
Fremtiden er i 
dine hænder

Den flersprogede digitale platform for konferencen om 
Europas fremtid 

Platformen er omdrejningspunktet for konferencen om Europas 
fremtid. Her kan du dele dine idéer, finde arrangementer, læse 
indlæg fra alle konferencens arrangementer og følge med i 
konferencens fremskridt. Alt dette på de 24 officielle EU-sprog.

Du kan skabe kontakter, udvikle idéer sammen med andre og få 
din stemme hørt om Europas fremtid. Alle bidrag til konferencen vil 
blive samlet og delt, herunder fra lokale arrangementer, europæiske 
borgerpaneler og konferencens plenarforsamlinger. 

Platformen er bygget op om centrale debatemner (klimaændringer 
og miljøet, sundhed, en stærkere økonomi, social retfærdighed 
og beskæftigelse, EU i verden, værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed, digital omstilling, europæisk 
demokrati, migration og uddannelse, kultur, ungdom og sport. Du kan 
også bidrage med idéer om andre emner (tværgående spørgsmål), 
der ligger dig på sinde. 
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Giv din mening til kende https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Giv din mening til kende

På platformen kan du:

Dele dine egne idéer 
og anbefale eller 
kommentere andres 
på dit foretrukne 
sprog. På den måde 
kan vi skabe en ægte 
grænseoverskridende 
og direkte debat 
mellem borgerne i hele 
Europa.

Gå ind på et kort med 
(digitale, hybride eller 
fysiske) arrangementer 
og melde dig til som 
deltager.

Uploade oplysninger 
om dine egne 
arrangementer – som 
følger konferencens 
hovedprincipper – 
og dele resultaterne 
på platformen for at 
indlede en debat med 
en bredere målgruppe.

Hvad er platformens rolle i forhold til konferencen?

Formålet med den flersprogede digitale onlineplatform er at sikre størst mulig 
deltagelse, fremme en ægte europæisk debat mellem borgerne og sikre en både 
tilgængelig og gennemsigtig konference om Europas fremtid.

Den er åben for alle borgere, offentlige aktører (EU-institutioner, nationale parlamenter, 
lokale myndigheder osv.) og civilsamfundet, både på europæisk niveau og på nationalt 
og lokalt niveau. Så mange som muligt, uanset baggrund, opfordres til at deltage. 
Platformen vil fuldt ud respektere brugernes privatliv og EU’s databeskyttelsesregler.

Den har fokus på initiativer på græsrodsniveau, borgerdrevne initiativer og offentlig 
adgang til alle resultater. Formålet er at sikre, at de drøftelser, der føres i hele EU, 
virkelig bliver hørt af beslutningstagerne i EU-institutionerne. 

Sådan får du adgang til platformen 

Alle kan læse og søge på idéer og arrangementer på platformen, men du skal registrere 
dig for at kunne bidrage med idéer og arrangementer. Du kan registrere dig via EU 
Login-systemet eller via sociale medier.

Giv din mening til kende ved at logge ind på platformen for 
konferencen om Europas fremtid allerede i dag.  

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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