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Velkommen til brugervejledningen til platformen for Konferencen om Europas fremtid! Du kan 
bruge platformen til at bidrage til Konferencens emner. For at kunne deltage og dele dine idéer 
skal du gøre dig bekendt med platformens vigtigste funktioner. I denne vejledning forklares det, 
hvordan du kan bruge platformen.

Tilmelding 

For at deltage skal du logge på platformen. For at kunne gøre dette skal du oprette et EU-login, 
hvis du ikke allerede har et. Se webstedet for EU-login for at gøre dette (~ 3 minutter). Når du 
konfigureret dit EU-login, skal du klikke på loginknappen på platformen for Konferencen om 
Europas fremtid (se skærmbillede nedenfor). Udfyld felterne med din e-mailadresse og din 
adgangskode. Når du har logget på platformen, skal du besvare nogle korte spørgsmål om dig selv 
(f.eks. hvilket land du kommer fra, din alder og din baggrund). Når du har gjort dette, er du klar til at 
følge nedenstående trin! 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Offentlig profil

For at konfigurere din profil skal du gå til din konto, som vises på startsiden under kontonavnet. 
På denne side kan du starte med at redigere dit offentlige kaldenavn, hvis du ønsker det.

Hvordan vil du gerne opdateres om Konferencen? Du kan vælge dine indstillinger for beskeder via 
det andet punkt på fanen til venstre på din konto. Du vælger selv dine indstillinger: om du ønsker 
at modtage alle beskeder via e-mail, kun beskeder vedrørende de personer eller diskussioner 
vedrørende idéer, du følger, eller slet ingen beskeder? Foruden e-mails kan du få adgang til 
en side med beskeder på platformen ved at klikke på klokken. Du kan ændre dine konto- og 
beskedindstillinger når som helst. Du finder også muligheden for at til- eller fravælge at modtage 
nyhedsbreve på denne fane og i sidefoden af nyhedsbrevene, hvis du har valgt at modtage dem. 
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Deltagelse  
For hvert emne er der adskillige måder, hvorpå du kan deltage ved hjælp af de forskellige 
funktioner på platformen. De funktioner, du kommer til at bruge hyppigst, er idé- og 
begivenhedsfunktionerne. 

Idéer
Gå til «Idéer» for at læse, bakke op om og/eller kommentere på de indsendte bidrag, og tilføj dine 
egne ved at klikke på «Ny idé +»! Start med at give din idé en titel (op til 150 tegn) og skrive nogle 
få linjer for at beskrive emnet for din idé (op til 1500 tegn). På den næste side sammenlignes 
din idé med andre lignende idéer. Hvis din idé er original, kan du fortsætte, vælge en 
undertemakategori og tilføje et billede eller et dokument, hvis du ønsker det. Dernæst indsender 
du den for at nå frem til det sidste trin, hvor du kan gennemgå den og derefter offentliggøre den! 

 

Begivenheder 
Du kan også deltage i begivenheder. Disse begivenheder kan bruges til at deltage i mere 
dybtgående overvejelser inden for bestemte emner eller at arrangere flere oplysende seancer 
mellem medlemmer af en organisation eller en gruppe for sammen at arbejde på idéer og 
derefter dele dem på platformen. Her kan du finde alle kommende begivenheder, lede efter en, der 
interesserer dig, og tilmelde dig! 

På siden «Begivenheder» kan du se de forskellige begivenheder, der allerede har fundet sted, eller 
kommende begivenheder. Når du klikker på en af dem, få du adgang til forklaringer af, hvordan 
du kan deltage i kommende begivenheder, hvis du ønsker det.  Hvis du gerne vil se begivenheder, 
der allerede har fundet sted, kan du læse rapporterne fra dem og de bidrag og idéer, der blev 
udarbejdet ved disse begivenheder.  

Se vores «Webstedsvejledning for begivenhedsarrangører», hvis du ønsker at arrangere en 
begivenhed.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Meddelelser

Fra de idéer og kommentarer, der er blevet offentliggjort, kan du få vist andre brugeres profiler og 
kontakte dem ved at klikke på ikonet med konvolutten. 

Start en samtale: din kontakt modtager en besked via e-mail.

Du kan finde alle dine private korrespondancer med andre brugere ved at klikke på ikonet med 
konvolutten i navigationslinjen. 
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