til sundhedspleje for alle 

 Integrering af EU's sundhedssystemer 

 Sund livsstil 

 Sundhedsforskning 

 Forebyggelse frem for indgreb 

 Sund aldring og modvirkning af aldring 

 Tilgange til medicin 

 Reaktioner på covid-19 

 Sundhed i en digital tidsalder 

 Kræftbehandling 

 Sundhedsarbejdere 

3.  Sundhed 
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 Seksuel og reproduktiv sundhed 

 

 

Arrangementer 
En række nylige arrangementer omhandlede 

spørgsmål som mental sundhed og trivsel (se 

eksempel på arrangement). I forbindelse med Den 

Europæiske Kongres for Ungdomsråd, der fandt 

sted i Polen, drøftede deltagerne, hvordan sociale 

medier påvirker mental sundhed (se arrangement). 

I forbindelse med covid-19-pandemien blev 

pandemiens indvirkning på borgernes fysiske og 

mentale sundhed taget i betragtning (se 

arrangement).  

I et onlinearrangement på universitetet i Ljubljana 

undersøgte deltagerne EU's rolle med hensyn til at 

muliggøre sund aldring (se arrangement), mens et 

arrangement i Italien handlede om den europæiske 

kræfthandlingsplan (se arrangement).  

I forbindelse med integrationen af sundhedsydelser 

i EU's medlemsstater blev perspektiverne og 

udfordringerne i forbindelse med oprettelsen af et 

europæisk folkesundhedssystem drøftet på et 

deltagelsesbaseret seminar i Grækenland (se 

arrangement). Deltagerne formulerede idéer lige fra 

opfordringer til oprettelse af et europæisk 

lægekorps til behovet for at fjerne uligheder mellem 

nord og syd for at bevæge sig i retning af et sådant 

fælles europæisk folkesundhedssystem.  

Et onlinearrangement drøftede sundhedsrisici i 

forbindelse med luftkvalitet og forurenende stoffer 

såsom tobaksrøg, brændstofgas, kemikalier samt 

andre allergener og radon (se arrangement).  

 

Adgang til 
sundhedspleje for 

alle 

Et af de hyppigst tilbagevendende temaer under dette 

emne er kravet om lige adgang til prisoverkommelig 

sundhedspleje af høj kvalitet (se eksempel på en 

meget anbefalet idé).  

Nogle idéer støtter også indførelsen af en europæisk 

sygesikringsordning (se eksempel på idé). I en meget 

anbefalet idé inden for dette emne opfordres EU til at 

sikre, at alle EU-borgere har lige adgang til økonomisk 

overkommelige sundheds- og socialydelser af høj 

kvalitet, som leveres af modstandsdygtige, 

velbemandede og veludstyrede offentlige systemer 

med universel dækning (se idé). En række idéer 

kredser om behovet for, at EU afsætter midler for 

specifikt at sikre adgang til mental sundhedspleje for 

alle, uanset indkomst og alder (se eksempel på idé). 

Idéen om at afprivatisere sundhedsvæsenet 

fremsættes også som en metode til at gøre 

sundhedspleje økonomisk overkommelig for alle (se 

eksempel på idé) og afskaffe det tostrengede system 

med adgang til henholdsvis offentlig eller privat 

sundhedspleje i EU (se idé). Andre idéer rejser 

spørgsmålet om prisen på lægemidler og foreslår 

metoder til at gøre dem økonomisk overkommelige for 

alle ved at overvåge medicinalindustrien mere (se 

eksempel på idé). 

Med hensyn til tilgængelighed foreslås der i en række 

idéer flere løsninger, som kan gøre sundhedspleje 

mere praktisk tilgængelig for patienter med nedsat 

mobilitet eller i fjerntliggende områder (se eksempel 

på idé). Udviklingen af fjernbehandling sker i form af 

en hurtig og mere overkommelig adgang til 

sundhedsvæsenet med sundhedsbusser (se idé). 

Et sidste undertema vedrører ligestillingsaspektet i 

adgangen til sundhedspleje. Bidragyderne påpeger, at 

visse patientgrupper ofte står over for særlige 

samfundsmæssige hindringer. Nogle deltagere 

fremhæver behovet for at fokusere på pædiatrisk 

behandling, navnlig for kræftpatienter (se eksempel på 

idé). En anden idé er at øge de målrettede tiltag for 

personer med handicap (se idé). En deltager opfordrer 

til bedre adgang til særlige sundhedsydelser for 

transpersoner (se idé). 

I lyset af den aktuelle covid-19-kontekst og de 

voksende ventelister til ydelser inden for mental 

sundhed kredser en række idéer om behovet for, at 

EU afsætter midler for specifikt at sikre alle adgang til 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
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mental sundhedspleje, uanset indkomst og alder (se 

eksempel på idé). 

Til et tysk arrangement med titlen "Sundhed uden 

grænser i en aldrende befolkning" blev der drøftet 

aktuelle og fremtidige udfordringer for de europæiske 

sundhedssystemer i lyset af de to megatendenser, der 

karakteriserer sundhed i vores tidsalder, nemlig 

befolkningens aldring og den teknologiske revolution. 

Arrangementet havde også til formål at belyse, 

hvordan man kan udnytte teknologien til at sikre 

omfattende sundhedsdækning på trods af 

befolkningens aldring (se arrangement). Deltagerne 

udpegede tre indsatsområder: oprettelse af 

internationale uddannelsesprogrammer, overvindelse 

af geografiske grænser inden for sundhedsforskning 

og -pleje og forbedring af arbejdsmodellerne 

(arbejdstid og arbejdets indhold) og navnlig 

arbejdstagernes vurderingsmekanismer. 

 

 

Integrering af EU's  
sundhedssystemer 

Blandt de ideer, der foreslås i forbindelse med 

sundhed, er et af de generelt set hyppigst nævnte 

temaer integration af EU's sundhedssystemer med 

øget samarbejde mellem medlemsstaterne (se 

eksempel på idé). Deltagere på platformen slår til lyd 

for et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne for 

at styrke de europæiske sundhedssystemer (se 

eksempel på arrangement) og sikre sundhedspleje af 

høj kvalitet i hele EU. Idéerne omfatter forslag om at 

fastsætte EU-dækkende plejestandarder (se 

eksempel på idé og idé), at samle viden og kapaciteter 

i et netværk (se eksempel på idé) eller ved at lade 

intensivlæger bevæge sig frit og tage sig af alvorligt 

syge patienter på tværs af EU (se eksempel på idé). 

Der er også forslag om at anerkende kvalifikationer på 

tværs af EU, oprette et europæisk hospital for sjældne 

sygdomme (se idé), forbedre retsforskrifterne for 

transplantationer med henblik på at skabe et samlet 

system for transplantation og organdonation (se idé) 

og oprette et europæisk agentur for akkreditering af 

sundhedsplejeinstitutioner (se idé). Ligeledes foreslår 

nogle bidragydere, at sygdomme anerkendes på 

tværs af EU, så der kan oprettes en database med 

behandlingsmetoder og -evalueringer med henblik på 

at indføre en EU-dækkende sygdomsordning (se 

eksempel på idé). En anden idé vedrører etableringen 

af sundhedskorridorer mellem nabolande (se 

eksempel på idé). Dette vil gøre det muligt for 

arbejdstagere, patienter og andet sundhedspersonale 

at rejse på tværs af nationale grænser under 

fremtidige nedlukninger og dermed sikre adgang til 

sundhedspleje. 

Drøftelserne understreger altså behovet for at øge 

EU's kompetencer på folkesundhedsområdet (se 

eksempel på en idé og et arrangement), og mange 

forslog og støttede idéen om en revision af 

Lissabontraktaten (se eksempel på en idé). Andre 

foreslår at oprette en europæisk sundhedsmyndighed 

(se idé) eller at opgradere den rolle, som Det 

Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) spiller (se 

idé). En bidragyder foreslår, at der oprettes et 

europæisk sundhedsministerium (se idé) eller en 

egentlig myndighed, der koordinerer alle EU's 

sundhedsagenturer for at føre tilsyn med udbuddet af 

lægemidler, lige fra udvikling til fremstilling (se idé). 

Sådanne forslag fremsættes oftest i forbindelse med, 

hvordan medlemsstaterne har håndteret covid-19-

pandemien og den dertil knyttet mangel på medicinsk 

udstyr, udfordringerne med udvikling af vacciner og 

fælles indkøb af vacciner. Bidragyderne fremhæver 

derfor behovet for at øge eller flytte 

produktionskapaciteten for lægemidler og medicinsk 

udstyr inden for EU (se eksempel på idé). 

Nogle bidragydere opfordrer til en integreret strategi til 

tackling af fælles sundhedsudfordringer i EU, f.eks. en 

europæisk strategi for mental sundhed (se eksempel 

på idé) og forebyggelse af selvmord (se eksempel på 

idé) eller en fælles tilgang til sjældne sygdomme (se 

eksempel på idé). I en national debat om sundhed, der 

blev afholdt i Polen, foreslog deltagerne tilsvarende at 

ændre traktaten om Den Europæiske Union, således 

at mentale sundhedsproblemer reguleres på EU-plan 

(se arrangement). Andre finder det i forbindelse med 

bekæmpelse og forebyggelse af kræft ikke 

hensigtsmæssigt at udvide Unionens kompetence på 

sundhedsområdet, da medlemsstaterne har bedre 

kendskab til de lokale forhold (se idé). En række idéer 

omhandler temaet pleje af døende, og der 

argumenteres for en fælles europæisk strategi for 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
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pleje af døende (se idé), mens andre fokuserer på at 

forbedre den palliative behandling af kræftpatienter 

(se idé). 

 

Sund livsstil 

Et andet tema, som ofte forekommer, er fremme af en 

sund livsstil. Mange deltagere på platformen ser EU 

som en aktør, der er velkvalificeret til at fremme en 

sund livsstil blandt europæerne. Flere bidragydere 

mener, at det er vigtigt at fremme vegansk eller 

vegetarisk kost på grund af dens sundheds- og 

miljømæssige fordele (se eksempel på idé). I den 

forbindelse foreslår nogle at øge afgifterne på kød og 

nedsætte momsen på sunde fødevarer (se idé), mens 

andre ønsker at beskatte usunde fødevarer generelt 

set (se eksempel på idé). Én deltager foreslår, at der 

ydes støtte til sunde og økologiske fødevarer, så 

personer med lav indkomst også har råd til at købe 

dem (se idé). Med henblik på konsekvenserne af dårlig 

kost foreslår en anden deltager at bekæmpe 

inflammatoriske sygdomme, som sættes i forbindelse 

med dårlig kost og fedme (se idé). 

Der stilles også forslag på platformen om støtte til 

fremme af sundhedskompetencer og uddannelse (se 

eksempel på idé og idé)) og indpodning af 

sundhedsrelaterede praksisser fra en tidlig alder som 

nøglen til en sund livsstil (se idé). I den forbindelse 

blev de parametre, der anvendes i 

ernæringsdeklarationen Nutri-Score, kritiseret af én 

deltager (se idé). Foruden undervisning i sund kost 

anser bidragyderne især undervisning i 

mental sundhed for vigtig (se eksempel 

på idé). 

Sammenhængen mellem kost og 

sundhed behandles i flere idéer, som nævner 

spørgsmålet om øget fødevarekvalitetskontrol (se 

eksempel på idé) eller et forbud mod specifikke 

produkter såsom kunstige transfedtsyrer (se idé). 

Reguleringen af landbrugsteknikker, der påvirker 

ernæring og sundhed, såsom antibiotika i intensivt 

landbrug (se idé), nævnes også. Et særligt 

arrangement i Litauen med 280 deltagere drejede sig 

om udviklingen af en bæredygtig EU-fødevarepolitik 

(se arrangement). Deltagerne gav udtryk for, at EU 

skal investere mere i økologisk landbrug gennem 

specifik støtte til landbrugere. Generelt understreger 

deltagerne, at det er nødvendigt at vedtage en bottom-

up-tilgang for at gennemføre en bæredygtig 

landbrugspolitik. Lignende idéer fremsættes også 

under emnet klimaforandringer og miljø. 

Adskillige borgere peger på, at det er nødvendigt at 

begrænse tobaksforbruget på europæisk plan ved at 

hæve priserne og begrænse salgsstederne til 

apoteker (se eksempel på idé), mens andre advokerer 

for en mere vedholdende kamp mod stoffer på EU-

plan (se idé). Alkohol nævnes også blandt de former 

for afhængighed, som EU bør bekæmpe (se eksempel 

på idé), og én deltager foreslår, at salget af både 

alkohol og tobak begrænses til specialbutikker (se 

idé). 

Nogle få bidragydere foreslår, at sæsonbestemte 

tidsomstillinger afskaffes, hvilket efter deres mening vil 

forbedre den generelle sundhed og sikkerhed (se 

eksempel på idé). 

Sundhedsforskning 

Sundhedsforskning er et tværgående tema, der 

skaber større deltagelse og berører flere emner. 

Uanset det specifikke spørgsmål går de fleste 

bidragydere stærkt ind for øgede investeringer i 

forskning, især når det drejer sig om at forske i 

innovative biomedicinske teknologier. 

En række bidragydere foreslår forskellige idéer til at 

udvikle et velfungerende sundhedsøkosystem i 

Europa, som fremmer og støtter innovation og 

forskning på sundhedsområdet (se eksempel på idé). 

Forslagene antager forskellige former, f.eks. det 

stærkt anbefalede forslag om at tilskynde til forskning 

i myalgisk encephalomyelitis inden for Horisont 
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Europa (se idé) eller opfordringen til at støtte forskning 

i neurodegenerative sygdomme (se idé). 

Med hensyn til den institutionelle tilrettelæggelse af 

forskningen på EU-plan foreslår nogle bidragydere et 

gennemsigtigt incitamentssystem for intellektuel 

ejendomsret (se idé) eller oprettelse af et centraliseret 

europæisk sundhedsforskningsinstitut, der skal 

koordinere sundhedsforskning på tværs af nationale 

institutter og investere i lægemiddelforskning (se idé). 

Andre idéer omfatter oprettelsen af et europæisk 

laboratorium for smitsomme sygdomme (se idé). Én 

borger understreger behovet for, at nationale 

forskningsinstitutioner arbejder sammen, også med 

henblik på, at indkøb, produktion og levering af 

beskyttelsesbeklædning og medicin bliver mere 

europæisk baseret (se idé). Et andet forslag er 

behovet for, at Europa går sammen med 

universiteterne om forskning i at udvikle nye 

antibiotika mod superresistente bakterier (se 

eksempel på idé). Der slås også til lyd for øget 

bevidsthed om brug og misbrug af antibiotika (se idé). 

Nogle borgere opfordrer også til, at der indføres en lov, 

som gør det obligatorisk for medicinalvirksomheder, 

der distribuerer vacciner, at offentliggøre alle data fra 

kliniske forsøg med disse vacciner med henblik på at 

lette vurderinger af deres sikkerhed og effektivitet (se 

idé). 

Kønsbias nævnes som et af de problemer, der hindrer 

forskningen i effektivt at undersøge sygdomme, som 

er mere udbredte blandt kvinder. Én deltager opfordrer 

EU til at finde en løsning på manglen på data 

vedrørende kvinder i forskningen (se idé). 

Nogle bidragydere, hvoraf nogle kom med en meget 

anbefalet idé under emnet andre idéer, efterlyser en 

handlingsplan for overgangen til dyrefri videnskab (se 

idé). 

 

Forebyggelse frem 
for indgreb 

Med hensyn til kategorien sund livsstil 

betragtes forebyggelse som et område, 

hvor EU kan og bør handle effektivt. 

Adskillige af borgernes idéer vedrører 

bevidstgørelse om mental sundhed og følgerne heraf, 

f.eks. udbrændthed, stress, depression og angst, og 

de efterspørger en europæisk plan til at håndtere dette 

spørgsmål (se eksempel på idé), navnlig i lyset af 

virkningerne af covid-19 (se eksempel på idé). Dette 

spørgsmål betragtes som særligt presserende blandt 

unge, hvilket fører til opfordringer til en europæisk 

ungdomsplatform for mental sundhed (se idé) og flere 

investeringer i forskning (se idé) og i mediekampagner 

om mental sundhed (se idé). 

Luftforureningens indflydelse på borgernes sundhed 

bringes også op som et presserende spørgsmål (se 

idé), og det samme gælder behovet for at bekæmpe 

støjforurening ved at fastsætte stramme niveauer for 

tilladte støjemissioner fra bildæk (se idé). Ydermere er 

der et forslag om at nedsætte eksponeringen for 

særligt problematiske stoffer, herunder PFAS (per- og 

polyfluoroalkylstoffer) (se idé). 

I forbindelse med forebyggelse påpeger en idé 

fordelene ved epigenetiske teknologier med henblik 

på at fremme en ny økologisk humanisme ved at 

styrke den rolle, som miljø og fødevarer spiller for 

beskyttelsen af den enkeltes og samfundets sundhed 

(se idé). 

Betydningen af forebyggelse og helbredsscreening 

blev også understreget i forbindelse med nogle 

arrangementer (se arrangement).  

En deltager understreger behovet for at udarbejde en 

europæisk handlingsplan, som også vedrører hjerte-

kar-sygdomme (se idé). 

 

Sund aldring og 

modvirkning af aldring 
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Nogle deltagere drøfter idéer vedrørende sund aldring 

og modvirkning af aldring ud fra forskellige 

perspektiver. 

I lyset af Europas aldrende befolkninger fremhæver 

borgerne betydningen af et godt helbred i "de gyldne 

år". Med henblik herpå fremhæves behovet for pleje af 

høj kvalitet for ældre (se idé). En meget anbefalet og 

kommenteret idé fremmer videnskabstung forskning 

og videnskabstunge teknologier til opnåelse af sund 

og lang levetid, såsom foryngelsesterapier og kliniske 

forsøg. Gennemførelse af effektive retlige, 

budgetmæssige, reguleringsmæssige og 

institutionelle tilsagn med henblik på at øge den 

forventede sunde levealder i Den Europæiske Union 

anses også for at være af afgørende betydning (se 

idé). En borger udvider idéen yderligere ved at foreslå 

kryonik som en mulighed for at udskyde behovet for 

sundhedspleje, indtil der er fundet en kur, ved at 

nedfryse uhelbredeligt syge (se idé). 

Det anbefales også at modvirke aldring med henblik 

på at sætte skub i den økonomiske vækst i betragtning 

af den faldende erhvervsaktive befolkning (se idé). 

Én borger nævner potentialet i at bruge landområder 

som innovationsknudepunkter for strategier for sund 

aldring, eftersom disse "kriseramte områder" generelt 

er tættere befolket af ældre borgere, og kvaliteten af 

sundhedsplejen ikke er lige så høj som i byområder, 

hvilket kræver innovative løsninger (se idé). En 

løsning, der foreslås af en anden bidragyder, er det 

fænomen, hvor flere generationer lever sammen med 

støtte (se idé). 

På et arrangement i Litauen blev der anlagt et 

interessant perspektiv vedrørende aldring, idet man 

forsøgte at forstå unges og ældres forskellige 

opfattelser og holdninger til sundhedsspørgsmål (se 

arrangement). De to vigtigste konklusioner af 

arrangementet var på den ene side betydningen af 

oplysningskampagner og livslang læring om 

sundhedsspørgsmål og på den anden side den vigtige 

rolle, som familierne og den gensidige støtte til 

håndtering af helbredsproblemer spiller. 

 

Tilgange til medicin 

Deltagerne på platformene har til tider 

forskellige holdninger til, hvad der er 

den bedste tilgang til lægemidler. Selv om 

diskussionen om lægelige tilgange normalt er 

begrænset til nogle få deltagere, har nogle spørgsmål 

tendens til at nå ud til et bredere publikum. Det er 

tilfældet med spørgsmålet om pleje af døende. Én 

bidragyder opfordrer til større dataindsamling om 

valgmuligheder ved livets afslutning og anerkendelse 

af et livstestamente i hele Den Europæiske Union (se 

idé). 

En af idéerne vedrørende temaet pleje af døende 

fokuserer på at forbedre den palliative behandling af 

kræftpatienter (se idé). 

Ud over støtte til lovgivning om forhold i forbindelse 

med livets afslutning var spørgsmålet om 

afkriminalisering af milde rusmidler til lægelig 

anvendelse også et ofte drøftet emne. Flere borgere 

opfordrer navnlig til, at cannabis afkriminaliseres til 

lægelige og terapeutiske formål (se idé og idé). 

Idéen om at lade naturlægemidler, f.eks. fytoterapi og 

homøopati, indgå i lægemidler som supplement til 

allopatiske lægemidler diskuteres i vid udstrækning på 

platformen (se eksempel på idé). Desuden udtrykkes 

der behov for at anlægge en mere holistisk tilgang til 

lægemidler (se eksempel på idé). I denne henseende 

har nogle bidragydere gjort gældende, at 

ikkemedicinske indgreb beviseligt kan være til gavn for 

patienters sundhed og autonomi (se eksempel på idé). 

Andre deltagere understreger betydningen af at 

praktisere evidensbaseret medicin og sikre adgang til 

videnskabelige oplysninger for at bekæmpe falske 

nyheder på sundhedsområdet (se eksempel på idé). 

 

Reaktioner på 

covid-19 

Pandemien har uden tvivl vakt interesse og bekymring 

med hensyn til sundhed. Dette emne nævnes i mange 

af de idéer, der offentliggøres på platformen. Manglen 
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på ressourcer inden for sundhedssektoren, hvad 

enten der er tale om menneskelige ressourcer på 

hospitaler, mundbind eller vacciner, har skabt en 

offentlig debat om nødvendigheden af, at EU er 

strategisk uafhængig på sundhedsområdet. Endnu en 

anbefalet idé vedrører autonomi i produktionen af 

livsvigtige lægemidler (se idé). 

Virkningerne af covid-19-pandemien diskuteres i vidt 

omfang af deltagerne, som overordnet føler, at der er 

behov for at genetablere rationel og videnskabelig 

troværdighed og tillid til lægevidenskaben og 

politikerne i lyset af den vidtstrakte udbredelse af 

misforståelser og falske nyheder under pandemien. 

Når de drøfter covid-19-relaterede foranstaltninger, er 

borgerne på platformen enige om, at alle covid-19-

foranstaltninger i EU bør gennemføres på et 

evidensbaseret grundlag, så der kan udføres en cost-

benefit-analyse, der er så realistisk som muligt (se 

idé). En deltager advarer navnlig mod at forsømme 

eller forsinke behandlingen af patienter med andre 

sygdomme og lidelser i en situation, hvor 

sundhedsfaciliteterne omstruktureres for at behandle 

covid-19-patienter (se idé). I overensstemmelse 

hermed foreslår nogle borgere, at 

sundhedspersonalets kapacitet øges (se eksempel på 

idé). 

Andre idéer fremhæver behovet for at udvikle 

inkluderende strategier til at håndtere fremtidige 

pandemier på EU-plan, hvor der tages hensyn til 

rettigheder for personer med handicap (se idé). Ét 

forslag går ud på at forske i covid-19-

foranstaltningernes virkninger på plejehjemsbeboere 

og -personale i forskellige EU-lande, så der kan opnås 

et førstehåndsindtryk af ældres erfaringer med covid-

19-foranstaltningerne (se idé). Desuden opfordrer en 

borger til at undersøge de indirekte skader og skjulte 

virkninger af pandemien (se idé).  

Flere deltagere opfordrer til øget støtte til mental 

sundhed for at håndtere de sociale og økonomiske 

konsekvenser af pandemien, især blandt unge (se 

eksempel på idé  og idé). En række arrangementer har 

også haft fokus på dette tema, f.eks. spørgsmålet om 

fremtiden for den europæiske folkesundhed efter 

coronakrisen (se arrangement). 

Debatter om vaccinationsprogrammer afslører 

modstridende synspunkter, som går fra idéen om, at 

vaccination bør være obligatorisk for alle (se eksempel 

på idé), til forslag om, at borgerne bør kunne vælge frit 

(se eksempel på idé). En anden bidragyder 

argumenterer for, at vacciner ikke bør være 

obligatoriske for unge, og at EU ikke bør "afpresse" 

dem ved at gøre det "lettere" at rejse mellem lande, 

hvis man er vaccineret, og at en PCR-test, hvis den 

kræves, bør være gratis (se idé). Det foreslås også, at 

EU-medlemsstaterne bliver enige om at anerkende de 

relevante WHO-standarder og nationale dokumenter, 

der attesterer niveauet af antistoffer (eller 

vaccine/revaccination) (se idé). Det grønne 

vaccinationspas diskuteres også i vidt omfang og 

skaber en modsætning mellem dem, der ønsker det 

afskaffet (se eksempel på idé), fordi de frygter, at 

borgerne inddeles i to klasser (se idé), og som mener, 

at europæere bør forsvare retten til at vælge ikke at 

blive vaccineret (se idé), og dem, der ønsker et sådant 

sundhedspas og obligatorisk vaccination som en del 

af en kollektiv indsats for at bekæmpe virusset og sikre 

sundhedssystemernes levedygtighed (se eksempel 

på idé). Et bidrag vedrører procedurerne i forbindelse 

med indkøb af vacciner på EU-plan, og det opfordrer 

til øget offentliggørelse og gennemsigtighed for så vidt 

angår aftalerne med medicinalvirksomhederne (se 

idé). 

Flere borgere opfordrer til større solidaritet og 

etablering af et globalt partnerskab og mere 

finansiering til at bekæmpe og udrydde sygdomme på 

verdensplan, og de foreslår, at Europa skal være 

verdens førende i kampen mod og sejren over 

pandemier, kræft og hjertesygdomme (se idé). En 

borger foreslår, at Europa-Kommissionen i 

samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen 

skal fremme en international aftale, der skal muliggøre 

verdensomspændende produktion og distribution af 

lægemidler i forbindelse med pandemier (se idé), og 

et andet bidrag understreger behovet for at vaccinere 

hele verden for at forhindre, at nye varianter opstår (se 

idé). Samtidig foreslår bidragyderne, at der bør træffes 

foranstaltninger for at sikre virksomheders patenter, 

og de foreslår, at Europa-Kommissionen kunne spille 

en væsentlig rolle som mægler og ambassadør (se 

idé). 
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Sundhed i en 

digital tidsalder 

Teknologiernes bidrag til sundhedspleje drøftes 

indgående af bidragyderne på platformen, herunder 

digitaliseringens negative indvirkning på menneskers 

sundhed, som for mange udgør den mørke side af den 

digitale revolution. 

En gruppe borgere drøftede mulighederne og 

sundhedstruslerne i forbindelse med den øgede 

digitalisering i de seneste årtier. I flere idéer beskrives 

digitalisering, kompatibilitet og integration af 

europæiske e-sundhedssystemer som en metode til at 

give borgerne indbyrdes kompatible patientjournaler 

på tværs af EU (se eksempel på idé). Deltagerne 

understreger generelt anvendelsen af kunstig 

intelligens og den centrale rolle, som data spiller (se 

eksempel på idé). Imidlertid er nogle bidragydere 

forsigtige og understreger sårbarhederne ved 

sådanne følsomme data og behovet for at begrænse 

størrelsen på sundhedsdatasættene både nationalt og 

på EU-plan (se idé). Én borger opfordrer f.eks. til et 

forbud mod nationale genomdatabaser på grund af 

den høje risiko for at krænke retten til privatlivets fred 

(se idé). 

Noget andet, der diskuteres mere, er digital 

afhængighed, og der foreslås en EU-handlingsplan 

mod digital afhængighed (se idé), idet nogle 

bidragydere foreslår, at der indføres uddannelse i 

emnet i skolerne, og at der gennemføres 

informationskampagner for voksne med henblik på at 

begrænse den digitale interaktion. Spørgsmålet om 

digital afhængighed, navnlig afhængighed af 

videospil, blev udpeget (se arrangement), og der blev 

fremsat idéer, såsom online selvhjælpsgrænseflader. 

En anden idé går ud på at prioritere midler til forskning 

i motion og peger i forbindelse med e-sundhed på 

digitale løsninger, der kan hjælpe borgerne med at 

forblive fysisk aktive og derved bekæmpe en bred vifte 

af kroniske lidelser, der skyldes inaktivitet (se idé). 

 

 

 

Kræftbehandling 

Et emne, der ofte nævnes på 

platformen, er kræft, navnlig i 

forbindelse med forebyggelse, men også de sociale 

og psykologiske konsekvenser af sygdommen (se 

eksempel på idé). Også her foreslår deltagerne en 

samling af ressourcer til bekæmpelse af kræft i hele 

EU (se eksempel på idé). 

Bidragyderne gør opmærksom på behovet for en 

fælles indsats for tidlig diagnosticering, f.eks. 

screening, som EU anmodes om at støtte (se 

eksempel på idé og idé). 

I forbindelse med forebyggelse af kræft foreslås det i 

én idé at forbyde solarier for at forebygge risikoen for 

at udvikle hudkræft (se idé), mens en anden 

bidragyder fremhæver betydningen af at forebygge 

kræft i landdistrikterne, hvor 

kræftforebyggelseskampagner ofte ikke når ud (se 

idé). Nogle deltagere understreger hindringerne for 

kønsstereotyper og stigmatisering med hensyn til at 

fremme en sund livsstil og forebyggelsespraksis 

blandt mænd. De ønsker, at EU udvikler målrettede 

oplysningskampagner, navnlig om forebyggelse af 

prostatakræft (se idé). 

 

 

Sundhedsarbejdere 

Deltagerne har bragt emnet arbejdsvilkår i 

sundhedssektoren på bane, ikke kun når det gælder 

sundhed, men også migration og køn (se f.eks. kapitlet 

om migration). Deltagerne har understreget bidraget 

fra kvinder, der arbejder i sundhedssektoren, og 

behovet for at støtte dem ved at investere i ledelses- 

og opskaleringsprogrammer (se idé). 

Idéer vedrørende sundhedspersonale fremhæver de 

negative arbejdsvilkår, som præger denne sektor (se 

eksempel på idé), og der kræves generelt bedre 

lønninger og arbejdsvilkår (se idé). 

Pandemien har også bidraget til at fremhæve 

sundhedspersonalets vigtige bidrag til samfundet, 

hvilket til tider har foranlediget bredere debatter om 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965
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status for de nuværende sundhedssystemer og de 

private aktørers rolle i denne sektor, herunder 

privatiseringers konsekvenser for arbejdsvilkårene (se 

idé). 

Ifølge en idé vil et europæisk år for frivillige være en 

passende hyldest til de frivilliges indsats og bidrag 

under covid-19-pandemien (se idé). 

 

Seksuel og 
reproduktiv 

sundhed 

Opfordringen til at sikre adgang til økonomisk 

overkommelig og tilgængelig prævention for alle 

kvinder drøftes i idéer og til arrangementer (se 

arrangement). Nogle bidragydere foreslår, at der skal 

stilles gratis menstruationsprodukter til rådighed i det 

offentlige rum for at bekæmpe såkaldt 

"menstruationsfattigdom" (se eksempel på idé). Andre 

foreslår, at afgifterne på sundhedsprodukter til 

kvinder, f.eks. hygiejnebind, sænkes eller afskaffes 

(se idé). Desuden påpeges behovet for mere forskning 

i kvinders reproduktive sundhed og udviklingen af 

mindre invasive præventionsmidler til kvinder og 

mænd (se idé), og det fremføres, at fortrydelsespillen 

bør være tilgængelig i alle lande uden recept. Der er 

også registreret synspunkter imod retten til abort på 

platformen (se idé).  

I bidragene drøftes behovet for at fremme 

seksualundervisning enten ved hjælp af en 

fælleseuropæisk tilgang, kampagner om seksuel 

sundhed eller ved at støtte ikkestatslige institutioner, 

der er aktive på dette område (se eksempel på idé). 

På et arrangement i Berlin blev fremtidsperspektiverne 

drøftet, især de etiske spørgsmål i forbindelse med in 

vitro-befrugtning (se arrangement). I et forslag 

foreslås det, at der oprettes EU-sponsorerede og -

promoverede klinikker for seksuel sundhed (se idé), 

mens det i et andet forslag understreges, hvor vigtigt 

det er at bekæmpe hiv (se idé). 

 

 

 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

De idéer, der for nylig blev fremlagt under emnet 

sundhed, gentog mange af de tidligere nævnte 

temaer og viste, at der fortsat var fokus på 

spørgsmål, der betragtes som prioriteter for de 

fleste deltagere. Der blev ikke registreret nye 

underemner eller temaer. 

Deltagerne drøftede endvidere behovet for at 

vedtage en fælles ramme for forvaltningen af det 

europæiske sundhedssystem og fremme 

integrationen af de særskilte nationale 

sundhedssystemer (se eksempel på idé), idet nogle 

deltagere gentog idéen om en europæisk 

sundhedsunion (se eksempel på idé), og andre 

fokuserede på suverænitet på sundhedsområdet 

(se idé). Deltagerne understregede også idéen om, 

at sundhedspleje fortsat skal være en offentlig 

tjeneste (se eksempel på idé).  

I forbindelse med covid-19 blev betydningen af at 

sikre en passende udbredelse af vacciner 

fremhævet (se idé) samt behovet for bedre 

krisekommunikation og -styring (se idé og idé).  

Betydningen af forebyggelsesinitiativer blev drøftet 

indgående (se eksempel på idé) med forslag, der 

pegede på innovative teknologier (se idé) og 

anvendelse af telemedicin for de dele af 

befolkningen, der er vanskelige at nå ud til (se idé), 

samt obligatoriske rutinekontroller (se eksempel på 

idé). Desuden blev de farer, der er forbundet med 

tobak, især ved brug fra en tidlig alder, fremhævet 

(se idé). 

Dataindsamling var også et fremtrædende tema 

med henblik på at styrke den medicinske forskning, 

især med henblik på at udligne den kønsbestemte 

dataforskel (se eksempel på idé). Behovet for at 

forbedre sundhedskompetencerne blev også 

gentaget på platformen (se eksempel på idé).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/297069
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/303340
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/278257
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256411
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/271129
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/285220
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/302550
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/308024
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/272449
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/281095
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/266708
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/280205
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Figur 11 — Mindmap over emnet "Sundhed", del 1 
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Figur 12 — Mindmap over emnet "Sundhed", del 2 
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Emnet om en stærkere økonomi, social retfærdighed 

og beskæftigelse har genereret i alt 2 195 idéer, 2 099 

bemærkninger og 645 arrangementer frem til den 9. 

maj 2022. Bidragyderne har understreget vigtigheden 

af, at EU bliver mere inklusivt og socialt retfærdigt, 

særligt i lyset af covid-19-pandemien, og peget på 

flere oplevede udfordringer i den forbindelse, såsom 

manglende støtte til unge europæere og manglende 

samarbejde mellem medlemsstaterne. En af de 

hyppigst foreslåede mekanismer til at gøre Europa 

mere inklusivt og socialt retfærdigt er at garantere en 

ubetinget basisindkomst i hele EU. Derudover har 

bidragyderne fremsat forskellige forslag til at booste 

den økonomiske vækst i EU ved at indføre 

økonomiske politikker, yderligere uddybe EU's indre 

marked, fokusere på innovation og fremme og støtte 

SMV'er og strategiske industrier. Desuden mener 

bidragyderne, at den grønne og den digitale omstilling 

giver mulighed for at opkvalificere europæiske 

arbejdstagere og tilpasse sig det foranderlige 

arbejdsmarked, så den europæiske økonomi bliver 

konkurrencedygtig og mere uafhængig. En yderligere 

del af bidragene peger på behovet for at modvirke 

affolkning i landdistrikterne og følgevirkninger af 

hjerneflugt. De forskellige idéer kan grupperes efter 

følgende temaer: 

4. En stærkere 
økonomi, social 
retfærdighed og 
beskæftigelse  
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 Et mere inklusivt og socialt retfærdigt Europa 

 Økonomisk genopretning 

 Innovation — fremme af vækst 

 Social beskyttelse og social sikring 

 Beskatning med henblik på en retfærdig 

økonomi 

 Yderligere styrkelse af det indre marked 

 Fremme af beskæftigelse 

 Anfægtelse af den nuværende økonomiske 

model 

 Forbrugerrettigheder og -beskyttelse 

 

Arrangementer 

Der blev afholdt flere deltagelsesarrangementer 

forskellige steder i Europa for at give borgerne 

mulighed for at give udtryk for deres holdninger til 

EU og deres bekymringer for fremtiden (se 

eksempel på et arrangement). Et arrangement gav 

f.eks. elever mulighed for at reflektere over de 

spørgsmål, der er en prioritet for dem. På 

beskæftigelsesområdet opfordrede de til mere 

retfærdige muligheder (mellem mænd og kvinder og 

mellem generationer) for at forhindre hjerneflugt og 

slog til lyd for øgede investeringer i innovation for at 

fremme vækst, øget dialog mellem generationerne 

og større inklusion for at undgå enhver form for 

forskelsbehandling. Desuden fremhævede de 

værdien af den historiske, kunstneriske og kulturelle 

arv og behovet for bedre transportinfrastruktur (se 

arrangement). 

Ved et bulgarsk arrangement blev spørgsmålene 

om hjerneflugt og fastholdelse af unge i tyndt 

befolkede områder drøftet i forbindelse med at gøre 

økonomien mere retfærdig og inklusiv og stimulere 

jobskabelse, vækst og investeringer (se 

arrangement).  

I forbindelse med social- og 

arbejdsmarkedspolitikken drøftede deltagerne 

under en debat arrangeret af Maison de l'Europe i 

byen Agen mulighederne for et socialt Europa (se 

arrangement) og metoder til at slå bro over 

ulighedskløften med henblik på større social 

retfærdighed (se arrangement). Emnet 

ungdomsudsigter i EU's markedsøkonomi var 

omdrejningspunktet for et arrangement for 

studerende (se arrangement).  

Spørgsmålet om lønforskellen mellem mænd og 

kvinder blev undersøgt indgående i forbindelse med 

Cypern (se arrangement). Desuden blev Den 

Europæiske Socialfond drøftet i forbindelse med de 

forandringer, der finder sted på arbejdsmarkedet, 

på en konference om "Fremtiden for 

arbejdsmarkedet, muligheder inden for Den 

Europæiske Socialfond", der blev afholdt i Zagreb 

(se arrangement). 

Under et hybridarrangement blev arbejdsgivere i 

europæiske virksomheder hørt om, hvordan 

fremtidige udfordringer i markedsøkonomien kan 

tackles (se arrangement). 

Et arrangement i Ungarn drøftede konsekvenserne 

af EU's nye fælles landbrugspolitik for 

familielandbrug (se arrangement). I Spanien afholdt 

Europa Press i samarbejde med Europa-

Parlamentet en række arrangementer under titlen 

"The Future is in Your Hands". Et af disse 

arrangementer behandlede spørgsmålet om 

affolkning af landdistrikterne og mulighederne for at 

revitalisere dem (se arrangement).  

Et mere inklusivt og 
socialt retfærdigt 
Europa 

Bag de fleste idéer under dette emne findes ønsket 

om at opbygge en inklusiv og socialt retfærdig 

økonomi i Europa. Dette tema vedrører målet om at 

styrke den sociale samhørighed som et middel til at 

opnå en stærk økonomi (se idé). En stor del af idéerne 

under dette tema opfordrer generelt til en udvidelse af 

den europæiske søjle for sociale rettigheder (se 

eksempel på en meget anbefalet idé) og til en fælles 

EU-tilgang til social sikring, lige fra forældreskab og 

familie til retten til tilgængelige boliger og 

pensionspolitikker (se eksempel på arrangement). 

Andre bidragydere ser den europæiske søjle for 

sociale rettigheder som et kompas til at opnå et socialt 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142297
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142792
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/144838
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/151471
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141439
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/150353
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/152329
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421
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Europa og opfordrer til, at der fastsættes et 

minimumsmål på områderne beskæftigelse, 

fattigdomsbekæmpelse og uddannelse og 

færdigheder (se idé). På den anden side mener nogle 

bidragydere fortsat, at arbejdsret, social velfærd og 

pensionssystemer bør henhøre under den enkelte 

medlemsstats kompetence (se idé). 

Flere bidragydere på platformen ønsker et mere 

socialt retfærdigt Europa, der f.eks. kan opnås ved at 

udvikle et indeks til måling af social lighed (se 

eksempel på idé). 

Et af de mere drøftede undertemaer under dette tema 

er behovet for at udvikle politikker på institutionelt plan 

for at opnå ligestilling mellem kønnene, også på 

kulturelt og uddannelsesmæssigt plan (se eksempel 

på idé). Et forslag går ud på at indføre kønskvoter for 

ledende stillinger i virksomheder (se idé). Mere 

specifikt drejer det sig om idéer, der foreslår 

ligestillingspolitikker vedrørende afgørelser om 

forældreorlov (se idé) og lige 

beskæftigelsesmuligheder (se idé). I 

overensstemmelse hermed behandlede en 

paneldiskussion de udfordringer, som kvindelige 

iværksættere står over for i erhvervsmiljøet, samt 

lønforskelle og finansieringsmuligheder og 

fremhævede eksempler på god praksis på lokalt og 

nationalt plan (se arrangement og arrangement). Der 

var også overvejelser om kvinders usikre 

ansættelsesforhold under covid-19 (se idé og idé).   

Andre idéer omfatter bl.a. en opfordring til at 

håndhæve ligestilling inden for arkitektur samt bygge- 

og anlægsvirksomhed (se idé). En bidragyder, der har 

indgivet en idé på platformen, argumenterer for 

vedtagelsen af direktivet om ligebehandling for at sikre 

ligebehandling på alle livets områder (se idé). 

Relaterede idéer vedrører foranstaltninger mod 

seksuelle overgreb og vold i hjemmet, og der 

opfordres navnlig til initiativer til at støtte ofre, f.eks. 

ved hjælp af en app (se idé).  

Under et andet undertema om at fremme et mere 

inklusivt Europa drøfter et stort antal bidragydere 

behovet for at fremme inklusion af personer med 

handicap, f.eks. ved at forlænge gyldigheden af 

nationale handicapkort i hele EU (se idé) og ved at 

forbedre adgangen til turistområder (se idé og 

arrangement). Der er også støtte til oprettelsen af et 

socialt netværk for personer med handicap (se idé). 

Desuden fokuserer nogle idéer på byplanlægning og 

foreslår at fremme udveksling mellem generationerne 

i det offentlige rum, f.eks. i parker, kulturcentre osv. 

(se eksempel på idé). Det var også en af de idéer, som 

blev fremsat til et spansk arrangement, hvor borgerne 

blev opfordret til at dele deres synspunkter om, 

hvordan de ville forbedre deres by, hvis de var 

borgmester (se arrangement). 

På samme måde støtter en idé principper om 

bæredygtig byplanlægning for at sætte byer med en 

god livskvalitet i centrum for en modstandsdygtig og 

socialt retfærdig europæisk økonomi, herunder 

fremme af lokale virksomheder og lokale økonomier, 

adgang til offentlig transport, god luftkvalitet osv. (se 

idé og idé). 

Der er støtte til behovet for at hjælpe mennesker, der 

lever under fattigdomsgrænsen, og behovet for at 

mindske uligheder (se eksempel på idé). Et par idéer 

fremhæver også behovet for en større indsats for at 

bekæmpe hjemløshed (se eksempel på idé) og 

udvikle integrationsstrategier for romamindretal (se 

arrangement og arrangement), hvor der også blev 

udtrykt nogle mere skeptiske synspunkter (se idé).   

Flere idéer omhandler behovet for at indføre retten til 

at være offline (se eksempler på idé og idé). 

En anden idé går ud på at forlænge gyldigheden af blå 

EU-kort for tredjelandsstatsborgere, efter at deres 

første ansættelse er ophørt (se idé). 

 

Økonomisk 
genopretning 

Økonomisk genopretning er et af de temaer, der står 

for det største engagement. Deltagerne på platformen 

delte deres synspunkter om behovet for at styrke det 

indre marked for at gøre det mere konkurrencedygtigt 

og tilskynde til innovation som et middel til 

genopretning (se idé). Sideløbende hermed støtter en 

række deltagere idéen om en fornyet social kontrakt 

for Europa med henblik på en retfærdig genopretning 

(se idé). For at opnå en europæisk social 

markedsøkonomi opfordrer én borger desuden til at 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701
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styrke den sociale dialog og de kollektive 

forhandlinger (se idé).  

En gruppe bemærkninger og idéer på platformen giver 

udtryk for bekymring for stigende offentlig gæld i EU 

(se eksempel på idé og arrangement): Der er 

diskussioner om Den Europæiske Centralbanks 

(ECB's) rolle med opfordringer til en revision af 

stabilitets- og vækstpagtens regler (se idé), lovgivning 

om bl.a. skævheder på betalingsbalancens løbende 

poster (se eksempel på idé) og mere generelt en 

udvidelse og styrkelse af ECB's mandat (se idé og 

idé). 

Et af hovedtemaerne i drøftelserne var EU's 

genopretningsplan, hvor bidragyderne fremhævede 

den solidaritetsudfordring, der er fælles for EU-

landene, og drøftede udfordringerne med hensyn til at 

aktivere midlerne (se eksempel på idé og 

arrangement). Samtidig understreger bidragyderne 

behovet for stringens, effektivitet og gennemsigtighed 

i gennemførelsen af genopretningsplanerne (se 

eksempel på idé). 

Idéer, der drejer sig om at fremme lokalt forbrug og 

lokal produktion med SMV'er som vækstmotor, 

nævnes ofte af bidragyderne og anses for at være 

afgørende for EU's økonomiske genopretning. Derfor 

fremhæver borgerne behovet for at fjerne 

bureaukratiske hindringer for virksomhederne (se 

eksempel på idé og arrangement) og forenkle de 

bureaukratiske procedurer for udenlandske nystartede 

virksomheder (se idé). Deltagerne foreslår også, at 

EU-midlerne ligeledes bør målrettes SMV'er (se 

eksempel på idé). I overensstemmelse med den 

generelle tendens inden for dette tema er der mange 

opfordringer til at øge produktionen af varer i EU i 

stedet for at importere dem (se idé og idé). Én 

bidragyder foreslår, at det angives, hvor produkter, der 

sælges online, kommer fra, med henblik på at  fremme 

et mere lokalt forbrug (se idé). 

I forbindelse med genopretningsstrategier fremhæves 

samhørighed som en væsentlig værdi sammen med 

sociale rettigheder online og imødekommelse af 

unges behov for beskæftigelse (se arrangement). 

F.eks. præsenteres investeringer i kommende 

generationer også som en strategi til at genstarte 

økonomien efter covid-19-krisen (se idé). 

På samme måde diskuterer bidragyderne med hensyn 

til covid-19 behovet for at finansiere mulige 

pandemiberedskabsforanstaltninger fremover (se 

eksempel på idé). I overensstemmelse hermed 

omhandler en idé underbemandingen af 

sundhedspersonale i Europa (se idé). Desuden 

understreger bidragyderne betydningen af at afsætte 

offentlige midler til at støtte små producenter og 

handlende for at kompensere dem for tab, som 

skyldes nedlukninger under pandemien (se idé). 

 Innovation — 
fremme af vækst 

Et stort antal indlæg under dette emne pegede på 

innovation som et grundlæggende aktiv for den 

europæiske økonomi. Bidragyderne foreslår at sætte 

skub i væksten gennem investeringer i højteknologisk 

forskning, færdigheder, viden og ekspertise (kunstig 

intelligens, blockchain, nanoteknologi, energilagring, 

laboratoriefremstillet kød osv.). Nogle idéer drøfter et 

skift i konkurrencen fra minimering af omkostninger til 

maksimering af viden, hvilket åbner muligheder for, at 

den europæiske videnøkonomi kan etableres (se idé 

og idé).  Desuden peger flere idéer på behovet for 

teknologisk uafhængighed, f.eks. ved at udvikle EU's 

kapacitet til fremstilling af hardware og mindske EU's 

industrielle og kommercielle afhængighed af lande 

uden for EU (se eksempel på idé).  

De hyppigste idéer inden for dette tema vedrører 

behovet for at støtte små og mellemstore 

virksomheder (se eksempel på idé) og stimulere 

iværksætteri (se idé). Finansieringen af nystartede 

virksomheder og små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) opfattes generelt som en vigtig drivkraft for 

innovation (se eksempel på idé). Bidragyderne 

foreslår i praksis at støtte SMV'er gennem f.eks. en 

EU-fond, der stiller startkapital til rådighed for SMV'er 

(se idé), eller en onlinehandelsplatform for 

europæiske SMV'er (se idé). En anden deltager peger 

på tilfældet med Kinas udvikling gennem 

kapillarknudepunkter for innovation og vækst 

kombineret med gunstige administrative og 

skattemæssige bestemmelser, som tilskyndede til 

investeringer i og etablering af flere nye virksomheder. 
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Deltageren opfordrer til en nytænkning af EU's 

politikker på grundlag af sådanne eksempler (se idé). 

Desuden foreslås det i en idé, at nystartede 

virksomheder i avancerede teknologisektorer 

indrømmes en fordelagtig beskatning (se idé).  

En lang række bidrag fremhæver også muligheden for 

at oprette virksomheder i små europæiske landsbyer 

og grænseområder (se eksempel på idé og 

arrangement), også ved at udnytte muligheden for 

telearbejde (se idé). Flere idéer taler for 

decentralisering og øget lokal forvaltning (se idé og 

arrangement), også med henblik på at mindske de 

regionale territoriale forskelle og hjerneflugten, som 

mange regioner oplever (se arrangement). Ud fra 

samme baggrund blev der afholdt et arrangement om, 

hvordan man kan få unge til at blive boende i 

landdistrikter og mindre byer. Flere arrangementer 

drøftede ligeledes mulighederne for at udnytte den 

lokale udvikling af områder og derved fremme 

bæredygtig turisme (se arrangement og 

arrangement).   

Investeringer i forskning og uddannelse anses for at 

være af afgørende betydning (se idé og arrangement) 

med støtte til videndeling via et åbent netværk af 

laboratorier eller et europæisk infrastrukturagentur (se 

idé). En bredt støttet idé opfordrer EU til at leve op til 

sit løfte om at afsætte 3 % af BNP til forskning og 

innovation (se idé). Et andet forslag omhandler en 

slags "Spotify for videnskab", en tilgængelig database 

med modeller til 3D-print (se idé), e-læringsmateriale 

og uddannelsesprogrammer, der indsamler 

international god praksis for faglig uddannelse (se 

idé). I forbindelse med forskning foreslås det bl.a. at 

fremme patenter via en patentfond (se idé). Der er 

også opfordringer til at oprette en øverste europæisk 

myndighed for sundhed, som skal opfordre til offentlig 

og privat forskning i sundhed (se idé). For at fremme 

innovation går én borger desuden ind for at støtte 

innovation gennem større standardiseringsfrihed og 

derved mindske det juridiske ansvar i forhold til 

innovative tilgange, der tilbyder alternative løsninger 

(se idé). Der er mange forslag til fremme af forskning 

og innovation for at igangsætte udviklingen af centrale 

støtteteknologier i Europa (se idé). 

Andre idéer viser, at den digitale økonomi anses for at 

være en forudsætning for innovation og vækst, og der 

er diskussioner om kryptovaluta (se eksempel på idé) 

og lokale digitale valutaer, som ville være parallelle 

med euroen (se eksempel på idé). Med hensyn til 

kryptovaluta mener bidragyderne, at der er behov for 

regulering for at beskytte borgerne (se eksempel på 

idé). 

Innovation og vækst drøftes også i forbindelse med 

miljø og klimaændringer og den grønne omstilling (se 

idé). Idéer om mål for klimaneutralitet og den ledende 

rolle, som EU kan spille med hensyn til at skabe og 

investere i en (global) grøn økonomi, ses på tværs af 

platformen (se eksempel på idé). Én borger foreslår 

f.eks. at supplere den grønne omstilling med en 

sporing af målene i industripolitiske planer ved hjælp 

af kvantitative indikatorer til overvågning af Europas 

industristrategi i en sammenligning på verdensplan 

(se idé). Desuden fremhæver en deltager muligheden 

for at anvende kunstig intelligens til at forbedre 

virksomheders energieffektivitet (se idé).  

I forbindelse med flere idéer diskuteres en praktisk 

gennemførelse af den grønne økonomi, f.eks. med 

investering i økologisk landbrug og "jord til bord"-

initiativer (se idé). En anden deltager foreslår at skabe 

en grønnere økonomi og samtidig tackle spørgsmålet 

om fødevaresikkerhed ved hjælp af intelligente 

landbrugsteknologier (se idé). 

En borger forklarer imidlertid, at det ved 

gennemførelsen af den grønne pagt bør sikres, at EU-

borgerne ikke påvirkes negativt af de nye 

foranstaltninger (se idé). Set fra et forretningsmæssigt 

synspunkt drøftes der i flere idéer foranstaltninger til at 

tilskynde til og støtte virksomheder i at opnå en grøn 

omstilling (se arrangement), f.eks. ved at fastsætte 

tydelige og bindende mål for specifikke sektorer (se 

idé), samtidig med at virksomheder forhindres i at 

vedtage strategier for "grønvask" (se idé). 

Andre forslag går ud på at styrke luft- og 

rumfartsindustrien og derved gå i spidsen for 

innovative teknologier, f.eks. ved at øge finansieringen 

til ESA (se idé og idé). 

Social beskyttelse og 
social sikring 
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Det hyppigst tilbagevendende undertema, hvor flere 

idéer får mange anbefalinger og kommentarer, 

vedrører den ubetingede basisindkomst, der skal sikre 

den enkelte persons mulighed for at deltage i 

samfundet (se eksempel på idé og idé). Ud over en 

ubetinget basisindkomst gentages opfordringen til at 

træffe foranstaltninger til bekæmpelse af (ungdoms-) 

arbejdsløshed, såsom programmer, som skal forbedre 

kvalifikationer (se eksempel på idé), og indførelse af 

en europæisk arbejdsløshedsfond (se idé). 

Ungdomsarbejdsløsheden behandles også i andre 

emner. 

I tilknytning til dette undertema er der også en gruppe 

af idéer, der diskuterer indkomstforskelle i EU og 

foreslår en begrænsning af lønforskellen inden for den 

samme virksomhed (se eksempel på idé), samt en 

generel opfordring til flere foranstaltninger til at 

bekæmpe og forebygge fattigdom i Europa (se 

eksempel på idé). En deltager gentager, at 

finansieringen af sociale ydelser skal ske på et stærkt 

økonomisk grundlag (se idé).  

I betragtning af den aldrende befolkning fremhæver 

nogle deltagere behovet for at håndtere 

sundhedspleje på lang sigt og derved sikre ældres 

sikkerhed og værdighed (se idé) og tackle ældres 

sociale isolation (se idé). De ønsker at tilskynde til 

solidaritet mellem generationerne for at forhindre, at 

den ældre generation bliver kørt ud på et sidespor (se 

idé). Én deltager opfordrer også til at mindske den 

digitale kløft blandt ældre for at sikre, at de evner at 

klare offentlige formaliteter, og for at få adgang til 

sociale og sundhedsmæssige ressourcer, generel 

information og kulturelle aktiviteter (se idé). 

I den forbindelse drøfter mange bidragydere behovet 

for koordinerede pensionspolitikker og pensioner i 

EU's medlemsstater (se eksempel på idé) med forslag 

om at oprette et fælles pensionssystem for mobile 

borgere (se eksempel på idé). Deltagerne foreslår 

også pensionsreformer (se eksempel på idé). 

Et andet sæt idéer omhandler problemet med 

fattigdom blandt børn og ældre (se eksempel på idé). 

Kvindelige pensionister har en højere risiko for 

fattigdom, da de normalt påtager sig rollen som 

omsorgspersoner, og disse arbejdsår ikke anerkendes 

i deres pensioner (se idé). 

Retten til tilgængelige, økonomisk overkommelige 

boliger er et andet undertema vedrørende social 

sikring, som bidragyderne diskuterer (se eksempel på 

idé). En deltager opfordrer også til incitamenter til at 

imødegå den nuværende demografiske tilbagegang 

gennem et skattefradrag for at lette den økonomiske 

byrde for unge lavindkomstfamilier (se idé). Andre 

opfordrer mere generelt EU og dets medlemsstater til 

at tage hensyn til den demografiske omstilling (se 

eksempel på idé) med forslag om at oprette et organ 

til dette formål (se idé).  

Endelig er der en gruppe af idéer vedrørende 

administrative processer, f.eks. indførelsen af et 

digitalt (fælles EU-)socialsikringskort og overførbare 

sociale rettigheder for mobile europæere, som også 

blev drøftet under andre emner på platformen (se 

eksempel på idé). På samme måde slår en bidragyder 

til lyd for en demokratisk digital euro og et universelt 

basisudbytte, som kunne finansieres af de afkast, som 

ECB tjener på obligationer og aktier erhvervet gennem 

sine åbne markedsoperationer, via digitale licenser 

eller direkte investeringer (se idé). 

 Beskatning med henblik 
på en retfærdig  
økonomi 

Et vigtigt tema omhandler mulighederne for at 

imødegå sociale, økonomiske og miljømæssige 

problemer gennem skatteregler. 

En fremtrædende række idéer slår til lyd for større 

skattemæssig retfærdighed, fair beskatning og 

bekæmpelse af skattesvig. Forslagene omfatter bl.a. 

indførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af 

skatteundgåelse, indførelse af en afgift på finansielle 

transaktioner (se idé). Et stort antal 

deltagere fremlægger idéer til at 

undgå "social dumping" ved at 

harmonisere skatteregler og 

mindstelønninger på tværs af 

medlemsstaterne (se eksempler på idé og idé). En 

meget kommenteret og anbefalet idé vedrører 

indførelsen af en global minimumsskat eller en EU-

minimumsskat for at imødegå skattely (se idé), og 
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fremme af en europæisk konvergens inden for direkte 

beskatning foreslås også (se idé). En anden idé går ud 

på at revidere den metode, som anvendes til at oprette 

listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 

(se idé). Mange bidrag rejser spørgsmålet om, 

hvordan store teknologivirksomheder og digitale 

selskaber beskattes effektivt (se eksempel på idé og 

arrangement). 

En væsentlig del af ideerne taler for 

skatteharmonisering og oprettelse af en finanspolitisk 

union for at sikre en bedre fordeling af velstanden i de 

europæiske samfund (se eksempel på idé). I denne 

henseende fremhæves en række forskellige mulige 

beskatningsforanstaltninger på den digitale platform 

med henblik på en inklusiv og retfærdig økonomi (se 

eksempel på idé). Aktuelt behandles følgende temaer 

under beskatning. For det første skattemæssige 

foranstaltninger til fremme af fair konkurrence mellem 

virksomheder, f.eks. et fælles momssystem for e-

handel eller krav om, at virksomheder kun skal betale 

moms i deres hjemlande (se idé). For det andet 

beskatning vedrørende miljø og klimaforandringer 

med blandt andet opfordringer til en europæisk CO2-

grænsetilpasningsmekanisme (se eksempel på idé) 

eller en bæredygtighedsafgift (se eksempel på idé). 

Fælles afgifter, såsom beskatning af CO2-fodaftryk, 

ses også som et middel til at slå bro over uligheder 

mellem EU-landene og forbedre det indre markeds 

funktion (se idé). I denne henseende blev der afholdt 

et arrangement, hvor man drøftede behovet for en 

reform af EU's budgetregler, som finder anvendelse i 

medlemsstaterne, for at sikre en bæredygtig 

genopretning efter covid-19 og tilvejebringe de 

offentlige investeringer, der kræves for at gennemføre 

den grønne og den digitale omstilling. (se 

arrangement). 

For det tredje en opfordring til, at forbrugsgoder 

beskattes på grundlag af produktionsvilkårene 

(arbejdskraft, råmaterialer og lønninger) for at fremme 

fair handel frem for frihandel (se eksempel på idé). 

Den sidste gruppe af skatteforanstaltninger falder ind 

under forskellige områder, herunder beskatning for at 

fremme ligestilling mellem kønnene, med en 

opfordring til at tillade anvendelse af en momssats på 

nul eller en nedsat momssats for hygiejneartikler til 

kvinder (se idé). 

 

Yderligere styrkelse af det 
indre marked 

En række bidrag vedrører behovet for 

yderligere at styrke det europæiske indre 

marked ved at fokusere på økonomiske 

politikker, eftersom Kommissionen i 

stigende grad har fokus på andre politikområder (se 

eksempel på idé og arrangement). Faktisk ser mange 

deltagere EU's indre marked for varer, 

tjenesteydelser, kapital og personer som EU's mest 

værdifulde aktiv (se eksempel på idé). 

Nogle bidrag understreger værdien og betydningen af 

at forbinde lokale økosystemer i hele Europa, som 

forskellige former for ekspertise og knowhow har 

udviklet sig igennem (se idé). 

Desuden peger mange bidrag på, at EU i lyset af de 

betydelige stigninger i omkostningerne ved 

containertransport har mulighed for at få 

multinationale fabrikker tilbage, f.eks. 

mikrochipproduktioner, som tidligere var blevet flyttet 

til asiatiske lande på grund af lavere 

produktionsomkostninger (se idé og idé). En borger 

foreslår, at der udvikles en økonomisk politik, der kan 

medvirke til at tiltrække globale virksomheder til EU, 

som led i en europæisk erhvervspolitik med ensartede 

skatteregler i hele EU (se idé). 

Generelt gentager ideerne, at medlemsstaterne bør 

forbedre håndhævelsen af gældende EU-ret på det 

økonomiske område og undgå protektionisme, så det 

indre marked bliver mere attraktivt og 

konkurrencedygtigt (se eksempel på idé). Andre idéer 

taler for at øge ECB's funktioner (se eksempel på idé), 

begrænse lobbyinteresser i EU (se eksempel på idé) 

og styrke den indbyrdes forbindelse på tværs af 

grænserne. Samt forbedring af forbindelserne til 

landdistrikterne (se idé). 

Fælles afgifter, såsom beskatning af CO2-fodaftryk og 

valuta, ses som et middel til at slå bro over uligheder 

mellem EU-landene og forbedre det indre markeds 

funktion (se idé). I denne henseende blev der afholdt 

et arrangement, hvor man drøftede behovet for en 

reform af EU's budgetregler, som finder anvendelse i 

medlemsstaterne, for at sikre en bæredygtig 

genopretning efter covid-19 og tilvejebringe de 

offentlige investeringer, der kræves for at gennemføre 
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den grønne og den digitale omstilling. (se 

arrangement).  

Én deltager gentager, at reglerne for det indre marked 

bør harmoniseres, så den grænseoverskridende 

handel fungerer bedre. Desuden bør udsigterne for 

SMV'ers vækst og opskalering vurderes efter SMV-

testen for at sikre, at lovgivningen opfylder 

iværksætteres og borgeres reelle behov (se idé).  

Nogle få idéer sætter fokus på turisme som en 

strategisk vækstsektor i den europæiske økonomi (se 

idé).  

Endelig fastholdes en idé om, at det ville være 

økonomisk fordelagtigt at indføre esperanto som et 

europæisk sprog (se idé).  

Fremme af 
beskæftigelse 

Når bidragyderne drøfter, hvordan man kan sætte 

skub i beskæftigelsen, identificerer de en række 

spørgsmål, lige fra behovet for at opkvalificere 

arbejdstagere til tilpasning til det skiftende 

arbejdsmarked og behovet for at tackle 

ungdomsarbejdsløsheden og tilpasse sig de forhold, 

som covid-19 har skabt. 

Bidragyderne fremhæver vigtigheden af at støtte 

unge, navnlig når det gælder adgang til 

arbejdsmarkedet (se eksempel på arrangement). 

Ungdomsarbejdsløshed er det mest fremtrædende 

emne inden for dette tema (se eksempel på idé), hvor 

bidragyderne især henviste til NEET'erne (se idé). 

Deltagerne fremhæver, at begynderjob ikke er 

tilgængelige for jobsøgende, der skal ind på 

arbejdsmarkedet, da de paradoksalt nok kræver 

erhvervserfaring (se idé). Det foreslås i en idé at 

medtage visse praktiske færdigheder i den 

akademiske læreplan for at styrke færdigheder, som 

er tilpasset arbejdsmarkedet (se idé). Der lægges 

også vægt på karriereudvikling med opfordringer til 

programmer og foranstaltninger til at lette adgangen til 

EU's arbejdsmarked med praktikophold på tværs af 

medlemsstaterne og en online jobplatform (se 

eksempel på idé). Projektet Upskilling Pathways 

(opkvalificeringsforløb) har f.eks. til formål at sætte 

muligheder for uddannelse og læring i centrum for det 

europæiske sociale marked (se idé).  

Ligeledes er der forslag på platformen om tilpasning af 

akademiske kvalifikationer til arbejdsmarkedet, hvilket 

igen vil forbedre de studerendes 

beskæftigelsesegnethed (se idé). For at afhjælpe 

manglen på kvalificeret arbejdskraft og mere generelt 

manglen på færdigheder med henblik på 

digitaliseringen af arbejdsmarkedet (se idé) foreslår en 

deltager at gøre det lettere at få anerkendt 

uddannelse, der er taget i udlandet (se idé). I en anden 

gruppe idéer vedrørende innovation opfordres der til 

jobskabelse som led i den grønne og den digitale 

omstilling (se eksempel på idé). 

På den anden side understreger deltagerne også 

behovet for at skabe flere muligheder for faglig 

udvikling på tekniske områder, hvor der er behov for 

mere praktiske færdigheder (se idé). Flere deltagere 

understreger faktisk manglen på erhvervsuddannelse 

og videregående uddannelse og dermed 

virksomhedernes vanskeligheder med at finde 

kvalificerede medarbejdere (se idé). Eksempelvis 

opfordrer en af deltagerne til at fremme 

håndværkerjob, som kan hjælpe de unge generationer 

med at genopdage grundlæggende værdier, frem for 

blot at fremme job i IT-sektoren (se idé). 

Det anses også for at være økonomisk gavnligt at øge 

arbejdstagernes mobilitet i EU (se idé), hvilket 

imidlertid også diskuteres, i lyset af at der i nogle lande 

er sket hjerneflugt (se arrangement). En deltager på 

platformen ønsker, at der skabes anstændige 

arbejdspladser på grundlag af meritokrati (se idé).   

Men hensyn til arbejdsvilkår går deltagerne ind for at 

fremme telearbejde og "fleksibelt arbejde" for at 

mindske medarbejdernes transporttid og nedbringe 

arbejdsgivernes faste udgifter til kontorinfrastrukturer 

(se idé), forene familieliv og arbejdsliv, mindske 

affolkningen af landdistrikterne (se idé) og nedbringe 

de skadelige emissioner ved at begrænse mængden 

af trafik (se idé). Andre forslag omfatter indførelse af 

en kortere arbejdsuge (se eksempel på idé), forbud 

mod ulønnede praktikophold, obligatorisk overarbejde 

og usikre ansættelseskontrakter (se eksempel på idé) 

eller investering i børnepasningsordninger, som gør 

det muligt at forene privatliv og arbejdsliv. 
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Til sidst er idéen om at afskaffe sommertid blevet 

uddybet, idet bidragydere drøfter de økonomiske og 

sociale fordele ved at afskaffe sommertid (se 

eksempel på idé). 

Anfægtelse af den 
nuværende 
økonomiske 
model 

Mange idéer under dette tema har til formål at mindske 

ulighederne i EU's økonomier (se eksempel på idé). 

Dette anses for at være afgørende sideløbende med 

bestræbelserne på at øge den samfundsmæssige 

balance gennem et styrket interregionalt samarbejde 

(se idé). 

Flere idéer slår til lyd for at indføre lovgivning om 

diversificering af forsyningskilderne for råvarer og 

forarbejdede varer til den europæiske industri med 

henblik på at fremme modellen med "europæisk 

kapitalisme" (se idé og idé).  

Flere bidragydere understreger også vigtigheden af at 

overveje en økonomisk model, som rækker ud over 

BNP, for at komme tættere på en inklusiv og retfærdig 

europæisk velfærd (se eksempel på idé og 

arrangement og arrangement), og som har indikatorer, 

der kan måle andre vækstfaktorer end BNP (se 

arrangement). Der er også en borger, som 

argumenterer for, at de lovgivningsmæssige rammer 

for det indre marked bør give virksomheder større 

incitament til at engagere sig i samfundet og miljøet 

(se idé og arrangement). Samtidig beskriver en idé 

behovet for konsekvent at tilpasse pengepolitikken til 

begreberne "miljømæssig klassificering" og "social 

klassificering" (se idé). Organisationer i den tredje 

sektor slår til lyd for, at en del af NextGenerationEU-

pakken anvendes til social velfærd og territorial 

samhørighed (se idé).  

I et forslag foreslås det at rapportere, hvor meget 

forskellige transportvaner påvirker CO2-fodaftrykket, 

for at øge opmærksomheden og tilskynde borgerne til 

at vælge den mindst forurenende transportform (se idé 

og arrangement). En anden deltager foreslår 

ligeledes, at der indføres et CO2-kreditkortsystem for 

flyvninger, der foretages i EU, for at regulere og 

begrænse flyrejser (se idé). 

Under dette tema diskuteres det nuværende 

europæiske økonomiske system ud fra et mere 

ideologisk perspektiv. På den ene side foreslår nogle 

bidragydere at bygge videre på kapitalismen og det 

frie marked med mere intern konkurrence, en mindre 

regelbyrde, færre subsidier og overdrevne 

afgiftssatser (se eksempel på idé). En gruppe 

bidragydere efterlyser en mere liberal økonomi. Deres 

forslag omfatter navnlig at mindske bureaukratiet, 

fratage privilegier fra EU's politikere og ansatte (se 

eksempel på idé), sænke skatterne for de lavere 

klasser og middelklassen, støtte iværksætteri og 

udvikling af små og mellemstore virksomheder, som 

igen skaber beskæftigelsesmuligheder (se eksempel 

på idé). 

Som tidligere nævnt stræber andre deltagere derimod 

mod en mere menneskecentreret økonomi og 

fremhæver de oplevede mangler ved den nuværende 

økonomiske model, såsom den manglende 

gennemsigtighed i arbejdsvilkårene og varernes 

oprindelse i hele produktionskæden (se eksempel på 

idé). 

Inden for rammerne af denne drøftelse har én idé 

fokus på teorien om modvækst som et middel til at 

genskabe en ny balance mellem mennesker og natur 

på den ene side og ukontrolleret vækst på den anden 

side (se idé). En anden deltager foreslår, at den 

økonomiske model doughnut anvendes som 

reference (se idé). Nogle få bidragydere støtter 

initiativer inden for den cirkulære økonomi (se idé og 

idé). Der er anført yderligere idéer om den cirkulære 

økonomi under emnet Klimaforandringer og miljø.  

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 

gjorde en stor pulje af idéer opmærksom på 

behovet for produktionsautonomi for at øge 

Europas økonomiske selvforsyning (se eksempel 

på idé) ledsaget af en stærkere beskyttelse af det 
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europæiske mærke (se idé) og øgede importafgifter 

som et middel til at styrke Europas suverænitet (se 

idé). Et nyt udtryk for dette tema er den stræben 

efter selvforsyning, som flere deltagere har rejst for 

at opnå energiuafhængighed (se eksempel på idé), 

ofte med henvisning til den energikrise, der er 

opstået som følge af de strategiske reaktioner på 

Ruslands invasion af Ukraine (se eksempel på idé). 

Dette ligger i tråd med forslaget om en europæisk 

energiunion (se idé). Idéen om EU's strategiske 

energiautonomi blev ligeledes drøftet af flere 

deltagere (se eksempler på en idé) med et panel af 

eksperter under en begivenhed i Spanien, ud fra 

perspektiverne sikkerhed og forsvar, energi og miljø 

samt industriel omstilling (se idé). 

Som tidligere blev landdistrikternes rolle med 

hensyn til at skabe en stærkere økonomi i EU 

drøftet i en række nylige bidrag. Forskellige idéer 

fremhævede problemet med affolkning af 

landdistrikterne (se eksempel på idé), og mange 

bidragydere mente, at dette havde en indvirkning på 

ulighed (se idé). Deltagerne understregede 

betydningen af at skabe incitamenter for 

virksomheder og unge til at bosætte sig i 

landdistrikterne gennem målrettet beskatning og 

mindre bureaukrati (se eksempel på idé). Der blev 

også opfordret til at øge støtten til unge landbrugere 

(se idé).  

I den seneste periode har temaet social beskyttelse 

og social sikring genereret et stort antal relaterede 

idéer, som gentager de temaer, der er beskrevet 

ovenfor. Bidragene drøftede pensionsreformer, 

længden af arbejdsugen, aktiveringspolitikker, 

politikker, der tager fat på de specifikke problemer, 

som personer med handicap står over for (se 

eksempel på idé), og indkomststøtteordninger. 

Blandt sidstnævnte var indførelsen af en universel 

grundindkomst det hyppigste forslag (se eksempel 

på en idé), men nogle bidragydere 

problematiserede effektiviteten af en sådan 

foranstaltning (se idé).  

En væsentlig del af idéerne drejede sig om, hvordan 

den grønne økonomi skal gennemføres og 

opretholdes (se eksempel på idé). En deltager slog 

også til lyd for at tilrettelægge 

oplysningskampagner på europæisk plan for god 

vandforvaltning (se idé).  

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302615
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303997
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303469
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/161239
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/58115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/294394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300637
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300635
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/285352
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261793
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/306275
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303769
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/292317
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/284824
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Figur 13 — Mindmap over emnet "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse", del 1 
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Figur 14 — Mindmap over emnet "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse", del 2 
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De idéer, der er fremsat under emnet EU i verden, 

dækker en række temaer vedrørende udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og spænder fra handel og forskellige 

andre aspekter af blød magt til forsvar. Overordnet set 

kræver de mest tilbagevendende temaer, at EU skal 

være stærkere til stede på den globale politiske scene, 

både i sin naboskabspolitik og i forbindelserne med 

f.eks. afrikanske, stillehavs- og latinamerikanske 

lande. Bidragyderne på platformen føler, at EU bør 

være mere dristig i sin udøvelse af både blød og hård 

magt. Siden oprettelsen af platformen har dette emne 

genereret i alt 3 695 bidrag fordelt på 1 448 idéer, 

1 768 bemærkninger og 479 arrangementer. De 

forskellige idéer kan grupperes efter følgende temaer: 

 

 

 

 Overordnede mål for EU's udenrigspolitik 

 Forsvar og væbnede styrker 

 Beslutningstagning 

 Naboskabspolitik og forbindelser med andre 

 Udvidelse 

 Handelspolitikker 

 

 

 

 

 

5. EU i verden 
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Arrangementer 
De seneste arrangementer, der blev afholdt under 

EU i verden, blev i høj grad påvirket af den radikalt 

anderledes geopolitiske kontekst, der blev bestemt 

af Ruslands invasion af Ukraine.  

Konfliktens udbrud førte til, at der blev afholdt flere 

arrangementer om EU's rolle og dets økonomiske 

og diplomatiske forbindelser med Ukraine og 

Rusland. Dette var tilfældet med et 

onlinearrangement i Tyskland med 64 deltagere (se 

arrangement), hvor deltagerne spurgte to EU-

repræsentanter om bl.a. EU's udenrigspolitiske 

holdning i den igangværende konflikt og 

virkningerne af EU's sanktioner over for Rusland. I 

et andet onlinearrangement i Frankrig udvekslede 

deltagerne synspunkter med en EU-repræsentant 

om, hvordan EU's afhængighed af russiske 

gasforsyninger kan mindskes (se arrangement). 

Krigen fornyede også interessen for emner som 

fælles forsvar og EU-udvidelse, som blev drøftet 

under nogle af arrangementerne. F.eks. drøftede 

man under en workshop i Polen især behovet for at 

fremme udvidelsen af EU (se arrangement).  

Der blev også afholdt andre arrangementer, f.eks. 

blev der afholdt et forum om migration, racisme og 

forbindelser mellem EU og Afrika i Spanien som led 

i konferencen om Europas fremtid (se 

arrangement). 

Overordnede mål 
for EU's 
udenrigspolitik 

I mange bidrag inden for temaet EU i verden ønskes, 

at EU styrker sin rolle som global aktør og bidrager til 

global multilateralisme og til at forsvare demokratiet og 

udnytte sin bløde magt over for væksten i 

autoritarianisme i verden (se eksempel på idé). De 

fleste af disse idéer tilstræber et EU, som står mere 

samlet over for globale udfordringer som f.eks. 

krænkelser af menneskerettighederne og 

klimaændringer (se eksempel på idé). 

Drøftelserne om EU's rolle i verden har været særligt 

præget af den afghanske og den ukrainske krise. 

Bidragyderne fremhævede betydningen af den 

geopolitiske forandring som følge af USA's stigende 

tilbagetrækning fra udenrigsanliggender og konflikter. 

Mange bidragydere ser Talebans tilbagevenden til 

magten som en fiasko for Vesten og som et tegn på, 

at tiden er inde til, at EU påtager sig sin egen rolle i 

udenrigspolitiske spørgsmål uafhængigt af sin 

strategiske alliance med USA (se eksempel på idé). 

Denne tilbagevendende opfordring til en fælles tilgang 

til udenrigspolitik var emnet for flere arrangementer 

(se eksempel på arrangement). For så vidt angår den 

store krise ved den ukrainske grænse til Rusland er 

der opfordringer om, at EU hjælper Ukraine (se 

eksempel på idé) og taler med én stemme over for 

Ruslands militære trusler for ikke at gentage fortidens 

fejltagelser, hvor et splittet EU efterlod for megen 

plads til udenlandske magter, især USA, med hensyn 

til håndtering af militære kriser (se eksempel på idé). 

Med hensyn til USA's rolle åbenbarer nogle bidrag, 

uanset deres syn på den ukrainske krise, en følelse af 

mistillid til EU's vigtigste allierede (se idé). 

Bidragyderne giver udtryk for, at EU's rolle er under 

forandring som følge af den stigende bekymring over 

klimakrisen, ændringen i den økonomiske og 

geopolitiske magtbalance, store udfordringer for 

multilateralismen og den globale kamp mod covid-19 

(se eksempel på arrangement og idé). Flere 

bidragydere giver således udtryk for, at EU bør være 

mere dristig, når det udøver både blød og hård magt 

(se eksempel på idé og idé). 

For så vidt angår forsvar af menneskerettighederne er 

en af de mest anbefalede idéer under dette emne, at 

der er behov for en fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik for at garantere europæernes 

sikkerhed og samtidig fremme demokrati, 

menneskerettigheder, retsstatsprincippet og 

miljøbeskyttelse i nabolandene og globalt (se idé). En 

anden idé går ud på at styrke beskyttelsen af 

menneskerettigheder i klausulerne i 

udenrigshandelsaftaler, som EU undertegner (se idé). 

Talrige idéer støtter en feministisk EU-udenrigspolitik, 

både i den forstand, at EU kraftigt bør forsvare 

kvinders rettigheder i verden (se eksempel på idé), 

men også gennem en tilgang baseret på positiv fred 

og kulturel forståelse (se idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/144409
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/148732
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/154771
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/147941
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/223312
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/222455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/215693
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/218432
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Bidragydere opfordrer således til øget samarbejde 

mellem medlemsstaterne, og at det er nødvendigt at 

stoppe konkurrencen mellem medlemsstaterne på 

internationalt plan (se idé). Relateret hertil er et forslag 

om at oprette et fælles europæisk 

våbeneksportsystem med strenge regler, der skal 

sikre, at våben fremstillet i EU ikke anvendes til at 

eskalere konflikter rundtom i verden og ikke resulterer 

i menneskerettighedskrænkelser (se idé). 

Mens der i de fleste idéer opfordres til et mere samlet 

og integreret EU med en styrkelse af EU's rolle som 

en global magt med hensyn til lovgivning og 

retfærdighed, der er åben for interaktion med 

forskellige multilaterale institutioner, både på globalt 

og regionalt plan (se eksempel på idé og idé), ønsker 

andre bidragydere, at EU fokuserer på sin rolle som 

økonomisk aktør, som det oprindeligt var hensigten. I 

den forbindelse mener de, at EU ikke bør påtage sig 

rollen som geopolitisk aktør, men snarere bør bevare 

sin oprindelige funktion som et fælles økonomisk 

marked. Deltagerne mener, at EU ikke kan udøve en 

politisk rolle som global aktør, da det ikke er en 

suveræn stat (se eksempel på idé). 

 

Forsvar og 

væbnede styrker 

Et tilbagevendende og meget drøftet undertema er 

behovet for at styrke EU's hårde magt (se eksempel 

på arrangement), både ved at øge EU's 

forsvarsbudget (se idé) og ved at styrke den 

europæiske forsvarsindustri med henblik på at opnå 

strategisk autonomi (se eksempel på idé). 

Bidragydere slår også til lyd for oprettelse af en fælles 

europæisk hær (se eksempel på idé), hvilket er et af 

emnets mest støttede idéer, eller for integration af 

medlemsstaternes væbnede styrker på EU-plan (se 

eksempel på idé). Nuværende initiativer til fordel for en 

fælles europæisk militærpolitik, såsom EU's 

strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, 

anerkendes af nogle bidragydere. Der er især en, der 

efterlyser større fokus på militærets sociale dimension 

(dvs. arbejdsvilkårene i de væbnede styrker, se idé). 

Nogle bidragydere er imidlertid mere skeptiske over 

for, hvis ikke helt imod, idéen om en fælles europæisk 

hær. Én af dem kræver, at man ikke går videre med 

idéen om en europæisk hær, og ønsker, at de enkelte 

landes militære investeringer rettes mod NATO (se 

idé). 

Bidragyderne foreslår også, at der oprettes mere 

specialiserede styrker eller institutioner på EU-plan, 

såsom en europæisk nationalgarde, der kan indsættes 

i nødsituationer, for eksempel efter naturkatastrofer 

(se eksempel på idé). Andre deltagere ønsker 

desuden at udvikle en europæisk efterretningstjeneste 

(se eksempel på idé). Nogle bidragydere foreslår 

endvidere, at der oprettes et europæisk 

militærakademi (se eksempel på idé). Med hensyn til 

militær uddannelse foreslår en deltager også, at der 

etableres grundlæggende militær uddannelse for unge 

i Europa (se idé). Ifølge nogle bidragydere indebærer 

den oplevede tilbagegang for alliancen mellem EU og 

USA en forøgelse af samarbejdet og koordineringen 

på det udenrigspolitiske område mellem EU's 

medlemsstater (se eksempel på idé).  

 

 

Beslutningstagning 

EU's beslutningsproces ses ofte som langsom og 

temmelig ineffektiv, når der kræves hurtig handling 

som reaktion på en umiddelbar udfordring. For at løse 

dette problem fremsætter deltagere flere idéer til en 

reform af EU's beslutningsproces. 

Der er bidragydere, som finder det afgørende, at EU 

optræder som én robust og samlet enhed på den 

internationale politiske scene for at bevare og styrke 

sin rolle yderligere. Ifølge flere bidrag kræver dette en 

fælles udenrigspolitik (se idé). Opfordringen til at 

styrke EU's evne til at spille en rolle inden for udenrigs- 

og sikkerhedspolitik var også emnet for den finske 

offentlige høring Europaforum, hvor Finlands 

nuværende og fremtidige roller i Europa og EU blev 

drøftet (se arrangement). 

Mange bidragydere opfordrer til en nytænkning af 

reglen om enstemmighed. Visse idéer påpeger, at den 

nuværende situation baseret på reglen om 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/136655
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11043
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/181501
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/245191
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/200476
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
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enstemmighed giver en enkelt medlemsstat mulighed 

for at blokere den fælles udenrigspolitik (se eksempel 

på idé og arrangement). Dette anses for problematisk, 

da det forhindrer EU i at have en troværdig, stabil og 

stærk stemme. Ifølge en fremsat idé bør EU derfor 

bevæge sig hen imod et system med afstemninger 

med "absolut" flertal. I en af de idéer, der har fået flest 

anbefalinger under dette tema, gives der en detaljeret 

beskrivelse af et afstemningssystem med absolut 

flertal for medlemsstaterne, understøttet af et simpelt 

flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

således at EU kan udøve magt og skabe en reel og 

troværdig udenrigspolitik (se idé). I lighed med 

drøftelserne inden for emnet "Europæisk demokrati" 

præsenteres beslutningstagning med kvalificeret 

flertal også som et alternativ til den nuværende regel 

om enstemmighed (se eksempel på idé). 

Under et sidste undertema diskuteres Europa-

Parlamentets kompetencer. Nogle bidragydere føler, 

at selv om Europa-Parlamentet helt fra starten har 

støttet idéen om en fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP) og har forsøgt at udvide 

dens anvendelsesområde, spiller det stadig kun en 

perifer rolle i EU's udenrigspolitiske 

beslutningsproces. Derfor finder de det afgørende, at 

Europa-Parlamentet får flere udenrigspolitiske 

kompetencer (se eksempel på idé). 

Naboskabspolitik 
og forbindelser 

med andre 

Et undertema af idéer vedrører EU's diplomatiske 

repræsentation, hvor bidragyderne generelt opfordrer 

til, at EU-institutionerne mere synligt repræsenterer og 

forsvarer deres interesser i verden (se eksempel på 

idé). I denne sammenhæng foreslår de, at EU-

medlemsstaternes ambassader erstattes med en 

enkelt EU-ambassade, der skal repræsentere og 

forene alle EU's medlemsstater. Ifølge én deltager kan 

dette opnås gennem en reform af den nuværende 

Tjeneste for EU's Optræden Udadtil (EU-

Udenrigstjenesten, se idé). Dette kan også betyde et 

enkelt EU-medlemskab af alle internationale 

institutioner, såsom NATO (se eksempel på idé), eller 

en enkelt og fast repræsentation i FN's Sikkerhedsråd 

(se idé). Andre idéer omfatter indførelse af et fælles 

EU-pas for alle EU-borgere (se eksempel på idé) og 

systematisk brug af det europæiske flag og 

Europahymnen i international sammenhæng (se 

eksempel på idé).  

Til et arrangement i Polen og i den dermed forbundne 

idé (se arrangement og idé) blev den økonomiske 

betydning af handelsforbindelserne mellem UK og EU 

for både Polen og hele EU gentaget, også efter brexit. 

Bidragene under dette tema omhandler især EU's 

politiske forbindelser med Rusland og Kina (se 

eksempel på arrangement). Bidragyderne fremfører 

behovet for grundlæggende at nytænke EU's 

udenrigspolitik med gennemførelsen af en modigere 

tilgang i overensstemmelse med det, der er drøftet 

under foregående temaer. Én deltager gør for 

eksempel gældende, at EU bør øge sin maritime 

tilstedeværelse i det indopacifiske område (se idé). 

Andre bidragydere på platformen diskuterer imidlertid 

det synspunkt, at EU med hensyn til Kina ikke blot bør 

udvikle en mere samlet og skærpet holdning i sine 

diplomatiske forbindelser i betragtning af de meget 

forskellige værdisystemer, men også bør udarbejde 

en EU-strategi for udenlandske investeringer, som 

imødegår Kinas indflydelse globalt og navnlig i 

udviklingslandene (se idé). 

Med hensyn til forbindelserne med Rusland og de 

østeuropæiske lande opfordrede nogle af deltagerne i 

et arrangement vedrørende forbindelserne mellem 

Tyskland og de baltiske lande bl.a. EU til at støtte 

oppositionen i Belarus (se arrangement). Én deltager 

ønsker, at EU skal være mere involveret i de politiske 

spændinger i nabolande såsom Montenegro, Bosnien-

Hercegovina og Kosovo eller endda i sine egne 

medlemsstater såsom Cypern (se idé). I denne 

henseende udtrykte denne deltager også bekymring 

over forholdet mellem EU og Tyrkiet og mellem EU og 

Serbien. EU opfordres desuden til at spille en ledende 

rolle i fredsopbygningsprocessen mellem Israel og 

Palæstina (se eksempel på idé).  

Hvad angår EU's forbindelser med lande uden for 

Europa og navnlig de afrikanske stater, giver 

bidragyderne udtryk for, at der bør være et udvidet 

partnerskab og ændrede handelsforbindelser med 

Afrika (se eksempel på arrangement). Andre borgere 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/169727
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/112927
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/253575
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197836
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/175661
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
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efterlyser stærkere bilaterale partnerskaber mellem de 

enkelte medlemsstater og afrikanske lande, også for 

at behandle migrationsspørgsmål. Der redegøres 

nærmere for denne slags idéer i kapitlet om migration. 

Der er også nogle opfordringer til ikke længere at 

opretholde den økonomiske og politiske arv fra 

tidligere kolonisystemer (se idé). Også med hensyn til 

forbindelserne med det afrikanske kontinent opfordrer 

én deltager indtrængende EU til fuldt ud at anerkende 

Somaliland som et suverænt land (se idé). Nogle 

bidragydere ønsker et stærkere partnerskab mellem 

EU og andre regionale multilaterale organisationer, 

blandt andre Den Afrikanske Union, MERCOSUR og 

ASEAN (se eksempel på idé). 

 

Udvidelse 

Et tilbagevendende tema er EU-udvidelse. Idéer om 

fortsat udvidelse, navnlig for så vidt angår Vestbalkan, 

har relativt stor tilslutning blandt deltagerne. Et af de 

mest støttede bidrag inden for dette emne opfordrer til 

fortsat udvidelse af EU med integration af partnerne 

på Vestbalkan for at sikre fred og stabilitet i regionen 

(se idé). Der er også blevet afholdt forskellige 

arrangementer for at drøfte spørgsmål vedrørende 

EU-udvidelse og Vestbalkan (se eksempel på 

arrangement). Ved et ungdomsarrangement i 

Tyskland forlangte unge deltagere større inddragelse 

af EU på Vestbalkan, herunder som sikkerhedsaktør 

(se arrangement). En stærkt positiv holdning til 

udvidelse blev indtaget ved et konferencearrangement 

i Ungarn (se arrangement), hvor adskillige politikere 

og akademikere deltog, som understregede 

betydningen af udvidelse med Vestbalkan for Den 

Europæiske Unions fremtid. Forskellige bidrag 

fokuserer på det geopolitiske aspekt af EU-udvidelse 

(se eksempel på idé), mens andre bidrag fremhæver, 

at udsigten til tiltrædelse af EU er en drivkraft for 

økonomiske reformer og styrkelse af 

retsstatsforholdene i lande, der søger EU-

medlemskab (se eksempel på idé). I forbindelse med 

kravene om, at EU udvides til også at omfatte 

Vestbalkan, er der en opfordring om fuldt ud at 

anerkende Kosovo (se eksempel på idé). Idéen om at 

udvide EU, så det også omfatter Kosovo, giver 

imidlertid anledning til forskellige bemærkninger, som 

er stærkt imod dette perspektiv af forskellige årsager. 

En anden deltager kræver visumfri indrejse i EU for 

personer fra Kosovo (se idé).  

Selv om der er flere deltagere, som støtter udvidelse, 

end omvendt, var nogle deltagere imod yderligere EU-

udvidelse og påpegede behovet for at prioritere 

spørgsmål internt i den nuværende Union (se 

eksempel på idé). I et bidrag opfordres EU til ikke 

længere at betragte Tyrkiet som kandidatland (se idé).  

En respondent kritiserer generelt den tvetydighed, 

som EU har udvist i sin udvidelsespolitik (se idé). 

Ifølge hende skaber dette frustration og ustabilitet i 

kandidatlandene. Hun mener derfor, at EU er nødt til 

at præcisere sin holdning til udvidelse én gang for alle. 

 

Handelspolitikker 

Idéer vedrørende handelsmæssige og økonomiske 

forbindelser drøftes mindre af deltagerne. Temaet 

styrkelse af handelsforbindelser og ‑ aftaler mellem 

EU og andre lande i verden nævnes imidlertid ofte 

blandt idéer, der opfordrer til et stærkere og aktivt 

globalt EU. 

En gruppe bidrag inden for emnet EU i verden ønsker 

at styrke handelspolitikker og reformere handelsaftaler 

i tråd med EU's værdier, hvad enten det drejer sig om 

at respektere menneskerettighederne eller overholde 

miljøstandarderne (se eksempel på idé). I en idé, der 

har fået mange anbefalinger, foreslås der en reform af 

EU's handels- og investeringspolitik og en relancering 

af global multilateralisme, hvor det centrale element 

skal være at skabe anstændige job og beskytte 

grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, 

herunder arbejdstagerrettigheder og 

fagforeningsrettigheder (se eksempel på idé). I en 

tysktalende workshop drøftede deltagerne EU's 

handelspolitik og dens konsekvenser i 

tredjeverdenslande, navnlig i sektorer, der er 

kendetegnet ved dårlige arbejdsvilkår, børnearbejde 

og negative miljøindvirkninger, såsom tekstilindustrien 

(se arrangement). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/184735
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/87286
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/199322
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1432
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11223
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/257434
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395


 

© Kantar Public 2022  62 

For nogle bidragydere har sundheds- og klimakrisen 

fremhævet grænserne for en stærkt globaliseret og 

indbyrdes afhængig europæisk økonomi. Manglen på 

mundbind og ansigtsmasker under sundhedskrisen, 

problemerne med de globale forsyningskæder efter 

pandemien og den globale handels indvirkning på 

miljøet har givet anledning til krav om 

genindustrialisering og øget lokal produktion (se idé). 

I denne henseende opfordrer mange bidragydere til 

øget koordination mellem EU-medlemsstaterne 

vedrørende styring af forsyningskæderisici (se 

eksempel på idé). En anden deltager foreslår at 

oprette en særlig institution for at foregribe og 

imødegå forsyningsmangel på strategiske ressourcer. 

Dette kunne være i form af et europæisk 

observatorium (se idé). 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

De seneste idéer under dette emne vedrørte den 

russiske angrebskrig mod Ukraine, hvilket 

forstærkede temaerne fra den sidst offentliggjorte 

rapport. 

Nye bidrag opfordrede generelt til europæisk støtte 

til Ukraine, men slog også til lyd for løsninger, der 

kan bringe konflikten til ophør (se eksempel på idé). 

I den forbindelse afspejlede bidragene undertiden 

radikalt forskellige holdninger, idet et flertal af 

bidragyderne hilste de fælles udenrigspolitiske 

initiativer, som EU har taget (se eksempel på idé), 

velkommen, og nogle få kritiserede dem (se 

eksempel på idé).  

Der blev også givet udtryk for bekymring over de 

russiske geopolitiske ambitioner i de baltiske stater 

og over russisk indflydelse på Vestbalkan (se idé). 

Desuden blev NATO's rolle ofte nævnt i forbindelse 

med konflikten (se eksempel på idé). De 

ansøgninger om EU-medlemskab, som Ukraine, 

Moldova og Georgien indgav som reaktion på den 

russiske aggression mod Ukraine, gav anledning til 

endnu hyppigere debatter om EU's udvidelse på 

platformen, hvor nogle deltagere var mere åbne 

over for yderligere udvidelse af Unionen, mens 

andre slog til lyd for en langt mere moderat 

udvidelsespolitik (se eksempel på idé).  

Konflikten har gjort EU's rolle i beskyttelsen af 

menneskerettigheder og demokratier i hele verden 

til et endnu mere centralt spørgsmål. Flere 

bidragydere forsvarede vigtigheden af at pleje 

diplomatiske forbindelser med andre demokratier 

rundt om i verden, hvis suverænitet er truet af 

autokratiske stater, såsom Taiwan (se idé). Andre 

bidrag drøftede i stedet karakteren af forbindelserne 

mellem EU og illiberale stater såsom Iran, Kina og 

Tyrkiet (se eksempel på idé) opfordrede til mere 

dialog og økonomisk samarbejde med sådanne 

stater. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/311224
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/306044
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/310864
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/294064
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Figur 15 — Mindmap over emnet "EU i verden", del 1 
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Figur 16 — Mindmap over emnet "EU i verden", del 2 
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Emnet "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed" har genereret i alt 5 351 bidrag (1 768 

idéer, 2 910 kommentarer og 673 arrangementer), 

hvor bidragydere fremmer idéer om forskellige 

rettigheder og friheder såsom LGBTIQ og ligestilling 

mellem kønnene samt inklusion af personer med 

handicap og drøfter begrebet europæiske værdier 

som et vejledende princip. Som afspejling af de mange 

forskellige holdninger på platformen har andre 

bidragydere opfordret til respekt for mere konservative 

synspunkter, der ofte er knyttet til beskyttelsen af 

religiøse værdier. EEt andet væsentligt tema inden for 

dette emne behandler behovet for at værne om og 

forsvare retsstatsprincippet med hensyn til det, der 

beskrives som "farerne ved opblomstringen af 

illiberale demokratier" i EU, og behovet for at styrke 

EU's demokratiske værdier. De seneste indlæg har 

drøftet krigen i Ukraine og behovet for, at EU øger sin 

militære kapacitet. Bidragene dækker følgende 

emner: 

 Rettigheder og frihedsrettigheder 

 Det inklusive samfund 

 Beskyttelse af retsstatsprincippet 

 Sikkerhed 

 EU's værdier 

 Lobbyvirksomhed og korruption 

 

 

6. Værdier og 
rettigheder, 
retsstatsprincippet, 
sikkerhed 
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Arrangementer 
I forbindelse med emnet værdier, rettigheder, 

retsstatsprincippet og sikkerhed blev EU's værdier 

drøftet under et rundbordsarrangement i Frankrig 

(se arrangement), og udfordringerne som følge af 

EU's kulturelle og sproglige mangfoldighed blev 

ligeledes behandlet på en tysk konference, der blev 

afholdt i samarbejde med mindretal i det tysk-

danske grænseområde, og som især fokuserede på 

værdien og relevansen af mindretal i samfundet (se 

arrangement). 

Inklusivt samfund, ligestilling mellem kønnene, 

antiracisme (se arrangement) og anti-LGTBIQ-fobi 

var de hyppigste temaer for de arrangementer, der 

blev afholdt under emnet, navnlig i Grækenland, 

Italien, Frankrig og Belgien. I Danmark tog 

arrangementer om værdier og rettigheder 

hovedsagelig form af rejseworkshopper for at 

inddrage unge på flere gymnasier i hele landet (se 

arrangement). 

Kønsbaseret forskelsbehandling og vold blev 

drøftet indgående under et onlinearrangement om 

grundlæggende årsager til, forebyggelse af og 

reaktioner på overgreb (se arrangement). I 

anledning af den internationale dag for kvinders 

rettigheder blev der afholdt et arrangement for at 

drøfte politiske foranstaltninger til fremme af 

ligestilling mellem kønnene (se eksempel på et 

arrangement). Desuden behandlede et 

arrangement for studerende vold i hjemmet og 

kønsbaseret vold (se arrangement). 

På det seneste har nogle af arrangementerne 

drøftet spørgsmål vedrørende sikkerhed og forsvar 

og berørt den russiske invasion i Ukraine. Et 

arrangement drøftede navnlig konsekvenserne af 

krigen i Ukraine for EU's sikkerhed og forsvar (se 

arrangement), mens et andet drøftede 

mulighederne for at opnå strategisk autonomi (se 

arrangement). 

 

Rettigheder og 
frihedsrettigheder 

Temaet rettigheder og friheder har et 

betydeligt omfang, navnlig på grund af de mange 

forskellige typer rettigheder og friheder, som 

bidragydere har nævnt. 

En stor gruppe idéer om rettigheder og friheder 

omhandler beskyttelse af menneskerettighederne og 

frihedsrettighederne generelt (se eksempel på idé). En 

af de mest støttede idéer inden for dette emne er at 

styrke muligheden for håndhævelse af forskellige 

menneskerettighedsinstrumenter i EU's retssystem 

(se idé), mens andre mener, at der er behov for at 

ajourføre menneskerettighederne, så de lever op til 

nutidens og fremtidige samfundsmæssige realiteter 

(se eksempel på idé). 

De forskellige former for menneskerettigheder 

berøres, det være sig økonomiske, sociale, kulturelle, 

borgerlige og politiske rettigheder. Nogle deltagere 

gør opmærksom på krænkelser af 

menneskerettighederne ved de europæiske grænser, 

hvilket nogle bidragydere reagerer på ved at 

fordømme menneskesmuglere (se eksempel på idé).  

Civile og politiske rettigheder nævnes i høj grad inden 

for dette emne på platformen, hvor retten til privatlivets 

fred og ytringsfriheden nævnes hyppigst blandt 

bidragene (se eksempel på idé). Bidragene om retten 

til ikke at blive udsat for forskelsbehandling er samlet i 

det særskilte og meget omfattende tema et inklusivt 

samfund. 

I lyset af vores samfund i forandring fokuserer en 

række forskellige bidrag på spørgsmål vedrørende 

rettigheder og friheder i forbindelse med den digitale 

omstilling, navnlig vedrørende retten til privatlivets 

fred. Dette undertema drøftes ligeledes inden for 

emnet digital omstilling. EU's generelle forordning om 

databeskyttelse anses for at være afgørende for at 

forhindre virksomheder i at sælge personoplysninger 

(se idé). Generelt gjorde bidragydere opmærksom på 

behovet for bedre lovgivning og værktøjer til at 

håndtere privatlivshensyn i forbindelse med internettet 

og de sociale medier samt al ny teknologi (se idé). Der 

er fremsat forslag om at begrænse brugen af 

biometriske data til overvågning (se idé) og om 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159888
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156355
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/162691
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/147775
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/143914
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/148897
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
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indsamling og udveksling af personoplysninger mere 

generelt (se eksempel på idé). Bidragyderne 

bemærker nemlig, at digital overvågning gennem 

teknologigiganters indsamling af persondata udgør en 

betydelig trussel mod borgernes værdighed, autonomi 

og privatliv. De opfordrer derfor til mere regulering og 

flere databeskyttelsesforanstaltninger (se idé). Dette 

nævnes også i lyset af det udtrykte behov for øget 

regulering med hensyn til kunstig intelligens (se idé). 

En anden gruppe idéer behandler ytringsfrihed og 

begrænsninger heraf. Hvad angår sikring af 

ytringsfriheden i pressen og på sociale medier, er 

nogle bidragydere bekymret for, at disse er i fare, fordi 

indhold fjernes fra platformene (se eksempel på idé). 

Andre bidragydere tager fat på grænserne for 

ytringsfriheden, såsom i hvilket omfang onlineindhold 

bør reguleres, og hvilken indvirkning dette har på 

ytringsfriheden. Nogle borgere går ind for, at der 

fastlægges en samlet europæisk digital ramme (se 

arrangement). Falske nyheder opfattes for eksempel 

som en trussel mod grundlæggende demokratiske 

værdier (se arrangement). Begrebet hadefuld tale, 

som ofte nævnes, viser, at det er nødvendigt at 

behandle dette spørgsmål og øge beskyttelsen af ofre 

for hadefuld tale (eksempel på idé og arrangement) og 

hadforbrydelser (se arrangement). 

Et undertema vedrører økonomiske og sociale 

rettigheder, som også blev rejst inden for emnet om en 

stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse, såsom retten til en bolig (se eksempel 

på idé), sikring af balance mellem arbejdsliv og 

privatliv (se eksempel på arrangement), social sikring 

med henblik på fødevarer (se idé) osv. Nogle 

bidragydere ønsker en ajourføring af 

menneskerettighederne i denne henseende (se idé) 

eller endda at gøre det muligt at håndhæve sociale 

rettigheder (se idé). 

Med hensyn til rettigheder for en bestemt del af 

befolkningen slår flere idéer til lyd for børns rettigheder 

og giver udtryk for, at det er nødvendigt at øge 

beskyttelsen af børn i lovgivning og politikker (se 

eksempel på idé). 

I lyset af den grundlæggende ret til respekt for kulturel, 

religiøs og sproglig mangfoldighed går en idé, der har 

stor tilslutning på platformen, ud på at anmode Den 

Europæiske Union om at anerkende esperanto som et 

af EU-borgernes sprog (se eksempel på idé).  

En anden gruppe af bidrag understreger behovet for 

at ophæve covid-19-foranstaltningerne, når 

virkningerne af pandemien tillader det, for at sikre en 

tilbagevenden til normaliteten og genoprette 

borgernes frihedsrettigheder (se idé). I denne 

henseende er der også fremsat en opfordring til at 

forhindre forskelsbehandling af borgere, der har valgt 

ikke at blive vaccineret eller testet regelmæssigt for at 

få adgang til basale faciliteter (se eksempel på idé). 

Spørgsmål vedrørende covid-19-vaccination 

behandles mere detaljeret under emnet sundhed. 

Nogle bidrag opfordrer EU til at gå forrest i 

beskyttelsen af dyrs rettigheder (se idé), for eksempel 

ved at indføre en "dyrelicens" (se idé). Bidragyderne 

mener, at der stadig forekommer mishandling og 

grusom behandling af dyr i landbrugs- og 

kødindustrien, selv om EU's traktater anerkender dyr 

som følende væsener (se eksempel på idé). 

Andre bidragydere fokuserer specifikt på retlige 

spørgsmål og indvirkningen af mobilitet inden for EU, 

drøfter behovet for at lette processerne, for eksempel 

for behandling af arvesager (se idé) og dødsfald (se 

idé), og foreslår, at medlemsstaternes registre over 

ægtefællers formueforhold og registrerede 

partnerskaber sammenkobles (se idé). På et åbent 

webinar drøftede deltagerne de proceduremæssige 

rettigheder i straffesager i hele EU (se arrangement). 

Forskellige deltagere går ind for retten til 

selvmedicinering med cannabis (se eksempel på idé) 

og diskuterer mere generelt afkriminalisering og 

legalisering af narkotika (se eksempel på idé). Dette 

spørgsmål behandles også under emnet sundhed. 

Nogle borgere foreslår, at muligheden for at betale 

med kontanter bør anerkendes som en demokratisk 

rettighed (se eksempel på idé). 

Det inklusive 
samfund 
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Forskellige bidrag opfordrer til en større indsats for at 

skabe et inklusivt samfund og omhandler spørgsmål 

som for eksempel frihed, forskelsbehandling og 

ligestilling. En fremtrædende række bidrag inden for 

dette tema drejer sig om idéer vedrørende ligestilling 

mellem kønnene, herunder en stærkt støttet idé om 

dette spørgsmål (se idé og eksempel på 

arrangement), samt styrkelse af kvinders indflydelse 

og status (se arrangement). Forslag i denne 

forbindelse omfatter en forøgelse af antallet af kvinder 

i politiske og økonomiske beslutningstagende organer 

(se eksempel på idé). Ligestilling mellem kønnene 

drøftes også i stor udstrækning med hensyn til at opnå 

ligeløn (se eksempel på idé) og i uddannelsesmæssig 

henseende fra barndommen (se idé). Opfordringen 

om en kønsspecifik tilgang til traditionelt mere 

mandsdominerede sektorer som STEM for at mindske 

kønsskævhed forekommer også inden for andre 

emner. 

For så vidt angår seksuelle og reproduktive rettigheder 

er borgerne uenige. I én gruppe bidrag understreges 

betydningen af seksuel og reproduktiv sundhed og 

rettigheder som et grundlæggende middel til at opnå 

ligestilling mellem kønnene og bringe kønsbaseret 

vold til ophør, herunder retten til abort (se eksempel 

på idé). I modsætning hertil slår andre bidrag til lyd for 

beskyttelse af værdighed og retten til liv ved at standse 

finansiering på områder inden for EU-forskning, 

‑ udviklingsbistand og ‑ folkesundhed, som anses for 

at fremme ødelæggelse af menneskelige embryoner 

(se idé). Ud over emnet abort drøftes i forbindelse med 

idéer vedrørende seksuelle og reproduktive 

rettigheder behovet for at gennemføre effektive 

foranstaltninger til bekæmpelse af øget kønsbaseret 

vold (se eksempel på idé og arrangement), og det 

foreslås også at tage mandlige stereotyper op (se idé) 

og bekæmpe hævnporno og chikane online (se 

arrangement). 

Et andet tema, der har fået talrige bidrag, er behovet 

for yderligere at fremme inklusion af personer med 

handicap, for eksempel personer med Downs 

syndrom (se idé). Bidragydere opfordrer til, at 

inklusion af personer med handicap integreres i 

nationale forfatninger (se idé og arrangement), samt 

efterlyser politikker, der tilskynder til beskæftigelse af 

personer med handicap (se idé), og uddannelse i 

handicapbevidsthed for alle arbejdstagere (se idé). 

Ligeledes slår en idé til lyd for at uddanne lærere i, 

hvordan elever med handicap kan integreres i klasser 

(se idé). Andre forslag omfatter: fjernelse af hindringer 

for personer med handicap ved at gøre produkter og 

tjenesteydelser mere tilgængelige (se idé og 

arrangement), ii) tilstrækkelig beskyttelse af deres 

menneskerettigheder (se idé) og iii) bekæmpelse af 

forskelsbehandling af personer med mentale handicap 

(se idé). Et arrangement med mange bemærkninger 

og godkendelse fra deltagernes side i afsnittet med 

bemærkninger opfordrer ligeledes til inklusion af 

personer med Downs syndrom og 

lovgivningsinitiativer til støtte for dem (se 

arrangement) for at øge disse personers synlighed og 

deltagelse på alle samfundsniveauer (se idé). 

Ifølge nogle bidragydere er kvinders og LGBTIQ-

mindretals rettigheder samt menneskerettighederne 

under angreb i visse medlemsstater (se eksempel på 

idé og idé). Mange deltagere opfordrer derfor til, at 

LGBTIQ-personer beskyttes, og at ægteskab mellem 

personer af samme køn anerkendes i alle EU's 

medlemsstater (se eksempel på idé og idé), samt til, 

at LGBTIQ-forældreskab tillades (se idé). En 

workshop omhandlede integration af LGBTIQ-

rettigheder i forskellige emner (se arrangement). En 

anden idé er at indføre begrebet multipel 

forskelsbehandling, dvs. forskelsbehandling af to eller 

flere grunde, og at træffe konkrete foranstaltninger til 

at bekæmpe den (se idé). 

I lyset af de aldrende europæiske samfund har 

platformen modtaget opfordringer til at bekæmpe 

aldersdiskrimination (se idé). Der blev også afholdt et 

arrangement for at undersøge de demografiske 

ændringers konsekvenser for samfundets strukturelle 

grundlag (se arrangement). 

Et par arrangementer har desuden henledt 

opmærksomheden på spørgsmålet om nationale og 

etniske mindretals rettigheder (se eksempel på idé og 

arrangement), herunder romasamfundet (se eksempel 

på idé, arrangement og arrangement). Ligeledes 

efterlyser nogle idéer en EU-forordning for at sikre 

europæiske mindretals sprogrettigheder (se eksempel 

på idé). En idé med stor tilslutning opfordrer til at gøre 

catalansk til et officielt EU-sprog (se idé).  

Overvejelserne om inklusiv kommunikation i 

Kommissionen blev drøftet, og deltagere bemærkede, 

at EU-borgere frit bør kunne fejre religiøse festdage 
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for at undgå, at de føler sig udsat for omvendt 

forskelsbehandling (se idé, idé og arrangement). 

Med hensyn til udsigterne til et mangfoldigt og inklusivt 

Europa drøfter bidragydere behovet for vellykkede 

integrationspolitikker, idet nogle fremhæver, at 

manglende gennemførelse af effektive politikker for 

integration af indvandrere skaber spændinger i 

europæiske samfund og dermed forbundne 

sikkerhedsrisici (se idé). 

 

Beskyttelse af 
retsstatsprincippet 

Behovet for at opretholde retsstatsprincippet og 

respekt for demokratiske værdier er et hyppigt 

tilbagevendende tema (se eksempel på idé). 

Bidragene anerkender, at disse udgør grundlaget for 

Den Europæiske Union (se idé og idé). De fleste 

bidrag nævner interne aspekter med hensyn til 

retsstatsprincippet, men eksterne aspekter er også 

omfattet, og EU opfordres til at indtage en strengere 

holdning over for tredjelande som f.eks. Rusland og 

Kina. 

En af de mest støttede idéer inden for dette emne 

opfordrer til en gennemgangsmekanisme vedrørende 

demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder (se idé). Betydningen af retsstatsprincippet 

for det indre markeds funktion fremhæves også (se 

idé). Idéen om at fastlægge en fælles vision for at 

beskytte dets værdier og institutioner er derfor udbredt 

på platformen (se eksempel på idé). 

Mange deltagere er bekymrede over, hvordan det står 

til med respekten for EU's værdier og 

retsstatsprincippet i EU (se eksempel på idé og idé), 

hvoraf nogle specifikt nævner navnlig Ungarn (se 

eksempel på idé) og Polen (se eksempel på idé og 

idé). En idé med stor tilslutning fremhæver, at 

demokrati og retsstatsforhold bør opretholdes af alle 

medlemsstaterne uden at anvende dobbeltstandarder 

(se idé).  

I lyset af disse opfattede trusler mod 

retsstatsprincippet foreslår bidragydere forskellige 

strategier for bekæmpelse af overtrædelser: i) at 

nedsætte tilskuddet til landene, ii) at fratage lande 

deres stemmeret i Rådet (se eksempel på idé), iii) at 

anvende budgetbeskyttelsesmekanismer knyttet til 

retsstatsprincippet (se idé), iv) at revidere artikel 7 for 

at gøre det lettere at sanktionere regeringer, der 

tilsidesætter EU-værdier (se idé), v) at indføre en 

mekanisme, hvorved medlemsstater kan ekskluderes, 

hvis de krænker den demokratiske retsstat (se idé), og 

vi) at indsætte et overvågningsorgan såsom Den 

Europæiske Unions Domstol til at beskytte 

demokratiet og retsstatsprincippet i EU (se idé). 

En række idéer til sikring af retsstatsprincippet ved 

siden af andre EU-værdier fremsættes også. Nogle af 

dem foreslår at støtte civilsamfundsorganisationer 

som et middel til at styrke og opretholde den 

demokratiske retsstat (se idé og idé). Én bidragyder 

har fremført en beslægtet idé om at gennemføre en 

EU-civilsamfundsstrategi, så 

civilsamfundsorganisationer kan arbejde frit og 

bidrage til at værne om de europæiske værdier (se 

idé). 

Ikke desto mindre opfordrer den mest udbredte idé til 

en afskaffelse af reglen om enstemmighed for at sikre, 

at medlemsstater, der ikke efterlever 

retsstatsprincippet, ikke kan blokere for 

beslutningsprocessen i EU (se eksempel på idé).  

Beskyttelse af presse- og mediefriheden betragtes 

som relateret til beskyttelse af retsstatsprincippet og 

EU's værdier i forlængelse heraf. Dette var emnet for 

en deltagerorienteret workshop, og behovet for at øge 

gennemsigtigheden med henblik på mediepluralisme 

og sikre større beskyttelse af journalister var centrale 

resultater (se arrangement). Øget gennemsigtighed 

og større inddragelse af borgerne i EU's 

beslutningsproces støttes også (se idé).  

Mens størstedelen af idéer peger på problemer 

vedrørende krænkelser af retsstatsprincippet, har en 

anden række idéer et andet perspektiv, hvor det er EU, 

der griber ind i medlemsstaters forfatninger på en 

autoritær måde (se eksempel på idé). Der forekommer 

nogle opfordringer på platformen til at genoverveje 

EU-Domstolens kompetence for at undgå konflikter 

med nationale forfatningsmæssige beføjelser (se 

eksempel på idé og arrangement). Én deltager er for 

eksempel af den opfattelse, at så længe 

folkesuveræniteten respekteres, hersker demokratiet 
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(se idé). Andre gør tilsvarende gældende, at 

vetoretten håndhæves som et politisk redskab, der er 

tildelt i traktaterne, og at det er op til medlemsstaterne 

at forsvare grænserne og bevare den kristne religion 

og kultur og et homogent samfund (se idé). 

 

Sikkerhed 

Spørgsmålet om sikkerhed drøftes i stor udstrækning 

inden for andre emner som f.eks. EU i verden, og det 

forekommer derfor mindre hyppigt som tema inden for 

emnet Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 

sikkerhed. Ikke desto mindre er en af mest 

kommenterede idéer i øjeblikket inden for dette emne 

et forslag om at oprette en EU-hær (se idé) for bedre 

at beskytte medlemsstaterne mod fjendtlige 

udenlandske aktører (se eksempel på arrangement). 

Desuden fremfører deltagere, at centralisering af EU's 

sikkerhed vil være gavnlig både af 

omkostningshensyn og i betragtning af de nationale 

hæres faldende betydning i Europa, fordi EU-borgerne 

i mindre grad ønsker at forsvare deres eget land (se 

idé). I afsnittene med bemærkninger har andre 

deltagere imidlertid sat spørgsmålstegn ved dette 

forslag, idet de hovedsagelig har fremsat 

bemærkninger om de politiske konsekvenser og 

forholdet mellem EU's forsvar og det nationale forsvar. 

Derfor slår en deltager til lyd for, at de nationale hære 

integreres og bliver interoperable (se idé).  

Bidragydere drøfter endvidere udenrigspolitikkens 

fremtid, og hvordan den kan ændres for at sikre, at 

Europa spiller en international rolle (se arrangement), 

og opfordrer også EU til at genoverveje sine prioriteter 

med hensyn til sikkerhedsmål på baggrund af 

problemer lige fra migrationskrisen til Afghanistan og 

truslen fra Kina i Asien og Stillehavsområdet (se idé). 

I betragtning af de ikketraditionelle militaristiske 

udfordringer, som der sikres imod, såsom terrorisme, 

kriminelle organisationers aktiviteter og ureguleret 

indvandring, fremfører en deltager, at disse 

udfordringer ikke kan løses udelukkende gennem 

traditionelle militære strategier, da de kræver 

sikkerhedsforanstaltninger, der etableres gennem 

diplomati, mægling og samfundsmæssig samhørighed 

(se idé). Energisikkerhed (se idé) og målet om at 

mindske afhængigheden for at styrke Den 

Europæiske Unions geopolitiske forsvarskapacitet er 

et vigtigt eksempel (se idé). I debatterne på platformen 

så man også, hvordan pacifister, som gik ind for 

defensive strategier, stod side om side med deltagere, 

der argumenterede for nødvendigheden af 

militariseret sikkerhed over for supermagter som Kina 

og Rusland (se idé). Nogle deltagere er af den 

opfattelse, at EU ikke bør beskæftige sig med 

forsvarsanliggender, og at det er bedre for 

medlemsstaterne at forsvare sig med støtte fra NATO 

(se idé).  

Mange på platformen er bekymrede over sikkerheden 

med hensyn til Rusland, såsom 

desinformationstruslen og Ruslands indflydelse på og 

påvirkning af europæiske lande (se idé og 

arrangement), og mener, at det er nødvendigt at 

udforme fælles politikker (se idé).  

Nogle bidragydere, som drøfter den indre sikkerhed i 

EU, gør opmærksom på behovet for at bekæmpe 

forskellige typer trusler såsom cyberangreb gennem 

øget koordination inden for cybersikkerhed (se idé) og 

de mange forskellige former for terrorisme gennem 

koordinerede terrorbekæmpelsesprogrammer (se 

eksempel på arrangement). Derudover fremhæver 

bidragyderne betydningen af at forebygge 

radikalisering og polarisering i de europæiske 

samfund, for eksempel ved at oprette et netværk til 

bevidstgørelse omkring radikalisering, der skal 

udveksle bedste praksis (se idé og idé). 

Der foreslås også EU-koordination for politistyrkerne 

for at sikre lighed og ensartet arbejde i 

medlemsstaterne (se idé). I denne forbindelse har 

deltagere foreslået, at der indføres et 

Erasmusprogram for militær og politi for at konsolidere 

loyaliteten over for EU og lette udveksling af god 

praksis (se idé og idé). Lignende idéer drøftes også 

under emnet EU i verden. 

Som en sidste gruppe idéer er der flere opfordringer 

på platformen om at lette retsforfølgelse og 

retshåndhævelse på tværs af nationale grænser (se 

eksempel på idé og idé), for eksempel ved at vedtage 

en fælles straffelov (se idé). I lyset af den frie 

bevægelighed inden for EU anbefaler nogle borgere, 

at der oprettes et europæisk agentur til styrkelse af 
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samarbejdet mellem medlemsstaterne om 

bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet 

(se idé og idé). Én deltager bemærker endvidere, at 

ulovligt våbensalg udgør en fare (se idé). En styrkelse 

af Europol, det allerede eksisterende europæiske 

agentur, der har til formål at bekæmpe international 

kriminalitet og terrorisme, fremhæves også af nogle 

deltagere (se idé). 

 

 

EU's værdier 

Betydningen af og det centrale i at opretholde 

europæiske værdier gentages ofte på platformen (se 

eksempel på idé). En gruppe idéer på platformen 

omhandler, hvad det betyder at være europæer, og 

hvilke værdier EU bør stå for og fremme (se idé og 

arrangement). Især nævner flere borgere, at det er 

principperne om blandt andet menneskelig 

værdighed, frihed, lighed, demokrati, retsstatsforhold, 

menneskerettigheder, pluralisme, retfærdighed, 

solidaritet (se arrangement) og ligestilling mellem 

kønnene, som udgør Den Europæiske Unions 

værdisystem, og som efter deres mening bør være 

retningsgivende for dens politikker. Ét forslag, der fik 

meget stor tilslutning, går således ud på at indføre en 

gennemgangsmekanisme vedrørende demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU 

(se idé). Der er også borgere, som nævner de fælles 

rødder samt heterogene særtræk, der kendetegner de 

enkelte medlemsstater (se eksempel på idé og idé). 

Nogle bidragydere drøfter også behovet for en 

europæisk forfatning for klart at definere et sæt 

grundlæggende europæiske værdier, der skal 

respekteres i EU (se eksempel på idé).  

En række drøftelser har fokus på religionens og de 

religiøse værdiers plads i Europa med drøftelser om 

de kristne værdiers rolle og behovet for at beskytte 

dem (se idé og arrangement), men opfordrer også til 

at respektere den kulturelle og religiøse 

mangfoldighed i Europa (se idé). Med henvisning til 

kristendommen blev det ved et arrangement 

undersøgt, hvordan de østeuropæiske lande forener 

offentlige religiøse tilkendegivelser med tolerance 

over for andre religioner og trosretninger (se 

arrangement). Religion og dens relevans i dagens 

Europæiske Union blev drøftet på et tværreligiøst 

møde i Dublin (se arrangement). I samme forbindelse 

fremfører deltagere, at stadig mere konfliktskabende 

etiske spørgsmål bør behandles gennem 

interreligiøse dialoger og interkulturelle perspektiver 

(se eksempel på idé).  

Nylige indlæg har også rejst spørgsmålet om 

antisemitisme som en stor trussel mod de jødiske 

borgere i mange lande, som har oplevet en stigning i 

angreb og vold (se idé). 

 

Lobbyvirksomhed 
og korruption 

Som det er tilfældet med emnet "Europæisk 

demokrati" har nogle bidragydere fokuseret på 

spørgsmål vedrørende lobbyisme og korruption. Der 

er forslag om at forbedre reguleringen og 

gennemsigtigheden i forbindelse med private 

interessers lobbyisme (se idé) og begrænse dens 

indflydelse på EU's politik (se eksempel på idé). Andre 

deltagere har drøftet, hvordan man kan tackle 

korruption i EU-institutionerne, anvendelsen af EU-

midler og beskyttelsen af whistleblowere (se eksempel 

på idé). Én deltager har foreslået, at der indføres en 

sandheds- og forsoningskommission, som skal 

behandle EU-tjenestemænds påståede overtrædelser 

af EU-traktaterne (se idé). 

Ud over at bekæmpe korruption i EU-institutionerne er 

der nogle opfordringer til EU om at kontrollere de 

nationale offentlige forvaltningers upartiskhed for at 

modvirke favorisering og vilkårlighed (se idé og 

arrangement) eller for at bekæmpe retslig korruption 

(se idé). Bidragydere anmoder EU om at gribe ind over 

for skatteundgåelse og korruption i medlemsstaterne 

(se eksempel på idé). Desuden har nogle bidragydere 

udtrykt harme over, at de ikke er i stand til at få en 

retfærdig rettergang (se idé). 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
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Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

Nye idéer drøftede i stigende grad spørgsmål om 

sikkerhed og grænsebeskyttelse. Spørgsmålet om 

forsvar blev drøftet ikke blot med henblik på at 

skabe en europæisk hær (se eksempel på idé), men 

også i forbindelse med den russiske invasion i 

Ukraine, og der var mange opfordringer til at styrke 

Europas demokratiske værdier (se idé) og støtte 

Ukraine. Således slog nogle deltagere til lyd for en 

udvidelse af EU's forsvarssystem (se eksempel på 

idé). Ukraines EU-medlemskab blev også drøftet 

(se idé). 

Ud over dette dækkede bidragene temaer og 

undertemaer, der blev rejst i den seneste 

offentliggjorte rapport. 

LGBTIQ-rettigheder (se eksempel på en idé), 

ligestilling mellem kønnene (se eksempel på en 

idé), diskrimination af handicappede (se idé) og 

mindretal (se arrangement) blev ofte nævnt i de 

idéer, der blev fremlagt på platformen, sammen 

med EU's værdier (se eksempel på en idé).  

Under temaet rettigheder og borgerlige 

frihedsrettigheder opfordrede nogle deltagere til 

større respekt for ytringsfriheden med et forslag om 

at fremme uafhængig mediedækning (se eksempel 

på idé). Et andet bidrag slog til lyd for større frihed 

til at bære våben (se idé).  

Med hensyn til sociale rettigheder blev emnet 

demografi også drøftet, og der blev opfordret til at 

indføre politikker til bedre at støtte familier (se idé). 

En idé understregede også behovet for at udvikle 

effektive politikker til bekæmpelse af hjemløshed 

(se idé). 

Emnerne retfærdighed og retshåndhævelse (se 

eksempel på idé) blev i vid udstrækning drøftet. 

Med hensyn til retfærdighed drøftede deltagerne 

spørgsmål vedrørende skatteunddragelse og social 

dumping (se idé) samt dårligt retssystemer og 

avancerede forslag, der tager sigte på at integrere 

de europæiske retssystemer, herunder muligheden 

for at afsone en straf i et andet EU-land (se idé).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308098
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Figur 17 – Mindmap over emnet "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed", del 1 
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Figur 18 – Mindmap over emnet "Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed", del 2 
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Emnet "Digital omstilling" har genereret 1 072 idéer, 

1 184 bemærkninger og 390 arrangementer, dvs. i alt 

2 646 bidrag. Bidragene understreger generelt 

behovet for digital omstilling med hensyn til fremtidens 

økonomi, samarbejde, sundhed og andre områder af 

tilværelsen. De har imidlertid også fremhævet 

adskillige udfordringer i forbindelse med den digitale 

omstilling, såsom etiske overvejelser, den voksende 

digitale kløft, mangler i databeskyttelsesforordningen 

og cybertrusler. I forbindelse hermed har bidragyderne 

i form af de hyppigst forekommende temaer udtrykt 

behovet for ikke blot at investere i digital uddannelse 

og fremme digitale færdigheder, men også for at 

investere i digital innovation og bevæge sig i retning af 

et digitalt suverænt Europa. De forskellige idéer kan 

grupperes efter følgende temaer: 

 

 Uddannelse: digitale færdigheder 

 Digital suverænitet og etik 

7. Digital omstilling  
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 Samlet digitalisering af samfundet 

 Europæiske digitale værktøjer: 

digitalisering af offentlige tjenester 

 Digitale data 

 Cybersikkerhed 

 Digitale rettigheder og inklusion 

 Forurening, bæredygtighed og holdbarhed 

 Digitalisering af økonomien 

 Digital sundhed 

 

 

 

Arrangementer 

De seneste arrangementer, der blev afholdt under 

emnet digital omstilling, afspejlede debatten om 

skabelsen af en retfærdig og afbalanceret digital 

omstilling i EU. Ved et arrangement i Sverige 

drøftede gymnasieelever manglen på moderne 

elektronisk udstyr i skolerne, den ringe forståelse af 

nye teknologier blandt ældre og behovet for 

højhastighedsinternetforbindelser overalt i EU (se 

arrangement). 

En workshop i den ungarske by Pécs, arrangeret af 

det lokale universitet, drøftede de etiske dilemmaer 

i forbindelse med regulering og anvendelse af 

kunstig intelligens. Workshoppen bestod af et 

indledende brainstormingmøde efterfulgt af en 

præsentation af idéer og deres efterfølgende 

omsætning til mere konkrete forslag (se 

arrangement). 

Der blev afholdt en begivenhed om den digitale kløft 

i den franske region Bretagne (se arrangement), 

mens emnet den russiske invasion af Ukraine var et 

centralt omdrejningspunkt i en diskussion om 

europæisk digital suverænitet, der fandt sted i den 

franske by Agen under titlen "Digital: de værste og 

de bedste verdener” (se arrangement). 

Uddannelse: 
digitale færdigheder 

En af de hyppigst tilbagevendende grupper af idéer på 

platformen under emnet digital omstilling vedrører 

behovet for at give EU-borgerne de nødvendige 

færdigheder og redskaber til at vokse og få succes i 

en stadig mere digital verden. En række idéer på 

platformen anbefaler en omfattende EU-dækkende 

indsats for digitale færdigheder i alle EU-lande, da 

udvikling og fremme af digitale færdigheder betragtes 

som en topprioritet for økonomien (se eksempel på 

idé). Deltagerne ser især et behov for at udvikle 

digitale færdigheder hos unge i alle EU's 

medlemsstater for at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed (se eksempel på idé). 

Forbedringen af de digitale færdigheder og skabelsen 

af kapacitet til at navigere i det digitaliserede samfund 

anses ikke kun for at have økonomiske fordele, men i 

stigende grad også for at være en forudsætning for at 

sikre bredere adgang til uddannelse, kultur og vigtige 

offentlige tjenester (se eksempel på idé). Det foreslås 

at begynde på folkeskoleniveau og fortsætte gennem 

hele skolegangen (se eksempel på idé og 

arrangement), herunder blandt ældre (se eksempel på 

arrangement, eksempel på idé). Én bidragyder 

henviser til EU's dagsorden for færdigheder og 

handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027 og 

ønsker den gennemført hurtigere med hensyn til 

digitale færdigheder, navnlig i lyset af covid-19-

pandemien (se idé). Ud over uddannelse i digitale 

færdigheder opfordres der til uddannelse i farerne ved 

internettet, såsom deepfake-videoer, og undervisning 

i metoder til at forebygge onlinesvindel (se eksempel 

på idé). Nogle bidragydere mener, at der er behov for 

EU-lovgivning om digital uddannelse for at beskytte 

mindreårige i det virtuelle rum og sørge for uddannelse 

af høj kvalitet (se idé). 

Et tema, der også blev drøftet under emnet 

uddannelse, kultur, ungdom og idræt, nemlig e-læring 

i forbindelse med sundhedskrisen, har været et 

tilbagevendende tema blandt bidragene med en fælles 

opfordring til øgede investeringer og bestræbelser på 

at fremme digitaliseringen af uddannelse (se 

eksempel på idé). Ud over hardwareinfrastrukturen 

foreslår bidragyderne at oprette en fælles europæisk 

fjernlæringsplatform (se eksempel på idé og idé, 

udvikle virtuelle og immersive pædagogiske værktøjer 

(se idé) eller en fælles webportal for digitale 

onlinecertifikater (se eksempel på idé). I den 

forbindelse foreslår bidragyderne ligeledes, at der 

gøres mere for at fremme videnskabelige karrierer (se 

eksempel på idé og arrangement), og at der udvikles 
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videnskabelige forskningsprogrammer for unge 

studerende og investeres i det digitale område og 

innovation (se idé). 

 

Digital 

suverænitet  
og etik 

Emnet digital suverænitet forekommer mange gange, 

og flere idéer til at investere i open source-software 

har modtaget et stort antal anbefalinger. De idéer, der 

fremlægges på platformen til fremme af digital 

suverænitet, fokuserer på Europas strategiske 

uafhængighed med hensyn til hardware, software og 

sociale medieplatforme med flere opfordringer til at 

styrke og øge softwarens modstandsdygtighed og 

uafhængighed samt investeringerne i innovation (se 

eksempel på idé og idé). En række idéer opfordrer til 

investeringer i europæisk open source-software for at 

fremme ligestilling og øget samarbejde mellem 

medlemsstaterne (se eksempel på hyppigt anbefalet 

idé), men også for at opnå større digital autonomi (se 

eksempel på idé). Et undertema af idéer går ud på at 

fremme EU's digitale udvikling og produktion og 

iværksætte tiltag vedrørende webindustriens 

monopoler (se eksempel på idé og idé) i forhold til 

andre aktører som USA og Kina. Som ved andre 

emner slår bidragyderne til lyd for idéen om, at Europa 

ejer og styrer digitale medieplatforme, f.eks. en 

europæisk streamingplatform (se eksempel på idé).  I 

den forbindelse drøfter en bidragyder behovet for, at 

forordningen om digitale tjenester og forordningen om 

digitale markeder gør mere for at begrænse det 

overherredømme, som digitale giganter fra lande uden 

for EU har. For at stimulere EU's digitale suverænitet 

opfordrer bidragyderen til at tilskynde til innovation ved 

bl.a. at investere i europæiske startup-virksomheder 

med stort potentiale og en "sovereign cloud" (se idé). 

Denne opfordring til strategisk autonomi for Den 

Europæiske Union på det digitale område og en 

europæisk digitaliseringsmodel er også en af de idéer, 

som fremsættes i et program og forum for 

civilsamfundets deltagelse, der organiseres af 

Germany-Italy-Europe Observatory (se arrangement).  

Ud over suverænitet med hensyn til digital software 

gør andre bidragydere specifikt opmærksom på 

behovet for, at EU opnår suverænitet med hensyn til 

hardware (se arrangement). En af idéerne, der 

modtog flest anbefalinger, går f.eks. ud på at udvikle 

og fremme Europas egen chipproduktion (se idé), og 

en anden idé omhandler specifikt afhængigheden af 

specialmetaller (se idé). En bidragyder omtaler en 

statsejet grøn europæisk smartphone, der er helt 

fremstillet i EU (se idé). 

Kernen i opfordringerne til digital suverænitet er 

behovet for at investere i innovation og forskning, idet 

flere nævner europæiske digitale 

innovationsknudepunkter (se eksempel på idé). For at 

digital suverænitet og bæredygtighed kan blive en 

central del af en europæisk digital politik, foreslår en 

bidragyder, at EU-finansiering knyttes tæt sammen 

med digitale, bæredygtige omstillingsprojekter og 

europæiske digitale frihandelsområder (se idé).  

En anden række idéer lægger stor vægt på det etiske 

aspekt. Specifikt ønsker bidragyderne at styrke EU's 

digitale suverænitet og bringe den i fuld 

overensstemmelse med europæiske værdier, 

standarder, gennemsigtighed og etik (se eksempel på 

idé). Flere bidragydere nævner, at EU skal gå forrest, 

når det gælder digitalisering, også hvad angår 

videnskabelig og teknologisk lovgivning (se idé). 

Desuden slår den idé, der modtog flest anbefalinger i 

dette emne, til lyd for retfærdig digitalisering på 

grundlag af menneskerettighederne, herunder 

arbejdstagerrettigheder og fagforeningsrettigheder 

(se idé), med en opfordring til at beskytte 

ytringsfriheden med foranstaltninger mod former for 

hadefuld tale og spredning af falske nyheder (se 

arrangement).  

 

Samlet 
digitalisering af 

samfundet 

Det overordnede fokus i bidragene til emnet digital 

omstilling er den øgede digitalisering af en række 

områder af EU's samfund, der går hånd i hånd med 
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den nødvendige innovationsindsats. I den forbindelse 

henviser bidragyderne til det digitale årti og opfordrer 

til en fremskyndelse og nøje overvågning af 

medlemsstaternes fremskridt (se eksempel på idé). 

En række deltagere foreslår desuden en digital 

omstilling med idéer til digitalisering af EU's offentlige 

transport med et fælles elektronisk transportkort (se 

idé). Andre taler om digitalisering inden for landbruget 

(se eksempel på arrangement), retsvæsenet i EU (se 

eksempel på arrangement) eller i indsatsen for at opnå 

en bæredygtig og grønnere økonomi (se eksempel på 

arrangement). 

Et undertema vedrører digital afstemning, hvor en 

række bidragydere på platformen påpeger fordelene 

ved elektronisk afstemning og elektroniske signaturer 

(se idé), særlig i forbindelse med pandemien (se 

eksempel på idé). Dette spørgsmål blev drøftet med 

hensyn til effektivitet, sikkerhed og innovation og ikke 

med henblik på at styrke demokratiet. Der er dog nogle 

modsatrettede synspunkter i bemærkningerne, som 

peger på en række ulemper ved elektronisk 

afstemning. Nogle bidragydere foreslår at anvende 

blockchainteknologi, eller at Europa opretter sit eget 

højkrypterede mailingsystem som en mulig måde til at 

garantere sikkerheden i forbindelse med digital 

afstemning i EU. 

Når det gælder digital innovation specifikt, slår de 

idéer, der er fremsat på platformen vedrørende digital 

vækst, først og fremmest til lyd for at øge EU's rolle i 

videreudviklingen af værktøjer baseret på kunstig 

intelligens (AI). En opfordring til en samordnet 

samarbejdsindsats angives i en idé om en europæisk 

AI-forskningsinstans (se idé). For nogle bidragydere er 

kunstig intelligens en vigtig komponent til at fremme 

økonomisk vækst og velstand i EU (se eksempel på 

idé). 

En hyppig opfordring handler om øget planlægning og 

regulering med hensyn til de nuværende AI-

muligheder og algoritmiske beslutningssystemer for at 

mindske risiciene og og gøre dem sikrere og mere 

tilgængelige (se eksempel på idé, se eksempel på 

arrangement). Det nævnes, at der er behov for 

lovgivningsmæssige tiltag for at mindske risiciene ved 

AI-teknologier (se eksempel på arrangement) og for at 

respektere de grundlæggende rettigheder. Et 

eksempel på sidstnævnte er opfordringen til at lave en 

fortegnelse over forbudte anvendelser af kunstig 

intelligens som f.eks. algoritmisk arbejdstagertilsyn 

(se arrangement). En hyppigt anbefalet idé inden for 

dette tema vedrører en etisk kunstig intelligens og 

foreslår lovgivning, der skal begrænse risiciene ved 

kunstig intelligens, regulere anvendelsen af data og 

undgå uligheder (se idé). 

Ikke desto mindre peger nogle bidragydere på 

fordelene ved kunstig intelligens, f.eks. for den 

offentlige sektor eller akut lægehjælp (se eksempel på 

idé). Andre bidragydere er dog mere tøvende og 

fremhæver den fremtidige risiko for at skabe kunstig 

intelligens, der er den menneskelige hjerne overlegen 

(se eksempel på idé). 

En anden idé, der har fået mange anbefalinger, 

vedrører behovet for at sikre adgang til store 

crowdfundingplatforme fra alle medlemsstater (se 

idé). 

Nogle idéer omhandler også de (potentielle) ulemper 

ved digitaliseringen af samfundet, f.eks. udelukkelse 

af mindre digitalt bevidste personer, miljøpres, 

dehumanisering, robotisering og øget overvågning af 

og tilsyn med den enkelte (se eksempel på idé og idé). 

Bidragyderne ønsker, at disse negative konsekvenser 

af digitaliseringen undersøges. I den forbindelse 

ønsker nogle bidrag, at lovgivningen ajourføres i lyset 

af den stigende digitalisering af samfundet (se 

eksempel på idé). 

 

Europæiske 

digitale 
redskaber: 

digitalisering af den 

offentlige sektor 

En række bidragydere foreslår digitalisering af 

forvaltningen og den offentlige sektor i EU for at 

muliggøre interoperabilitet og e-forvaltning (se 

eksempel på idé og idé samt arrangement). Borgerne 

foreslår en række specifikke teknologiske og digitale 

værktøjer for de europæiske borgere. Undertemaet 

om en digital forening af EU blev drøftet bredt (se idé) 
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med en opfordring til øget harmonisering på 

europæisk plan gennem vedtagelsen af fælles digitale 

værktøjer: bl.a. et europæisk socialt netværk dedikeret 

til offentlig meningstilkendegivelse (se idé), f.eks. ved 

at skabe en ramme, der kan hjælpe alle EU-lande med 

at samarbejde om IT-projekter. Denne idé er blevet 

videreudviklet med en række forslag til altomfattende 

digitale portaler til inddragelse af borgere og 

opfyldelse af identifikationsbehov i dagligdagen (se 

idé). 

En lang række idéer vedrører skabelsen af digitalt 

medborgerskab med forslag om identifikation i hele 

Europa ved hjælp af et digitalt ID (se eksempel på idé 

og idé) eller højsikrede (EU-) identifikationssystemer, 

f.eks. baseret på en fingeraftrykskode (se eksempel 

på idé). Bidragyderne foreslår ligeledes en europæisk 

digital tegnebog, hvor alle papirdokumenter erstattes 

af digitale dokumenter (se idé). 

En anden kategori af bidragydere fokuserer på 

europæiske e-tjenester: f.eks. en europæisk 

identitetsudbyder af enkeltlogin (SSO), der giver 

adgang til offentlige tjenester (se idé), harmonisering 

af standarder og oprettelse af en fælles 

autentifikationskonto på europæisk plan (se idé). Der 

er ligeledes et forslag om at indføre et "digitalt 

grænseoverskridende EU-tjenesteydelseskort" for at 

forenkle adgangen til offentlige tjenester og 

beredskabstjenester for borgere, der bor i 

grænseregioner (se idé). Udviklingen af digitale 

værktøjer og tjenester, f.eks. en digital EU-identitet, 

oprettelsen af en europæisk app eller indførelsen af et 

digitalt europæisk pas, blev også drøftet på forskellige 

arrangementer (se eksempel på arrangement). 

 

Digitale data 

Med hensyn til temaet digitale data fremhæver 

bidragyderne de hidtidige fremskridt og nævner, at EU 

er førende inden for beskyttelse af privatpersoner i den 

digitale verden. Alligevel er der forslag om yderligere 

forbedringer på dette område (se eksempel på 

arrangement, se eksempel på idé). Forslagene 

fokuserer bl.a. på at ændre 

databeskyttelseslovgivningen for at gøre det lettere at 

afvise onlineindsamling af personoplysninger (se 

eksempel på idé). Et andet bidrag kræver klarere 

regler, når det drejer sig om 

databeskyttelsesforordningen og medarbejdernes 

oplysninger (se idé). Samtidig efterlyser flere bidrag 

en mere forståelig lovgivning, uden at brugerne 

belemres med konstante anmodninger om samtykke 

(se eksempel på idé). Forslagene omfatter en 

yderligere udvidelse af databeskyttelsesforordningen 

og en udvikling hen imod øget dataautonomi for EU-

borgerne (se eksempel på idé). 

Flere bidragydere mener, at geografisk blokering bør 

begrænses eller forbydes (se eksempel på idé), at 

databeskyttelsessystemer bør harmoniseres på tværs 

af EU, og at der bør indføres en personlig sky til hver 

EU-borger (se idé).  

 

Cybersikkerhed 

Generelt er der en tilbagevendende opfordring til at 

samarbejde på europæisk plan om infrastruktur, viden 

og menneskelige ressourcer for at øge 

cybersikkerheden i EU (se eksempel på idé og idé). 

En række idéer foreslår at styrke beskyttelsen mod 

cyberkriminalitet ved først og fremmest at øge 

netsikkerheden, hvilket for mange bidragydere går 

hånd i hånd med øget digital suverænitet (se 

eksempel på idé). Desuden bør datasystemernes 

gennemsigtighed og ansvarlighed forbedres (se 

eksempel på idé). Som led i et forslag med fem søjler, 

der bygger på ENISA's anbefalinger vedrørende risici 

ved udstyr, der er forbundet med tingenes internet 

(IoT), foreslår bidragyderne, at der oprettes et EU-

mærke for ethvert IoT-produkt, der sikrer, at udstyret 

opfylder minimumskravene til internetsikkerhed og -

ydeevne, kombineret med producentens revisions- og 

kontrolbestemmelser for tredjepartssoftware (se idé). 

Der foreslås ligeledes en form for inspektion — ved 

hjælp af en europæisk myndighed for 

netsikkerhedsinspektion — for at sikre, at 

applikationerne er sikre (se idé). 

Cyberterrorisme drøftes ligeledes, og der er flere 

forslag om en centraliseret EU-tilgang til at forsvare 
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EU, dets borgere og virksomheder i tilfælde af 

onlinetrusler (se eksempel på idé). Forslagene 

spænder fra en europæisk cyberhær (se idé) til at 

udvide ENISA-agenturets anvendelsesområde til et 

europæisk cyberforsvarscenter (se idé). Nogle 

bidragydere ser en rolle for EU med hensyn til at lede 

vejen for en global cybersikkerhedstraktat baseret på 

eksemplet med Budapestkonventionen fra 2001 (se 

idé). 

Ud over forsvarsstrategier er der flere forslag om 

lovgivningsmæssige tiltag, som f.eks. slår til lyd for 

indførelse af EU-dækkende lovgivning for at beskytte 

privatlivets fred (se idé). En række bidrag understreger 

ligeledes behovet for at indføre regulering af sociale 

medieplatforme for at bekæmpe desinformation, 

falske nyheder og opnå datasuverænitet (se eksempel 

på idé). En sådan regulering kunne være digitale 

netværksidentifikationsprotokoller, der er verificeret af 

en europæisk myndighed for at undgå injurier, digital 

mobning eller videregivelse af falske oplysninger (se 

idé). En bidragyder foreslår en rolle for Den 

Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) med hensyn 

til at styrke den europæiske indsats mod 

cyberkriminalitet og foreslår, at dens kompetence 

udvides til at omfatte grænseoverskridende 

cyberkriminalitet (se idé).  

Desuden er der et ønske om øget 

forbrugerbeskyttelse i onlinemiljøer (se eksempel på 

idé), f.eks. ved i fremtiden at gøre det lettere for 

forbrugerne at fortryde køb. 

Digitale 
rettigheder og 

inklusion 

Der er ifølge bidragyderne en række udfordringer i 

forbindelse med et stadig mere digitalt samfund. En 

bekymring, der fremgår af bidragene, er den digitale 

kløft, som påvirker udsatte grupper. Der var f.eks. en 

onlinedebat, hvor man drøftede den øgede 

digitalisering af samfundet og som følge heraf den 

stigende udelukkelse af visse befolkningsgrupper, 

taberne ved digitalisering (se arrangement). 

Bidragyderne understreger derfor, at der er behov for 

at sikre fri og inklusiv adgang til det digitale miljø og 

digitalt indhold, f.eks. med krav om tilgængelige og 

økonomisk overkommelige digitale tjenester og 

apparater (se eksempel på idé og idé). Andre foreslår, 

at digital adgang bør anerkendes som et 

grundlæggende behov ved at sikre systemisk 

finansiering på europæisk eller nationalt plan til 

levering af digitale tjenester (se eksempel på idé og 

idé). Som tidligere nævnt er der flere idéer om at 

styrke niveauet af digitale færdigheder og uddannelse 

hos unge og ældre befolkningsgrupper for at fremme 

den digitale samhørighed (se eksempel på idé og 

arrangement). En bidragyder foreslår, at der indføres 

en overvågningsmekanisme, som kan medvirke til at 

sikre retfærdig og lige digitalisering og tilegnelse af 

digitale færdigheder (se idé). 

En anden væsentlig række idéer fremhæver mere 

specifikt den digitale ulighed mellem byområder og 

landdistrikter: forbedring af digital konnektivitet og 

adgang til vigtige offentlige og private tjenester er 

nogle af de mest drøftede forslag under dette tema (se 

arrangementet). 

Med hensyn til digitale rettigheder ønsker nogle 

bidragydere en begrænsning eller reduktion af 

reklamer på digitale mediekanaler (se eksempel på 

idé), mens andre af hensyn til informationsfriheden 

ønsker, at betalingssystemer (paywalls) afskaffes, og 

at information stilles frit til rådighed uden betaling (se 

idé). 

Et bidrag opfordrer til en kønssensitiv tilgang til 

digitalisering med forslag om en retlig ramme til 

bekæmpelse af digital vold og en opfordring til at 

fremme kønsvenligt digitalt design (se idé). Desuden 

nævner bidragyderne, at kvinders iværksætteri og 

digitale færdigheder bør fremmes (se arrangement). 

Opfordringen til øget ligestilling mellem kønnene inden 

for teknologi blev også drøftet på YEP-workshoppen 

(se arrangement). 
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Forurening, 
bæredygtighed og  

 holdbarhed 

I flere tilfælde forbinder bidragyderne digitaliseringen 

med et mere bæredygtigt samfund. For at fremme 

lokalt forbrug og en cirkulær økonomi er der f.eks. en 

opfordring til at indføre et digitalt produktpas, der er 

tilgængeligt via QR-koder med oplysninger om 

produktets oprindelse, sammensætning, 

miljøpåvirkning, genanvendelse og 

sluthåndtering (se idé). 

Der er dog en hage, da digitalisering også 

bidrager til bl.a. forurening. For at imødegå dette 

opfordrer bidragyderne til en bæredygtig digitalisering 

med øget forskning i digitaliseringens miljøpåvirkning 

og til at informere forbrugerne om digitale produkters 

miljøpåvirkning (se eksempel på idé og arrangement). 

Forslag til bæredygtig produktion med f.eks. en 

opfordring til at gøre datacentrene grønnere med grøn 

energi (se idé) eller til at fremstille nye produkter med 

genanvendt elektronisk affald eller andre bæredygtige 

alternativer (se eksempel på idé og idé). En anden 

række idéer drejer sig om digitalt affald og opfordrer 

f.eks. til at udvide produktgarantien for digitale varer 

(se idé). Desuden lægges der vægt på holdbart, 

reparerbart samt retfærdigt og etisk produceret digitalt 

udstyr, hvilket f.eks. kan fremmes med lavere afgifter 

(se idé). 

Nogle bidragydere fokuserer på, at bæredygtighed og 

tilgængelighed ikke kun bør omfatte digitalt udstyr, 

men også digitale infrastrukturer, og at der bør 

udvikles intelligente byer (se eksempel på idé). En 

anden kategori af idéer inden for dette område går ud 

på at fremme udviklingen af tilgængelige og 

bæredygtige teknologier ved at investere i lavteknologi 

(se idé). 

Digitalisering af 

økonomien 

I overensstemmelse med et tema, der også blev 

drøftet under emnet En stærkere økonomi, social 

retfærdighed og beskæftigelse, opfordrer en lang 

række idéer til, at man går over til en digital økonomi 

og et digitalt indre marked (se eksempel på idé). 

Bidragyderne har f.eks. drøftet gennemførelsen af en 

EU-blockchainplatform (se eksempel på idé og idé). 

Der er også en idé om et program for det digitale indre 

marked til fremme af e-handel samt metoder til at øge 

SMV'ers kapacitet til at anvende digitale værktøjer og 

avancerede teknologier (se idé). 

Andre bidragydere drøfter også kryptovalutaer med 

krav om, at regeringer indfører kryptovalutaer for at 

gavne og udvikle et digitalt og økonomisk aktivt 

samfund (se eksempel på idé), eller opfordrer til en 

europæisk kryptovaluta (se idé). Der er også 

modargumenter på platformen om, at kryptovalutaer 

bør reguleres eller forbydes (se eksempel på idé). 

Flere idéer slår desuden til lyd for indførelse af en 

digital euro som en sikker og bekvem betalingsmetode 

(se eksempel på idé). 

En anden gruppe idéer tilskynder til investeringer og 

styrkelse af det europæiske digitale markeds 

konkurrenceevne ved at fremme en 

digitaliseringsstrategi for små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er) (se eksempel på idé) og 

forbedre markedsvilkårene for oprettelsen af startup-

virksomheder inden for rammerne af europæiske 

digitale infrastrukturer (se idé). I den forbindelse 

drøfter en bidragyder en styrket digitalisering af 

økonomien med digitale indtægter, en forenkling af 

digitale transaktioner og netbank, så det bliver mere 

tilgængeligt via telefonen (se idé). 

 

Digital sundhed 

Under temaet digital sundhed foreslår en række idéer 

på platformen konkrete foranstaltninger til forbedring 

af borgernes sundhed i den digitale verden, såsom 

arbejdstagernes ret til at logge af fra arbejdet (se 

eksempel på idé), indførelse af en fridag fra sociale 

medier (se idé), mental sundhed (se eksempel på idé) 

eller fremme af unges digitale uddannelse for at 

understøtte en sund og bevidst brug af teknologi. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
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I den forbindelse opfordrer en bidragyder til øget 

regulering af computer- og videospil, navnlig spil rettet 

mod (og populære hos) børn, da nogle af dem kan 

medføre hasardspilsmønstre mv. (se idé). 

Under temaet sundhed var der også en opfordring til 

en integrering af den digitale sundhed i EU (se 

eksempel på idé) og til at indføre et digitalt europæisk 

sygesikringskort (se eksempel på idé). Der var mere 

detaljerede forslag om at oprette en fælles platform for 

elektronisk sundhedsforvaltning – hvilket ville være 

særlig interessant for de mange europæere, der 

benytter sig af mulighederne for mobilitet på tværs af 

grænserne (se eksempel på idé). Sidstnævnte idé er 

blevet udvidet til at omfatte indførelsen af elektroniske 

EU-certifikater (se eksempel på idé). I kommentarerne 

gives der dog ofte udtryk for bekymring med hensyn til 

privatlivets fred og databeskyttelse. Idéen om en 

europæisk digital sundhedsplatform drøftes mange 

gange i forbindelse med covid-19-vaccinationer og det 

grønne pas (se eksempel på idé). 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

De seneste idéer, der blev fremlagt under temaet 

digital omstilling, var i overensstemmelse med dem, 

der er fremhævet ovenfor. 

Betydningen af at sikre lige adgang til internettet 

overalt i Europa og sikre en demokratisk 

digitalisering var blandt de hyppigst fremsatte idéer. 

Uddannelse ses som en vigtig drivkraft for 

digitalisering (se eksempel på idé). Teknologisk 

innovation, der understøttes af EU-dækkende 

politikker inden for en effektiv europæisk 

institutionel og retlig ramme, ses generelt som et 

middel til at støtte en retfærdig og inklusiv 

digitalisering af det europæiske samfund (se 

eksempel på idé).  

Den ovenfor nævnte workshop i Ungarn om kunstig 

intelligens resulterede i en række forslag, f.eks. var 

muligheden for at udvide brugen af kunstig 

intelligens et andet tilbagevendende forslag (se 

idé), og oprettelsen af en juridisk og institutionel 

ramme til regulering af brugen af kunstig intelligens 

blev også nævnt (se idé). Et andet arrangement i 

Bulgarien drøftede ligeledes behovet for regulering 

(se idé). 

Ud over idéer til støtte for teknologisk innovation 

opfordrede en række bidrag til større 

onlinesikkerhed, navnlig med hensyn til indsamling 

og anvendelse af personoplysninger (se eksempel 

på idé). I den forbindelse blev emnet digital 

suverænitet drøftet for at sikre, at de europæiske 

værdier, især retten til privatlivets fred, overholdes 

(se idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/313006
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/284099
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307726
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/297401
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307794
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/314361
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Figur 19 — Mindmap over emnet "Digital omstilling", del 1 
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Figur 20 — Mindmap over emnet "Digital omstilling", del 2 
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Emnet "Europæisk demokrati" har genereret i alt 2 539 

idéer, 4 606 bemærkninger og 1 060 arrangementer 

på den digitale platform. De emner, der hyppigst 

drøftes, er valg til Europa-Parlamentet og 

omstrukturering af de europæiske institutioner (eller 

endda føderalisering af EU) efterfulgt af en lang række 

forslag om at øge borgernes deltagelse og viden om 

europæiske spørgsmål og om at fremme en fælles 

europæisk identitet. Generelt er udvekslingerne under 

dette emne konstruktive og fremadskuende, selv om 

nogle udvekslinger har udtrykt frygt for, at EU risikerer 

at bryde sammen på grund af spændinger, populisme 

og nationalisme. Samtidig med at der er en række 

overlapninger mellem de forskellige temaer og stort 

set sammenlignelige niveauer af engagement, har 

bidragene dækket følgende aspekter: 

 

 Valg til Europa-Parlamentet 

 Føderalisering af Den Europæiske Union 

 Borgerdeltagelse og -høringer 

 Institutionelle reformer 

 Fremme af en fælles europæisk identitet og et 

offentligt rum 

 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet 

 

 

 

 

 

8. Europæisk 
demokrati 
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Arrangementer 
Under dette emne blev mere end en tredjedel af det 

samlede antal arrangementer, der er afsluttet siden 

den 21. februar, afholdt i Italien. Et overvældende 

flertal af sådanne arrangementer drøftede emnet 

føderalisering af EU, f.eks. borgerforsamlingen i 

byen Pavia, med repræsentanter for 

civilsamfundsorganisationer, politiske partier, 

nonprofitsektoren og industrien (se arrangement).  

Andre arrangementer drøftede spørgsmål 

vedrørende europæisk demokrati set ud fra unges 

perspektiv. Under et sådant arrangement i byen 

Montpellier, Frankrig, fremsatte unge deltagere 

forskellige forslag til konkret forbedring af EU set ud 

fra unges perspektiv (se arrangement). Et 

informations- og kommunikationsarrangement, der 

blev afholdt i Rumænien, havde deltagelse af 

gymnasieelever, som blev introduceret, til de 

muligheder, som Next Generation EU-planen og 

onlineplatformen om konferencen om Europas 

fremtid giver (se arrangement). Der blev etableret 

en dialog mellem studerende, professorer og 

arrangører under arrangementet, hvor de 

studerende fokuserede på deres syn på EU og EU' 

fremtid, også i forhold til krigen i Ukraine. 

Der blev afholdt en forelæsning om 

menneskerettigheder og demokrati som grundlag 

for europæisk samarbejde i Sverige for et publikum 

bestående af migranter fra EU-lande og tredjelande 

(se arrangement). Under forelæsningen 

udvekslede deltagerne også oplysninger med 

talerne, især om vigtigheden af at stemme ved EU-

valg og blive informeret om, hvordan EU-borgere 

kan bidrage til EU. 

Et særligt fokus på journalistik og på, hvordan man 

indberetter EU-anliggender, var det centrale 

element i flere arrangementer, der blev afholdt i 

Kroatien. En debat med studerende fandt sted i 

Zagreb og fokuserede specifikt på spørgsmålet 

"Hvordan kan man øge interessen for at rapportere 

om EU blandt journaliststuderende?" (se 

arrangement). 

 Valg til Europa-

Parlamentet 

En gruppe idéer under emnet "Europæisk demokrati" 

vedrører ændringer af, hvordan der afholdes valg til 

Europa-Parlamentet, for derved at skabe et større 

borgerengagement i EU's demokratiske processer. En 

bredt anbefalet idé, der har tiltrukket forskellige 

reaktioner, vedrører oprettelsen af tværnationale 

valglister i hele EU (se idé). Det er også blevet 

foreslået at oprette en ny valgkreds for europæere, der 

bor i en anden medlemsstat, for at tilskynde 

kandidaterne til at fokusere på europæiske spørgsmål 

snarere end indenrigsspørgsmål (se idé). Andre idéer 

om valgreformer for at fremme en paneuropæisk 

debat og bringe Europa-Parlamentets medlemmer 

tættere på borgerne drøftes også (se eksempel på 

idé). En særlig form for valgreform, der foreslås, går 

på at ændre fordelingen af pladser i Parlamentet for at 

erstatte den nuværende forholdstalsvalgmåde med et 

flertalssystem baseret på koalitioner (se idé). En idé 

går på, at medlemmer af Europa-Parlamentet 

udpeges af de nationale lovgivende forsamlinger i 

stedet for at blive valgt direkte (se idé).  

Nogle af forslagene omhandler mere specifikke måder 

til at øge valgdeltagelsen ved valg til Europa-

Parlamentet. Der er opfordringer til indførelse af 

obligatorisk valgdeltagelse (se idé) og forslag om at 

lette deltagelsen, f.eks. ved at tillade brevstemmer (se 

idé) og vælgerregistrering samme dag, at gøre 

valgdagen til en helligdag (se idé) og at afholde flere 

typer valg samme dag (se idé). Nogle bidragydere 

drøfter også digital afstemning, herunder en idé om at 

etablere en pulje af paneuropæiske digitale vælgere 

(se idé). Spørgsmålet om digital afstemning 

behandles også under emnet "Digital omstilling". 

Der er også forslag om at harmonisere 

minimumsalderen for at kunne stemme ved valg til 

Europa-Parlamentet (se eksempel på idé) og helst 

fastsætte den til 16 år (se idé). Disse idéer har bl.a. til 

formål at tilskynde unge til at engagere sig i politik, 

hvilket ofte anses for et centralt emne for deltagerne. 

En workshop i Wien drøftede bl.a., hvordan man kan 

øge unge borgeres deltagelse i valget til Europa-

Parlamentet (se arrangement). De forslag, der blev 

fremsat under workshoppen, understreger behovet for 

at øge antallet af unge medlemmer af Europa-

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/141637
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/140714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/146785
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/155134
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/161107
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
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Parlamentet, så kandidater helt ned til 16 år kan stille 

op til valg. Deltagerne i et arrangement, der blev 

afholdt i Malta, drøftede resultaterne af Eurovoters-

projektet, et initiativ, der har til formål at uddanne unge 

vælgere i landet. Der blev fremsat flere forslag under 

dette arrangement, herunder behovet for ikke at 

betragte "unge" som en samlet gruppe, hvilket 

indebærer en fare for, at specifikke behov i specifikke 

lokalsamfund ikke tilgodeses. Der er opfordringer på 

platformen til at give unge mulighed for regelmæssigt 

at fremføre deres synspunkter i Europa-Parlamentet 

(se idé), og en anden idé omhandler i stedet en anden 

type platform, hvor unge brugere kan stifte 

bekendtskab med Europa-Parlamentets medlemmer 

og deres politiske forslag (se idé). Et relateret bidrag 

foreslår, at der fastsættes en kvote for medlemmer af 

Europa-Parlamentet under 35 år (se idé). 

Andre deltagere behandler spørgsmålet om 

stemmeret set ud fra personer med handicap eller 

helbredsproblemer, der begrænser deres mulighed for 

at afgive deres stemme. Disse bidrag anbefaler valg til 

Europa-Parlamentet, som er mere inklusive for disse 

kategorier (se eksempel på idé). 

En deltager foreslår, at der udarbejdes en valgliste, 

hvor der er ligestilling mellem kønnene, ved valg til 

Europa-Parlamentet (se idé). 

Nogle idéer omhandler specifikke spørgsmål 

vedrørende politiske partier. En bidragyder foreslår 

f.eks., at man kun bruger de europæiske partiers 

symboler og ikke de nationale partiers (se idé), igen 

for at forstærke valgets tværnationale karakter. Ifølge 

et andet bidrag bør partierne blive mere tilgængelige 

for mennesker med anden kulturel eller 

socioøkonomisk baggrund (se idé). 

 

 

Føderalisering af Den 

Europæiske Union 

Et stort antal bidrag opfordrer under emnet Europæisk 

demokrati til en føderalisering af Den Europæiske 

Union, et begreb, der ikke forstås på samme måde af 

alle. Dette er et tilbagevendende tema for 

arrangementer i forbindelse med dette 

emne (se eksempel på arrangement). 

"Føderalisering" har også ført til nogle af de hyppigst 

anbefalede idéer på platformen (se idé og idé) samt 

forskellige kommentarer fra deltagerne. 

Nogle bidragydere ser føderalisering som den bedste 

vej frem, for at EU kan nå sit fulde potentiale (se 

eksempel på idé og arrangement), men også som et 

middel til at give EU større troværdighed og indflydelse 

på den globale politiske scene og beføjelse til at 

håndtere de tværnationale problemer, som vi står over 

for i dag, såsom klimaforandringer og covid-19-

pandemien (se idé). Føderalisering kan desuden 

medvirke til at overvinde EU-skepsis og nationalistiske 

holdninger ifølge de deltagere, der støtter idéen. 

Som eksempel kan nævnes, at en meget anbefalet og 

debatteret idé slår til lyd for, at der oprettes en 

forfatningsgivende forsamling med henblik på at 

udvikle en europæisk forfatning, der fastlægger de 

centrale elementer og principper i en demokratisk 

europæisk føderation (se idé). Drøftelsen omfatter 

også mere specifikke opfordringer til en fælles 

finanspolitik og økonomisk politik (se idé), herunder en 

idé om en "Europæisk Union af skatteydere" (se idé), 

en europæisk hær og føderalisering af 

udenrigspolitikken sideløbende med en omlægning af 

EU-institutionerne efter føderalistiske principper. 

Ikke desto mindre er nogle bidragydere skeptiske over 

for føderalisering. Nogle deltagere er bekymrede for, 

at dette kan føre til en overdreven centralisering af 

magten eller kan skabe ubalancer mellem 

medlemsstaterne. Andre mener, at der er mange 

problemer, der skal løses, inden en sådan idé kan 

føres ud i livet. Nogle deltagere går ind for 

decentralisering med større beføjelser til 

medlemsstaterne i stedet for føderalisering (se 

eksempel på idé) med større frihed og respekt for 

medlemsstaternes identitet og frit samarbejde på 

områder, hvor det er nyttigt (se eksempel på idé). En 

af disse idéer udtrykker bekymring over idéen om "en 

stadig snævrere union" og de føderale domstoles 

potentielle beføjelser og slår til lyd for en 

sammenslutning i stedet for en føderal union (se idé). 

På grund af de forskellige nationale forhold og 

forskelle i medlemsstaternes ønske om at blive en del 

af en føderal union slår nogle deltagere til lyd for idéen 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386
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om en trinvis føderalisering efter et system med 

"overgangsområder" (se idé). Denne type bidragydere 

støtter idéen om et føderalt Europa, men de anser det 

måske for urealistisk på nuværende tidspunkt og slår 

derfor til lyd for en union i flere hastigheder, som vil 

forbedre EU's strategiske autonomi på kort sigt, samt 

udsigten til føderalisme (se idé). 

Borgerdeltagelse og -

høringer 

Bidragene til platformen omfatter en række forslag til 

at styrke borgernes deltagelse og 

følelse af ejerskab med hensyn til EU's 

beslutningsproces. 

En gruppe idéer og arrangementer 

vedrører udviklingen af mere permanente 

mekanismer, der er baseret på deltagerorienteret 

demokrati og interaktion mellem borgerne, og som har 

til formål at styrke og supplere det repræsentative 

demokrati, herunder ved at bygge videre på 

erfaringerne fra konferencen om Europas fremtid. 

Deltagerne foreslår f.eks. en mere systematisk 

anvendelse af borgerforsamlinger og -paneler for at 

forberede de vigtigste og vanskeligste politiske 

beslutninger i EU (se eksempel på idé). En deltager 

foreslår, at sådanne forsamlinger indkaldes direkte af 

borgerne efter et vellykket europæisk borgerinitiativ 

(se idé). Nogle bidragydere foreslår et 

"Borgerparlament", dvs. en forsamling for 

civilsamfundsorganisationer (se idé), eller en 

forfatningsgivende forsamling (se idé), som skal 

rådgive Europa-Parlamentet. Deltagerne drøfter også 

idéen om folkeafstemninger for hele EU om EU's 

institutionelle og politiske emner (se eksempel på idé). 

Nogle deltagere ser det som et alternativ til en national 

folkeafstemning om europæiske spørgsmål, hvis 

udfald vil kunne blokere afgørende politiske initiativer 

fra EU's side, uanset omfanget af EU-støtte til disse 

initiativer (se eksempel på idé). 

Nogle af disse bidrag drøfter specifikt fordelene ved 

den flersprogede digitale platform, roser og kritiserer 

den, men fremsætter også forslag til forbedringer. For 

eksempel understreger flere deltagere behovet for at 

etablere et feedbacksystem til opfølgning på 

borgernes forslag under konferencen (se eksempel på 

idé). En anden deltager svarer på en idé om at gøre 

konferencen permanent ved at påpege, at det fra tid til 

anden er nødvendigt at sammenfatte platformens 

indhold og skabe en diskutere herom (se idé). 

Bidragene omfatter også et forslag om at udvikle en 

onlineplatform med en one-stop-shop-onlineplatform, 

der centraliserer alt offentligt input, hvad enten det er 

europæiske borgerinitiativer, klager eller andragender, 

i EU's institutionelle deltagelsesarkitektur (se idé), 

mens en anden bidragyder fremfører idéen om en 

platform, der udelukkende er rettet til 

sammenslutninger (se idé). 

En af de former for onlineplatforme, som deltagerne 

foreslår for at styrke den demokratiske deltagelse, går 

ud på at etablere et bottom-up-lobbysystem, der 

finansieres af almindelige europæiske borgere 

gennem individuelle donorbidrag, og udveksle idéer 

via den samme portal (se idé). Denne platform har til 

formål at løse problemet med ulige 

indflydelsesmuligheder mellem individuelle borgere og 

store organisationer. 

Andre bidragydere foreslår et digitalt onlineforum, hvor 

EU-borgere kan drøfte EU-lovgivning ved hjælp af et 

system baseret på sociale medier med upvotes og 

bemærkninger (se idé). En beslægtet idé involverer en 

borgerlobbyplatform som en alternativ måde, hvorpå 

almindelige EU-borgere og mindre virksomheder kan 

kanalisere deres ekspertise og synspunkter om 

lovgivning i EU's beslutningsproces (se idé).  

Betydningen af borgerteknologi, navnlig i den 

nuværende tidsalder med stigende mistillid til politiske 

partier, nævnes af mange deltagere (se idé). Ifølge 

denne idé vil borgerteknologier gøre det muligt at 

forstå den øgede kompleksitet i den offentlige 

forvaltning i vores tid og øge aktivt engagement og 

deltagelse.  

Ved et arrangement afholdt i den italienske by Brindisi 

blev der fremsat en række idéer til forbedring af de 

direkte demokratiske mekanismer på EU-plan, 

herunder styrkelse af offentlighedens kendskab til de 

allerede eksisterende instrumenter, f.eks. EU-

andragender, midlertidige udvalg, europæiske 

mæglere og Solvit-platformen. 

At mindske afstanden mellem Europa-Parlamentets 

medlemmer og borgerne ses også som et middel til at 
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forbedre det europæiske demokrati. En deltager slår 

til lyd for forskellige strategier for at forbedre 

kommunikationen og fremme direkte udveksling af 

idéer mellem Europa-Parlamentets medlemmer og 

vælgerne (se idé). Blandt de foreslåede idéer er, at 

parlamentsmedlemmerne opretter lokale kontorer i 

deres egne valgkollegier. Denne idé ligner delvist 

forslaget fra en anden deltager om at oprette et system 

af lokale EU-formidlere (se idé) som en måde til igen 

at mindske afstanden mellem EU-institutionerne og 

EU-borgerne. 

 

Institutionelle 

reformer 

En betydelig mængde idéer vedrører også reformer af 

de europæiske institutioner mere specifikt med henblik 

på at gøre dem mere effektive og gennemsigtige og 

bringe dem tættere på borgerne. De idéer til 

institutionelle reformer, der er fremkommet, kan 

omfatte forslag om en bredere revision af den 

institutionelle struktur (se eksempel på idé), men også 

strategier til at gøre de politiske beslutningstagere 

mere ansvarlige for effektiviteten af de politiske 

initiativer. En deltager slår f.eks. til lyd for idéen om at 

gøre konsekvensanalyser obligatoriske i alle faser af 

lovgivningsprocessen (se idé). 

For så vidt angår Europa-Parlamentet opfordrer 

bidragyderne oftest til, at det får reel 

lovgivningsmæssig initiativret (se eksempel på idé). 

Der opfordres også til, at det får budgetmæssige 

beføjelser (se idé). Europa-Parlamentets hjemsted 

drøftes også, idet der er bidragydere, som opfordrer til 

et valg mellem Strasbourg og Bruxelles (se eksempel 

på idé), også som en måde til at mindske de logistiske 

udgifter (se idé). 

Under drøftelserne om Det Europæiske Råd og Rådet 

for Den Europæiske Union er en tilbagevendende idé 

på platformen og under emnet "Europæisk demokrati" 

at gå over til beslutningstagning med kvalificeret 

flertal, i det mindste på nogle politikområder (se 

eksempel på idé), og afskaffe vetoretten (se eksempel 

på idé). Der er også drøftelser om Rådets rolle i EU's 

institutionelle struktur (se eksempel på idé) og forslag 

om at uddybe systemet med en lovgivende forsamling 

med to kamre i EU (se eksempel på idé). 

For så vidt angår Europa-Kommissionen drøfter en 

gruppe bidragydere valget af Kommissionens formand 

og udnævnelsen af kommissærer, herunder 

spidskandidatsystemet (se eksempel på idé), og 

direkte borgervalg af Kommissionens formand (se 

eksempel på idé). Deltagerne har også rejst 

spørgsmålet om antallet af kommissærer (se 

eksempel på idé). 

En meget drøftet idé er at have en direkte valgt EU-

formand, f.eks. ved at sammenlægge rollerne som 

formand for Europa-Kommissionen og formand for Det 

Europæiske Råd (se eksempel på idé). Der er også 

opfordringer til at have et enkelt kontaktpunkt, hvor EU 

kan tale med én stemme i eksterne forbindelser (se 

eksempel på idé). En deltager foreslår at 

sammenlægge rollen for Eurogruppens formand og 

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for 

euroen, så der oprettes et økonomi- og 

finansministerium som en måde til at øge 

koordineringen på (se idé). 

Derudover nævnes reformer af Regionsudvalget og 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg, f.eks. for at få 

dem til at fungere mere effektivt. Dette omfatter forslag 

til en reform af Regionsudvalget for at inddrage 

passende dialogkanaler for regioner samt byer og 

kommuner (se idé) eller til en styrkelse af dets rolle (se 

idé). I den forbindelse foreslår en anden deltager at 

anerkende euroregioner som institutionelle enheder 

(se idé).  

En hyppigt anbefalet idé består i at opfordre EU til at 

etablere en klar mekanisme for statsløse nationers ret 

til selvbestemmelse (se idé). 

EU-Domstolens rolle er også et hyppigt 

diskussionsemne (se eksempel på idé), og der 

opfordres til at præcisere eller også styrke dens 

beføjelser (se eksempel på idé) eller begrænse dem 

(se eksempel på idé). 

Nogle bidragydere fokuserer på rollen for Den 

Europæiske Centralbank (se idé) og Eurogruppen (se 

idé) og foreslår at reformere de to institutioner. En idé 

opfordrer til fuldførelse af bankunionen med en 

europæisk indskudsgarantiordning (se idé). 
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En række idéer om reformer fokuserer på 

generationsaspektet. En deltager foreslår f.eks. at 

indføre en konsekvensanalyse af EU's politikker og 

lovgivning med henblik på at måle deres specifikke 

virkninger for unge (se idé). "Ungdomstest" vil således 

bidrage til at fremføre de unges perspektiv for 

institutionerne og gøre EU's politikker mere inklusive 

for unge. En anden deltager, der ikke taler om unge, 

men ældre, foreslår en EU-kommissær for ældre (se 

idé). 

Fremme af en 

fælles europæisk 
identitet og et 

offentligt rum 

Inden for dette tema drøfter bidragyderne en fælles 

europæisk identitet på grundlag af de fælles 

europæiske demokratiske værdier (se arrangement), 

hvilket også er blevet drøftet under andre temaer. De 

slår dog også til lyd for praktiske idéer til at fremme en 

sådan fælles europæisk identitet og et fælles 

europæisk offentligt rum, navnlig gennem bidrag fra 

medieplatforme. 

Sprog er det hyppigst diskuterede emne. Et fælles 

sprog betragtes som et effektivt (og undertiden det 

eneste) middel til at skabe en stærk europæisk 

identitet (se eksempel på idé). Esperanto fremhæves 

ofte som et samlende sprog (se eksempel på idé), 

også for at undgå splittelse mellem tilhængere af de 

enkelte nationalsprog. Selv om bidragyderne kan 

være uenige om, hvilket sprog der bør foretrækkes for 

europæerne, er de alle enige om, at det er nødvendigt 

at fremme sprogundervisning for at opnå et fælles 

sprog (se eksempel på idé). Andre bidrag opfordrer til 

bedre overholdelse af princippet om flersprogethed 

(se eksempel på idé), f.eks. ved at alle officielle EU-

publikationer oversættes til alle EU-sprog (se idé). 

Det foreslås også, at der oprettes et EU-idrætshold (se 

eksempel på idé), at den 9. maj gøres til helligdag i 

alle medlemsstaterne (se idé), og at der indføres et 

EU-pas (se idé) for at fremme en europæisk ånd. 

En deltager foreslår også, at der etableres 

venskabsprogrammer mellem arbejdstagere, så 

europæere, der ikke er i skolealderen, kan få mulighed 

for at opleve kulturen i et andet EU-land, f.eks. ved at 

deltage i et kursus i udlandet (se idé). De kommende 

generationer ses som vigtige drivkræfter for en fælles 

EU-identitet, og mange deltagere understreger derfor 

betydningen af at uddanne unge i europæiske 

politiske spørgsmål (se idé), et emne, som også 

drøftes indgående i kapitlet om uddannelse, kultur, 

ungdom og idræt. 

Ud over sprog betragtes kulturelle produkter også som 

noget, der kan knytte europæerne sammen. En 

deltager opfordrer derfor til at fremme udbredelsen af 

kulturel produktion inden for de europæiske grænser 

ved at skabe et område med "fri bevægelighed for 

information", så ophavsrettigheder og 

licensbegrænsninger inden for EU reduceres (se idé). 

En række bidrag under temaet Europæisk identitet 

vedrører medierne og den måde, hvorpå de kan 

bidrage til at udbrede viden om EU og skabe en 

europæisk ånd (se eksempel på idé). Et 

tilbagevendende forslag, der har modtaget et 

forholdsvist højere antal anbefalinger, er at etablere 

paneuropæiske medieudbydere eller -netværk (se 

eksempel på idé) eller at oprette et enkelt offentligt 

radio- og TV-selskab på EU-plan (se eksempel på 

idé). Dette foreslås primært for at øge borgernes viden 

om EU-spørgsmål med f.eks. livestreaming af 

drøftelser og arrangementer, men også for at fremme 

en fælles EU-ånd, der hylder de europæiske værdier 

og europæiske kulturer med dokumentarfilm om EU-

landene. Nogle bidragydere opfordrer også til, at der 

oprettes en TV- og radiokanal på EU-plan, som kan 

udbrede EU's værdier ud over dets grænser (se 

eksempel på idé). 

Andre deltagere foreslår, at journalister uddannes i 

rapportering om EU, eller at offentlige radio- og TV-

selskaber pålægges en forpligtelse til at afsætte en 

procentdel af sendetiden til EU-spørgsmål (se idé). 
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Beskyttelse og styrkelse 

af demokratiet 

En række idéer under dette tema 

vedrører beskyttelse af demokratiet i EU 

med opfordringer til en stærk indsats over 

for regeringer, der overtræder de demokratiske 

principper, idet der navnlig henvises til Ungarn og 

Polen (se eksempel på idé). Dette spørgsmål 

behandles mere detaljeret under emnet "Værdier og 

rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed". 

Bidragyderne anerkender også den fare, som 

desinformation og falske nyheder kan udgøre for 

demokratierne. Der er opfordringer til en styrket 

tilgang til bekæmpelse af udbredelsen af vildledende 

oplysninger, herunder forslag om at oprette en 

mobilapp til faktatjek (se idé) eller et uafhængigt EU-

medieinstitut for faktatjek (se idé). En specifik EU-

forordning om indhold, der kan offentliggøres på 

sociale medier, anbefales også af nogle bidragydere 

(se eksempel på idé). 

En række idéer og bemærkninger drøfter behovet for 

at regulere lobbyisme med opfordringer til en 

adfærdskodeks for politikere eller oprettelse af et 

uafhængigt europæisk organ med midler til at 

bekæmpe korruption og uønsket indflydelse fra 

lobbyerne (se eksempel på idé). En deltager opfordrer 

til et forbud mod brug af sponsorater under EU-Rådets 

formandskaber, en praksis, hvor regeringen i den EU-

medlemsstat, der har formandskabet, modtager 

finansiel støtte til at vise mærkelogoer på officielt 

onlinemateriale eller fysisk materiale (se idé). 

Der opfordres også til at træffe generelle 

foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, f.eks. 

ved tildeling af udbudskontrakter på lokalt plan (se 

eksempel på idé). En deltager foreslår, at der indføres 

en fælles database, hvor flere af de nuværende EU-

rapporteringssystemer samles (se idé). Én anden 

deltager foreslår, at europæiske politikere og 

tjenestemænd, der beklæder vigtige stillinger — f.eks. 

medlemmer af Europa-Parlamentet eller 

kommissærer — forbydes at eje aktier (se idé). 

Én deltager udtrykker bekymring over uønsket 

udenlandsk indflydelse på europæisk demokrati, 

foreslår en screening af, hvor stor en del af EU's 

afgørende infrastruktur Kina ejer, og ønsker, at EU 

giver Indien forrang frem for Kina som strategisk 

økonomisk partner i handelsaftaler (se idé).  

Ved et arrangement afholdt i Bruxelles blev byernes 

og lokalsamfundenes centrale betydning i indsatsen 

for at styrke demokratiet og bane vejen for sociale 

fremskridt fremhævet. I en tid med stærk afstand 

mellem det institutionelle centrum og periferien kan 

byer og kommuner være afgørende for at opbygge 

borgernes tillid til de demokratiske institutioner. 

 

 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

Størstedelen af bidragene i den foregående periode 

konsoliderede tidligere temaer. Der blev dog drøftet 

en ny række idéer om at gøre de nationale 

regeringer og parlamenter mere involveret i EU's 

politikudformning og mere ansvarlige for EU's 

politikker, som dermed nærmede sig temaet 

europæisk demokrati ud fra et nationalt perspektiv. 

Blandt disse ideer var der et forslag, der omfattede 

fastsættelse af et minimumsantal møder om EU's 

politiske anliggender i hvert nationalt parlament (se 

idé). Et andet forslag, som fokuserer på de 

nationale parlamenters rolle i ratificeringen af EU-

traktaterne, introducerede idéen om fælles møder 

mellem Europa-Parlamentet eller dets specifikke 

udvalg og de nationale parlamenter, navnlig via 

videokonferencer (se idé). I overensstemmelse 

med konklusionerne i den seneste rapport var det 

hyppigst drøftede emne i de seneste bidrag den 

overordnede opfordring til at beskytte og styrke 

demokratiet i EU efterfulgt af behovet for 

institutionelle reformer (se eksempel på idé).  

Mange idéer drøftede foreslåede reformer af det 

europæiske valgsystem (se eksempel på idé). 

Behovet for en indsats for at øge borgernes 

deltagelse og antallet af høringer blev også 

fremhævet (se eksempel på idé). Faktisk blev 

borgernes engagement undertiden drøftet i 

forbindelse med beskyttelsen af selve demokratiet, 
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f.eks. af bidragydere, der opfordrede til oprettelse af 

en permanent digital onlineplatform for 

borgerhøringer (se eksempel på idé). Det blev 

foreslået at oprette en unik medieplatform, der 

sender europæisk indhold på flere sprog, i 

overensstemmelse med den betydning, som 

deltagerne på platformen tillægger journalistik og 

pressefrihed (se idé).  
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Figur 21 — Mindmap over emnet "Europæisk demokrati", del 1 
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Figur 22 — Mindmap over emnet "Europæisk demokrati", del 2 
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Siden lanceringen af platformen har emnet "Migration" 

genereret i alt 2 700 bidrag, herunder 955 idéer, 1 539 

bemærkninger og 206 arrangementer. De oftest 

tilbagevendende bidrag under dette emne viser tre 

generelle tendenser. På den ene side opfordrer en 

gruppe udvekslinger til større solidaritet og bedre 

integrationsprocedurer, mens andre bidrag på den 

anden side ønsker, at der gøres en større indsats for 

at kontrollere og mindske migrationen. En anden 

gruppe deltagere, der indtager en mellemposition, 

ønsker at fremme international mobilitet, men kun 

mellem økonomisk udviklede demokratier. 

Tilstrømningen af ukrainske flygtninge er også blevet 

drøftet af deltagerne. Følgende temaer analyseres i 

overensstemmelse hermed: 

 

 

 

 

 Fælles EU-politik for migration 

 Den humanistiske holdning til migration 

 Integrering 

 Migration fra lande uden for EU som en trussel 

 Grænsekontrol 

 Håndtering af de grundlæggende årsager til 

migration 

 

 

 

 

9.  Migration 
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Arrangementer 
De seneste arrangementer, hvor migration blev 

drøftet fra et europæisk politisk perspektiv, berørte 

EU's flygtningepolitik og pegede på behovet for at 

gentænke flygtninge- og asylpolitikken og behovet 

for en ramme for en fælles fordeling af migranter i 

hele EU. I et arrangement, der blev afholdt i De 

Kanariske Øers parlament, drøftede deltagerne 

forhandlingerne om pagten om migration og asyl og 

opfordrede til bedre beskyttelse af uledsagede 

migrantbørn (se arrangement). Under et 

onlinearrangement arrangeret af en italiensk 

katolsk organisation blev den kommende 

europæiske pagt om migration og asyl drøftet (se 

arrangement). 

En dansk debat fokuserede også på, om Europa 

bør åbne eller lukke sine ydre grænser. Dette 

arrangement skabte et betydeligt engagement med 

et bredt publikum og rejste spørgsmål såsom 

konsekvenserne af eksternaliseringen af Europas 

grænse, oprettelsen af asylcentre i tredjelande og 

EU's samarbejde med lande som Tyrkiet og Libyen. 

(se arrangement).  

Et andet deltagerorienteret arrangement drøftede, 

om migration udgør en mulighed eller en trussel, og 

kom ind på spørgsmål såsom regulær kontra 

irregulær migration og differentiering i forhold til 

etnicitet og kultur, som det er tilfældet med 

ukrainske flygtninge (se arrangement). Disse 

spørgsmål blev også drøftet under et arrangement i 

Litauen (se arrangement). 

I forbindelse med integrationstemaet blev behovet 

for bedre integrationsinfrastrukturer og programmer 

til bekæmpelse af racehad og diskrimination taget 

op under et arrangement i Frankrig (se 

arrangement).  

I forbindelse med krigen i Ukraine blev der afholdt 

et arrangement for at drøfte international solidaritet 

og EU's reaktion på krigen i Ukraine til dato med de 

deraf følgende konsekvenser for migrationen (se 

arrangement). 

Der blev også afholdt et arrangement for nylig i 

Polen, hvor unge ukrainere deltog i debatter om 

europæisk integration, migration og 

fremtidsbekymringer (se arrangement).  

Fælles EU-politik for 
migration 

Mange idéer under dette emne efterlyser en fælles 

EU-migrationspolitik. Disse ledsages ofte af 

opfordringer til større respekt for 

menneskerettighederne og et effektivt 

omfordelingssystem. Behovet for at reformere 

Dublinsystemet nævnes også ofte. 

Under undertemaet lovlig migration opfordrer de, der 

slår til lyd for strengere migrationspolitikker, til en 

fælles EU-politik for selektiv migration med kvoter og 

strengere udvælgelses- og godkendelsesprocedurer 

(se eksempel på idé). Der foreslås alternative tilgange 

til lovlig migration, f.eks. et europæisk pointbaseret 

indvandringssystem, som undertiden anses for 

nødvendigt for at kunne regulere 

migrationsstrømmene mere effektivt (se idé). 

Bidragyderne ønsker ligeledes at udforske en model, 

der giver asylansøgere mulighed for at blive flyttet til 

centre i et partnerland med henblik på gennemgang af 

sager (se arrangement). 

De bidrag, der er mere åbne over for migration, 

opfordrer ligeledes til en samlet og mere effektiv 

tilgang, som dog i højere grad er i overensstemmelse 

med de (sociale) europæiske værdier. For eksempel 

drøfter bidragene specifikt en enkelt og effektiv EU-

asylprocedure (se idé) og peger også på behovet for 

at reformere Dublinforordningen for at forhindre ulige 

fordeling af asylansøgere og migranter (se eksempel 

på idé). Blandt disse bidrag foreslår nogle, at 

migranter bør få et midlertidigt EU-pas for at få adgang 

til arbejds- og opholdsrettigheder (se eksempel på 

idé). En idé med mange anbefalinger under emnet 

migration opfordrer ligeledes til en mere konkret og 

mere retfærdig europæisk politik for økonomisk 

migration med lovlige indrejsekanaler og en 

integrationspolitik baseret på ligebehandling og fuld 

respekt for menneskerettighederne (se idé). 

I et bidrag fremføres idéen om at oprette en stilling 

som EU-kommissær for asyl og migration, som bør 

handle i samarbejde med de øvrige institutioner for at 

føre tilsyn med et fælles EU-asylsystem (se idé). 

Nogle borgere slår også til lyd for en EU-politik for 

arbejdskraftmigration eller EU-rekrutteringsstrategier 

for studerende og kvalificerede medarbejdere fra 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/151834
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/146455
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/144541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/148996
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/141506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/140020
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/149163
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/158467
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
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tredjeverdenslande. I denne forbindelse fremhæver en 

bidragyder behovet for øgede kompetencer i EU på 

migrationsområdet, så migration kan forvaltes i 

overensstemmelse med Unionens principper og 

værdier (se idé). 

En gruppe bidragydere har fremsat idéen om at 

fremme selektiv indvandring. Disse deltagere ser 

normalt positivt på migration på grund af de 

økonomiske fordele, den giver. De foreslår, at der 

fokuseres på specifikke lande for at tiltrække deres 

talenter (se idé), eller at mobilitetskriterierne lempes 

mellem økonomisk udviklede demokratier både i 

Vesten og i Asien, navnlig i forbindelse med 

frihandelsaftaler (se idé). 

Den humanistiske 
holdning til 

migration 

Bidragydere med et humanistisk syn på migration går 

ind for at ændre narrativen om migranter, navnlig i 

lyset af deres bidrag som sundhedspersonale under 

pandemien (se arrangement). 

Nogle bidrag slår til lyd for etablering af humanitære 

korridorer eller en fuldt udbygget åben grænsepolitik, 

og de kritiserer manglen på solidaritet med migranter 

(se eksempel på idé). Blandt de deltagere, der deler 

disse idéer, betragtes initiativer, der har til formål at 

patruljere Middelhavet for at skubbe migranter tilbage, 

eller aftaler om kontrol med migrantstrømme, f.eks. 

aftalen mellem EU og Tyrkiet, generelt som en fiasko 

i EU's migrationssystem (se eksempel på idé). 

Bidragyderne opfordrer til, at menneskerettighederne 

respekteres med løsninger til bekæmpelse af 

ureguleret migration og en EU-indvandringspolitik 

med lettere og mere tilgængelige asylprocedurer i 

oprindelseslandene, lovlige og sikre migrationsruter 

og bekæmpelse af menneskehandel for at undgå 

dødsfald blandt flygtninge ved EU's grænser (se 

eksempel på idé). 

Nogle bidragydere foreslår en retlig ramme for at 

standse tvangsudsendelsen af integrerede personer 

og familier til usikre oprindelseslande (se idé). Andre 

deltagere støtter en strategi med frivillig tilbagevenden 

frem for tvangsudsendelser ud fra den betragtning, at 

gennemførelse af førstnævnte i samarbejde med 

oprindelseslandene har vist sig meget mere effektivt 

(se idé). 

Nogle af disse bidrag behandler også spørgsmål om 

ulighed, der påvirker den eksisterende 

asylansøgningsproces. De fremhæver f.eks., at 

andelen af mandlige asylansøgere er betydeligt højere 

end andelen af kvindelige asylansøgere eller familier 

(se idé). Andre rapporterer om de vanskeligheder, 

som LGBTIQ-personer, der ansøger om asyl, står 

over for, og opfordrer til bedre beskyttelse og bedre 

støtte for denne gruppe (se idé). 

 

Integration 

Mange forslag vedrører integration af migranter. 

Deltagerne anerkender behovet for at skabe mere 

effektive integrationsprogrammer med særlig vægt på 

sprogundervisning. En række deltagere debatterer og 

anbefaler en idé om, at EU skal etablere 

integrationsprogrammer, og forskellige synspunkter 

blev fremført (se idé). 

Blandt de idéer, hvor integration drøftes, opfordrer 

mange til et overvåget opfølgningsforløb for migranter 

med henblik på at sikre fuld integration i EU-

medlemsstaterne. Én idé ser et stort potentiale i at 

anerkende og yderligere aktivere migranter og 

medlemmer af de modtagende lokalsamfund som 

forandringsskabere (se idé). Betydningen af at 

inddrage migranter i lokale projekter og frivillige 

aktiviteter er blevet fremhævet ved adskillige 

lejligheder (se eksempel på idé). Én respondent 

understreger betydningen af en tværgående tilgang til 

integration med fokus på at kunne overføre politikker, 

der er vedtaget på lokalt plan, og en tilgang, der 

spænder fra institutioner til lokale foreninger, hvor EU 

er ansvarlig for at tilvejebringe denne type rammer (se 

idé). Uddannelse ses som nøglen til integration, idet 

sprog og europæiske værdier spiller en central rolle. I 

denne forbindelse mener bidragyderne, at der er 

behov for tilstrækkeligt finansierede programmer til at 

støtte inklusion af migrantbørn i skolealderen i det 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
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offentlige uddannelsessystem (se idé). Andre idéer 

har fokus på videregående uddannelse som en vigtig 

løftestang for bedre integration. I denne forbindelse 

slår en deltager til lyd for bedre adgang til 

universitetsprogrammer for unge flygtninge (se idé). Et 

specifikt forslag behandler spørgsmålet om 

sprogbarrierer og fremfører idéen om at anvende 

kunstig intelligens til at overvinde sprogkløften (se 

idé). 

En vellykket integration af migranterne på det lokale 

arbejdsmarked anses for at være til gavn for den 

europæiske økonomi. Dette gælder især efter 

pandemien, hvilket blev fremhævet under et todages 

arrangement i Bruxelles, som Europa-Kommissionen 

og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

var medarrangører af (se arrangement). En af 

deltagerne fremhæver især de gavnlige resultater af 

indvandring til økonomisk belastede områder (se 

eksempel på idé). 

Der er opfordringer til oplysningskampagner og 

‑ programmer for at gøre EU-borgerne bevidste om, at 

racisme skal bekæmpes og om at bevæge sig mod et 

mere inklusivt samfund. Én bidragyder opfordrer til 

større mangfoldighed blandt de medarbejdere, der 

arbejder i politiske organer og offentlige tjenester i 

forbindelse med migration (se idé). I forbindelse med 

udtalelserne om racisme og udelukkelse fra 

arbejdsmarkedet er der opfordringer til lige og 

retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere med 

lovligt ophold (se idé). Med hensyn til 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet påpeger en 

deltager nødvendigheden af (befolknings-) data om 

migranters etniske baggrund for at få et effektivt 

beslutningsgrundlag for politikudformningen (se idé). 

Nogle deltagere beklager de begrænsede rettigheder 

for personer med fast bopæl i EU. De bemærker, at 

Unionen ikke giver sine fastboende udlændinge 

stemmeret og efterlyser, at stemmerettighederne er 

baseret på bopæl (se idé). 

Nogle bidragydere anser dette spørgsmål for at være 

særligt presserende, når det drejer sig om britiske 

statsborgere, der boede i EU før brexit. En idé, der gav 

anledning til en stormfuld debat, er indførelsen af en 

hasteprocedure, så britiske statsborgere, der har boet 

i EU før brexit, kan opnå rettigheder i hele EU (se idé). 

Migration fra lande 
uden for EU som en 

trussel 

På trods af den modstand mod migration, som nogle 

bidragydere har givet udtryk for, anbefales idéer, der 

åbent definerer migration som en trussel mod den 

europæiske civilisation eller den politiske stabilitet, 

relativt mindre end idéer vedrørende integration og 

respekt for menneskerettighederne. Når der 

fremsættes bekymringer vedrørende europæisk 

civilisation og politisk stabilitet, bakker deltagerne i høj 

grad op om dem (se eksempel på idé med mange 

anbefalinger). 

Ved et arrangement i Ungarn drøftede man en række 

grundlæggende juridiske spørgsmål i forbindelse med 

migration. Blandt de spørgsmål, som dette 

arrangement søgte at besvare, var også "(et 

samfunds) ret til at bevare sin egen nationale kultur, 

identitet og livsstil" trods massemigration (se 

arrangement). 

De, der kommenterer på denne type bidrag, udtrykker 

sig meget klart, når de fremlægger deres idéer og 

bidrag om emnet Migration. Et af de temaer, der går 

igen, er følelsen af, at migration fra lande uden for EU 

er en trussel mod EU's civilisation, identitet, værdier 

og kultur (se eksempel på idé).  Disse bidragydere 

opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at 

begrænse migration fra lande uden for EU, en 

strengere tilbagesendelsespolitik og strategier, der 

hindrer migranternes mobilitet, f.eks. strengere 

grænsekontrol (se eksempel på idé). 

Flere deltagere advarer mod brugen af ulovlig 

migration som et (politisk) våben og henviste navnlig 

til den store tilstrømning af migranter fra Belarus til 

Litauens og Polens grænser (se eksempel på idé). 

Med hensyn til migrantkrisen ved grænsen til Belarus 

har bidragyderne forskellige holdninger. 
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Grænsekontrol 

Et relativt stort antal idéer støtter en hård linje over for 

indvandring. De deltagere, der tilslutter sig denne linje, 

er imod legalisering af ulovlige indvandrere og 

opfordrer til en yderligere styrkelse af de europæiske 

grænsekontrolmyndigheder såsom Frontex. Nogle af 

dem går imidlertid ind for en national snarere end en 

europæisk tilgang til indvandringskontrol, fordi de 

frygter, at EU vil være for eftergivende over for 

asylansøgere. 

Der er generel støtte til en mere organiseret og 

koordineret indsats på området for grænsekontrol med 

opfordringer til mere omfattende grænsekontrol, 

herunder afvisningsbeføjelser (se eksempel på idé), 

større støtte til Frontex med en bedre definition af dets 

funktioner (se idé) og en juridisk bindende tilgang til 

eftersøgnings- og redningsindsatsen i Middelhavet (se 

idé). Frontex' rolle og havpatruljeringsinitiativerne 

debatteres imidlertid ofte på platformen, og andre 

deltagere anmoder om større kontrol med deres 

funktion for at sikre, at menneskerettighederne 

respekteres (se idé). En idé med flere anbefalinger 

kræver hurtig udvisning fra EU af de migranter, der 

begår en alvorlig forbrydelse (se eksempel på idé). En 

lignende idé om tilbagesendelse af irregulære 

migranter skaber debat mellem de bidragydere, der 

går ind for øjeblikkelige tilbagesendelser, og dem, der 

er imod (se idé). En respondent foreslår at afbryde 

udenlandsk bistand til lande, der ikke 

accepterer at hjemtage deres 

statsborgere (se idé). 

Andre bidragydere opfordrer til mere 

solidaritet og respekt for menneskerettighederne. De 

idéer, der drøftes her, er f.eks. et centraliseret EU-

fordelingssystem baseret på solidaritet, finansiering til 

forbedring af modtagelsesfaciliteterne ved grænserne 

(boliger og fødevarer) eller et overstatsligt agentur, der 

skal forvalte europæiske flygtningelejre, som skal 

ledes i fællesskab af forskellige lande og finansieres 

med EU-midler (se eksempel på idé). 

Den nylige debat om udvidelsen af EU's finansiering 

af opførelsen af nationale afspærringer mod migranter 

afspejles til dels i nogle bidrag, hvor der kræves øget 

finansiel støtte fra EU til medlemsstaterne for at styrke 

den fysiske grænsebeskyttelse (se idé). 

Selv om nogle deltagere ønsker øget finansiel støtte 

fra EU for at håndtere migrationen ved grænsen, 

mener de dog ikke altid, at der skal anlægges nye 

afspærringer. Nogle af dem anerkender, at de lokale 

og regionale myndigheder spiller en central rolle ved 

de nationale grænser, og de ønsker øget finansiering 

til projekter vedrørende modtagelse og integration af 

migranter (se eksempel på idé). 

Ved et arrangement med overskriften "Stærkere 

grænser, stærkere Europa", som fandt sted i 

Budapest, slog deltagerne til lyd for en mere 

pragmatisk og strengere grænsepolitik (se 

arrangement). 

 

Håndtering af de 
grundlæggende årsager 

til migration 

Et mindre antal af idéer går dybere ind i 

migrationsspørgsmålet og overvejer behovet for 

sammen med politiske foranstaltninger til styring af 

migrationen i EU at træffe foranstaltninger, der tackler 

de grundlæggende årsager til migration andre steder. 

Samarbejde mellem europæiske lande og 

tredjeverdenslande, navnlig de afrikanske lande, 

betragtes som nøglen til at håndtere de 

grundlæggende årsager til migration (se eksempel på 

idé). For så vidt angår Europas fremtid fremhæver 

bidragyderne behovet for at håndtere de 

grundlæggende årsager til migration og derved løse 

EU's aktuelle migrationsproblemer. Den rolle, som 

internationale partnerskaber, herunder aftaler med 

tredjeverdenslande, spiller i styringen af 

indvandringsstrømmene, var emne for et arrangement 

i Portugal (se arrangement). 

Forslagene spænder i den henseende fra etablering af 

lige handelsforbindelser til investering i flere planer for 

udviklingsbistand og akademisk uddannelse samt 

faglig udvikling for personer, der bor i 

tredjeverdenslande (se idé). En udbredt bekymring er, 

at udviklingsbistand misbruges af modtagerlandene 

og derfor ikke har nogen effekt. I den forbindelse 

foreslog en deltager at forbedre sporbarheden af 
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https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
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https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
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midler og dermed overvåge deres anvendelse ved at 

anvende blockchainteknologier og intelligente 

certifikater (se idé). 

En særlig gruppe bidrag bebrejder EU for den rolle, 

det har spillet i den regionale destabilisering, f.eks. 

gennem den subsidierede landbrugseksport til 

udviklingslande (se idé). 

For også at sætte ind over for de økonomiske 

uligheder mellem udviklede lande og udviklingslande 

slår nogle deltagere til lyd for at fremme et 

bæredygtigt, klimasikret landbrug i tredjeverdenslande 

(se idé). Dette vil også bidrage til at modvirke 

"klimamigration" (se eksempel på idé og 

arrangement). Fænomenet "klimamigration" 

behandles faktisk i vid udstrækning af deltagerne, som 

ønsker større offentlig fokus på dette spørgsmål og 

anerkendelse af klimaflygtninges status i folkeretten 

(se idé). 

 

 

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 

Bidragene vedrørende migration i den seneste 

periode styrkede tidligere observerede temaer og 

undertemaer.  

Adskillige forslag opfordrede til forbedringer af de 

eksisterende migrations- og asylsystemer. I den 

forbindelse betragtes en fælles europæisk ramme 

for behandling af asylansøgninger som central (se 

idé), herunder en reform af Dublinsystemet (se 

eksempel på idé).  

Et par idéer foreslog at knytte hver nytilkommen til 

en "referent", der allerede er etableret i 

ankomstlandet (se eksempel på idé). Andre 

deltagere fremhævede betydningen af lovlige 

migrationsruter for at lette integrationsprocesserne 

(se idé) og gik ind for at give mulighed for 

arbejdsvisa (se idé) eller skabe sikrere 

migrationsruter for at begrænse antallet af 

migranter, der mister livet på vejen til Europa, især 

på havet (se eksempel på en idé).  

De seneste indlæg om migration er som tidligere 

nævnt i høj grad polariserede. På den ene side ser 

nogle deltagere migration som en ressource for 

samfundet (se eksempel på idé). På den anden side 

er nogle deltagere imod yderligere indvandring, da 

man mener, at mange indvandrere ikke integrerer 

sig (se idé). For at lette og tilskynde til integration 

opfordrede en deltager til mindre bureaukrati for at 

mindske hindringerne for migranter, der søger 

arbejde (se idé). Der blev også slået til lyd for en 

mere positiv kommunikation om indvandring for at 

fremme en mere gnidningsløs integration fra 

værtslandets side (se idé).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279


 

© Kantar Public 2022        101 

 

Figur 23 — Mindmap over emnet "Migration", del 1 
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Figur 24 — Mindmap over emnet "Migration", del 2 
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10. Uddannelse, 
kultur, ungdom  
og idræt 

 

 

 

 

Idéerne under emnet uddannelse, kultur, ungdom og 

idræt dækker en række forskellige temaer i medfør af 

emnets flertematiske karakter. Ligesom andre steder 

på platformen er ønsket om at fremme en fælles EU-

identitet et tilbagevendende underliggende synspunkt 

i forbindelse med de temaer, der er indkredset under 

dette emne, med bidrag vedrørende bl.a. udveksling, 

eksponering for forskellige kulturer og mobilitet. Dette 

emne har genereret et samlet antal bidrag på 4 976 

bestående af 2 063 idéer, 1 757 bemærkninger og 

1 156 arrangementer. De forskellige idéer kan 

grupperes efter følgende temaer: 

 

 

 

 Fremme af en fælles EU-identitet 

 Mobilitet inden for EU 

 Fremtidssikret uddannelse 

 Usikkerhed i ansættelsesforholdet og 

arbejdsløshed blandt unge 

 Europæisk kulturarv 

 Adgang til uddannelse og kultur 

 Kreative og akademiske erhverv 
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 Inklusivitet inden for sport 

 

Arrangementer 
I den seneste periode blev der drøftet en række 

emner som f.eks. adgang til videregående 

uddannelser, mobilitet og harmonisering af 

uddannelsessystemer og -titler. Som eksempel kan 

nævnes en workshop med 30 unge deltagere, der 

blev afholdt i en landby i Frankrig med det formål at 

drøfte måder at forbedre unges mobilitet i 

landdistrikterne på (se arrangement). 

I Polen, som er et af de lande, der har registreret 

det største antal arrangementer om dette emne, 

drøftede deltagerne også den rolle, som unge 

indvandrere fra Ukraine spiller, herunder hvordan 

man kan fremme deres integration (se 

arrangement). Under dette arrangement, der havde 

form af en debat, drøftede deltagerne især 

løsninger til at hjælpe børn, der ikke kan tale 

sproget, med at tilpasse sig hurtigt til den nye 

situation.  

I Spanien, som er et andet land med et stort antal 

arrangementer vedrørende dette emne, vedrørte de 

drøftede emner navnlig unges muligheder og 

beskæftigelsesmuligheder. Ved et arrangement i 

Navarra-regionen var den generelle stemning 

blandt de unge deltagere i arrangementet temmelig 

pessimistisk, idet de fleste af dem klagede over 

manglende muligheder for at frigøre sig og 

efterlyste bedre skoletransport, øget adgang til 

stipendier og større hjælp til at ansøge om 

mobilitetsprogrammer (se arrangement). 

 

Fremme af en 

fælles EU-identitet 

Hvad angår temaet europæisk identitet, er 

sprogindlæring et af de mest omdiskuterede emner.  

Under begrebet sproguddannelse som et middel til at 

fremme interkulturel udveksling, og hvordan den 

bidrager til en fælles EU-identitet, er der adskillige 

bidrag, der understreger behovet for at overvinde 

ensproget skolegang og opfordrer til anerkendelse af 

Europas heterogene og flersprogede karakter som en 

ressource (se eksempel på idé). En paneldiskussion i 

Berlin omhandlede ligeledes Europas flersprogethed 

og mulighederne for at anerkende og tilskynde til 

mangfoldighed med hensyn til sprog (se 

arrangement). En anden deltager, der slog til lyd for 

flersprogethed, opfordrer til større støtte til 

undervisning i mindretalssprog i skolen (se idé). Én 

bidragyder foreslår, at der indføres EU-finansierede 

rejsekuponer til sprogudveksling (se idé). 

Indførelse af ét fælles europæisk sprog ses ifølge 

mange deltagere som noget, der kan styrke den 

europæiske integration (se eksempel på idé). Dette 

drøftes også bredt under emnet andre idéer (se 

eksempel på idé). Diskussionen drejer sig om de 

forskellige fordele og ulemper ved et sådant fælles 

europæisk sprog og de forskellige mulige sprog, 

herunder esperanto (se idé og idé, begge med mange 

anbefalinger), latin (se eksempel på idé) eller engelsk 

(se eksempel på idé). En samtale om esperanto har 

navnlig udløst en vis interesse online, hvilket afspejler 

dynamikken i debatten om ét neutralt sprog for alle 

EU-lande (se arrangement). 

En anden idé blandt de idéer, der har flest 

anbefalinger, omhandler skabelsen af et europæisk 

offentligt radio- og TV-selskab (se idé). En række idéer 

vedrører etableringen af flere EU-medieportaler (TV, 

radio og sociale medier) for bedre at inddrage EU-

borgerne i forbindelse med EU-forhold og -spørgsmål 

med det endelige mål at styrke den europæiske 

identitet og de europæiske kerneværdier (se 

eksempel på idé). Flere deltagere fremsætter også 

idéer om at fremme udbredelsen af europæiske 

medieproduktioner, f.eks. ved at etablere et fælles EU-

mediemarked (se eksempel på idé). En idé går ud på 

at oprette en specifik EU-medieplatform, der er 

skræddersyet til sprogindlæring (se idé). 

Et undertema af idéer vedrører uddannelse, hvor 

bidragyderne foreslår, at der indføres et obligatorisk 

kursus om EU's historie og institutioner på 

overbygningen i alle europæiske skoler som et 

redskab til at opbygge interesse og en følelse af 

ejerskab i forhold til EU blandt yngre generationer og 

dermed styrke processen med at opbygge en EU-

identitet (se eksempel på idé). Viden om europæisk 

historie ses også som central af en anden deltager, 

som foreslår at iværksætte en europæisk 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
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undersøgelse for at måle unges historiske bevidsthed 

(se idé), mens en anden fremfører idéen om at 

udarbejde en officiel lærebog om europæisk historie 

(se idé). 

At der findes skolearrangementer vedrørende EU 

betragtes af mange deltagere som afgørende (se 

eksempel på idé), og en af dem foreslår, at der 

oprettes en lærerstilling med ansvar for at koordinere 

EU-relaterede arrangementer og programmer (se idé). 

Mange idéer vedrørende fremme af en fælles EU-

identitet foreslår forskellige former for udveksling eller 

partnerskab mellem skoler i forskellige medlemsstater 

for at fremme venskab på tværs af medlemsstaterne 

(se idé). Én idé går ud på at fremme undervisning i 

europæisk historie i skolernes pensum, herunder de 

enkelte europæiske landes historie (se idé). 

Undertemaet idræt i forbindelse med fremme af en 

fælles EU-identitet drøfter afholdelsen af flere 

tværnationale idrætsarrangementer inden for EU (se 

eksempel på idé) og muligheden for at oprette et 

europæisk idrætshold, der kan konkurrere ved 

internationale arrangementer (se eksempel på idé). 

Desuden er betydningen af fælles EU-symboler blevet 

taget op i forbindelse med skabelsen af en fælles EU-

identitet med bl.a. en idé om at indarbejde EU-flag i 

sportsudstyr og uniformer for idrætsudøvere fra EU's 

medlemsstater (se idé). 

En anden idé, som får flere anbefalinger og også 

nævnes bredt under andre emner, slår til lyd for, at der 

indføres en europæisk officiel fridag den 9. maj for at 

fremme en fælles europæisk ånd (se eksempel på 

idé). 

Fremme af europæisk kultur, f.eks. musik på 

forskellige europæiske sprog, nævnes af én deltager, 

som ønsker, at radiostationer skal udsende mindst 

20 % ikkeengelsk musik (se idé). 

Fødevarer ses også som et middel til at bygge bro 

mellem europæiske lande og kulturer (se idé), hvilket 

får én deltager til at foreslå, at der udvikles en EU-

finansieret app med europæiske opskrifter (se idé). 

 

 

 

 

Mobilitet inden 

for EU 

Emnet mobilitet inden for EU genererer et relativt stort 

antal bidrag. Disse fremfører enten idéer til at forbedre 

de eksisterende mobilitetsprogrammer eller 

omhandler nye originale forslag. 

Nogle deltagere foreslår, at der oprettes en EU-

forvaltet onlineportal for ansøgninger til videregående 

uddannelser i EU. Denne portal kan også give 

studerende mulighed for samtidig at ansøge om 

forskellige programmer i EU (se eksempel på idé).  

Et andet undertema, som flere bidragydere bringer på 

bane, vedrører udvidelsen af Erasmusprogrammet til 

at omfatte unge, der ikke går på universitetet, f.eks. 

ved at udvide det til at omfatte gymnasieelever, 

herunder elever på erhvervsuddannelser. Det vil give 

dem, der ikke går på en videregående uddannelse, 

mulighed for at bo i udlandet, udveksle god praksis, 

lære nye sprog og kulturer og udvide deres 

færdigheder generelt (se eksempel på idé). 

Deltagerne har også understreget behovet for at gøre 

Erasmus-programmet mere inkluderende for 

studerende med en lav indkomst. En idé er at forbedre 

tilpasningen af Erasmus-stipendier til 

leveomkostningerne i de enkelte lande (se idé). I den 

forbindelse foreslår en deltager at overdrage opgaven 

med at tildele Erasmusstipendier til universitetet i 

destinationslandet, således at ansøgere kan ansøge 

direkte til deres foretrukne destinationsuniversitet i 

stedet for at ansøge via deres universitet i hjemlandet 

(se idé). 

Ønsket om at forbedre programmets nuværende form 

viser, at mange er bevidste om betydningen af 

mobilitetsprogrammer på uddannelsesområdet. Dette 

illustreres også af det forhold, at der findes forskellige 

arrangementer vedrørende dette emne og knyttet til 

ovennævnte to idéer (se arrangement). 

Én deltager opfordrer til, at britiske studerende bliver 

genintegreret i programmet Erasmus+ (se idé). 

Generelt dukker idéer om tilgængeligheden og 

inklusiviteten af Erasmusprogrammet op igen og igen. 

I de seneste bidrag foreslås det f.eks. at Erasmus-

programmet udvides til andre uddannelseskategorier 

såsom landbrug og andre håndværk (se idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
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Et andet fokusområde er initiativet "DiscoverEU". 

Nogle deltagere foreslår at udvide DiscoverEU-

initiativet til at omfatte alle unge europæere fra 18 år 

(se eksempel på idé). 

En idé om akademisk mobilitet vedrører ratificeringen 

af konventionen om anerkendelse af kvalifikationer 

inden for de videregående uddannelser med henblik 

på at lette erhvervsmæssig og akademisk mobilitet i 

Grækenland (se idé). 

En særlig idé vedrørende mobilitet, eventuelt fra lande 

uden for EU, vedrører oprettelsen af et europæisk 

"Student At Risk"-stipendium til studerende, der 

forfølges i deres eget land, for at beskytte den 

akademiske frihed (se idé). 

 

Fremtidssikret 

uddannelse 

Mange idéer giver udtryk for behovet for at nytænke 

uddannelse i den aktuelle digitaliserede tidsalder, 

navnlig efter at covid-19-pandemien har ændret 

undervisningspraksis på skoler og universiteter. Ifølge 

mange bidragydere er en nytænkning af uddannelse i 

den digitale tidsalder en forudsætning for Europas 

fremtidige globale konkurrenceevne og modernisering 

(se eksempel på idé).  

For at lette adgangen til kurser foreslår deltagerne 

digitale eksamensbeviser og forskningsmateriale, 

samt at der oprettes et fælles register over alle 

akademiske ressourcer eller en fælles europæisk 

digital platform, der er åben for alle akkrediterede 

videregående uddannelsesinstitutioner i EU (se idé). 

Denne opfordring går hånd i hånd med behovet for at 

fremme IKT på skoler og universiteter, også ved at yde 

støtte til skoler til indkøb af hardware (se eksempel på 

idé). 

I forbindelse med spørgsmålet om tilstrækkeligt 

undervisningsudstyr og tilstrækkelige 

undervisningslokaler foreslås der en europæisk 

uddannelsesplan, et forslag, som har fået mange 

anbefalinger blandt platformens brugere. Dette ville 

være "en europæisk strategi med fokus på at støtte 

direkte investeringer i uddannelsesinfrastruktur og 

forbedre tilgængeligheden, konnektiviteten og 

kvaliteten af uddannelse og livslang læring" (se idé). 

En anden idé med mange anbefalinger foreslår 

indførelse af en ret til livslang læring og uddannelse 

(se idé). 

Fremme af bløde færdigheder og navnlig kunstneriske 

aktiviteter opfattes af bidragyderne ofte som et andet 

vigtigt skridt til at udvikle kritisk tænkning hos 

studerende i EU og styrke deres globale værdier, 

navnlig i en ung alder (se eksempel på idé). 

Indførelsen af inkluderende undervisningsmetoder og 

mere generelt fremme af mangfoldighed inden for 

uddannelse anses for at være et vigtigt mål for 

fremtidens uddannelse i EU (se idé). Dette afspejler 

også idéer vedrørende nødvendigheden af at 

bekæmpe kvindedrab (se idé) og antisemitisme 

gennem uddannelse (se idé). 

Et undertema af idéer omhandler behovet for at ændre 

praksis på uddannelsesområdet, så eleverne ender 

med at blive voksne, som kan være aktive borgere i 

EU. Ud over udveksling og undervisning om EU, som 

drøftet ovenfor, samler dette undertema idéer, der 

diskuterer behovet for at tilskynde unge studerende til 

aktiv social deltagelse i skolerne (se idé) eller bibringe 

dem tværkulturelle færdigheder med f.eks. flere 

metoder til tilegnelse af fremmedsprog (se idé). En 

tilknyttet idé, nemlig sproglig mangfoldighed og 

betydningen af medieeksponeringen af sprog for 

indlæring og udvikling af en fælles europæisk identitet, 

blev undersøgt ved en række arrangementer (se 

eksempel på arrangement). 

En gruppe bidragydere har gjort opmærksomhed på 

behovet for at nytænke det nuværende 

uddannelsessystem for at forberede unge til 

fremtidens verden. Bidragyderne opfordrer til 

uddannelse i økonomi og finans (se idé) og 

klimaændringer (se eksempel på idé), herunder 

oprettelse af et europæisk klimakorps (se idé). 

Herudover efterlyser de mekanismer til forbedring af 

unges STEM-færdigheder, f.eks. via et EU-dækkende 

program for grundlæggende færdigheder inden for 

STEM (naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvirksomhed og matematik) (se idé). Som 

nævnt under emnet Digital omstilling opfordrer 

bidragyderne desuden til, at unge undervises i digital 

trivsel (se eksempel på idé). Spørgsmålet om digital 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
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trivsel kan også være omfattet af den mere generelle 

opfordring til øget støtte til mental sundhed i skolerne 

(se idé). 

I idéen om fremtidssikret uddannelse, der er 

udklækket af nogle deltagere, er skolernes pensum 

fleksibelt (se idé), og skolerne støtter 

studenterforeninger og -aktiviteter, hvor studerende 

undervises i at blive selvstændige voksne (se idé). I 

den forbindelse kan forslaget om at øge 

civilsamfundsorganisationernes indflydelse i skolerne 

gå hånd i hånd med dette mere 

"deltagelsesorienterede" skolebegreb (se idé). I tråd 

med dette synspunkt er det også idéen at fremme 

sportsudøvelse og øge antallet af idrætstimer i skolen 

(se idé). Andre deltagere slår også til lyd for 

lærerevalueringer, der ideelt koordineres af Den 

Europæiske Union (se idé). 

En række idéer diskuterer også tilpasning af 

(erhvervsrettet) uddannelse til arbejdsmarkedet (se 

eksempel på idé) og behovet for at fremme 

iværksætterfærdigheder i uddannelsessystemet (se 

idé). Nogle af de idéer, der er tilføjet på platformen, 

fokuserer på uddannelse med henblik på innovation 

og iværksætteri (se eksempel på idé) og på behovet 

for en bedre anerkendelse af uformel læring (se 

eksempel på idé). I denne forbindelse foreslår en 

anden bidragyder, at der indføres obligatorisk 

erhvervsvejledning for at vurdere de enkelte elevers 

talenter og interesser tidligt i deres skoleforløb (se 

idé). 

Et andet tema, der er opstået efter udbredelsen af 

onlineundervisning under pandemien, er 

hjemmeundervisning. Én deltager opfordrer til, at 

hjemmeundervisning anerkendes i alle EU-lande (se 

idé). 

Idéen om at indføre en standardiseret afsluttende 

eksamen, der er fælles for alle EU-lande, foreslås af 

en deltager (se idé). 

Usikkerhed i 

ansættelsesforholdet og 

arbejdsløshed blandt 

unge 

Ungdomsbeskæftigelse er et tilbagevendende emne 

på platformen, også fordi det er tæt forbundet med 

uddannelse. I mange idéer, hvor man drøfter 

uddannelser, fokuseres der også på 

beskæftigelsesegnethed og overgangen til 

arbejdsmarkedet (se eksempel på idé). Når det drejer 

sig om unge, betragtes spørgsmålet om 

arbejdsløshed og om unge, der "ikke er i 

beskæftigelse eller under uddannelse" (NEET'er), 

imidlertid også som et centralt spørgsmål af 

deltagerne, og nogle idéer i forbindelse hermed har 

fået mange anbefalinger (se eksempel på idé). Emnet 

usikkerhed i ansættelsesforholdet blandt unge drøftes 

af flere deltagere, som opfordrer til støtte til unge med 

usikre arbejdsvilkår gennem kvalitetsjob, rimelig løn 

og adgang til social beskyttelse (se idé og idé). I 

forbindelse med usikre ansættelsesforhold beder en 

respondent EU om at afskaffe ulønnede praktikophold 

(se idé). Andre foreslår, at der stilles visse garantier og 

ydes visse former for beskæftigelsesstøtte til unge (se 

idé), eller endog at der gennemføres 

kvalitetsstandarder, der vil være bindende for alle job, 

der skabes inden for rammerne af EU's og nationale 

genopretningsplaner (se idé). Nogle bidragydere 

lægger særlig vægt på de medlemsstater, der er mest 

berørt af ungdomsarbejdsløshed, såsom 

Middelhavslandene (se idé). 

Et arrangement i Litauen fokuserede på unges mange 

udfordringer i tiden efter pandemien, herunder 

arbejdsløshed. På arrangementet blev det drøftet, om 

Det Europæiske Råds strategiske dagsorden 2019-

2024 fuldt ud tager hensyn til unges særlige problemer 

(se arrangement). 

Europæisk 

kulturarv 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
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En relativt mindre kategori af bidrag er 

dem, der opfordrer til at beskytte og 

fejre europæisk kultur og kulturarv, 

f.eks. ved at indføre en EU-

kulturkommissær (se idé) og generelt investere mere i 

bevarelsen af EU's fælles kulturarv. Der er også 

opfordringer til at bevare traditionerne, hvilket navnlig 

mindretalsgrupper har givet udtryk for (se 

arrangement), samt den religiøse kulturarv (se idé). 

Mere generelt er det blevet foreslået at oprette et 

virtuelt bibliotek i tilknytning til biblioteker i forskellige 

EU-medlemsstater med det formål at gøre sjældne 

bøger og kunstværker mere bredt tilgængelige for alle 

EU-borgere (se idé). 

 

Adgang til uddannelse 

og kultur 

Temaet adgang til uddannelse nævnes ofte. Dette 

omfatter forskellige typer ulige adgang samt 

forskellige uddannelsesniveauer med særligt fokus på 

videregående uddannelse. Selv om ideerne 

vedrørende dette emne drøftes relativt mindre, er et 

forslag om at gøre adgang til uddannelse gratis for alle 

blevet hilst velkommen af nogle deltagere (se idé). 

En overgang, som deltagerne anser for central, er 

overgangen mellem ungdomsuddannelse og 

videregående uddannelse. I den forbindelse er der 

flere opfordringer fra deltagerne til at støtte 

studerende i denne afgørende overgang (se eksempel 

på idé), også gennem forbedrede 

universitetsorienteringsprogrammer (se idé). Nogle 

kategorier er særligt ugunstigt stillet, når det drejer sig 

om adgang til videregående uddannelse. I den 

henseende opfordres der til at støtte etniske 

minoriteter og personer med handicap i at få adgang 

til videregående uddannelser (se idé). Andre deltagere 

er bevidste om, at andre hindringer for uddannelse kan 

være af geografisk eller økonomisk art. For at 

overvinde hindringerne efterlyser flere deltagere flere 

uddannelsesressourcer i landdistrikterne (se 

eksempel på idé), og nogle foreslår, at der etableres 

forskellige typer EU-finansierede velfærdsydelser for 

at sikre de studerendes finansielle uafhængighed (se 

eksempel på idé). 

Ulige adgang berører ikke kun videregående 

uddannelser, men også kulturfaciliteter og museer. 

Således opfordrer én deltager til at gøre museer mere 

tilgængelige for personer med handicap (se idé). Dette 

var også emnet for kampagnen "We All Need Theatre" 

(se arrangement), der specifikt omhandlede teatres 

tilgængelighed for personer med handicap. Et andet 

forslag vedrører indførelse af et EU-museumspas for 

at gøre museer mere økonomisk overkommelige (se 

idé). Denne idé afspejler idéen om at indføre kulturpas 

eller -kuponer, som er blevet fremført af flere deltagere 

(se eksempel på idé). En anden idé sigter i stedet mod 

at tackle dette spørgsmål ud fra et bredere perspektiv 

og foreslår at øge den offentlige finansiering til kultur 

og dermed mindske dens afhængighed af private 

midler (se idé). 

En særlig ugunstig situation, der fremhæves af én 

deltager, er situationen for tidligere indsatte. Skønt de 

har afsonet deres straf, har mange tidligere fanger 

svært ved at vende tilbage til et normalt socialt liv, 

hvilket øger deres risiko for at blive vaneforbrydere. 

Derfor er uddannelse i fængsler særlig vigtig (se idé). 

For at øge bevidstheden om disse spørgsmål er der 

en deltager, som fremfører idéen om at indføre en dag 

for lige muligheder på europæisk plan (se idé). 

Kreative og 

akademiske 

erhverv 

Som tidligere nævnt har spørgsmålet om usikkert 

arbejde, navnlig blandt unge, genereret betydelig 

opmærksomhed fra deltagerne på platformen. Den 

kreative sektor er især berørt af usikre 

ansættelsesforhold. 

Covid-19-pandemiens indvirkning på 

kulturarbejdernes og de kreative faggruppers 

arbejdsvilkår har givet anledning til seriøse 

overvejelser om deres status og EU-institutionernes 

muligheder for at sikre en retlig ramme, der kan 

modvirke sektorens usikre situation (se eksempel på 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
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idé). Én deltager beder EU om at støtte det kreative 

erhverv for at sikre en rimelig aflønning af 

arbejdstagere i kreative fag (se idé). Ifølge et andet 

bidrag bør Genopretningsfondens midler anvendes til 

at finansiere kulturerhvervet og bogsektoren i 

særdeleshed (se idé), mens et bidrag specifikt 

efterlyser øget finansiel støtte til danseinstitutter (se 

idé). 

Professionaliseringen af kulturarbejdere var et centralt 

emne ved flere arrangementer vedrørende kultur, som 

blev afholdt rundt om i Europa (se eksempel på 

arrangement). Én deltager foreslår, at EU bør 

anerkende kunstneres status, hvilket også vil lette 

kulturelle udvekslinger (se idé). 

Andre anbefalinger vedrørende det kreative område 

omhandler både støtte til organisationer, der arbejder 

på lokalt plan, og etablering af et integreret system 

med national og regional medfinansiering, som vil lette 

det internationale kulturelle samarbejde (se eksempel 

på idé).  

Akademikere og forskere er en anden 

erhvervskategori, der i høj grad er berørt af usikre 

ansættelsesforhold. En idé foreslår en ændring af 

tildelingen af forskningsstipendier, så den bliver mere 

egnet til tværfaglig forskning (se idé).  

 

Inklusivitet inden 

for sport 

Idéer vedrørende idræt, navnlig når denne drøftes 

som et emne i sig selv, fylder mindre på platformen. 

Temaet idræt er imidlertid blevet drøftet af mange 

deltagere. 

Som tidligere nævnt slår mange deltagere til lyd for et 

europæisk sportshold, og andre opfordrer til mere 

sportsudøvelse i skolerne, men emnet idræt nævnes 

ofte også i forbindelse med andre temaer såsom 

inklusivitet. Deltagerne sætter spørgsmålstegn ved 

idrættens evne til at være inklusiv (se eksempel på 

idé) og foreslår idéer til at forbedre idrættens 

inklusivitet (se eksempel på idé). I et bidrag anmodes 

EU om at sikre ligestilling mellem kønnene inden for 

idrætten, også gennem oprettelse af en særlig 

europæisk myndighed (se idé). På et møde arrangeret 

af Europa Press debatterede deltagerne, om 

sportsmode seksualiserer. En anden bidragyder 

kritiserer de mange forskellige, i nogle tilfælde høje, 

beskatningssystemer for universiteter i EU og 

opfordrer til en retfærdig universitetsbeskatning (se 

idé). 

Et andet ofte nævnt aspekt af idræt er den ulige 

offentlige viden om mindre udbredte sportsgrene (se 

eksempel på idé). I den forbindelse bør institutionerne 

ifølge én idé gribe ind for at støtte mindre udbredte 

sportsgrene (se idé). 

Ved et arrangement i Tyskland blev idræts bidrag til 

klimaindsatsen drøftet med deltagere, der 

overvejende kom fra sportsklubber, og der blev delt 

eksempler på god praksis (se arrangement).  

 

Nye idéer i den foregående 
periode (21.2.2022 til 
9.5.2022) 
Der blev ikke fremført nye temaer eller undertemaer 

i de seneste bidrag.  

Med hensyn til idéer er der flere forslag vedrørende 

emnet fremtidssikret uddannelse, såsom 

modernisering af skolernes læseplaner (se 

eksempel på idé) eller reform og harmonisering af 

divergerende uddannelsessystemer (se eksempel 

på idé). Det blev også foreslået at oprette 

uddannelsesordninger for lærere, og deltagerne i et 

arrangement i Italien understregede behovet for at 

uddanne lærerne om de muligheder, som EU 

tilbyder (se idé og arrangement). Temaet mental 

sundhed blev ligeledes taget op, og en bidragyder 

foreslog gratis psykologhjælp i skolerne (se idé). 

Et andet tema, der optrådte hyppigt, vedrører 

fremme af en fælles EU-identitet (se eksempel på 

idé). Som tidligere nævnt mener bidragyderne, at 

udvekslingsprogrammer spiller en central rolle med 

hensyn til at fremme mangfoldighed og øge 

borgernes tillid til EU (se idé). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480
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En lang række idéer vedrørte mobilitet inden for EU, 

og deltagerne opfordrede til at udvide 

udvekslingsinitiativerne (se eksempel på en idé).  

En ungdomsdebat, der blev afholdt i Napoli af 

Europe Direct, gav anledning til en række idéer om 

uddannelse, f.eks. behovet for at skabe et fælles 

europæisk uddannelsessystem, hvor anerkendelse 

af akademiske kvalifikationer mellem de forskellige 

EU-lande blev nævnt som et vigtigt skridt i denne 

retning (se idé). Et andet forslag gav udtryk for 

behovet for at øge adgangen til videregående 

uddannelse og kultur (se idé).  

Hvad angår unge, diskuterer bidragene spørgsmål 

om ungdomsbeskæftigelse, som også er omfattet af 

andre emner. Desuden slår en bidragyder til lyd for 

at styrke unges rolle i medierne med henblik på at 

sikre en retfærdig repræsentation og en mindre 

stereotyp og negativ rapportering (se idé). 

Betydningen af sport og fritidsaktiviteter blev også 

understreget af mange deltagere, som 

understregede den centrale rolle, som 

idrætsuddannelse spiller, men også 

paneuropæiske aktiviteter i forbindelse hermed (se 

eksempel på idé om idrætsuddannelse).  

Mindre hyppigt nævnte idéer vedrørende kreative 

og akademiske fagfolk samt støtte til 

grænseoverskridende akademisk forskning og 

videnskabeligt samarbejde (se eksempel på idé). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455
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Figur 25 — Mindmap over emnet "Uddannelse, kultur, ungdom og idræt", del 1 
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Figur 26 — Mindmap over emnet "Uddannelse, kultur, ungdom og idræt", del 2 
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BILAG I: Liste over 
idéer med flest 
anbefalinger og 
bemærkninger efter 
emne 
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Idéer med flest bemærkninger og anbefalinger 
efter emne (19.4.2021 til 9.5.2022) 

 

I dette bilag præsenteres de idéer, der har fået flest anbefalinger og tiltrukket flest bemærkninger, under hvert emne 

pr. 9. maj 2022, herunder forslag fra enkeltpersoner samt idéer fremsat af organisationer. Det indeholder også idéer, 

der er indsendt under emnet andre idéer. I resten af rapporten er idéer under dette emne placeret under et af de ni 

tematiske emner eller under flere emner, hvis der er tale om tværgående spørgsmål. Dette bilag har til formål at 

afspejle den store interesse for eller debat om bestemte idéer på platformen. 

Bemærk, at anbefalinger svarer til "synes godt om" eller "like" på de sociale medier. De tilkendegiver deltagernes 

interesse i og generelle positive indstilling til en idé, men giver ikke nogen indikationer om en eventuel modstand 

mod den. Derfor er antallet af anbefalinger ikke i sig selv en indikator for generel støtte til idéen, men blot et af de 

mange aspekter, der tages i betragtning ved analysen af bidragene på platformen. Bemærkninger kan dække en 

vifte af feedback fra neutral til enig eller meget uenig. Yderligere baggrundsoplysninger om analysen af bidrag på 

platformen findes i bilag II. 

 

 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Klimaforandringer og miljø Idé: Retfærdig omstilling (se idé) 

Anbefalinger: 477 

Bemærkninger: 19 

Idé: Fremme kerneenergi, hvor 
der ikke kan anvendes 
vedvarende energi (oversat) (se 
idé) 

Anbefalinger: 120 

Bemærkninger: 162 

Idé: Standse alle tilskud til 
fossile brændstoffer (oversat) 
(se idé) 

Anbefalinger: 326 

Bemærkninger: 28 

Idé: Forbedre beskyttelsen af 
natur, miljø, biodiversitet og 
mennesker i forbindelse med 
udvikling af industrielle 
vindmølleparker i Europa (se 
idé) 

Anbefalinger: 36 

Bemærkninger: 96 

Idé: Gøre det europæiske 
jernbanenet mere tilgængeligt 
og hensigtsmæssigt som 
erstatning for forbindelser 
inden for EU (se idé) 

Anbefalinger: 240 

Bemærkninger: 35 

Idé: Gøre kernekraft til centralt 
element i den grønne omstilling 
(se idé) 

Anbefalinger: 37 

Bemærkninger: 79 

Idé: Euro Trainscanner 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 203 

Idé: Mindske miljøforureningen 
ved hjælp af 
immigrationspolitik (se idé) 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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Bemærkninger: 63 

 

Anbefalinger: 8 

Bemærkninger: 74 

 

Idé: Forbud mod fiskeri med 
levende agn i EU (se idé) 

Anbefalinger: 177 

Bemærkninger: 23 

 

Idé: Euro Trainscanner 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 203 

Bemærkninger: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Sundhed Idé: Videnskabstung teknologi 
inden for sund og lang levetid: 
udvikling og adgang (se idé) 

Anbefalinger: 603 

Bemærkninger: 83 

 

Idé: Afskaffe sommertid: 
Anvende den astronomisk 
korrekte tid og evt. gøre det 
tilladt at ændre åbningstider til 
en time tidligere (se idé) 

Anbefalinger: 41 

Bemærkninger: 131 

 

Idé: Lige adgang til økonomisk 
overkommelige offentlige 
tjenester af høj kvalitet, 
herunder sundhedstjenester 
(se idé)  

Anbefalinger: 462 

Bemærkninger: 17 

 

Idé: Videnskabstung teknologi 
inden for sund og lang levetid: 
udvikling og adgang (se idé) 

Anbefalinger: 603 

Bemærkninger: 83 

 

Idé: Forskning i myalgisk 
encephalomyelitis (ME/CFS) (se 
idé) 

Anbefalinger: 217 

Bemærkninger: 5 

 

Idé: Mere effektiv nødhjælp 
takket være et fælles sprog: 
esperanto (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 43 

Bemærkninger: 36 

 

Idé: Fokus på forskning i 
modvirkning af aldring og i lang 
levetid (se idé) 

Anbefalinger: 168 

Bemærkninger: 32 

 

Idé: Flersprogethed på 
hospitalet: Sundhedspersonale 
undervist i det internationale 
sprog esperanto (oversat) (se 
idé) 

Anbefalinger: 22 

Bemærkninger: 35 

 

Idé: Traktatændring for at 
styrke EU's beføjelser på 
sundhedsområdet (se idé) 

Anbefalinger: 117 

Bemærkninger: 7 

 

Idé: Fokus på forskning i 

modvirkning af aldring og i lang 

levetid (se idé) 

Anbefalinger: 168 

Bemærkninger: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94


 

 
© Kantar Public 2022 117 

 

 De mest anbefalede Mest kommenterede 

En stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse 

Idé: Få EU-budgettet til at 
arbejde for europæerne: en 
finanspolitisk union (se idé) 

Anbefalinger: 581 

Bemærkninger: 33 

 

Idé: Ubetinget basisindkomst 
(UBI) i hele EU, hvilket sikrer 
alle menneskers 
eksistensgrundlag og mulighed 
for at deltage i samfundet (se 
idé) 

Anbefalinger: 319 

Bemærkninger: 127 

 

Idé: Ny økonomisk model og 
styring i EU (se idé) 

Anbefalinger: 561 

Bemærkninger: 34 

 

Idé: Hvor mange penge ville 
esperanto spare Den 
Europæiske Union? (se idé) 

Anbefalinger: 79 

Bemærkninger: 85 

 

Idé: En europæisk søjle for 
sociale rettigheder med henblik 
på en social markedsøkonomi 
(se idé) 

Anbefalinger: 557 

Bemærkninger: 37 

 

Idé: Ubetinget basisindkomst 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 77 

Bemærkninger: 83 

 

Idé: En fornyet social kontrakt 
for Europa med henblik på en 
retfærdig genopretning (se idé) 

Anbefalinger: 528 

Bemærkninger: 32 

 

Idé: En social traktatsprotokol 
for at bekæmpe dumping af 
lønninger og arbejdsvilkår (se 
idé) 

Anbefalinger: 329 

Bemærkninger: 66 

 

Idé: En social traktatsprotokol 
for at bekæmpe dumping af 
lønninger og arbejdsvilkår (se 
idé) 

Anbefalinger: 329 

Bemærkninger: 66 

 

Idé: Begynde at bekæmpe 
skattely i og uden for EU (se idé) 

Anbefalinger: 269 

Bemærkninger: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

EU i verden Idé: EFS opfordrer til en reform 
af EU's handels- og 
investeringspolitik og en 
relancering af global 
multilateralisme (se idé) 

Anbefalinger: 463 

Bemærkninger: 17 

 

Idé: Oprettelse af en europæisk 
hær (se idé) 

Anbefalinger: 441 

Bemærkninger:  204 

 

Idé: Oprettelse af en europæisk 
hær (se idé) 

Anbefalinger: 441 

Bemærkninger: 204 

 

Idé: Internetportalen "Den 
Europæiske Union — Nyheder" 
bør også informere på det 
internationale hjælpesprog 
esperanto (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 40 

Bemærkninger: 64 

 

Idé: Handle som en samlet 
enhed: EU som global aktør (se 
idé) 

Anbefalinger: 301 

Bemærkninger: 25 

 

Idé: Forening af Europa: 
Fortsætte udvidelsen af EU (se 
idé) 

Anbefalinger: 230 

Bemærkninger: 61 

 

Idé: Udenrigspolitik på EU-plan 
baseret på absolut flertal, ikke 
enstemmighed (se idé) 

Anbefalinger: 258 

Bemærkninger: 51 

 

Idé: Udenrigspolitik på EU-plan 
baseret på absolut flertal, ikke 
enstemmighed (se idé) 

Anbefalinger: 258 

Bemærkninger: 51 

 

Forening af Europa: Fortsætte 
udvidelsen af EU (se idé) 

Anbefalinger: 230 

Bemærkninger: 61 

 

Idé: Integration af 
medlemsstaternes væbnede 
styrker på europæisk plan (se 
idé) 

Anbefalinger: 22 

Bemærkninger: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed 

Idé: 10 mio. stemmer: gøre 
catalansk til et officielt EU-sprog 
(se idé) 

Anbefalinger: 923 

Bemærkninger: 119 

 

Idé: Beskyttelse af sårbart 
menneskeliv: en værdi for 
Europa (se idé) 

Anbefalinger: 244 

Bemærkninger: 190 

 

Idé: Ingen dobbeltmoral i 
forbindelse med forsvar af 
demokrati og retsstatsprincip (se 
idé) 

Anbefalinger: 628 

Bemærkninger: 48 

 

Idé: Oprettelse af en fælles 
europæisk hær (se idé) 

Anbefalinger: 68 

Bemærkninger: 183 

 

Idé: Styrke 
håndhævelsesmulighederne for 
menneskerettighedsinstrumenter 
(se idé) 

Anbefalinger: 480 

Bemærkninger: 14 

 

Idé: Downs syndrom: Vi ønsker 
mere ... (se idé) 

Anbefalinger: 82 

Bemærkninger: 142 

 

Idé: Ligestilling mellem kønnene 
(se idé) 

Anbefalinger: 468 

Bemærkninger: 21 

 

Idé: Beskyttelse af vores 
grundlæggende værdier: 
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder (se 
idé) 

Anbefalinger: 257 

Bemærkninger: 116 

 

Idé: Beskyttelse af vores 
grundlæggende værdier: 
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder (se 
idé) 

Anbefalinger: 257 

Bemærkninger: 116 

 

Idé: Anerkendelse af esperanto 
som et af EU-borgernes 
kulturelle sprog (se idé) 

Anbefalinger: 223 

Bemærkninger: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Digital omstilling Idé: Retfærdig digitalisering (se 
idé) 

Anbefalinger: 494 

Bemærkninger: 43 

 

Idé: EU-CAP = 
Bevidstgørelsesplatform for 
EU-borgere (se idé) 

Anbefalinger: 1 

Bemærkninger: 81 

 

Idé: Offentlig støtte til open 
source-software og -hardware 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 153 

Bemærkninger: 9 

 

Idé: Forbyde kryptovalutaer (se 
idé) 

Anbefalinger: 14 

Bemærkninger: 53 

 

Idé: Hen imod en etisk kunstig 
intelligens: fremme debat og 
undgå uligheder (se idé) 

Anbefalinger: 125 

Bemærkninger: 6 

 

Idé: Fremme radio- og TV-
programmer, der via en digital 
distributionskanal (DAB+ eller 
DVB-T2) også informerer på det 
internationale hjælpesprog 
esperanto (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 26 

Bemærkninger: 47 

 

Idé: Europæisk chipfremstilling 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 120 

Bemærkninger: 34 

 

Idé: Universel indkomst til open 
source-forvaltere (se idé) 

Anbefalinger: 59 

Bemærkninger: 43 

 

Idé: Den generelle forordning 
om databeskyttelse: Det bør 
gøres mindst lige så let at 
afvise indsamling af 
personoplysninger som at 
acceptere det Anbefalinger: 105 
kommentarer. 5 

Idé: Retfærdig digitalisering (se 
idé) 

Anbefalinger: 494 

Bemærkninger: 43 

 

 

 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Europæisk demokrati Idé: For en klarhedsmekanisme 
vedrørende retten til 
selvbestemmelse (se idé) 

Anbefalinger: 1.009 

Bemærkninger: 211 

 

Idé: For en klarhedsmekanisme 
vedrørende retten til 
selvbestemmelse (se idé) 

Anbefalinger: 1.009 

Bemærkninger: 211 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
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Idé: Sammen er vi stærkere: en 
demokratisk europæisk 
føderation (se idé) 

Anbefalinger: 946 

Bemærkninger: 184 

 

Idé: Vi har brug for et fælles 
europæisk sprog (se idé) 

Anbefalinger: 121 

Bemærkninger: 191 

 

Idé: Afskaffelse af vetoretten i 
Rådet! (Andragende til 
konferencens repræsentanter) 
(se idé) 

Anbefalinger: 784 

Bemærkninger: 88 

 

Idé: Sammen er vi stærkere: en 
demokratisk europæisk 
føderation (se idé) 

Anbefalinger: 946 

Bemærkninger: 184 

 

Idé: En reformplan for et 
borgerbaseret europæisk 
demokrati (se idé) 

Anbefalinger: 613 

Bemærkninger: 62 

 

Idé: Direkte valg af formanden 
for Den Europæiske Union (se 
idé) 

Anbefalinger: 222 

Bemærkninger: 114 

 

Idé: Der er ikke noget rigtigt 
europæisk demokrati, hvis EU 
ikke har selvstændig 
finanspolitisk magt (oversat) 
(se idé) 

Anbefalinger: 588 

Bemærkninger: 38 

Idé: Bedre sprogkundskaber — 
bedre demokrati. Engelsk og 
esperanto! (se idé) 

Anbefalinger: 180 

Bemærkninger: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Migration Idé: En fælles migrations- og 
asylpolitik baseret på respekt for 
rettigheder og ligebehandling 
(se iidé) 

Anbefalinger: 484 

Bemærkninger: 56 

 

Idé: Ikke mere indvandring fra 
ikkeeuropæiske lande eller 
ikkeindustrilande (se idé) 

Anbefalinger: 135 

Bemærkninger: 139 

 

Idé: Ikke mere indvandring fra 
ikkeeuropæiske lande eller 
ikkeindustrilande (se idé) 

Anbefalinger: 135 

Bemærkninger: 139 

 

Idé: Udvisning af uberettigede 
asylansøgere/migranter
 (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 45 

Bemærkninger: 91 

 

Idé: Ingen grænser for 
menneskelighed: en fælles 
indvandringspolitik (se idé) 

Anbefalinger: 90 

Bemærkninger: 12 

 

Idé: Migration og integration 
(se idé) 

Anbefalinger: 76 

Bemærkninger: 71 

 

Idé: Udvisning af EU (oversat) 
(se idé) 

Anbefalinger: 90 

Bemærkninger: 40 

 

Idé: Undervisning i 
nationalsproget via esperanto: 
fremme organisationer, der 
gør dette (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 28 

Bemærkninger: 59 

 

Idé: Migration og integration (se 
idé) 

Anbefalinger: 77 

Bemærkninger: 71 

 

Idé: En fælles migrations- og 
asylpolitik baseret på respekt 
for rettigheder og 
ligebehandling (se idé) 

Anbefalinger: 484 

Bemærkninger: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Uddannelse, kultur, ungdom og 
idræt 

Idé: EU har brug for bedre 
sprogindlæring (se idé) 

Anbefalinger: 729 

Bemærkninger: 157 

 

Idé: EU har brug for bedre 
sprogindlæring (se idé) 

Anbefalinger: 729 

Bemærkninger: 157 

 

Idé: Ungdom. EU kan ikke 
finansiere jobusikkerhed (se 
idé) 

Anbefalinger: 477 

Bemærkninger: 20 

 

Idé: Gladere sprogstuderende, 
flere succesfulde sproglærere 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 141 

Bemærkninger: 98 

 

Idé: Livslang læring og retten til 
uddannelse skal realiseres for 
alle i Europa (se idé) 

Anbefalinger: 466 

Bemærkninger: 21 

 

Idé: Sprogundervisning i 
Europa (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 184 

Bemærkninger: 83 

 

Idé: En lektion om esperanto for 
skoleelever i EU (se idé) 

Anbefalinger: 238 

Bemærkninger: 62 

 

Idé: En lektion om esperanto for 
skoleelever i EU (se idé) 

Anbefalinger: 235 

Bemærkninger: 62 

Idé: Oprette en europæisk 
offentlig radio- og TV-station 
(se idé) 

Anbefalinger: 195 

Bemærkninger: 54 

 

Idé: Esperanto — internationalt 
hjælpesprog (se idé) 

Anbefalinger: 111 

Bemærkninger: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 De mest anbefalede Mest kommenterede 

Andre idéer Idé: For europæisk 
suverænitet. De nødvendige 
reformer (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 508 

Bemærkninger: 26 

Idé: Esperanto, et fælles 
neutralt sprog, udviklet til at 
være let at lære, et værktøj til et 
mere forenet EU (se idé) 

Anbefalinger: 261 

Bemærkninger: 233 

Idé: Officiel anerkendelse af 
esperanto som et af EU-
borgernes sprog (se idé) 

Anbefalinger: 325 

Bemærkninger: 138 

Idé: Officiel anerkendelse af 
esperanto som et af EU-
borgernes sprog (se idé) 

Anbefalinger: 325 

Bemærkninger: 138 

Idé: Esperanto, et fælles 
neutralt sprog, udviklet til at 
være let at lære, et værktøj til et 
mere forenet EU (se idé) 

Anbefalinger: 261 

Bemærkninger: 233 

Idé: Europæiske flaghilsener 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 1 

Bemærkninger: 120 

 

Idé: En handlingsplan for 
overgang til dyrefri videnskab 
(se idé) 

Anbefalinger: 236 

Bemærkninger: 23 

 

Idé: Den Europæiske Union — 
forbundsstat (oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 126 

Bemærkninger: 82 

 

Idé: Stands dyrelidelser inden 
for handel med eksotiske 
kæledyr vha. en positivliste (se 
idé) 

Anbefalinger: 228 

Bemærkninger: 8 

 

Idé: Indførelse af et EU-sprog 
(oversat) (se idé) 

Anbefalinger: 75 

Bemærkninger: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
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De parametre, der anvendes til analysen i denne 

rapport, kommer fra en levende platform, hvor data 

løbende modereres og opdateres, også i hele den 

periode, hvor forskningsteamet analyserede data. 

Dette kan føre til små afvigelser i numeriske data. 

De vigtigste parametre, der anvendes til den 

kvantitative analyse, er følgende: 

 Numeriske data om de idéer, som uploades af 

bidragyderne, hvad enten det er som 

enkeltpersoner eller som repræsentanter for 

en organisation. Numeriske data består af 

antal idéer — samlet og inden for de 

forskellige emner. 

 Numeriske data om anbefalinger: 

Anbefalinger svarer til "synes godt om" eller 

"like" på de sociale medier. De bidrager til at 

tilkendegive deltagernes interesse i og 

generelle positive indstilling til en idé, men 

giver ikke nogen indikationer om en eventuel 

modstand mod den. Derfor er antallet af 

anbefalinger ikke i sig selv en indikator for 

generel støtte til idéen, men blot et af de 

mange aspekter, der tages i betragtning ved 

analysen af bidragene på platformen. 

Numeriske data består af antallet af 

anbefalinger — i alt, inden for de forskellige 

emner og knyttet til en bestemt idé (anvendes 

BILAG II: Metodologi 
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også til at prioritere idéerne efter antal 

anbefalinger). 

 Numeriske data om deltagernes 

bemærkninger: Analysen omfatter også 

antallet af deltagernes bemærkninger til 

hinandens idéer, da de viser graden af aktiv 

interesse for en idé. Indholdsmæssigt kan 

bemærkninger dække en vifte af feedback, fra 

neutral til enig eller meget uenig. Dette 

afspejles i den kvalitative analyse (se 

nedenfor). Numeriske data består af antallet 

af bemærkninger — i alt, inden for de 

forskellige emner og knyttet til en bestemt idé 

(anvendes også til at prioritere idéerne efter 

antal bemærkninger). 

 Numeriske data om arrangementer: 

Bidragydere kan oprette arrangementer på 

platformen og uploade rapporter om 

arrangementerne. Numeriske data dækker 

antallet af arrangementer — i alt og inden for 

de forskellige emner. 

 Sociodemografiske data (anonymiserede): 

Før bidragyderne bidrager til platformen, 

anmodes de om at give oplysninger om deres 

bopælsland, uddannelsesmæssige baggrund, 

alder, køn og beskæftigelse. Disse 

oplysninger behandles anonymt. Da disse 

oplysninger er givet frivilligt (af ca. 70,5 % af 

deltagerne), er det begrænset, hvad de siger 

om deltagernes profiler. Respondenterne er 

navnlig utilbøjelige til at give oplysninger om 

deres beskæftigelse, uddannelse og 

bopælsland. Organisationer kan kun oplyse 

bopælsland. 

Rapporten fokuserer primært på den kvalitative 

analyse på grundlag af idéer, bemærkninger og 

rapporter om arrangementer for at give et overblik over 

indholdet på platformen. Der udpeges temaer og 

undertemaer inden for de forud fastsatte emner. 

I praksis har et forskningsteam foretaget en manuel 

tekstanalyse og gruppering af alle de foreslåede idéer 

og afsluttede arrangementer, hvor der foreligger en 

rapport om arrangementerne. Til støtte for dette 

arbejde er det indhold, der er tilgængeligt via 

platformen, blevet behandlet af det automatiske Text 

Analysis-system, som er blevet brugt til at hjælpe 

analytikere med at forstå store mængder tekstinput. 

Det gør det muligt at gruppere ("clustering") bidrag på 

tværs af sprog og gør det muligt at søge efter lignende 

indhold på tværs af platformen og på tværs af sprog. 

Analytikerne anvender Text Analysis-systemet til at 

analysere flersproget indhold og til bedre at 

identificere flere forekomster af en lignende idé i 

forskellige bidrag. Dette hjælper med at vurdere 

forekomsten af et bestemt tema eller undertema. Text 

Analysis-systemet kan kun evaluere det indhold, der 

er indsendt via platformen. Dette omfatter 

pseudonymiserede svar på det sociodemografiske 

spørgeskema, som anvendes til at indsamle 

sociodemografiske data, og andet indhold (idéer, 

bemærkninger og anbefalinger), der indsendes på 

platformen (herunder tilknyttede metadata såsom 

tidspunktet for inputtet). Efterfølgende har 

forskerholdet læst idéerne inden for den indkredsede 

klynge samt arrangementsbeskrivelserne og 

rapporterne om arrangementer i tilknytning hertil 

igennem for at give en sammenfatning af de fælles 

temaer og mulige undertemaer, idet de samtidig gør 

opmærksom på variationer og potentielle uenigheder i 

afsnittene med bemærkninger. Der henvises også til 

idéer med stor tilslutning eller idéer, der ofte finder 

tilslutning, og som dækker temaet eller undertemaet. 

Disse identificerede temaer og undertemaer 

fremlægges i rækkefølge, efter hvor ofte de 

forekommer, som vurderet af analytikeren ved hjælp 

af tekstanalysesystemet. 

Det endelige mål med denne kvalitative tilgang er ikke 

blot at registrere de temaer eller idéer, der får størst 

opmærksomhed på platformen, men også at 

registrere bredden og mangfoldigheden af idéer, der 

falder ind under samme emne. Hvis flere af de idéer, 

der er fremsat på platformen, i praksis er udtryk for 

samme idé eller undertema, gives der kvalitative 

oplysninger herom i sammenfatningen ved at anføre 

dem som "tilbagevendende" eller "fremtrædende" idé 

eller undertema. 

Sammenfatningerne indeholder også links til 

illustrative idéer eller arrangementer, som beskriver et 

konkret forslag eller giver et godt sammendrag af det 

generelle argument for det indkredsede tema eller 

undertema. 

I analysen af arrangementer fokuserer 

forskningsteamet på afsluttede arrangementer, hvor 
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der foreligger en rapport om arrangementerne. Der 

lægges særlig vægt på deltagelsesorienterede og 

debatorienterede arrangementer, hvor borgere, som 

ellers ikke ville finde vej til den digitale platform, har 

mulighed for at blive hørt og tilkendegive deres 

holdninger. 

Opdelingen af et emne i temaer og undertemaer eller 

idéer er gengivet visuelt i det relevante mindmap. 

 


