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Stadga för konferensdeltagare och evenemangsarrangörer
KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID
Jag kommer att bidra till debatten och diskussionerna om prioriteringarna för vår 
gemensamma framtid tillsammans med personer från alla bakgrunder, samhällsskikt och 
hörn av EU.

Som konferensdeltagare förbinder jag mig att
 respektera de europeiska värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget, dvs. människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter 
för personer som tillhör minoriteter, och föra en respektfull dialog – värdena är en del av vad det 
innebär att vara europé och är gemensamma för alla EU-länder i ett samhälle som kännetecknas av 
mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet

 bidra till konferensen med konstruktiva och konkreta förslag, respektera andras åsikter och vara 
med och forma Europas framtid

 inte uttrycka, sprida eller dela innehåll som är olagligt, hatiskt eller avsiktligt falskt eller 
vilseledande och alltid hänvisa till trovärdiga och tillförlitliga källor när jag delar innehåll och 
information till stöd för mina idéer.

 Jag deltar i konferensen helt frivilligt och kommer inte att försöka använda konferensen för 
kommersiella eller uteslutande privata intressen.

Som arrangör av evenemang under konferensen förbinder jag 
mig att

 sätta deltagarna i centrum för alla evenemang och ge dem möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter

 främja evenemang som är inkluderande och tillgängliga för alla, bland annat genom att publicera 
evenemangsinformation på konferensens flerspråkiga digitala plattform

 följa principerna i det gemensamma uttalandet om konferensen om Europas framtid och se till att 
deltagarna kan diskutera ämnen som de anser viktiga

 främja mångfald i debatterna genom att aktivt uppmuntra alla att delta, oavsett kön, sexuell 
läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund, religion och/eller utbildningsnivå

 respektera yttrandefriheten genom att ge utrymme för skilda åsikter och förslag – i den mån de 
inte är hatiska eller olagliga

 när det är möjligt och relevant främja deltagande från olika länder och användningen av olika EU-
språk på evenemangen

 garantera full insyn – efter varje evenemang kommer jag att öppet redogöra för debatterna och 
deltagarnas rekommendationer på konferensens flerspråkiga digitala plattform och jag kommer 
att strömma och/eller sända evenemangen när det är möjligt

 se till att informationen om debattämnena till deltagarna (t.ex. i form av audiovisuellt, tryckt eller 
digitalt material) är korrekt, tillförlitlig, tillgänglig och har hänvisningar som är lätta att hitta

 se till att EU:s dataskydds- och integritetsregler följs

 bara använda konferensens visuella identitet för att informera om evenemanget.

Privatpersoner och partnerorganisationer som vill delta i konferensen om Europas framtid måste följa den här stadgan. 
EU-institutionerna förbehåller sig rätten att ta bort innehåll från plattformen som strider mot det här frivilliga åtagandet 
och hindra eller dra tillbaka rätten att använda konferensens visuella identitet från alla personer eller organisationer som 
bryter mot konferensens principer.
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