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KORTFATTET REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM UDDANNELSE, KULTUR, UNGDOM OG SPORT 

under forsæde af Silja Markkula, formand for Det Europæiske Ungdomsforum 

Fredag den 21. januar 2022 kl.10.00-12.00 

 

1. Indledning ved formanden  

Formanden bød deltagerne velkommen til mødet, der fandt sted i hybridformat, og meddelte, at 
arbejdsgruppen ville blive webstreamet (optagelse findes her).  
 
Hun fremhævede status for EU-borgerpanel 1 om "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og sport/Digital omstilling" og forklarede, at panelets tredje 
møde var blevet udsat til den 25.-27. februar på grund af sundhedssituationen, og at der derfor endnu ikke 
var nogen anbefalinger at drøfte. Debatten ville derfor blive baseret på bidrag fra den flersprogede digitale 
platform og tidligere drøftelser i arbejdsgruppen.  
 
2. Rapporter om status for drøftelserne i EU-borgerpanel 1 og i nationale borgerpaneler vedrørende 

Arbejdsgruppen om Uddannelse, Kultur, Ungdom og Sport 

Formanden mindede om, at repræsentanter for EU-borgerpanelet på det foregående møde i arbejdsgruppen 
gav et overblik over deres hidtidige drøftelser. Desuden var idéer vedrørende uddannelse, kultur, ungdom 
og sport blevet behandlet i nationale borgerpaneler. Anbefalingerne fra både EU-borgerpaneler og nationale 
borgerpaneler ville blive fremlagt på plenarforsamlingen og i arbejdsgruppen i marts. 
 
3. Redegørelse ved formanden om de igangværende drøftelser på den flersprogede digitale platform og 

tematisk drøftelse 

Debatten var bygget op omkring 4 emner: uddannelse, sport, ungdom og kultur. Formanden opsummerede 

først input fra platformen og tidligere drøftelser og spurgte derefter medlemmerne af arbejdsgruppen på 

grundlag af bidragene fra platformen, hvilke andre konkrete forslag der kunne fremsættes, og hvordan der 

kunne bygges videre på det eksisterende arbejde i gruppen.  

 

3.1   Uddannelse 

Formanden bemærkede, at de vigtigste emner hidtil havde været: sikring af lige adgang til uddannelse, 

navnlig i forbindelse med pandemien, fremme af europæisk identitet gennem fælles 

undervisningsprogrammer eller en historiebog, bekæmpelse af racisme og intolerance gennem uddannelse, 

fremme af fremtidssikret uddannelse, herunder klima, digitalisering og bløde færdigheder, udvikling af et 

fælles grundlag mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne for bedre at kunne imødekomme 

markedets behov, forbedring af adgangen til og synligheden af mobilitetsprogrammer (Erasmus+) samt 

forbedrrng af anerkendelsen af lærlingeuddannelser. Debatten fokuserede på:  

- Adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring i fjerntliggende områder eller landdistrikter, men 

også for marginaliserede grupper. Der var opfordringer til at etablere en robust digital infrastruktur i 

hele EU og til at udvikle onlineressourcer og -undervisning, herunder undervisningsplatforme, for at 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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hjælpe studerende og lærere. Idéen om en fælles europæisk referenceramme for 

kvalitetsuddannelse blev taget op.   

- Fremtidssikret uddannelse blev også behandlet i flere indlæg: undervisning i børns bløde 

færdigheder, personlige relationer og kommunikationsfærdigheder, sundheds- og miljøspørgsmål, 

men også omskoling af voksne, der er nødt til at skifte job. Der blev opfordret til at uddanne lærere 

til at højne uddannelsestilbuddene samt til at sikre tilgængeligheden af ajourførte lærebøger, 

herunder gennem en onlineplatform. Et forslag var at tilbyde alle unge en pakke af garanterede 

kvalifikationer, der er anerkendt i hele EU.  

- Det blev foreslået at udarbejde en konkret plan for gennemførelsen af det europæiske 

uddannelsesområde senest i 2025.  

- Det blev foreslået at tilskynde til mobilitet for lærere og lokale embedsmænd/politikere og at udvikle 

Erasmus+- programmet gennem hybrid- og onlinelæring. Der blev udtrykt bekymring over hjerneflugt 

på grund af økonomiske begrænsninger eller som en bivirkning af mobilitet.  

- Der var opfordringer til at have et bredt modul eller en bred læseplan for undervisning i Europa i 

skolerne (som skulle dække historie, kultur, værdier og aktuelle forhold) eller en fælles del om EU's 

historie og institutionernes arbejde som en mere begrænset løsning for at fremme en fælles 

europæisk identitet.  

- Der blev fremsat idéer til bekæmpelse af racisme og intolerance ved at indføre etiktimer i skolen, 

eventuelt obligatorisk, og undervisning i spørgsmål som ligestilling mellem kønnene, seksuel 

orientering og inklusivt samfund. 

- Behovet for større gensidig anerkendelse af akademiske grader og lærlingeuddannelser, herunder for 
personer med migrant- og flygtningebaggrund, blev nævnt.  

- Fremme af mindretalssprog gennem uddannelsesmuligheder, der tidligere var blevet drøftet i 
forbindelse med kultur, blev understreget. 

 
3.2   Sport 

Formanden bemærkede, at de vigtigste emner hidtil havde været: usunde livsstile, behovet for mere 

integrerede sports- og sundhedspolitikker på europæisk plan, fremme af europæisk identitet gennem EU-

hold og EU-branding, behovet for mere oplysning, f.eks. gennem den europæiske idrætsuge og fremme af 

kendskabet til traditionel sport. Under debatten blev der lagt vægt på følgende idéer:  

- Behovet for at tilvejebringe bedre infrastruktur og finansiering til græsrodssport og ikke kun 
"elitesport" samt for at støtte lokale sportsklubber og tilbyde uddannelse i sport og sund livsstil, navnlig 
til yngre børn. Behovet for flere idrætslærere blev nævnt i samme sammenhæng, samt betydningen 
af peerlæring og udveksling af bedste praksis mellem embedsmænd på sportsområdet. 

- Udarbejdelse af en fælles sportspolitik på EU-plan, der skulle omfatte livsstil og professionel sport og 
sikre alle børn adgang til sport, også som led i gennemførelsen af børnegarantien. 

- Der blev nævnt en idé om at bruge den europæiske idrætsuge og arrangementer i hele EU til at 
fremme lokal og traditionel sport.  

- Nogle interventioner fokuserede på sportens bidrag til at fremme et inklusivt samfund (herunder 
ligebehandling af mænd og kvinder).  

- Der blev mindet om idéen om at anvende EU-hold og et EU-flag ved internationale konkurrencer for 
at fremme den europæiske identitet. 

 

3.3   Ungdom 

Formanden bemærkede, at de vigtigste emner hidtil havde været: hvordan ungdomsarbejdsløsheden kunne 

tackles og adgangen til kvalitetsjob forbedres, herunder forbud mod ulønnede praktikophold, en bedre 

inddragelse af unge i beslutningsprocessen og nedsættelse af valgretsalderen til 16 år, integration af unge på 

tværs af forskellige EU-politikker, forøgelse og udvidelse af mobiliteten via Erasmus+-programmet. Under 

debatten understregede arbejdsgruppens medlemmer navnlig: 
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- Deres ønske om at sikre unges adgang til arbejdsmarkedet og kvalitetsjob. De nævnte konkrete idéer 
omfattede et forbud på EU-plan mod ulønnede praktikophold gennem et retligt instrument, der skulle 
udelukke diskriminerende lønpraksis, såsom mindsteløn for unge, eller overvejelse af positiv 
særbehandling til fordel for unge samt kombination af uddannelse med praktisk arbejde i 
virksomheder.  

- Idéen om at oprette en ungdomsplatform, der kunne tilbyde bedre vejledning til unge ved at give dem 
mulighed for at udveksle idéer, undersøge mulighederne for studier, job og praktikophold og også 
forbedre deres forståelse af, hvad virksomhederne har brug for.  

- Forslaget om at oprette en finansieringsmekanisme for unge iværksætterprojekter med det formål at 
skabe 1 million nystartede virksomheder på 10 år i overensstemmelse med den relevante idé på den 
flersprogede digitale platform.  

- Betydningen af at gennemføre og styrke ungdomsgarantien i alle medlemsstater og tackle de 
problemer, som unge støder på i forbindelse med pandemien, samt øge støtten til ungdomsarbejdere 
og ungdomsorganisationer, herunder gennem finansiering og et forslag om en fælles referenceramme 
på EU-plan til støtte for ungdomsarbejdere            

- En bedre anerkendelse af uformel og ikke-formel læring blev også taget op.  
- Sikring af unges adgang til social beskyttelse og håndtering af boligspørgsmålet, herunder gennem EU-

finansiering.  
- Større inddragelse af unge i beslutningstagningen og udformningen og gennemførelsen af EU's 

politikker, der skulle gå videre end "ungdomsproblematikker" og konferencens levetid. Der var igen 
delte meninger om idéen om at give stemmeret fra det fyldte 16. år. Det blev foreslået, at enhver 
sådan ret burde gå hånd i hånd med undervisning i medborgerkundskab og en fælles europæisk 
læseplan. 

- Oprettelsen af en europæisk samfundstjeneste blev igen taget op som et middel til at øge solidariteten. 
 

3.4   Kultur 

Formanden bemærkede, at de vigtigste emner hidtil havde været: hvordan man kunne fremme en europæisk 

identitet, f.eks. gennem afholdelse af internationale arrangementer og fremme af europæisk kulturarv og 

kulturel udveksling, beskyttelse af mindretal (sprog og kulturer), behovet for en social beskyttelse og en 

beskyttet status for kunstnere, kulturens rolle i bekæmpelsen af racisme og intolerance. Idéen om en 

"kulturkommissær" blev også taget op. Under debatten blev følgende pointer tilføjet eller gentaget:  

- Fremme af social inklusion og bekæmpelse af racisme og intolerance gennem kultur, f.eks. ved at 
mindske hindringerne for deltagelse og støtte projekter og NGO'er, der fremmer disse mål.  

- Oprettelse af en særlig fond til støtte for kulturarv, som ville kunne samle forskellige finansieringskilder 
på EU-plan, og fremme af kulturarven ved hjælp af digitale midler. 

- Den store interesse for det europæiske Bauhaus-initiativ og behovet for yderligere at fremme det på 
tværs af de europæiske regioner.  

- Idéen om et europæisk "kulturpas", der skulle gå videre end gratis togbilletter under DiscoverEU, og 
som skulle tilskynde unge til at opdage Europa kulturelt. Idéen om bøger til fremme af den europæiske 
identitet blev også fremsat. 

- Bekymringen med hensyn til beskyttelse af mindretalssprog blev gentaget med forslag om at indføre 
en "holistisk politik for flersprogethed" finansieret af EU, der skulle sikre, at børn kunne studere og 
undervises på mindretalssprog, og at der blev ydet finansiering til flersproget indhold og ansættelse af 
lærere. På denne baggrund var der også nogle opfordringer til at sikre gennemførelsen af Europarådets 
rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og tilskynde medlemsstaterne til at 
undertegne den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog.  

- Ideerne om en europæisk statut for kunstnere og fremme af deres mobilitet blev igen taget op.  
 

4. Afslutning ved formanden 

I sine afsluttende bemærkninger bemærkede formanden ligheder mellem de idéer, der blev rejst på 

arbejdsgruppens møder, og betragtede dette som et godt sted, hvor arbejdsgruppen kunne indlede 
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drøftelser om borgernes anbefalinger. Hun opsummerede hovedpunkterne i debatten og bemærkede, at det 

videre arbejde ville blive tilrettelagt på grundlag af anbefalingerne fra borgerpanelerne.  

 

Bilag: Liste over medlemmer af arbejdsgruppen  

 

Formand Silja Markkula Det Europæiske Ungdomsforum 

    

Tiltale Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Greta Karoline ADAMEK  EU-borgerpaneler 

  Christine ANDERSON Europa-Parlamentet 

  Tiago ANTUNES Rådet 

  Hugues  BAYET Nationale parlamenter 

  Matteo Luigi  BIANCHI Nationale parlamenter 

  Emil   BOC Lokal/regional repræsentant 

   Fabíola  CARDOSO Nationale parlamenter 

   Paula CARVALHO Rådet 

  Lefteris CHRISTOFOROU Europa-Parlamentet 

   Gabriela  CRETU Nationale parlamenter 

  François DECOSTER  Regionsudvalget 

  Daniela DUMITRU  EU-borgerpaneler 

  Laurence FARRENG Europa-Parlamentet 

  Kinga GAL Europa-Parlamentet 

   Josune  GOROSPE Nationale parlamenter 

  Enzo GORZA EU-borgerpaneler 

  Alicia HOMS GINEL Europa-Parlamentet 

  Zuzana HOZLÁROVÁ 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

   Tea JARC Arbejdsmarkedsparter 

   Danuta  JAZŁOWIECKA Nationale parlamenter 

   Željka  JOSIĆ Rådet 

  Peter  KMEC Nationale parlamenter 

  Antonis KOURRAS 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Regina LAUCYTE  EU-borgerpaneler 

  Silja MARKKULA Det Europæiske Ungdomsforum 

  Kieran MCCARTHY Regionsudvalget 

  Nora MEBAREK Europa-Parlamentet 

  Dace MELBĀRDE Europa-Parlamentet 

  Jean Claude  MICALLEF Nationale parlamenter 

  Baiba  MILTOVICA  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Vidmantas MITKUS 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Pascual NAVARRO Rådet for Den Europæiske Union 

  Victor NEGRESCU Europa-Parlamentet 

  Aoife O’LEARY EU-borgerpaneler 
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  Elyes OUERGHI  EU-borgerpaneler 

  George  PAPANDREOU Nationale parlamenter 

  Luc PAQUE Rådet 

  Igors  PIMENOVS Nationale parlamenter 

   Anne PRÉDOUR Rådet 

  Paul  RUBIG 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Piero SAVARIS  EU-borgerpaneler 

  David SMOLJAK Nationale parlamenter 

  Michaela SOJDROVA Europa-Parlamentet 

  Guy VERHOFSTADT Europa-Parlamentet 

  Isabel WISELER-LIMA Europa-Parlamentet 

  Salima YENBOU Europa-Parlamentet 

   Marina ZELENETSKA  EU-borgerpaneler 

 


