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Tulevaisuus on
käsissäsi

Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielisen
digitaalisen foorumin esittely
Foorumi on Euroopan tulevaisuuskonferenssin ydin. Täällä voit
jakaa ajatuksiasi, etsiä tapahtumia, lukea kaikista konferenssin
tapahtumista ja seurata konferenssin etenemistä. Kaikki tämä on
mahdollista EU:n 24 virallisella kielellä.
Voit olla yhteydessä toisiin, kehittää ideoita yhdessä muiden kanssa
ja ottaa kantaa Euroopan tulevaisuuteen. Kaikki konferenssin
aineisto, kuten kansalaisten näkemykset ja paikallistapahtumien,
Euroopan kansalaispaneeleiden ja konferenssin täysistuntojen
aineisto, kootaan yhteen ja julkaistaan.
Foorumi on järjestetty tärkeimpien keskustelunaiheiden ympärille
(ilmastonmuutos ja ympäristö; terveys; vahvempi talous, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ja työllisyys; EU:n rooli maailmassa; arvot ja
oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus; digitaalinen muutos;
eurooppalainen demokratia; muuttoliike; sekä koulutus, kulttuuri,
nuoriso ja urheilu). Näiden aiheiden lisäksi on käytössä ”avoin
laatikko”, jossa voit esittää ajatuksiasi myös muista sinulle tärkeistä
asioista.
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Foorumilla on mahdollista
Jakaa ajatuksiaan
ja osoittaa tukeaan
muiden esittämille
ajatuksille tai
kommentoida niitä
haluamallaan kielellä.
Tarkoituksena
on saada aikaan
aidosti ylikansallista
keskustelua
kansalaisten välillä
kaikkialla Euroopassa.

Tutkia (verkossa
ja/tai fyysisesti
järjestettävistä)
tapahtumista laadittua
karttaa ja ilmoittautua
tapahtumiin.

Julkaista tietoa
konferenssin keskeisiä
periaatteita noudattaen
järjestetyistä omista
tapahtumista ja
jakaa tapahtumasta
yhteenveto foorumilla
keskustelun
avaamiseksi
laajemmalle yleisölle.

Foorumin rooli konferenssissa
Monikielisen digitaalisen verkkofoorumin tavoitteena on saada mukaan
mahdollisimman paljon osallistujia, edistää aidosti eurooppalaista keskustelua
kansalaisten välillä ja varmistaa, että Euroopan tulevaisuuskonferenssi on kaikille
avoin ja läpinäkyvä.
Se on avoin kaikille kansalaisille, julkisille toimijoille (EU:n toimielimet,
kansanedustuslaitokset, paikallisviranomaiset ym.) ja kansalaisyhteiskunnalle, sekä
yleiseurooppalaisella että kansallisella/paikallisella tasolla. Mahdollisimman monia
ja mahdollisimman monenlaisia ihmisiä kannustetaan osallistumaan. Käyttäjien
yksityisyyttä kunnioitetaan, ja EU:n tietosuojasääntöjä noudatetaan kaikilta osin.
Foorumissa on kyse ruohonjuuritasolta lähtevästä, kansalaisvetoisesta hankkeesta,
jossa kaikkien tapahtumien tulokset ovat julkisesti saatavilla. Tarkoituksena on
varmistaa, että EU:n toimielinten päätöksentekijät kuulevat kaikkialla EU:ssa käydyt
keskustelut.

Foorumin käyttö
Kuka tahansa voi lukea ja selata foorumilla julkaistuja ajatuksia ja tapahtumista
laadittuja yhteenvetoja, mutta omien ajatusten tai tapahtumien julkaiseminen
edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjät rekisteröityvät EU Login -järjestelmän kautta tai
kirjautuvat sisään sosiaalisen median kautta.

Kerro kantasi rekisteröitymällä Euroopan tulevaisuuskonferenssin
foorumiin jo tänään.
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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