
Konference 
om Europas 

Fremtid:

Konferencecharter
Conference
on the Future
of Europe



Charter for borgere og arrangører, der deltager i
KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID
Jeg vil bidrage til debatter om prioriteterne for vores fælles fremtid sammen med borgere med 
forskellig baggrund, fra alle samfundslag og fra alle dele af EU.

Som deltager i konferencen forpligter jeg mig til :
 respektere vores europæiske værdier, som er beskrevet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 

Union: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, 
hvilket er en del af del af at være europæer og vise respekt for andre. Disse værdier er fælles for 
alle EU’s medlemslande i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, 
retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.

 bidrage til konferencen med konstruktive og konkrete forslag, respektere andre borgeres 
holdninger og medvirke til at skabe Europas fremtid i samarbejdets ånd.

 undlade at skrive, udbrede eller dele indhold, der er ulovligt, hadefuldt eller bevidst falsk eller 
misvisende. I den forbindelse vil jeg altid henvise til troværdige og pålidelige kilder, når jeg deler 
indhold og information for at underbygge mine idéer.

 Min deltagelse i konferencen er frivillig, og jeg vil ikke forsøge at bruge den til at fremme nogen 
kommercielle eller rent private interesser.

Som part, der organiserer arrangementer inden for rammerne 
af konferencen, forpligter jeg mig til at:

 sætte borgerne i centrum for alle arrangementer og give dem mulighed for frit at ytre deres mening.

 promovere arrangementer, der er inkluderende og tilgængelige for alle borgere, bl.a. ved at 
offentliggøre information om arrangementerne på konferencens flersprogede digitale platform.

 respektere de principper, der er fastlagt i den fælles erklæring om konferencen om Europas 
fremtid og sikre, at borgerne får mulighed for at debattere de emner, der betyder noget for dem.

 tilskynde til mangfoldighed i debatterne ved aktivt at fremme deltagelse af borgere fra alle 
samfundslag uden skelen til køn, seksuel orientering, alder, socioøkonomisk baggrund, religion eller 
uddannelsesniveau.

 respektere ytringsfriheden og give plads til konkurrerende meninger og forslag – så længe de 
hverken er hadefulde eller ulovlige.

 fremme deltagelse af borgere fra flere lande og brug af forskellige EU-sprog ved arrangementerne, 
når det er muligt.

 garantere fuld gennemsigtighed, fortælle åbent om debatterne og de anbefalinger, som borgere 
er kommet med til alle arrangementerne, på konferencens flersprogede digitale platform samt 
streame og/eller udsende arrangementerne, når det er muligt.

 sikre mig, at de informationer om debatemner (f.eks. som digitalt, trykt eller audio-visuelt 
materiale), jeg giver deltagerne, er korrekte, troværdige og tilgængelige og indeholder henvisninger, 
der kan spores.

 sikre, at EU’s regler om databeskyttelse og privatlivets fred bliver overholdt.

 kun at bruge den godkendte visuelle identitet for konferencen, når jeg kommunikerer om et arrangement.

Borgere og partnerorganisationer, der ønsker at deltage aktivt i konferencen om Europas fremtid skal overholde dette 
charter. EU-institutionerne forbeholder sig retten til at fjerne indhold fra platformen, hvis de mener, at det er i strid med 
dette charter, samt retten til at forhindre eller tilbagekalde retten til at bruge konferencens visuelle identitet fra en person 
eller en organisation, der overtræder principperne for konferencen.
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