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Peruskirja kansalaisille ja tapahtumajärjestäjille, jotka 
osallistuvat EUROOPAN TULEVAISUUTTA
KÄSITTELEVÄÄN KONFERENSSIIN
Haluan osallistua keskusteluun yhteisen tulevaisuutemme painopisteistä Euroopan unionin 
kaikilta alueilta tulevien ja eri taustoja ja elämänaloja edustavien osallistujien kanssa.

Konferenssin osallistujana sitoudun
 kunnioittamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja eurooppalaisia arvoja, 

jotka ovat ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja toimimaan kunnioittavasti toisia kohtaan. 
Näiden arvojen kunnioittaminen on osa sitä, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, ja ne ovat kaikille EU:n 
jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jossa vallitsee moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo;

 osallistumaan konferenssiin rakentavilla ja konkreettisilla ehdotuksilla, joissa kunnioitetaan 
muiden kansalaisten mielipiteitä Euroopan tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä;

 pidättäytymään ilmaisemasta, levittämästä tai jakamasta sisältöä, joka on laitonta, vihamielistä 
taikka tahallisesti väärää tai harhaanjohtavaa. Sitoudun viittaamaan pelkästään uskottaviin ja 
luotettaviin lähteisiin, kun jaan sisältöä ja tietoja ideoideni tueksi;

 Osallistumiseni konferenssiin on vapaaehtoista, enkä aio käyttää konferenssia kaupallisten tai 
yksinomaan yksityisten etujen ajamiseen.

Konferenssin puitteissa tapahtumia järjestävänä osapuolena 
sitoudun

 asettamaan kansalaiset kaikkien tapahtumien keskiöön ja antamaan heille mahdollisuuden 
ilmaista mielipiteensä vapaasti;

 edistämään tapahtumia, jotka ovat osallisuutta edistäviä ja esteettömiä, muun muassa 
julkaisemalla tapahtuman yksityiskohdat konferenssin monikielisellä digitaalisella foorumilla;

 noudattamaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia koskevassa yhteisessä julistuksessa 
esitettyjä periaatteita ja varmistamaan, että kansalaiset voivat keskustella heille tärkeistä aiheista;

 edistämään moninaisuutta keskusteluissa tukemalla aktiivisesti kaikkia elämänaloja 
edustavien kansalaisten osallistumista sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, 
sosioekonomisesta taustasta, uskonnosta ja/tai koulutustasosta riippumatta;

 vaalimaan sananvapautta ja antamaan tilaa kilpaileville mielipiteille ja ehdotuksille, kunhan ne eivät 
ole vihamielisiä eivätkä laittomia;

 suosimaan monenlaisten kansalaisten osallistumista aina kun se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista sekä EU:n eri kielten käyttöä tapahtumissa;

 takaamaan täyden avoimuuden. Raportoin kaikkien tapahtumien jälkeen avoimesti konferenssin 
monikielisellä digitaalisella alustalla käydyistä keskusteluista ja esitetyistä suosituksista. Sitoudun 
myös siihen, että tapahtumat suoratoistetaan ja/tai lähetetään mahdollisuuksien mukaan;

 varmistamaan sen, että osallistujille keskustelunaiheista annettavat tiedot ovat tarkkoja, 
luotettavia, helposti saatavilla ja niiden viitetiedot ovat jäljitettävissä (esim. digitaalinen, painettu tai 
audiovisuaalinen materiaali);

 takaamaan EU:n tietosuoja- ja yksityisyydensuojasääntöjen noudattamisen;

 käyttämään ainoastaan konferenssin hyväksyttyä visuaalista ilmettä tapahtumasta tiedotettaessa.

Kansalaisten ja kumppaniorganisaatioiden, jotka haluavat osallistua aktiivisesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevään 
konferenssiin, on noudatettava tätä peruskirjaa. Euroopan unionin toimielimillä on oikeus poistaa foorumilta sisältö, 
joka ei ole tämän peruskirjan mukaista, sekä evätä tai peruuttaa oikeus käyttää konferenssin visuaalista ilmettä 
yksityishenkilöltä tai organisaatiolta, joka toimii vastoin konferenssin periaatteita.

Euroopan Tulevaisuutta käsittelevä Konferenssi: Konferenssin peruskirja


