
Framtiden ligger  
i dina händer

En flerspråkig digital plattform för konferensen om 
Europas framtid 

Den här plattformen är det centrala nav som konferensen om 
Europas framtid kretsar kring. Här kan du dela med dig av 
dina tankar och åsikter, hitta evenemang, läsa inlägg från alla 
konferensevenemang och följa hur konferensen framskrider. Allt 
kommer att finnas på de 24 officiella EU-språken.

Du kan knyta kontakter, utveckla idéer tillsammans med andra 
och framföra dina synpunkter på Europas framtid. Alla bidrag till 
konferensen – från invånarna, lokala arrangemang, europeiska 
medborgarpaneler och plenarsammanträden – kommer att 
sammanställas och delas. 

Plattformen är uppbyggd kring viktiga debatt- och samtalsämnen: 
klimatförändringarna och miljön, hälsa, en starkare ekonomi, social 
rättvisa och arbetstillfällen, EU i världen, värden och rättigheter, 
rättsstatsprincipen, säkerhet, digital omställning, europisk demokrati, 
migration och utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. De här 
ämnena kompletteras med en ”tom ruta” där du kan bidra med 
andra förslag på ämnen som är viktiga för dig. 
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Gör din röst hörd https://futureu.europa.eu
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Gör din röst hörd

Via plattformen kan du:

Dela med dig av dina 
egna idéer och gilla 
eller kommentera 
andras, på valfritt 
språk. På så sätt 
skapas ett verkligt 
gränsöverskridande 
och direkt samtal 
mellan människor 
i hela Europa.

Gå in på en karta med 
digitala, hybrida eller 
fysiska evenemang och 
anmäla dig.

Ladda upp information 
om dina egna 
evenemang – som 
följer konferensens 
huvudprinciper – 
och dela med dig 
av resultaten på 
plattformen för att 
inleda en diskussion 
med fler människor.

Vad är syftet med plattformen inom konferensen?

Syftet med den digitala flerspråkiga plattformen är att maximera deltagandet, främja 
en verkligt europeisk dialog mellan människor och säkerställa tillgänglighet och 
öppenhet för konferensen om Europas framtid.

Den är öppen för alla EU:s invånare, offentliga aktörer (EU-institutioner, nationella 
parlament, lokala myndigheter osv.) och det civila samhället, både på EU-nivå och 
nationell eller lokal nivå. Så många som möjligt, oavsett bakgrund, uppmuntras att 
delta. Användarnas integritet och EU:s dataskyddsregler respekteras till fullo.

Genom plattformen uppmuntras initiativ på gräsrotsnivå, medborgardrivna initiativ 
och offentlig tillgång till alla resultat, och man säkerställer att diskussionerna som 
förs runt om i EU verkligen hörsammas av de politiskt ansvariga vid EU-institutionerna. 

Så här når du plattformen 

Alla kan läsa och söka bland inläggen och evenemangen på plattformen, men om du 
vill bidra måste du registrera dig (både för inlägg och evenemang). Du kan registrera 
dig via EU Login-systemet eller via sociala medier.

Gör din röst hörd genom att logga in på plattformen för konferensen 
om Europas framtid redan i dag. 

#FramtidenÄrDin 

https://futureu.europa.eu
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