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Introduktion
Med konferencen om Europas fremtid har Europa-
Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen skabt 
mulighed for, at europæiske borgere fra alle 27 
medlemsstater kan deltage i en debat om 
udfordringer og prioriteter, der skal tages op med 
henblik på sammen at skabe et Europa, der er egnet
til fremtiden. Som led i konferenceprocessen blev en
flersproget digital platform (i det følgende benævnt 
"platformen") lanceret den 19. april 2021 
(futureu.europa.eu)og forblev i live under hele 
konferencens arbejde.

Platformen var et centralt element i konferencen; det
gav alle EU-borgere mulighed for at deltage på et 
hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog. 
Borgerne kunne fremsætte deres idéer, støtte 
andres idéer og kommentere dem. Platformen var 
også det sted, hvor alle kunne dele oplysninger om 
konferencearrangementer og rapportere om deres 
resultater.

Alle bidrag på platformen blev derefter indsamlet og 
analyseret med henblik på at tjene som input til 
arbejdet i de europæiske borgerpaneler, 
konferencens   plenarforsamling  . Der er indtil videre 
offentliggjort tre foreløbige rapporter, tre rapporter fra
medlemsstaterne og en fuldstændig rapport, der 
omfatter bidrag på platformen frem til den 20. 
februar 2022.

Denne rapport dækker alle bidrag på platformen fra 
dens start den 19. april 2021 indtil den 9. maj 2022, 
hvor konferencen afsluttede sit arbejde.

Når man læser denne betænkning, er det vigtigt at 
huske på, at bidragene på platformen repræsenterer
de respektive bidragyderes synspunkter og ikke bør 
anses for at repræsentere de europæiske borgeres 
synspunkter som helhed. 

Analyseresultaterne præsenteres i rapporten i 
overensstemmelse med de emner, der er defineret 
på platformen: 

Klimaændringer og miljø 

— Sundhed 

En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse 

— EU i verden 

— Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed 

Digital transformation 

Det europæiske demokrati 

— Migration 

Uddannelse, kultur, ungdom og sport 

Idéer, der er nævnt på platformen under "Andre 
idéer", er blevet placeret under et af de ni 
ovennævnte emner eller flere emner i forbindelse 
med tværgående spørgsmål. 

For hvert emne gives der en oversigt over den 
tematiske klynge af ideer og begivenheder med 
hændelsesrapporter, understøttet af et 
tekstanalysesystem, der identificerer de mange 
forekomster af en lignende idé på et hvilket som 
helst sprog. Disse identificerede temaer og 
undertemaer præsenteres i rækkefølge efter 
forekomstsniveau som vurderet af analytikeren ved 
hjælp af tekstanalysesystemet. Et tekstfelt i 
begyndelsen af hvert emne giver nogle eksempler 
på begivenheder, der afholdes om det pågældende 
emne, med fokus på nye begivenheder, der er tilføjet
siden den sidste rapport. En tematisk oversigt over 
de nye bidrag, der er uploadet til platformen efter 
den 20. februar 2022, er blevet tilføjet i en boks i 
slutningen af hvert emnekapitel. 

Et mindmap for hvert emne giver en visuel 
repræsentation af indholdsanalysen efter temaer og 
undertemaer. 

Notat om metodologi

Hovedfokus i denne rapport er på en kvalitativ 
analyse af bidragene på platformen. Dette sker på 
grundlag af ideer, begivenhedsrapporter og 
kommentarer fra bidragyderne for at give et bredt 
overblik over platformens indhold. I praksis er der 
inden for hvert emne foretaget en manuel 
tekstanalyse og klyngedannelse af de foreslåede 
ideer og afsluttede arrangementer med 
hændelsesrapporter af et forskerhold, der bistås af 
et computerassisteret klyngeværktøj. Efterfølgende
er der udarbejdet en sammenfatning af de fælles 
temaer og mulige undertemaer. Klyngeanalysen i 
temaer og undertemaer udføres inden for de 
foruddefinerede emner. Det betyder, at idéer, der 
går på tværs af emner eller idéer, der indsendes af 
bidragydere under flere emner eller under "Andre 
idéer", kan forekomme flere gange i denne rapport 
under de relevante emner. Denne tilgang er valgt 
for at give et holistisk perspektiv på hvert af 
konferencens emner.

Spørgsmål, der rejses af et lille antal bidragydere, 
figurerer også i denne analyse, hvis de giver et nyt 
perspektiv i forhold til andre bidragyderes. Målet er 
at give et generelt overblik over bredden og 
mangfoldigheden af de idéer, der for øjeblikket 
foreslås på platformen, i stedet for at fokusere på 
kvantitative elementer. Ikke desto mindre er 
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temaer, undertemaer eller idéer, der gentages ofte 
eller har et stort antal godkendelser eller 
kommentarer, angivet i teksten for at afspejle den 
aktuelle situation i drøftelserne på platformen, 
herunder en høj grad af interesse for eller debat 
om visse spørgsmål. Disse elementer anvendes 
også som rettesnor for præsentationen af temaer i 
denne rapport.

Kvantitative elementer (antal idéer, kommentarer,
godkendelser og arrangementer) anvendes også i 
oversigten over bidrag og på listen over de i 
øjeblikket mest godkendte og kommenterede idéer 
pr. emne, der præsenteres i bilag I.

Bemærk også, at udtrykket "bidrag" i analysen i 
denne rapport henviser til en kombination af idéer, 
kommentarer og begivenhedsrapporter.

Bilag II indeholder yderligere oplysninger om den 
metodologiske fremgangsmåde.
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Resumé

Denne rapport opsummerer aktiviteten vedrørende 
den flersprogede digitale platform for konferencen 
om Europas fremtid fra lanceringen frem til den 9. 
maj 2022. I denne periode blev der registreret 
48,530 bidrag på platformen med 18.955 idéer, 
22,570 kommentarer og 7.005 arrangementer, der 
dækkede alle 10 emner. Fra den 21. februar til den 
9. maj 2022 blev der tilføjet 4.796 nye bidrag til 
platformen. Størstedelen af disse nye bidrag 
konsoliderer eksisterende temaer og undertemaer 
inden for de forskellige emner og har ingen 
indflydelse på temaernes rækkefølge alt efter deres 
samlede forekomst. Starten på den russiske 
aggressionskrig mod Ukraine den 24. februar 2022 
har påvirket nogle nye undertemaer på tværs af 
forskellige emner, f.eks. opfordringer til en stærkere 
inddragelse af EU i konflikten inden for emnet EU i 
verden samt forslag om at opnå europæisk 
energisuverænitet under emnet stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse.
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Klimaændringer og
miljø

Bidragyderne er bekymrede over klimaændringerne 
og virkningerne heraf samt mange andre 
miljømæssige udfordringer. De hyppigste temaer 
vedrører både emissioner og vedvarende energi. 
Bidragyderne ønsker generelt en hurtigere grøn 
omstilling med øjeblikkelige og konkrete 
foranstaltninger fra EU og regeringerne med en 
række forslag, såsom fremme af grønnere 
energiproduktion og -transport, ændring af 
forbrugsmønstre, mere bæredygtigt landbrug, 
fremme af biodiversitet og stop for forurening. Bidrag
har understreget behovet for uddannelse og 
kommunikation på EU-plan med initiativer til at løse 
disse spørgsmål. Nogle bidragydere har rejst 
spørgsmålet om social retfærdighed i forbindelse 
med klimapolitikken. Idéerne kan tematisk grupperes
som følger:

En overordnet opfordring til regeringerne og EU om 
at træffe øjeblikkelige foranstaltninger med en 
stærkere europæisk miljøpolitik til bekæmpelse af 
klimaændringer. Bidragyderne har fremsat flere 
forslag til at tackle emissionerne og har drøftet 
bedste praksis og metoder til at fremskynde en grøn 
omstilling og gennemførelsen af den grønne pagt på
lokalt og regionalt plan;

— Under temaet energi, bidragydere, går stærkt ind 
for at øge anvendelsen af vedvarende energi og øge
energidiversiteten gennem forskning og innovation 
med alternative energikilder for både husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). 
Nogle bidragydere har imidlertid henledt 
opmærksomheden på spørgsmålet om 
befolkningens accept, og spørgsmålet om 
kerneenergi har ført til en splittende debat;

— Deltagerne ønsker foranstaltninger til fremme af 
udvikling og anvendelse af alternative, miljøvenlige 
transportmidler med forskellige forslag til fremme af 
brugen af offentlig transport og opfordrer til øget 
forskning og investering i alternative 
transportløsninger;

— Under temaet forbrug ønsker bidragyderne 
stærkere foranstaltninger til håndtering af affald, 
madspild og fremme af genanvendelse og en 
cirkulær økonomi, der er rettet mod både 
producenter og forbrugere. Derudover er der behov 
for foranstaltninger til at fremme et mere bæredygtigt

forbrug i sektorer, der spænder fra turisme, mode til 
elektroniske apparater.

Stillere er ligeledes bekymrede over det 
miljømæssige pres, der er forbundet med den 
digitale omstilling, såsom udviklingen af 
kryptovalutaer;

— Fremme af biodiversitet og dyrevelfærd med 
opfordringer til genplantning af skov, standsning af 
skovrydning, beskyttelse af truede arter og øgede 
forskningsfaciliteter i forbindelse med biodiversitet;

— Under temaet landbrug er et stærkt undertema 
opfordringen til at afskaffe brugen af pesticider og 
generelt vedtage mere miljøvenlige 
landbrugsmetoder.

Andre foranstaltninger på miljøområdet omfatter 
fremme af lokalt landbrug, biodiversitet, vegetarisk 
eller vegansk kost og rimelige priser for 
landbrugerne;

— Midler og foranstaltninger til bekæmpelse af 
forurening, som det ses som en kilde til pres på 
miljøet. Der er blevet foreslået løsninger til 
bekæmpelse af vandforurening, forurening af plast 
med opfordringer til at forbyde engangsplastbrug 
samt lysforurening;

— Standsning af miljøvenlige subsidier som f.eks. 
fossile brændstoffer eller skadelige fiskerisubsidier 
samt forskellige forslag til skatteforanstaltninger for 
at fremme adfærdsændringer og fremme 
bæredygtigt forbrug, f.eks. gennem en bæredygtig 
skat;

— Bidragyderne ønsker en øget indsats for at 
ændre adfærd og holdninger gennem øget 
bevidstgørelse, uddannelse og kommunikation;

— I forbindelse med de seneste stigninger i 
energipriserne og EU's stadig mere problematiske 
afhængighed af russiske gas- og olieforsyninger har 
en række bidrag opfordret til en fremskyndet 
omstilling til vedvarende energikilder, fremme af 
mere bevidst energiforbrug samt fortaler for EU's 
energisuverænitet;

— Et specifikt tema er dedikeret til boliger og 
byggeri med idéer om bæredygtige boliger, 
miljøvenlige byggematerialer og det "nye 
europæiske Bauhaus"; — Bidragyderne har drøftet 
samspillet mellem digitalisering og klimaændringer 
under emnet "digital omstilling".
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Sundhed

Emnet sundhed dækker en bred vifte 
af temaer. Det hyppigst rejste tema, 

der er stærkt påvirket af erfaringerne med covid-19 
og dens virkninger, vedrører

lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i hele 
EU med idéer til et tættere samarbejde mellem 
medlemsstaterne, større harmonisering og 
integration, f.eks. gennem EU-dækkende 
kvalitetsstandarder for pleje. Bidragyderne ønsker 
øget forskning og investering inden for medicin og 
har foreslået forskellige ideer til forbedring af 
folkesundheden generelt. Hovedtemaerne er 
følgende:

— Foranstaltninger til at sikre adgang til økonomisk 
overkommelige sundhedsydelser af høj kvalitet med 
adgang for alle, navnlig mental sundhedspleje. 
Forslagene omfatter bl.a. en europæisk 
sygesikringsordning for at sikre 
prisoverkommelighed.

Mere samarbejde og integration, et styrket 
sundhedssystem i EU eller endog øget kompetence 
for EU på folkesundhedsområdet

Integrerede strategier for fælles 
sundhedsudfordringer i EU som f.eks. kræft, mental 
sundhed, selvmordsforebyggelse, sjældne 
sygdomme osv. — Ressourcer og foranstaltninger til
fremme af sundhedskompetencer, sund livsstil og 
kost, herunder mental sundhed, og forskellige 
foranstaltninger til at modvirke forbruget af usunde 
produkter, såsom tobak. Deltagerne ønsker, at EU 
investerer mere i en række forebyggende 
sundhedsrelaterede foranstaltninger; — Behovet for 
EU-koordineret innovation og investeringer i 
sundhedsforskning, navnlig i forbindelse med EU's 
aldrende demografiske profil;

— Under temaet tilgange til medicin omfatter de 
drøftede idéer palliativ og udtjent pleje, integration af
naturlægemidler eller mere holistiske tilgange til 
medicin;

— De muligheder og sundhedstrusler, der er 
forbundet med øget digitalisering i de seneste årtier, 
med blandt de muligheder, der blev drøftet 
integrationen af europæiske e-sundhedssystemer, 
og blandt de trusler, der er forbundet med digital 
afhængighed;

— En vurdering af konsekvenserne af covid-19, 
herunder evaluering af reaktioner som f.eks. det 
digitale coronacertifikat, behovet for at revaluere 
sundhedspersonalet og de erfaringer, der skal 
drages for at forberede sig på og bekæmpe 
fremtidige pandemier 

— Mindre fremtrædende emner vedrører seksuelle 
og reproduktive sundhedsrelaterede foranstaltninger
såsom bekæmpelse af fattigdom i perioden, 
seksualundervisning og retten til abort samt 
kræftbehandling, der navnlig drøftes i forbindelse 
med forebyggelse, tidlig diagnosticering og 
sammenlægning af ressourcer i hele EU.

Stærkere økonomi, 
social retfærdighed 
og beskæftigelse

Et ofte diskuteret tema under dette emne er 
betydningen af, at Europa bliver mere inklusivt og 
socialt retfærdigt, navnlig i lyset af covid-19-
pandemien. Bidrag under dette emne omfatter også 
forskellige forslag til at fremme økonomisk vækst i 
EU, såsom forskning og innovation, yderligere 
styrkelse af det indre marked og forskellige 
foranstaltninger til støtte for små og mellemstore 
virksomheder og strategiske industrier. Desuden 
mener bidragyderne, at velfærden for forskellige 
grupper af mennesker, navnlig de dårligst stillede, er
afgørende for EU's vellykkede funktion og yderligere
vækst. De mest fremtrædende emner, der 
diskuteres under dette emne, er:

— Forslag om at opbygge et mere inklusivt, socialt 
retfærdigt Europa i overensstemmelse med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, såsom 
sociale beskyttelsesforanstaltninger, fjernelse af 
kønsbestemte lønforskelle, 
fattigdomsbekæmpelsesforanstaltninger, ligestilling 
mellem kønnene, sikring af rettigheder for personer 
med handicap, LGBTIQ-rettigheder og 
repræsentation. Forskellige konkrete idéer, der er 
blevet drøftet, omfatter en fælles EU-tilgang til social
sikring, indførelse af kønskvoter på 
bestyrelsesniveau og et målingsindeks for social 
ligestilling;

— Økonomisk genopretning, herunder bekymringer 
over den stigende offentlige gæld i EU, drøftelser om
Den Europæiske Centralbanks rolle, opfordrer til en 
revision af stabilitets- og vækstpagten og til en 
udvidelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten 
samt forskellige forslag til støtte for lokal produktion 
og lokalt forbrug med henblik på at sætte skub i det 
indre marked og EU's økonomi. I lyset af den nylige 
energikrise som følge af de strategiske reaktioner på
den russiske aggressionskrig mod Ukraine er 
opfordringerne til strategisk energiautonomi blevet 
intensiveret; 

— Fremme af jobvæksten ved at investere i 
innovation, uddannelse, digitalisering, forskning og 
udvikling, men også ved at etablere en grøn 
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økonomi. Der er særligt fokus på at støtte små og 
mellemstore virksomheder, da de betragtes som 
innovationsdrivkræfter. Derudover har flere bidrag 
drøftet potentialet i landdistrikterne inden for 
økonomisk innovation med opfordringer til 
foranstaltninger til bekæmpelse af affolkning af 
landdistrikterne eller generel støtte til 
landbrugssektoren, hvilket især tilskynder unge 
landbrugere; 

 Bidragyderne mener, at sociale 
sikringsforanstaltninger er vigtige for at opnå social 
retfærdighed. Den Ubetinget basisindkomst er den 
hyppigst rejste idé. Andre idéer omfatter 
koordinerede pensionspolitikker og pensioner på 
tværs af EU's medlemsstater og foranstaltninger til 
bekæmpelse af fattigdom i EU med en opfordring til 
mere generelt at tage hensyn til EU's demografiske 
omstilling. Opfordrer til, at der indføres et 
digitaliseret fælles EU-socialsikringskort — der også 
rejses andre steder — og at mobile europæeres 
sociale rettigheder, der kan overdrages, også er til 
stede i bidrag under dette emne; 

— Forskellige beskatningsformer for en retfærdig og
inklusiv økonomi, f.eks. skatteforanstaltninger for at 
sikre fair konkurrence mellem virksomheder, 
miljøafgifter og en minimumsafgift på EU-plan for at 
modvirke skattely; 

— Bidragyderne har også rejst idéen om en fælles 
skattepolitik med en europæisk skattereform med 
henblik på en mere forenet europæisk fremtid, 
herunder flere EU's egne indtægter eller et budget, 
der er uafhængigt af medlemsstaterne, samt fremsat
forslag til en yderligere styrkelse af det indre 
marked; — Forslag til forbedring af arbejdsvilkårene,
f.eks. fleksibelt arbejde og retten til at være offline, 
og specifikke foranstaltninger til yderligere at lette 
arbejdskraftens mobilitet inden for EU. Navnlig 
ungdomsarbejdsløsheden er blevet drøftet med flere
forslag til at støtte unge på arbejdsmarkedet; — 
Nogle idéer udfordrer den nuværende økonomiske 
model med henblik på at bevæge sig i retning af en 
inklusiv og retfærdig europæisk model, der ser ud 
over BNP.

EU i verden

Der er blevet rejst en række udenrigspolitiske emner
under dette emne. Overordnet set er de mest 
tilbagevendende temaer dem, der kræver en 
stærkere EU-tilstedeværelse på den globale 

politiske scene i overensstemmelse med EU's 
kerneværdier. Bidragyderne til platformen har rejst 
spørgsmålet om strategisk autonomi og føler ofte, at 
EU bør være mere dristig i udøvelsen af både blød 
og hård magt, selv om nogle bidragydere har udtrykt
tvivl i denne henseende. Hovedtemaerne er: 

Bidrag til drøftelsen af de overordnede mål for EU's 
udenrigspolitik med opfordringer til en fælles EU-
udenrigspolitik, der forsvarer 
menneskerettighederne og de demokratiske værdier
på verdensplan; 

Udvikling af forskellige midler og mekanismer for at 
styrke EU's image og sikre, at det tages alvorligt på 
den globale politiske scene, med omfattende 
drøftelser om en fælles forsvarspolitik for at kunne 
gribe ind, men også for at spille en afskrækkende 
rolle og repræsentere geopolitisk magt over for 
andre globale magter;

Oprettelse af en EU-hær og dertil knyttede 
centraliserede defensive eller militære institutioner 

— Nytænkning af reglen om enstemmighed i 
udenrigspolitisk beslutningstagning og tildeling af 
øgede beføjelser til Europa-Parlamentet; 

Foranstaltninger, der skal gøre EU mere synlig, samt
idéer vedrørende EU's diplomatiske repræsentation, 
f.eks. med et enkelt hjemsted i FN's Sikkerhedsråd 

At udøve blød magt som fortaler for multilateralisme 
ved at styrke handelspolitikkerne;

— Yderligere udvidelser, især med landene i det 
vestlige Balkan. I lyset af den russiske 
aggressionskrig mod Ukraine blev EU-
medlemskabet i Ukraine ligeledes drøftet;

— Fremme EU's strategiske autonomi og øge fokus 
på EU's primære fælles økonomiske 
markedsfunktion 

— Indtage en mere selvsikker holdning over for 
Kina, navnlig ved at vedtage en EU-strategi for 
udenlandske investeringer 

— Et stort antal af de seneste bidrag vedrørte EU's 
rolle i den russiske aggressionskrig mod Ukraine, 
idet EU oftest opfordrer til, at EU støtter Ukraine eller
indtager en ledende rolle med hensyn til at bringe 
konflikten til ophør.
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Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet og 
sikkerhed
Bidragyderne har avancerede idéer om lighed og en 
række rettigheder og frihedsrettigheder og drøftede 
begrebet europæiske værdier som et vejledende 
princip for EU's politiske beslutningstagning. Da 
ligestilling betragtes som en central EU-værdi, er der
stærk støtte til en øget indsats for at skabe et 
inklusivt samfund, hvor bidragyderne især opfordrer 
til større ligestilling mellem kønnene, anerkendelse 
af LGBTIQ-rettigheder og inklusion af etniske 
mindretal og personer med handicap. En anden 
tilbagevendende idé under dette emne vedrører 
behovet for at opretholde og forsvare 
retsstatsprincippet. De vigtigste temaer og ideer er 
følgende:

— Drøftelserne har omfattet sikring af 
menneskerettighederne generelt og måder, hvorpå 
de kan håndhæves, samt en række rettigheder og 
frihedsrettigheder. Borgerlige og politiske rettigheder
er stærkt repræsenteret inden for dette emne på 
platformen, hvor retten til privatlivets fred og 
ytringsfriheden samt deres begrænsninger 
(desinformation, hadefuld tale) er mest 
fremtrædende blandt bidragene. Økonomiske og 
sociale rettigheder er også blevet taget op, f.eks. i 
spørgsmålet om en stærkere økonomi;

— Bekæmpelse af forskelsbehandling og midler og 
foranstaltninger til at opnå et mere lige og inklusivt 
samfund er blevet rejst, navnlig for personer med 
handicap, ældre, nationale og etniske mindretal. Et 
stort antal idéer vedrører opnåelse af ligestilling 
mellem kønnene, f.eks. sikring af lige løn og 
forbedring af beskyttelsen af LGBTIQ-rettigheder og 
-friheder; 

— En række konkrete forslag vedrører metoder til at 
forbedre beskyttelsen af retsstatsprincippet i EU, 
f.eks. en revisionsmekanisme eller indførelse af 
straffestrategier for de lande, der krænker 
retsstatsprincippet, f.eks. ved at reducere 
tilskuddene eller fratage stemmerettighederne i 
Rådet. Nogle bidragydere er imidlertid kritiske over 
for, hvad de anser for at være EU's indblanding i 
medlemsstaternes indre anliggender;

— En gruppe af bidrag har fokuseret på, hvad der 
udgør EU's værdier, såsom menneskerettigheder, 
frihed, ligestilling, demokrati, retsstatsprincippet, 
pluralisme, solidaritet, ligestilling mellem kønnene, 
som ifølge bidragyderne bør være retningsgivende 
for EU's politikker og interaktioner på globalt plan 
eller endog være nedfældet i EU's forfatning; 

— Drøftelserne har også dækket de kristne værdiers
rolle, idet nogle bidragydere har påpeget, at mere 
konservative stemmer og tilgange inden for EU ikke 
bør afvises;

— Som under EU i verden har en række deltagere 
under sikkerhedstemaet drøftet idéen om en EU-
hær og behovet for et tættere samarbejde mellem 
de europæiske lande om indre sikkerhed. De 
seneste geopolitiske begivenheder har kun styrket 
denne opfordring til øget militær organisation og 
grænsebeskyttelse i EU; 

— Der er behov for øget regulering for at gøre 
lobbyvirksomhed mere gennemsigtigt og bekæmpe 
korruption.

Digital 
transformation

Generelt har bidragyderne understreget betydningen
af at lette og investere i en digital omstilling på en 
lang række områder, herunder forvaltning, økonomi 
og sundhed. De har dog også fremhævet en række 
udfordringer i forbindelse med den digitale 
omstilling, såsom etiske overvejelser, den voksende 
digitale kløft, mangler i den generelle 
databeskyttelsesforordning og cybertrusler. De mest 
aktuelle temaer vedrører generelt behovet for at 
investere i digital uddannelse og fremme digitale 
færdigheder samt investere i digital innovation og 
bevæge sig i retning af et digitalt suverænt Europa. 
Hovedtemaerne er følgende:

At sikre, at EU-borgerne har de nødvendige digitale 
færdigheder til at lykkes i en stadig mere digital 
verden, og digitalisere uddannelsessystemet

— Midler og foranstaltninger til støtte for digital 
innovation, såsom kunstig intelligens og fremme af 
digital suverænitet. Dette dækker en bred vifte af 
undertemaer: tilskynde til brug af open source-
software, bæredygtig produktion, sociale medier og 
platforme, der overholder EU's standarder for 
privatlivets fred, og mere generelt opbygge et 
europæisk digitalt økosystem, der er 
konkurrencedygtigt og åbent for verden, men som 
også er sikker og respekterer privatlivets fred 
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— Flere værktøjer til digitalt medborgerskab og 
digital forening af EU med forslag til digitale portaler,
identifikation på europæisk plan via et digitalt e-ID 
eller en europæisk autentifikationsmetode for 
adgang til personoplysninger eller offentlige tjenester

— Deltagerne er bekymrede over databeskyttelse 
og -sikkerhed med idéer om centraliseret lagring af 
følsomme personoplysninger, sikring af sikre 
offentlige netværk med open source-software eller 
blockchain-teknologi, lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred og 
en centraliseret tilgang til at forsvare EU mod 
cyberterrorisme;

Arbejde hen imod digital inklusion med 
foranstaltninger til at sikre økonomisk overkommelig 
og inklusiv adgang til det digitale rum og fremme 
digitale færdigheder på tværs af en række 
befolkningsprofiler samt sikre digital tilgængelighed 
geografisk, herunder i landdistrikter 

— Holdbare digitale omstillingsforanstaltninger med 
digitalisering, der fører til en reduktion af 
forureningen,og opfordrer til bl.a. 
holdbart,reparereligt digitalt udstyr; 

Digitalisering af økonomien med foranstaltninger 
vedrørende kryptovaluta og en opfordring til en 
digital euro 

— Investering i digital uddannelse og digital 
sundhed for at fremme en sund og bevidst brug af 
teknologi.

Migration

Bidrag under dette emne kræver 
konsekvent en fælles EU-tilgang til migration, men 
de afslører mere end under noget andet emne, der 
er vidt forskellige. På den ene side kræver en 
gruppe interaktioner større solidaritet og bedre 
integrationsprocedurer, mens andre bidrag på den 
anden side kræver flere tiltag for at kontrollere og 
reducere migrationen. En anden gruppe af deltagere
vil gerne fremme international mobilitet, men kun 
mellem økonomisk udviklede demokratier. De mest 
tilbagevendende temaer omfatter en fælles EU-
politik for migration, respekt for 
menneskerettighederne på migrationsområdet, 
støtte til integration af migranter på forskellige 
måder, men også idéer, der kræver strengere 
grænsekontrol og migrationsstyring. Idéerne kan 
sammenfattes som følger: Opfordrer til en fælles 
migrationspolitik som f.eks. en EU-politik for 
arbejdskraftmigration, en selektiv EU-

migrationspolitik eller et pointbaseret system; 
Opfordrer til en migrationspolitik, der respekterer 
menneskerettighederne med bedre 
modtagelsesinfrastrukturer og sikrere 
migrationsruter; og mere humane asyl- og 
tilbagesendelsesprocedurer; — Specifikke 
foranstaltninger og midler til at mindske migration 
eller forskellige former for kontrolleret migration med
strengere grænsekontrol og strengere repatriering

— Midler og foranstaltninger til at lette og støtte 
integrationen af migranter og fastboende i EU. De 
foreslåede foranstaltninger omfatter programmer for 
sprogundervisning og frivilligt arbejde for migranter 
og oplysningskampagner for at bevidstgøre EU-
borgere for at bekæmpe racisme.

— Modstand mod migration i enhver form, der 
forbinder den med terrorisme, en trussel mod EU's 
kulturelle identitet eller migration, der anvendes som
et politisk våben;

— Bedre organiseret og koordineret indsats med 
hensyn til grænsekontrol: øget støtte til Frontex og 
større solidaritet mellem medlemsstaterne

— Behovet for at tackle de grundlæggende årsager 
til migration i oprindelseslandene, f.eks. gennem 
forbedrede udviklingspolitikker og lige 
handelsforbindelser. Drøftelserne har også taget fat 
på, hvordan man kan bekæmpe klimamigration.

Uddannelse, 
kultur, ungdom 
og sport

På grund af sin multi-tematiske karakter, indhold 
under dette emne dækker en række temaer. Mens 
unge er aktuelle i mange ideer på tværs af 
platformen, er det stærkeste fokus i dette emne på 
uddannelse og kultur. Som andre steder på 
platformen er opfordringen til at fremme en fælles 
EU-identitet en tilbagevendende underliggende 
følelse for temaer, der er identificeret under dette 
emne, med bidrag, der bl.a. vedrører udvekslinger, 
eksponering for forskellige kulturer og mobilitet. 
Mange af temaerne under dette emne er 
tværgående og optræder derfor andre steder på 
platformen: 

— Midler og foranstaltninger til fremme af 
udviklingen af en europæisk identitet og 
unionsborgerskab med en central rolle for medierne 
og den europæiske journalistik samt europæiske 
produktioner, der udbreder europæiske værdier og 
kultur
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Øget fremmedsprogsundervisning eller obligatoriske
kurser i skoler på EU-institutionerne og europæisk 
historie betragtes også som et middel til at fremme 
anerkendelse og en fælles EU-identitet. Der er 
mange forslag til et fælles sprog på platformen 
under forskellige emner; forslag spænder fra 
esperanto til engelsk som et fælles sprog. 
Opfordringen til at anerkende esperanto forekommer
i vid udstrækning på tværs af de forskellige emner, 
herunder under andre idéer;

— Forskellige forslag til fremme af mobilitet inden for
EU, navnlig med hensyn til uddannelse, med 
udvidelse af bl.a. Erasmus-stipendier 

— Flere idéer rejser behovet for fremtidssikret 
uddannelse med opfordringer til digitalisering, 
fremme af bløde færdigheder ved siden af STEM-
færdigheder eller tværkulturelle færdigheder 
generelt; 

— Desuden drøfter de idéer, der fremlægges under 
dette emne, specifikke foranstaltninger vedrørende 
ungdoms- og ungdomsarbejdsløshed, usikre 
ansættelsesforhold, uddannelsesbehov eller særlig 
beskæftigelsesstøtte til unge; 

— Sikring af lige adgang til uddannelse, navnlig 
videregående uddannelse, navnlig støtte til 
indbyggere i landdistrikterne, tidligere indsatte, 
etniske minoriteter og personer med handicap for at 
give dem adgang til tertiære studier 

— Behovet for at støtte og beskytte den kulturelle og
kreative industri med en retlig ramme 

— Midler og foranstaltninger til støtte for 
akademiske fagfolk og forskere 

— En mindre del af ideerne har drøftet sport i EU og
metoder til at forbedre inklusionen inden for sport.
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1. Oversigt over
bidrag på

platformen 

Oversigt over 
aktivitet
Siden lanceringen af den flersprogede digitale 
platform den 19. april frem til den 9. maj 2022 er der 
indsamlet i alt 48,530 bidrag på platformen, der 
repræsenterer idéer, kommentarer og 
arrangementer. Aktiviteten kan opdeles på følgende 
måde:

— Ideer: 18,955

— Bemærkninger: 22,570

— Begivenheder: 7,005

Når man ser på tendenslinjen (se figur 1), kan der 
observeres tre toppe i indsendelser af ideer og 
kommentarer. Det første højdepunkt faldt sammen 
med lanceringen af platformen, det andet 
højdepunkt fandt sted omkring indvielsen af 
konferencen om Europas fremtid den 9. maj, mens 
det tredje højdepunkt fandt sted i den sidste uge før 
fristen den 20. februar for bidrag, der skal tages i 
betragtning i den seneste offentliggjorte rapport.
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Figur 1 — Tidslinje med angivelse af daglige indsendelser af idéer og bemærkninger (19/04/2021-
09/05/2022) 
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Forud for deltagelsen på platformen blev 
bidragyderne bedt om at give oplysninger om deres 
bopælsland, uddannelsesmæssige baggrund, alder, 
køn og beskæftigelsesstatus. Oplysningerne blev 
behandlet anonymt. Da disse oplysninger blev delt 
frivilligt, er der begrænsninger for den indsigt, der 
kan gives på dette grundlag og præsenteres 
nedenfor. 29,5 % af bidragene kom f.eks. fra 
deltagere, der ikke oplyste deres bopælsland.

Alle EU-lande har skabt aktiviteter, som det fremgår 
af figur 2, som viser det samlede antal bidrag pr. 
land. Desuden blev der registreret 1,4 % bidrag fra 
tredjelande uden for EU.

For at give et mere detaljeret billede af 
bidragsmængden i forhold til befolkningen giver 
nedenstående figur et overblik over antallet af bidrag
fra hvert land pr. 1 million indbyggere. 
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Figur 2 — Antal bidrag pr. land (19/04/2021-
09/05/2022) 

Figur 3 — Antal bidrag pr. land, proportional 
refleksion pr. 1M indbyggere (19/04/2021-
09/05/2022) 



Oversigt over 
begivenheder 

Under konferencen blev der afholdt et betydeligt 
antal arrangementer. De gav flere mennesker 
mulighed for at blive involveret i denne bottom-up 
demokratiske øvelse. Fra lanceringen af den digitale
platform til den 9. maj 2022 blev der registreret i alt 
7.005 arrangementer på platformen. I 
overensstemmelse med konferencechartret 
(tilgængeligt her) skulle borgerne stå i centrum for 
begivenheder, som skulle være inkluderende og 
tilgængelige og tilskynde til mangfoldighed i 
debatten. Værktøjssæt var på plads til at hjælpe 
arrangører af arrangementer (tilgængelige her). For 
at begivenhederne effektivt kan bidrage til 
konferencen, skal der uploades 
begivenhedsrapporter, der beskriver konklusionerne 
og de konkrete idéer, der kommer ud af dem, til den 
digitale platform (se retningslinjerne). Disse 
begivenhedsrapporter sammen med beskrivelsen af 
arrangementet og tilknyttede idéer er blevet taget i 
betragtning i den samlede analyse af bidragene på 
platformen.

Arrangementer i forbindelse med konferencen blev 
afholdt i forskellige formater med hensyn til 
arrangementets art, deres omfang, publikums eller 
arrangørernes profil samt deres tematiske 
anvendelsesområde. Dette afsnit har til formål at 
give et indblik i mangfoldigheden af typer af 
begivenheder, mens deres bidrag i form af indhold 
behandles under de relevante platform emner.

Begivenhederne fandt sted online, personligt eller 
var hybrid. De blev ofte organiseret som debatter 
eller workshopper, f.eks. en række dialoger om 
fremtiden, der blev afholdt i Spanien med bl.a. en 
borgerworkshop om basisindkomst (se 
arrangement) eller en borgerworkshop om 
bæredygtig bypraksis, der blev afholdt i en lille 
flamsk by (se event). Der blev også organiseret 
verdenscafeer, som i en række drøftelser med 
lettiske unge, der undersøgte deres vision for 
Europa og deres rolle i fremtidens Europa (se 
begivenheden). Nogle arrangementer blev 
organiseret i mere klassiske formater, f.eks. en 
keynote-præsentation efterfulgt af spørgsmåls- og 
svarsessioner, mens andre arrangementer blev 
organiseret i mere debatbaserede formater. Nogle af
de arrangementer, der blev registreret på 
platformen, var en del af længerevarende 
høringsprojekter, f.eks. Decide Europe-projektet, en 
simulering af lovgivningsmæssige drøftelser på EU-
plan for gymnasieelever i Tjekkiet og Slovakiet (se 

arrangementet). Der var også innovative formater 
som f.eks. en workshop, hvor deltagerne kunne 
komme med anbefalinger, mens de bevægede sig 
gennem et rollespil (se event), et hackathon 
organiseret i Letland, hvor deltagerne konkurrerede 
mod hinanden i hold for at skabe innovative og 
bæredygtige løsninger (se event) eller en "walking 
and talk on Climate Change" event i Spanien (se 
event).

Med hensyn til deltagelse blev der afholdt nogle 
arrangementer med det formål at inkludere bidrag 
fra bestemte kategorier af deltagere, f.eks. kvinder 
(se eksempel på et arrangement), unge (se 
eksempel på et arrangement) eller personer med 
handicap (se begivenheden).

Der blev afholdt en række arrangementer på lokalt 
plan, f.eks. et deltagelsesarrangement med 
indbyggere i en bestemt by eller region som f.eks. 
Jönköping amt (se begivenhed) eller med 
indbyggere i en grænseoverskridende region, der 
diskuterer en fælles udfordring, f.eks. tilpasning til 
klimaændringer, der påvirker den spansk-
portugisiske grænse (se begivenhed).

Med hensyn til emner behandlede nogle 
arrangementer konferenceprocessen eller Europas 
fremtid mere bredt, f.eks. en begivenhed i Tyskland, 
der gav en generel introduktion til konferencen 
(arrangementet) eller en debat i Marmande, 
Frankrig, om de centrale spørgsmål, der stod på spil
for det franske formandskab for Rådet for Den 
Europæiske Union, lige fra fødevarer og landbrug til 
europæisk forsvar og grundlæggende rettigheder 
(se arrangementet). Andre fokuserede på specifikke 
emner, f.eks. byer, der fremmer demokrati (se 
begivenhed) eller et arrangement afholdt af 
universitetet i Pécs, Ungarn, om brugen af kunstig 
intelligens (se begivenhed).

Arrangementerne blev arrangeret af en række 
arrangører: sammen med EU-borgere, den 
akademiske verden, civilsamfundsorganisationer, 
også nationale, regionale og lokale myndigheder og 
EU-institutioner har bidraget til konferencen om 
Europas fremtid ved at afholde arrangementer. 
Nogle medlemsstater organiserede nationale 
borgerpaneler, mens andre gennemførte eller 
støttede forskellige andre typer høringer. Der blev 
også arrangeret arrangementer af Kommissionens 
repræsentationer i medlemsstaterne, Europa-
Parlamentets forbindelseskontorer, Regionsudvalget
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
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Hvem har deltaget i 
debatten?
Ved vurderingen af profilen for bidragydere, der har 
afgivet oplysninger om deres bopælsland (7,5 %), 
herunder fra tredjelande, kan der fremsættes 
følgende bemærkninger.

Næsten halvdelen af bidragyderne identificerede sig 
selv som mænd (47,3 %) og 15,9 % som kvinder. 
Mere end en fjerdedel (35,6 %) gav imidlertid ikke 
oplysninger om deres køn, og 1,2 % identificeret 
som ikke-binære, så disse tal giver kun et 
begrænset billede.

Repræsentationen af aldersgrupper var temmelig 
diversificeret, idet 55-69-årige var den mest aktive 
aldersgruppe med hensyn til bidrag (17,7 %), 
efterfulgt af 25-39-årige (16,3 %) og 40-54 
aldersgruppen med 14,9 %.

Med hensyn til erhverv har professionelle 
arbejdstagere (14,9 %) og pensionister (10,9 %) 
været aktive på platformen. Ledere (10,3 %) og 
studerende (8,1 %) var også ret aktive. 
Selvstændige (7,6 %), manuelle arbejdstagere 
(4,5 %) og arbejdsløse (2,6 %) har været relativt 
mindre aktive på platformen. 40,8 % af bidragyderne
anmeldte ikke deres beskæftigelse. 

Når det kommer til uddannelse, har folk med højere 
uddannelsesniveauer været mest aktive (41,6 %). 
De sociodemografiske data for uddannelse er de 
mindst tilvejebragte (41,6 %)

Det skal bemærkes, at de sociodemografiske data, 
der præsenteres her, kun giver et begrænset 
overblik, da organisationer også kan oprette en profil
på platformen for at bidrage, hvad enten det er i 
form af ideer eller begivenheder. Desuden er 
deltagere i arrangementer ikke nødvendigvis 
registreret på platformen og er muligvis ikke omfattet
af statistikkerne. 

© Kantar Public 2022 18

Figur 4 — Deltagernes alder, køn, uddannelse og 
erhverv (19/04/2021-09/05/2022) 
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Udvikling af emner i 
form af bidrag

Fra lanceringen af platformen frem til den 9. maj 
2022 har emnet europæisk demokrati registreret det 
højeste niveau af bidrag (idéer, kommentarer og 
arrangementer) (8.205). Klimaændringer og miljø 
rangerer på andenpladsen med 8.123 bidrag. Bidrag
under værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed er på tredjepladsen efterfulgt af andre 
idéer (4.) og uddannelse, kultur, ungdom og sport 
(5.) (se figur 5).

Nogle emner har genereret flere kommentarer, idéer
eller begivenheder end andre, f.eks. har det 
europæiske demokrati det højeste antal 
kommentarer (4.606). Klimaændringerne og miljøet 
har registreret flest idéer (3.748) og begivenheder 
(1.215). Med 1.156 arrangementer har temaet 
Uddannelse, Kultur, Ungdom og Sport det 
næsthøjeste antal arrangementer.
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Figur 5 — Bidrag pr. emne på platformen (19/04/2021-09/05/2022) 
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Den seneste 
udvikling 

Mellem den 21. februar og den 9. maj 2022 udgjorde
platformens aktiviteter i alt 4.693 bidrag, der bestod 
af: 

2.633 ideer 

• 1.246 kommentarer 

• 814 begivenheder 

Analysen af bidrag på landeniveau viser, at Italien 
rangerede først i denne periode med hensyn til 
omfanget af bidrag (445), mens Ungarn (361) 
forblev på andenpladsen. Spanien (285) rangerer på
tredjepladsen.

Tyskland (4.) og Frankrig (5.) bidrog fortsat 
betydeligt med henholdsvis 232 og 230 bidrag.

Med hensyn til bidragsniveauet i forhold til 
befolkningen registrerede Ungarn det højeste 
aktivitetsniveau i den foregående periode med et 
højt aktivitetsniveau på 36,9 bidrag pr. 1 million 
indbyggere efterfulgt af Slovenien med 18,8 bidrag 
pr. 1 million indbyggere. Desuden blev der 
registreret høje bidrag pr. 1 mio. indbyggere for 
Kroatien, Slovakiet og Belgien.
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Figur 6 — Antal bidrag pr. land (21/02/2022-
09/05/2022) 

Figur 7 — Antal bidrag pr. land pr. 1M indbyggere
(21/02/2022-09/05/2022) 



Trending emner 21. 
februar til 9. maj 
2022 

Emnerne europæisk demokrati, klimaændringer og 
miljø var fortsat de mest populære emner med flest 
bidrag, henholdsvis 686 og 818. Emnet uddannelse, 
kultur, ungdom og sport var det tredje mest 
populære i den seneste periode med i alt 636 
bidrag.

Sammenlignet med det samlede antal var emnet 
Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og 
sikkerhed nummer fire blandt de seneste bidrag med
532 bidrag, mens andre idéer kun rangerede som 
sjette i denne oversigt med kun 385 bidrag.
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Figur 8 — Sammenligning af oversigten over bidrag pr. tidligere emneperiode og i alt 
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2.
Klimaændringer

og miljø 
Temaet Klimaændringer og miljø har genereret i alt 
8.123 kommentarer, ideer og begivenheder på 
platformen (3.748 ideer, 3.160 kommentarer og 
1.215 begivenheder). I deres forskellige bidrag har 
deltagerne generelt givet udtryk for deres bekymring
over den globale opvarmning og dens konsekvenser
og opfordret regeringerne til at træffe øjeblikkelige 
konkrete foranstaltninger for at tackle 
klimaændringerne. Blandt forslagene blev 
reduktionen af emissionerne ofte identificeret som 
den vigtigste drivkraft ved siden af at fremme en 
grøn omstilling, opnå klimaneutralitet og fremme 
vedvarende energi, navnlig solpaneler. Bæredygtige 
transportløsninger har primært fokuseret på 
jernbanesystemer, og forbrugsrelaterede forslag til 
bekæmpelse af klimaændringer, såsom 
genanvendelse, emballage og plast, har også været 
fremtrædende. I lyset af de seneste 
energiprisstigninger har der været en række 
opfordringer til at fremme et mere bevidst 
energiforbrug samt energisuverænitet for EU. 
Borgerne har opfordret til engagement på tværs af 
alle samfundssegmenter: afhængigt af det specifikke
indhold af hvert forslag er ansvaret tildelt 
enkeltpersoner, den kommercielle sektor eller 
regeringer og politiske beslutningstagere.

De forskellige ideer kan grupperes efter følgende 
temaer:

• Håndtering af klimaændringer og "den grønne 
pagt" 

• Energi

• Transport

• Forbrug

• Biodiversitet og dyrevelfærd 

• Landbrug

• Forurening

• Subsidiering, beskatning 

• At skabe holdnings- og adfærdsændringer 

• Boliger og byggeri

Begivenheder
Sammenlignet med perioden før den 20. februar 
2022 blev der i perioden efter den 20. februar 2022 
afholdt et større antal arrangementer i forbindelse 
med emnet klimaændringer og miljø i de central- og 
østeuropæiske lande, f.eks. Ungarn, Polen og i 
mindre omfang Slovakiet og Bulgarien. Disse 
arrangementer blev generelt organiseret som 
kollektive drøftelser om de udfordringer, som 
klimaændringerne medfører (se eksempel på 
begivenhed). Mange arrangementer fokuserede på 
specifikke miljøemner, der blev drøftet ud fra unges 
perspektiv (se eksempel på begivenhed  )  . En bred 
vifte af temaer blev drøftet under disse 
arrangementer. Et bæredygtigt landbrug og 
beskyttelse af bier (se arrangementet) var genstand 
for en biavlskonference i Budapest med over 100 
biavlere. Klimaneutrale byer var emnet for en 
offentlig begivenhed i den ungarske by Békéscsaba 
(se begivenhed  )  . Arrangementets omfang var at 
indsamle idéer og anbefalinger til at gøre 
Békéscsaba klimaneutral inden 2030. I Polen blev 
der afholdt en række møder med unge aktivister og 
repræsentanter for lokale myndigheder og ngo'er 
med det formål at undersøge de unges 
miljøbevidsthed og interesse for miljøspørgsmålet 
(se   arrangementet  )  . 

Unge i Spanien brainstormede om en række emner i
forbindelse med den grønne pagt og foreslog idéer, 
der spænder fra øget brug af cykler og skøjter til 
fremme af bæredygtigt energiforbrug og anvendelse 
af naturressourcer i byggekomplekser (se 
begivenheden). 

En række danske online workshops har til formål at 
udveksle idéer til, hvordan virksomheder kan 
fremme innovation og grøn omstilling. Et centralt 
emne i den efterfølgende paneldiskussion var 
behovet for at fremskynde udformningen og 
produktionen af EU's brint- og brintbaserede 
brændstoffer (se   arrangementet  )  . 
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Bekæmpelse af 
klimaændringer og "den 
grønne pagt"
Deltagerne giver ofte udtryk for deres bekymring 
over klimaændringerne og konsekvenserne heraf og
opfordrer indtrængende regeringerne og EU til at 
træffe øjeblikkelige foranstaltninger og indføre en 
stærkere europæisk miljøpolitik til bekæmpelse af 
klimaændringer (se eksempel på idé, eksempel på 
begivenhed). Forslagene vedrører reduktion af 
emissioner, opnåelse af klimaneutralitet, 
bekæmpelse af forurening, en grøn omstilling, der 
også er omfattet af de forskellige temaer nedenfor. 

Med hensyn til emissioner er et af de hyppigst 
diskuterede spørgsmål beskatning af emissioner, 
mere specifikt at tilskynde virksomhederne til at 
sænke deres drivhusgasemissioner ved at vælge 
billigere vedvarende energikilder, hvilket igen fører 
til, at kunderne træffer mere bæredygtige valg (se 
eksempel på en meget godkendt   idé)  . Et andet 
forslag går ud på at sænke den maksimalt tilladte 
andel af drivhusgasemissioner. Dette gør det muligt 
for højeffektive kul- og gasanlæg at falde under 
tærsklen; de bidrager dog stadig til forurening (se 
idé). Behovet for en CO2-grænseafgift og dertil 
knyttede foranstaltninger er også rejst (se eksempel 
på en   begivenhed  )  . 

Bidragyderne har nævnt traktaten om ikkespredning 
af fossile brændstoffer, et civilsamfundsinitiativ, der 
har til formål at sikre nedskalering af anvendelsen af
fossile brændstoffer. De anbefaler, at EU tilslutter sig
traktaten parallelt med Parisaftalen (se   idé  )  . 

En deltager opfordrer til flere investeringer i udvikling
af teknologier til opsamling og lagring af kuldioxid 
(CCS-teknologi) (se idé). 

Der er blevet afholdt debatter om den grønne pagt 
og den grønne omstilling mere generelt i hele 
Europa med henblik på at drøfte nøgleprioriteter, 
bedste praksis, gennemførelse på lokalt og regionalt
plan samt alternative forretningsmodeller (se 
eksempler på arrangementer og   arrangementer  )  . 

Flere bidrag fokuserer på de sociale og økonomiske 
virkninger af gennemførelsen af den "grønne pagt" 
som en EU-strategi, der sigter mod at sætte Europa 
på vejen mod omstilling til et klimaneutralt, retfærdigt
og velstående samfund. Der er f.eks. behov for en 
mere socialt inklusiv tilgang og en opfordring til en 

afbalanceret strategi, hvis økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimensioner skal vurderes og 
gennemføres i fællesskab og strategisk med 
henvisning til de kraftigt stigende energipriser i hele 
Europa (se idé). En stærkt godkendt idé på 
platformen ønsker, at EU skal tilvejebringe en stærk 
og inklusiv forvaltningstilgang, hvor både 
arbejdstagere og fagforeninger er involveret i 
udformningen og gennemførelsen af 
tilpasningspolitikker på alle niveauer. Det 
understreges, at EU's strategi for bekæmpelse af 
klimaændringer bør omfatte konkrete politiske 
foranstaltninger, der bevarer arbejdspladser og 
beskytter arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, 
samt aktive arbejdsmarkedspolitikker og omskoling 
og uddannelse for at forhindre tab af arbejdspladser 
(se   idé  )  . 

På et mere generelt plan foreslås det at oprette en 
resultattavle for at overvåge foranstaltningernes 
virkning og fremlægge dokumentation for 
fremskridtene med gennemførelsen af den grønne 
pagt på regionalt plan (se   idé  ).

Energi 
Et andet tema, der tiltrækker mere engagement, er 
energi, som ofte rejses med hensyn til emnet 
klimaændringer. Bidragyderne på platformen foreslår
at fremme både små og store anvendelse af 
vedvarende energi, f.eks. gennem europæisk 
energisamarbejde (se arrangementet). Ved siden af 
vedvarende energi er kerneenergi et 
diskussionsemne med idéer, der kræver en 
begrænsning af anvendelsen af kerneenergi eller 
alternativt udvikling af sikker kerneenergi og 
anvendelse heraf i de lande og steder, hvor det ikke 
er muligt at anvende vedvarende energikilder (se 
eksempel på idé  )  . Desuden har Europa-
Kommissionens nylige planer om at klassificere 
kernekraft og naturgas som grønne investeringer 
givet anledning til kritik af konferencens platform (se 
eksempel på en idé  )  . På den anden side har de 
fleste bidrag til dette spørgsmål den modsatte 
opfattelse, idet de anfører, at kernekraft er den 
bedste måde at opnå dekarbonisering på (se 
eksempel på en   idé  )  . 

Samtidig opfordres der til at undersøge alternative 
energikilder (se eksempel på begivenhed   )  ,   
f.eks.  termonuklear fusion, geotermisk energi eller   
brint, som ville bidrage væsentligt til 
energidiversiteten (se eksempel på     idé  )  . 
Bidragyderne understreger imidlertid, at selv 
alternative kilder, såsom vindenergi, skal accepteres
af lokalbefolkningen, og at det er nødvendigt at 
sikre, at de har en positiv indvirkning på 
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biodiversiteten, mennesker og landskaber (se 
eksempel på   idé  ). 

Under undertemaet energieffektiv og miljøvenlig 
opvarmning kan nævnes en idé, der går ind for 
anvendelse af multibrændselsovne (se idé) eller et 
fjernvarmenet, der udnytter ubrugte varmekilder, 
f.eks. dyb geotermisk energi (se idé). 

Folk opfordrer generelt til større ansvarlighed og 
engagement fra virksomheder og kommercielle 
virksomheder, f.eks. reduktion af kunstig belysning, 
når det ikke er nødvendigt, f.eks. butiksvinduer i 
indkøbscentre efter lukketid (se   idé  )  . 

Med hensyn til energieffektivitetsmål på boligniveau 
går bidragyderne ind for en overgang til individuelt 
energiforbrug i ejerlejligheder (se idé). En anden idé 
er mikrokraftvarmeproduktion af energi i boliger (se 
idé  )  . 

Transport 
En anden ofte forekommende pulje af idéer vedrører
transport, ofte diskuteret i forbindelse med 
forurening. Nogle af nedenstående forslag vedrører 
ændring af transportsystemer for at mindske 
forureningen. 

Idéer, der fremsættes på platformen om ændring af 
transportsystemer, kræver først og fremmest et 
forbud mod kortdistanceflyvninger i EU med henblik 
på at reducere forureningen (se eksempel på idé). 
Bidragyderne fremhæver, at pandemien allerede har
ført til en faldende luftfartsindustri. 

Generelt er der stærk støtte til, at offentlige 
transportsystemer i Europa forbedres (se eksempel 
på idé) som mere miljøvenlige alternativer til 
kortdistanceflyvninger. Nærmere bestemt drøftes der
i vidt omfang et fælles europæisk jernbanenet (se 
eksempel på   idé     og   arrangementer  ). En af 
bidragyderne foreslår, at Euro Trainscanner-
søgemaskinen gør det mere attraktivt at rejse med 
jernbane (se   idé  ), og en anden foreslår at indføre en
integreret EU-billet og gøre den gratis i byerne (se 
idé  )  . Forslag om udvidelse af højhastighedstognet 
og etablering af grænseoverskridende 
jernbaneforbindelser blev fremsat i forbindelse med 
et af de flere arrangementer, der blev afholdt i 
forbindelse med det europæiske år for 
jernbanetransport (se   arrangementet  ).

Andre idéer vedrører et fælles cykelnetværk, der 
f.eks. foreslår en udvidelse af cykelruter eller 
oprettelse af et europæisk cykelkrydsnet (se 
eksempel på idé  )  . Desuden blev det foreslået at 
gøre det obligatorisk for kommunerne at etablere 
cykelstier som en integreret del af vejen, som det 

allerede er tilfældet for fortove til fodgængere (se 
idé). 

En anden pulje af idéer fokuserer på innovation og 
udvikling af elektriske køretøjer, såsom biler og 
cykler, og deres integration i det nuværende miljø, 
f.eks. ved at etablere et netværk af ladestationer (se 
idé     og   idé  )  . Ikke desto mindre hævder en deltager, 
at elbiler har skadelige miljømæssige og 
humanitære omkostninger, og foreslår i stedet, at 
køretøjets vægt og hastighed begrænses til at 
reducere CO2-emissionerne (se   idé  ). 

Med hensyn til spørgsmålet om dekarbonisering af 
transport og mere miljøvenlig transport understreger 
deltagerne også betydningen af 
grænseoverskridende projekter til fremme af 
skibsfart og jernbanetransport (se eksempel på   idé  )  . 
Der opfordres også til at udvikle programmer til 
fremme af F & U og innovation med henblik på at 
producere transportmidler — både offentlige og 
private, individuelle og kollektive — som er ikke-
forurenende og 100 % energi selvforsynende (se 
eksempel på   idé  )  .

Forbrug 
"Forbrug" dækker en bred vifte af undertemaer med 
idéer, der fokuserer på de mest varierede typer 
materialeaffald, og identificerer de bæredygtige 
metoder til at håndtere og reducere sådant affald. 
Bidragyderne kræver massivt en ændring af det 
nuværende system for masseforbrug af varer og 
tjenesteydelser. En meget positiv idé, der giver en 
tilbagevendende følelse, opfordrer til at fremme den 
cirkulære økonomi i denne henseende (se   idé)   Ret 
til reparation ses som et afgørende element i at 
ændre forbrugsmønstre og fremme en cirkulær 
økonomi. Deltagerne opfordrer til reparationsvenligt 
produktdesign og indførelse af et reparationsindeks 
og et EU-dækkende reparationsmærke (se idé  )  . 
Pandemiens virkninger har også fået folk til at 
genoverveje de globale forsyningskæder og slå til 
lyd for afkortning af disse (se idé  )  . Nogle 
bidragydere går endnu videre ved at foreslå kvoter 
for maksimalt forbrug og produktion (se eksempel på
idé  )  . 

Hvad specifikt angår madspild, fremhæver en 
deltager, at 40 % af alle fødevarer, der produceres 
på verdensplan, aldrig når vores borde, og at dette 
forårsager 10 % af alle globale 
drivhusgasemissioner, og foreslår foranstaltninger til 
at standse madspild, f.eks. støtte til 
fødevaredonationer (se   idé  )  . 

En række bidragydere på platformen peger på den 
betydelige mængde affald, der produceres, og 
foreslår flere foranstaltninger til at undgå og 
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bekæmpe sådant affald, såsom genanvendelse (se 
eksempel påidé), valg afnul eller lav 
affaldsproduktemballage for at mindske den 
negative indvirkning på miljøet (se eksempel på idé  )  .
En meget positiv idé fremmer idéen om et EU-ledet 
program for returemballage fremstillet af 
genanvendelige materialer (se   idé  )  . En deltager 
peger på behovet for flere oplysninger om 
genanvendelse for at fremme denne praksis fra en 
tidlig alder (se   idé  ). En anden foreslår, at der 
indføres et europæisk integreret system til 
returnering af flasker, der er baseret på den tyske 
model (se idé  )  . Forbuddet mod udlicitering af affald 
fra EU er også noteret under undertemaet for affald 
(se   idé  )  . 

Inden for undertemaet om forbrugets indvirkning på 
miljøet er spørgsmålet om importerede varers 
overensstemmelse med EU's standarder blevet 
rejst. For eksempel foreslår en bidragyder at forbyde
import af oksekød fra Brasilien, som ikke har samme
sporbarhedsniveau som EU's oksekød (se   idé  ). 

En anden tilbagevendende idé går ind for et mere 
avanceret produktmærkningssystem 
(seidéeksempel) , der beskriver produktionens 
miljøpåvirkning eller angiver, om produkterne 
indeholder mikroplast og dermed har en negativ 
langsigtet indvirkning på forbrugernes sundhed (se 
eksempel på idé). En meget positiv idé foreslår en 
"klimascore" for produkter, der beregner et produkts 
indvirkning på klimaet med hensyn til produktion, 
transport, virksomhedsprofil osv. (se   idé  ). 

Et sidste led drejer sig om den hurtige mode- og 
tekstilindustri med det formål at gøre den mere 
miljøvenlig; bidragyderne fremhæver den enorme 
mængde ressourcer, der anvendes i produktionen af
tøj, og det faktum, at tøj ofte er uegnet til genbrug 
(se eksempel på   idé  )  . 

På en borgerworkshop, der blev afholdt i Spanien, 
blev der skabt flere idéer vedrørende vandforbruget. 
Bidragyderne understreger behovet for at forbedre 
distributions- og vandindvindingssystemerne for at 
undgå vandspild (se   begivenheden  )  . 

Desuden fremhæver deltagerne behovet for at 
fremme grøn og bæredygtig turisme i stedet for 
masseturisme, da sidstnævnte anses for at have en 
betydelig indvirkning på natur- og kulturressourcerne
(se eksempel på   arrangementer  ). 

En sidste gruppe af kommentarer og idéer under 
dette tema afspejler bekymringerne over det affald, 
der genereres af nye elektroniske apparater, og 
opfordrer til en øget obligatorisk garanti for sådanne 
apparater og behovet for at sikre 
reparationsmuligheder (se eksempel på idé) og til 
oprettelse af en samarbejdsplatform for at sikre 
recirkulation af e-affald (se idé). Et andet forslag 

omfatter udvikling af et pilotprogram til erstatning af 
elektriske apparater til 35 mio. EU-familier med A++
+ i overensstemmelse med EU's mål om en grøn 
omstilling (se   idé  ). 

Nogle deltagere ønsker også, at energiforbruget 
begrænses — især fordi elektricitet i vid udstrækning
produceres med fossile brændstoffer — ved at 
pålægge en månedlig elkvote til forbrug, hvor 
overskuddet beskattes (se eksempel på   idé  ). Nogle 
få deltagere har udtrykt bekymring over udviklingen 
af cryptocurrencies, hvor udstyret fører til massivt 
elforbrug. Efter deres opfattelse, jo mere krypto 
minedrift bliver et globalt problem, jo flere grænser 
og regler vil være påkrævet (se eksempel på en 
idé  )  . 

Biodiversitet og 
dyrevelfærd 
Bevarelsen af biodiversiteten og beskyttelsen af dyr 
er blevet stadig mere tilbagevendende temaer i løbet
af konferencen med flere bidrag. 

Hovedtemaet for idéer vedrører skovrydning. En af 
de mere godkendte idéer opfordrer til at investere i 
genplantning af Europas skov for at undgå 
ørkendannelse (se idé) eller globalt for at redde 
planetens lunger, nemlig Amazonas-regnskoven og 
andre regnskove i verden, for ikke blot at bremse 
den globale CO2-forurening og redde arter, men 
også for at mindske migrationspresset på Europa 
(se eksempel på idé). Politiske forslag omfatter et 
forbud mod import af produkter, der stammer fra 
skovrydning (se   idé  )  . 

Beskyttelse af fauna betragtes ligeledes som et 
vigtigt element i dette tema. En deltager foreslog, at 
der blev vedtaget en fælles politik for beskyttelse af 
truede europæiske arter (se idé  )  . En række 
deltagere har tilsluttet sig idéerne om at stoppe 
handelen med eksotiske dyr som kæledyr (se idé) 
samt idéer vedrørende beskyttelse af akvatiske dyr, 
herunder gennemførelse af en lovgivning om 
vanddyrs velfærd (se eksempel på en   idé  ). 

Blandt andre bidrag, der er forbundet med temaet 
biodiversitet, er forslaget om at plante træer på alle 
de "glemte" steder, såsom motorveje, 
vejudvekslinger osv., som en måde at opfange CO2 
på, øge evapotranspirationen, forbedre 
biodiversiteten og regulere vandstrømmene (se idé  )  .
Opfordringen til at give mere plads til naturen blev 
også drøftet i nogle arrangementer (se event). Et 
yderligere forslag går ud på at oprette en europæisk 
mobil havforskningsstation, der skal få afgørende 
viden om havets biodiversitet (se   idé  )  . 
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Landbrug 
Et andet tema, der har tiltrukket et betydeligt antal 
bidrag, samt en rimelig mængde af godkendelser 
med hensyn til de relaterede ideer, er landbruget. 
Under dette tema er begrebet økologisk landbrug og
flere små bedrifter (se eksempel på   idé  ) ret ofte 
fortalere af bidragyderne, med opfordringer til at 
forbyde brugen af pesticider og intensivt landbrug 
(se eksempel på   idé  )  . Nogle bidragydere går endnu 
videre og foreslår, at forbuddet mod pesticider 
udvides til også at omfatte privat brug (se eksempel 
på idé  )  . Støtten til små og økologiske landbrug samt 
til fremtiden for EU's landbrugspolitik i almindelighed
fremgår også af deltagelsen i rundbordsdrøftelser, 
der afholdes for at drøfte disse specifikke emner (se 
eksempel på et   arrangement  ). 

En række idéer giver anledning til flere eksempler 
for at gøre landbruget mindre forurenende og mere 
bæredygtigt med drøftelser om aspekter som 
plastbrug i landbrugsfilm (se   idé  ) og metoder til at 
reducere vandforbruget i landbruget (se   idé  ). 

Andre idéer tyder på, at EU bør gøre mere for at 
fremme en plantebaseret kost med henblik på 
klimabeskyttelse og miljøbeskyttelse. Nogle 
bidragydere tilføjer etiske betænkeligheder som 
begrundelse for en sådan handling (se eksempel på 
idé). Dette behandles også under sundhedsemnet. 

Behovet for at sikre fødevaresuverænitet og -
sikkerhed ved at fremme lokalt landbrug 
understreges også kraftigt af bidragyderne. 
Drøftelserne har drejet sig om fødevarebælter 
omkring byerne, plantning af frugttræer i byområder, 
støtte til producenters og landbrugeres erhvervelse 
af jord ved at begrænse prisen på sådanne arealer 
og andre foranstaltninger (se idé  )  . Desuden foreslås 
det, at der fastsættes indkøbskvoter for lokale 
produkter til store internationale supermarkeder (se 
idé). 

Under temaet landbrug rejses spørgsmålet om, 
hvordan landbruget skal håndtere og forberede sig 
på klimaudsving. I den forbindelse kan 
multifunktionelle og multiforskellige 
skovlandbrugssystemer forbedre dannelsen af 
humus, vandkapacitet og CO2-binding og dermed 
øge landbrugets stabilitet og produktivitet betydeligt 
(se idé). Desudengår en deltager ind for en 
overgang fra intensivt landbrug til agroøkologi (se 
idé). 

Endelig drøftes landbrugernes indkomst, idet nogle 
bidragydere opfordrer landbrugerne til at modtage 
en garanteret indkomst gennem rimelige priser i 
stedet for støtte (se eksempel på   idé  )  . 

Forurening 
Forurening er identificeret som en kilde til pres på 
det globale miljø. Flere områder af forurening 
diskuteres, med følgende undertemaer: 
vandforurening, plastforurening og lysforurening. 

Med hensyn til undertemaet vandforurening lægges 
der stor vægt på behovet for at sikre den fremtidige 
sikkerhed for drikkevandsressourcer og rene 
økosystemer. Desuden er der konkrete forslag til 
bekæmpelse af hav- og flodforurening (se eksempel 
på begivenhed  )  , f.eks. ideen om at neutralisere 
forsuringen af havene med en bestemt bakterie (se 
idé  )  . 

De bidrag, der tager fat på problemet med 
forurening forårsaget af plastmaterialer, tegner sig 
for en betydelig del af de samlede bidrag, hvilket 
afspejler den stigende offentlige bekymring over 
overdrevent plastaffald. Sideløbende med 
opfordringen til at håndhæve og udvide forbuddet 
mod engangsplast (se eksempel på   begivenhed  )   
foreslår deltagerne, at de typer plast, der anvendes 
til emballage, begrænses til dem, der kan 
genanvendes sammen uden at skulle adskille 
komponenter (se eksempel på en idé  )  . Derudover er
en idé at skabe faciliteter til genanvendelse af plast, 
der er fjernet fra floder og oceaner (se   idé  )  . 

Endelig foreslår nogle idéer på platformen at 
begrænse lysforureningen (se eksempel på   idé  )  . 

Subsidiering, beskatning
Ud over forskellige idéer vedrørende beskatning af 
emissioner, som drøftes under temaet bekæmpelse 
af klimaændringer, fremsættes der inden for dette 
tema flere forslag til at standse miljøvenlige 
subsidier, f.eks. en meget godkendt idé om at 
standse alle subsidier til fossile brændstoffer (se 
idé  )  . På samme måde opfordrer en anden idé til at 
standse skadelige fiskeristøtter (se idé  )  . På den 
anden side går forslagene ind for at øge støtten til 
biodiversitets- og klimaændringsprojekter, eller EU 
har ydet midler til fornyelse af husisolering (se 
eksempel på en   idé  )  . 

Bidragyderne foreslår også, at der indføres en 
bæredygtighedsafgift (se eksempel på idé), som vil 
gøre ikke-bæredygtige produkter dyrere og dermed 
gøre sådanne produkter mindre attraktive for både 
forbrugere og producenter. Desuden vil dette også 
give EU yderligere indtægter eller "klimaindtægter" til
at investere i bæredygtighedsforanstaltninger som 

© Kantar Public 2022 26

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&amp;page=2&amp;per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&amp;page=2&amp;per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&amp;per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&amp;per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&amp;per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786


f.eks. køb af elbiler og installation af solpaneler i 
private hjem (se   idé  )  . 

At skabe ændringer i 
holdninger og 
adfærd 
Et andet fokus er på uddannelse og bevidstgørelse 
blandt europæere i alle generationer (se 
arrangementet). Mens de fleste idéer vedrører 
uddannelse af unge (se eksempel på   idé  )  , selv fra 
en meget tidlig alder, gennem uddannelseshaver (se
idé), er der også en opfordring til at inddrage ældre 
europæere i klimaændringsinitiativer, især på grund 
af den stigende befolkningsaldring i Europa (se 
eksempel på idé). Desuden understreger nogle 
bidragydere behovet for at fremme en miljøansvarlig
kommunikation fra EU-institutionernes side. De 
foreslår f.eks. at udvikle kommunikationssæt om 
"hvordan man kan være en miljøansvarlig europæer"
og styrke miljøundervisningen med henblik på at 
skabe lokalsamfund med ansvar for miljøet (se idé). 

Samtidig med at de er bevidste om enkeltpersoners 
rolle i bekæmpelsen af klimaændringerne, insisterer 
nogle deltagere på virksomhedernes ansvar og 
opfordrer folk til at holde de virksomheder, der 
hævder at være CO2-neutrale, men stadig er 
afhængige af ikkebæredygtige forretningsmodeller, 
ansvarlige (se   idé  ).

Boliger og byggeri 
Et yderligere tema vedrører boliger og byggeri med 
et undertema, der samler en række idéer og 
arrangementer, der drøfter det nye europæiske 
Bauhaus (se arrangementet  )  ,med det formål at 
kombinere innovativt, æstetisk design med konkrete 
tiltag til bekæmpelse af klimaændringer og gøre 
vores fremtidige boligområder mere bæredygtige, 
økonomisk overkommelige og tilgængelige. En 
anden idé kræver oplysningskampagner om grøn, 
bæredygtig konstruktion med anvendelse af 
kulstoffattige byggematerialer (se   idé  )  . 

På samme måde fokuserer en dialog i Sverige på, 
hvordan man kan udvikle og fremme bæredygtige 
boliger i landdistrikterne med henblik på at gøre 
landdistrikterne mere attraktive (se   arrangementet  )  . 

Et forslag indebærer indførelse af en europæisk 
restaurering af jordbunden for at genoprette forladte 
arealer og bygninger til en mere naturlig tilstand til 
gavn for biodiversiteten og byboerne (se   idé  )  . 

Endelig blev idéen om at recirkulere brugte 
elementer og materialer i byggebranchen også 
undersøgt (se   idé  ). 

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022) 
Et nyt fokus i de seneste bidrag var fokus på energi i
lyset af EU's stadig mere problematiske 
afhængighed af russiske gas- og olieforsyninger. 
Der blev fremsat en række forslag, der spænder fra 
at tilskynde til ædruelighed på energiområdet i EU 
(se idé) energiuafhængighed eller fremme af 
bæredygtig transport. En betydelig del af de nye 
bidrag har slået til lyd for forbedrede jernbanenet, 
billig og tilgængelig offentlig transport og brug af 
cykler (se eksempel på idé). Debatten drejede sig i 
vid udstrækning om rene energikilder, et populært 
emne, som det også fremgår af tidligere 
betænkninger (se eksempel på   idé  ). Brint blev ofte 
nævnt som et eksempel på en grøn energibærer, 
mens grænserne for nogle "grønne" energikilder 
såsom kerneenergi og metan ofte blev fremhævet 
(se eksempel på   idé  )  . 

I forbindelse med undertemaet om fremme af 
bæredygtigt forbrug blev der noteret tidligere 
underemner som f.eks. forbud mod anvendelse af 
plast (se eksempel på   idé  ), genanvendelse, 
reduktion af affald og et skattesystem, der fremmer 
bæredygtigt forbrug. Nye idéer kom med specifikke 
forslag, f.eks. et bidrag til oprettelse af et EU-støttet 
biludvekslingsprogram, der skal gøre det muligt for 
borgerne at udveksle deres biler til mindre 
forurenende modeller, f.eks. hybridbiler (se idé). 
Andre bidrag foreslog måder at spare energi på, 
navnlig i kontorer i lyset af klimaændringerne (se 
eksempel på   idé  ). 

Klimaændringer og emissioner generelt blev igen 
diskuteret bredt, mens idéer vedrørende 
miljøuddannelse blev fremsat hyppigere i den 
forløbne periode (se eksempel på   idé  )  . Inden for 
temaet bekæmpelse af klimaændringer fremsatte de
seneste bidrag inden for rammerne af en fælles 
tilgang til klimaændringer forslag til en europæisk 
miljøambassadør eller, der afspejler det nuværende 
miljø, oprettelsen af en europæisk energiminister, 
der skal repræsentere Europa i disse spørgsmål på 
den internationale scene (se eksempel på   idé  )  . 

Den europæiske ungdomsdebat, der blev afholdt i 
Milano i begyndelsen af april 2022, drøftede en 
række spørgsmål vedrørende bæredygtig 
udforskning af rummet med en opfordring til at 
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udvikle nye, mere miljøvenlige rumteknologier til at 
skabe bæredygtige satellitter (se idé). 
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Figur 9 — Mindmap "Klimaforandring og miljø" del 1 
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Figur 10 — Mindmap "Klimaforandring og miljø" del 2 
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3. Sundhed
Under emnet Sundhed bidragydere har behandlet 
en bred vifte af temaer. De mest tilbagevendende 
temaer har fremmet behovet for at sikre lige adgang 
til sundhedsydelser af høj kvalitet og foreslået større
harmonisering og integration af sundhedsydelser på 
europæisk plan; dette er også blevet påvirket af 
erfaringerne med covid-19 og dens virkninger. Andre
idéer spænder fra opfordringer til at investere mere i 
mental sundhed, sundhedsforskning for at bekæmpe
aktuelle sundhedsudfordringer med særligt fokus på 
aldrende befolkninger og kræft, til opfordringer til at 
investere i forebyggende foranstaltninger, herunder 
fremme af et sundt liv og håndtering af de 
elementer, der vides at være årsager til 
sundhedsproblemer, såsom luftforurening og 
tobaksforbrug. Dette emne har genereret 2.413 
bidrag: 1.162 ideer, 1.003 kommentarer og 248 
begivenheder. De identificerede temaer er angivet i 
forhold til deres forekomstsniveau. De vigtigste 
temaer, der er omfattet af dette emne, er: 

• Adgang til sundhedspleje for alle 

• Integration af EU's sundhedssystemer 

En sund livsstil 

• Sundhedsforskning 

Forebyggelse i stedet for intervention 

• Sund aldring og anti-aging

• Nærmer sig medicin 

• Svar på covid-19 

Sundhed i en digitaliseret tidsalder 

• Kræftpleje 

• Sundhedspersonale 

• Seksuel og reproduktiv sundhed 

Begivenheder 
En række nylige begivenheder behandlede 
spørgsmål som f.eks. mental sundhed og trivsel (se 
eksempel på begivenhed). I forbindelse med Den 
Europæiske Kongres af Ungdomsråd, der fandt sted
i Polen, drøftede deltagerne, hvordan sociale medier
påvirker mental sundhed (se arrangementet  )  . I 
forbindelse med covid-19-pandemien blev 
pandemiens indvirkning på borgernes fysiske og 
mentale sundhed taget i betragtning (se 
begivenheden  )  . 

I forbindelse med et onlinearrangement, der blev 
afholdt på Ljubljana Universitet, undersøgte 
deltagerne EU's rolle med hensyn til at muliggøre 
sund aldring (se   begivenheden  )  , mens et 
arrangement i Italien var dedikeret til den 
europæiske kræftplan (se   arrangementet  )  . 

I forbindelse med integrationen af sundhedsydelser i
EU's medlemsstater blev udsigterne og 
udfordringerne for oprettelsen af et europæisk 
folkesundhedssystemfastlagtunder et 
deltagelsesseminar i Grækenland (se 
arrangementet). Deltagerne formulerede idéer, der 
spænder fra opfordringer til oprettelse af et 
europæisk lægekorps til behovet for at fjerne 
ulighederne mellem nord og syd for at bevæge sig i 
retning af et sådant fælles europæisk 
folkesundhedssystem. Et onlinearrangement 
drøftede sundhedsrisici i forbindelse med 
luftkvaliteten fra forurenende stoffer såsom 
tobaksrøg, brændstofgas, kemikalier og andre 
allergener og radoner (se begivenheden). 

Adgang til sundhedspleje 
for alle 
Et af de mest tilbagevendende temaer under dette 
emne er opfordringen til lige adgang til økonomisk 
overkommelige sundhedsydelser af høj kvalitet (se 
eksempel på en meget godkendt idé). 

De fremsatte idéer støtter også indførelsen af en 
europæisk sygesikringsordning (se eksempel på 
idé). En meget positiv idé i dette emne opfordrer 
ligeledes EU til at sikre, at alle EU-borgere har lige 
adgang til økonomisk overkommelige sundheds- og 
socialydelser af høj kvalitet, der leveres af 
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modstandsdygtige, velbemandede og veludstyrede 
offentlige systemer med universel dækning (se   idé  )  . 
En række idéer udvikler sig omkring behovet for, at 
EU afsætter midler til specifikt at sikre adgang til 
mental sundhedspleje for alle, uanset indkomst og 
alder (se eksempel på   idé  ). Tanken om at 
afprivatisere sundhedssektoren fremsættes også 
som et middel til at gøre sundhedspleje til 
overkommelige priser for alle (se f.eks. idé  )   og 
afskaffe dobbeltsporet mellem offentlig og privat 
adgang til sundhed i EU (se idé  )  . Andre idéer rejser 
spørgsmålet om udgifterne til lægemidler og foreslår
måder at gøre dem overkommelige for alle ved at 
overvåge lægemiddelindustrien mere (se eksempel 
på   idé  )  . 

Når det drejer sig om tilgængelighed, foreslår en 
gruppe idéer flere løsninger for at gøre 
sundhedspleje praktisk taget mere tilgængelig for 
bevægelseshæmmede patienter eller beliggende i 
fjerntliggende områder (se eksempel på idé). 
Udviklingen af fjernsundhedsydelser tager form af 
højhastighedsadgang og adgang med lav barriere til 
medicinske systemer med sundhedsbusser (se   idé  ). 

Et sidste undertema vedrører ligestillingsaspektet i 
forbindelse med adgang til sundhedspleje. 
Bidragyderne påpeger, at visse patientgrupper ofte 
står over for specifikke samfundsmæssige 
hindringer. Nogle deltagere fremhæver behovet for 
at fokusere på pædiatrisk pleje, især for 
kræftpatienter (se eksempel på idé  )  , en anden idé er
at øge målrettede fordele for handicappede (se   idé  )  . 
En deltager opfordrer til større adgang til særlige 
sundhedsydelser for transkønnede (se   idé  )  . 

I lyset af den nuværende covid-19-situation og de 
voksende ventelister for mentale sundhedsydelser 
udvikler en række idéer sig omkring behovet for, at 
EU afsætter midler til at sikre adgang til mental 
sundhedspleje for alle, uanset indkomst og alder (se
eksempel på   idé  ). 

Et tysk arrangement med titlen "Sundhed uden 
grænser i en aldrende befolkning" drøftede aktuelle 
og fremtidige udfordringer for de europæiske 
sundhedssystemer i lyset af de to megatrends, der 
karakteriserer sundhed i vores alder: befolkningens 
aldring og den teknologiske revolution. En del af 
denne begivenheds omfang var også at forstå, 
hvordan man kan udnytte teknologien til at sikre en 
omfattende sundhedsdækning på trods af 
befolkningens aldring (se   begivenheden  )  . 
Deltagerne identificerede tre indsatsområder: 
etablering af internationale 
uddannelsesprogrammer, overvindelse af 
geografiske grænser inden for sundhedsforskning 
og -pleje og forbedring af arbejdsmodellerne 
(arbejdstid og indhold) og navnlig arbejdstagernes 
påskønnelsesmekanismer. 

Integration af EU's 
sundhedssystemer
Blandt de idéer, der foreslås i forbindelse med 
sundhed, er integrationen af EU's 
sundhedssystemer med øget samarbejde mellem 
medlemsstaterne generelt et af de hyppigst nævnte 
temaer (se eksempel på   idé  ). Deltagerne på 
platformen går ind for et tættere samarbejde mellem 
medlemsstaterne for at styrke de europæiske 
sundhedssystemer (se eksempel på 
arrangementer)og sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet i hele EU. Idéer omfatter fastsættelse af EU-
dækkende standarder for pleje (se eksempel på   idé     
og idé). at samle medicinsk viden og kapacitet i et 
netværk (se eksempel på idé) eller ved f.eks. at give
intensivister mulighed for at bevæge sig frit og pleje 
kritisk syge patienter i hele EU (se eksempel på idé).
Der er også forslag om anerkendelse af 
plejerkvalifikationer i hele EU, oprettelse af et 
europæisk hospital for sjældne sygdomme (se idé), 
forbedring af lovgivningen om transplantation med 
henblik på at skabe et fælles system for 
transplantation og organdonation (se   idé  ) og 
oprettelse af et europæisk agentur for akkreditering 
af sundhedsinstitutioner (se   idé  )  . På samme måde 
foreslår bidragyderne at anerkende sygdomme i 
hele EU med henblik på at oprette en database med
behandlingsmetoder og evalueringer med henblik på
at udarbejde en EU-dækkende sygdomsordning (se 
eksempel på idé). En anden idé vedrører oprettelsen
af sundhedskorridorer mellem nabolandene (se 
eksempel på idé  )  . Dette vil gøre det muligt for 
arbejdstagere, patienter og andet 
sundhedspersonale at rejse på tværs af nationale 
grænser under fremtidige nedlukninger og dermed 
sikre adgang til sundhedspleje. 

Drøftelserne understreger derfor behovet for at øge 
EU's beføjelser på folkesundhedsområdet (se 
eksempel på en idé     og et arrangement  )  , hvor mange
foreslår og støtter idéen om en revision af 
Lissabontraktaten (se eksempel på en idé  )  . Andre 
foreslår at oprette en europæisk 
sundhedsmyndighed (se idé) eller at opgradere 
EMA's, Det Europæiske Lægemiddelagenturs, rolle 
(se idé  )  . En bidragyder foreslår, at der oprettes et 
europæisk sundhedsministerium (se   idé  )   eller en 
reel myndighed, der koordinerer alle EU's 
sundhedsagenturer for at føre tilsyn med udbuddet 
af lægemidler, fra udvikling til fremstilling (se idé). 
Disse forslag fremsættes oftest i forbindelse med 
den måde, hvorpå medlemsstaterne har håndteret 
covid-19-pandemien og den dermed forbundne 
mangel på medicinsk udstyr, udfordringerne i 
forbindelse med udvikling af vacciner og fælles 
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indkøb af vacciner. Derfor fremhæver bidragyderne 
behovet for at øge eller flytte produktionskapaciteten
for lægemidler og medicinsk udstyr inden for EU (se 
eksempel på idé). 

Nogle bidragydere efterlyser en integreret strategi 
for fælles EU-sundhedsudfordringer, f.eks. en 
europæisk strategi for mental sundhed (se eksempel
på idé) og forebyggelse af selvmord (se eksempel 
på idé) eller en fælles tilgang til sjældne sygdomme 
(se eksempel på idé  )  . I forbindelse hermed foreslog 
deltagerne i en national sundhedsdebat i Polen at 
ændre traktaten om Den Europæiske Union, således
at mental sundhed reguleres på EU-plan (se 
arrangementet  )  . Andre mener i forbindelse med 
bekæmpelse og forebyggelse af kræft, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at udvide Unionens kompetence 
på sundhedsområdet, da medlemsstaterne i højere 
grad er i overensstemmelse med de lokale forhold 
(se idé). En række idéer omhandler temaet end-of-
life care, der går ind for en samlet europæisk 
strategi for behandling af udtjente liv (se idé), mens 
andre fokuserer på at forbedre palliativ behandling 
af kræftpatienter (se   idé  )  .

Sund livsstil
Et andet ofte forekommende tema er at fremme en 
sund livsstil. Mange deltagere på platformen ser EU 
som en aktør, der er velkvalificeret til at fremme en 
sund livsstil blandt europæerne. Flere bidragydere 
anser det for vigtigt at fremme veganske eller 
vegetariske kostvaner på grund af deres 
sundhedsmæssige og miljømæssige fordele (se 
eksempel på idé). I den forbindelse foreslår nogle at 
forhøje afgifterne på kød og nedsætte momsen på 
sunde fødevarer (se   idé  ), mens andre stræber efter 
en beskatning af usunde fødevarer generelt (se 
eksempel på idé  )  . En deltager foreslår at subsidiere 
sunde og økologiske fødevarer, således at 
lavindkomstpersoner også har råd til at købe det (se 
idé  )  . Tænker fremad på konsekvenserne af en dårlig
kost, en anden deltager foreslår at tackle 
inflammatoriske sygdomme forbundet med dårlig 
kost og fedme (se   idé  )  . 

Derforeslås også støtte til fremme af 
sundhedskompetencer og -uddannelse (se 
eksempelpåidé     og idé) og indførelse af 
sundhedsrelateret praksis fra en tidlig alder, som en 
nøglefaktor for en sund livsstil, på platformen (se 
idé  )  . I denne forbindelse blev de parametre, der 
anvendes i Nutri-score-systemet, kritiseret af en 
deltager (se idé  )  . Ved siden af uddannelse i sund 
kost er uddannelse i mental sundhed særlig vigtig af 
bidragyderne (se eksempel på   idé  ). 

Sammenhængen mellem fødevarer og sundhed 
undersøges yderligere i flere idéer, der rejser 
spørgsmålet om øget fødevarekvalitetskontrol (se 
eksempel på   idé  ) eller et forbud mod specifikke 
produkter som f.eks. kunstige transfedtsyrer (se   idé  )  .
Reguleringen af landbrugsteknikker, der påvirker 
ernæring og sundhed, f.eks. antibiotika i intensivt 
landbrug (se idé), nævnes også. Et særligt 
arrangement i Litauen var dedikeret til udvikling af 
en bæredygtig EU-fødevarepolitik og deltog af 280 
deltagere (se arrangementet). Disse gav udtryk for 
behovet for, at EU investerer mere i økologisk 
landbrug gennem særlig støtte til landbrugerne. 
Generelt understreger deltagerne, at det er 
nødvendigt at vedtage en bottom-up-tilgang for at 
gennemføre en bæredygtig landbrugspolitik. 
Lignende idéer rejses også under emnet 
klimaændringer og miljø. 

Flere borgere peger på behovet for at modvirke 
tobaksforbruget på europæisk plan ved at øge 
prisen og reducere salgsstederne til apoteker (se 
eksempel på en idé  )  ,mens andre går ind for en mere
vedvarende bekæmpelse af narkotika på EU-plan 
(se idé). Alkohol nævnes også blandt de 
afhængigheder, som EU bør bekæmpe (se 
eksempel på   idé  ), hvor en deltager foreslår at 
begrænse salget af både alkohol og tobak til 
specialbutikker (se   idé  ). 

Nogle få bidragydere foreslår, at sæsonbestemte 
ændringer afskaffes, hvilket efter deres opfattelse vil 
forbedre den generelle sundhed og sikkerhed (se 
eksempel på   i  dea  ). 

Sundhedsforskning
Sundhedsforskning er et tværgående tema, der 
tiltrækker mere engagement og berører flere emner. 

Uanset det specifikke spørgsmål støtter 
bidragyderne generelt i høj grad øgede investeringer
i forskning, især når det drejer sig om at undersøge 
innovative biomedicinske teknologier. 

En række bidragydere foreslår forskellige idéer til 
udvikling af et blomstrende sundhedsøkosystem i 
Europa, der fremmer og støtter sundhedsinnovation 
og sundhedsforskning (se eksempel på idé  )  . Forslag
har forskellige former, f.eks. det meget godkendte 
forslag om at tilskynde til forskning i myalgisk 
encephalomyelitiss patologi inden for Horisont 
Europa (se idé) eller opfordringen til at støtte 
forskning i neurodegenerative sygdomme (se   idé  )  . 

Med hensyn til den institutionelle tilrettelæggelse af 
forskningen på EU-plan foreslår nogle bidragydere 
et gennemsigtigt incitamentssystem for intellektuel 
ejendomsret (se   idé  ) eller oprettelse af et 

© Kantar Public 2022 33

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256380
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256380
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249712
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249712
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157972
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198532
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260703
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/139459
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/139459
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260107
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260107
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/248299
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347


centraliseret europæisk sundhedsforskningsinstitut, 
der skal koordinere sundhedsforskningen på tværs 
af nationale institutter og investere i farmaceutisk 
forskning (se idé). Andre idéer omfatter oprettelse af 
et europæisk laboratorium for smitsomme 
sygdomme (se idé  )  . En borger understreger 
nødvendigheden af, at de nationale 
forskningsinstitutter opretter forbindelse, og at køb, 
produktion og levering af beskyttelsesbeklædning og
-medicin bliver mere europæisk baseret (se   idé  ). Et 
andet forslag er behovet for, at Europa går sammen 
med universiteterne om forskning for at udvikle et 
nyt antibiotikum mod superresistente bakterier (se 
eksempel på en   idé  )  . Der slås også til lyd for øget 
bevidsthed om brug af antibiotika og misbrug (se 
idé). Nogle borgere opfordrer også til, at der indføres
en lov, der gør det obligatorisk for 
medicinalvirksomheder, der distribuerer vacciner, at 
offentliggøre fuldstændige data fra de kliniske forsøg
for disse vacciner for at lette evalueringerne af deres
sikkerhed og effektivitet (se   idé  )  . 

Kønsskævheder nævnes blandt de problemer, der 
forhindrer forskning i effektivt at studere sygdomme, 
der er mere udbredte blandt kvinder. En deltager 
opfordrer indtrængende EU til at finde en løsning på 
manglen på kvinderelaterede data inden for 
forskning (se   idé  )  . 

Nogle bidragydere, herunder en meget positiv idé 
inden for emnet Andre idéer, opfordrer til en 
handlingsplan for overgangen til dyrefri videnskab 
(se   idé  ).

Forebyggelse i stedet for 
intervention 
Hvad angår kategorien sund livsstil, betragtes 
forebyggelse som et område, hvor EU kan og bør 
handle effektivt. 

Flere idéer fra borgerne drejer sig om at øge 
bevidstheden om mental sundhed og dets 
konsekvenser, f.eks. udbrændthed, stress, 
depression og angst, og opfordrer til en europæisk 
plan for at tackle dette problem (se eksempel på 
idé), navnlig i betragtning af konsekvenserne af 
covid-19 (se eksempel på idé  )  . Dette spørgsmål 
betragtes som særligt presserende blandt unge, 
hvilket fører til opfordringer til en europæisk 
ungdomsplatform for mental sundhed (se   idé  ) og 
større investeringer i forskning (se idé  )   og i 
mediekampagner om bevidsthed om mental 
sundhed (se   idé  ). 

Luftforureningens indflydelse på borgernes sundhed 
rejses også som et presserende spørgsmål (se idé  )  , 
og det samme gælder behovet for at bekæmpe 

støjforureningen ved at fastsætte strenge niveauer 
for tilladte støjemissioner for bildæk (se idé). 
Desuden er der en opfordring til lavere eksponering 
for særligt problematiske stoffer, herunder PFAS 
(per- og polyfluoralkylstoffer) (se   idé  )  . 

I overensstemmelse med forebyggelsen 
præsenterer en idé fordelene ved epigenetiske 
teknologier til fremme af en ny økologisk humanisme
ved at styrke miljøets og fødevarernes rolle for at 
beskytte den enkeltes og samfundets sundhed (se 
idé). 

Betydningen af forebyggelse og sundhedsscreening 
blev også understreget i forbindelse med 
arrangementer (se   begivenheden  )  . 

En deltager understreger behovet for også at 
udarbejde en europæisk handlingsplan for hjerte-
kar-sygdomme (se   idé  ).

Sund aldring og anti-aging 
Nogle deltagere diskuterer ideer vedrørende sund 
aldring og anti-aging fra flere perspektiver. 

I lyset af Europas aldrende befolkninger fremhæver 
borgerne betydningen af et godt helbred i 
"sølvalderen". Med henblik herpå fremhæves 
behovet for kvalitetspleje til ældre (se idé  )  . En stærkt
støttet og kommenteret idé fremmer 
videnskabsintensive sund levetid forskning og 
teknologier såsom foryngelse terapier og kliniske 
forsøg. Gennemførelsen af effektive retlige, 
budgetmæssige, lovgivningsmæssige og 
institutionelle forpligtelser med det formål at øge den
forventede levealder i EU anses også for at være 
afgørende (se idé  )  . Når man tager idéen videre, 
fremmer en borger krysonik som en mulighed for at 
forsinke plejen, indtil der er fundet en kur, ved at 
fryse terminalt syge mennesker (se   idé  )  . 

Der slås også til lyd for at bekæmpe aldring med 
henblik på at fremme den økonomiske vækst i 
forhold til nedgangen i den erhvervsaktive befolkning
(se   idé  ). 

En borger øger landdistrikternes potentiale som 
innovationsknudepunkter for strategier for sund 
aldring, da disse "trængende områder" generelt er 
mere tæt befolkede af ældre borgere, og 
sundhedskvaliteten ikke er så høj som i byområder, 
og derfor kræver innovative løsninger (se idé  )  . En 
løsning foreslået af en anden bidragyder er begrebet
assisteret, flergenerationslevetid (se   idé  )  . 

En begivenhed i Litauen antog et interessant 
aldersrelateret perspektiv, hvor man forsøgte at 
forstå unge og ældres forskellige opfattelser og 
holdninger til sundhedsspørgsmål (se 
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begivenheden). De to vigtigste takeaways fra 
arrangementet var på den ene side betydningen af 
oplysningskampagner og livslang læring om 
sundhedsspørgsmål og på den anden side 
familiernes centrale rolle og gensidig støtte i 
håndteringen af sundhedsspørgsmål.

Tilgang til medicin 
Deltagerne på platformene er undertiden forskellige i
deres syn på den bedste tilgang til medicin. Selvom 
diskussionen om medicinske tilgange normalt er 
begrænset til et par deltagere, har nogle problemer 
tendens til at nå et bredere publikum. Det er tilfældet
med udtjente behandlinger. En bidragyder opfordrer 
til større dataindsamling om udtjente valg og til 
anerkendelse af den levende vilje i hele Den 
Europæiske Union (se   idé  )  . 

En af de ideer, der adresserer temaet end-of-life 
care, fokuserer på forbedring af palliativ behandling 
af kræftpatienter (se   idé  ). 

Ud over støtte til udtjente lovgivning er et andet 
almindeligt diskuteret emne at afkriminalisere lette 
lægemidler til medicinske formål. Flere borgere 
opfordrer navnlig til, at cannabis afkriminaliseres til 
medicinske og terapeutiske formål (se   idé     og   idé  ). 

Idéen om at integrere naturlægemidler i medicinen, 
f.eks. fytoterapi, homøopati osv. som supplement til 
allopatisk medicin, diskuteres bredt på platformen 
(se eksempel på en idé  )  . Desuden er behovet for at 
vedtage mere holistiske tilgange til medicin også 
udtrykt (se eksempel på i  dea  ). I denne forbindelse 
foreslår bidragyderne også, at ikke-medicinske 
indgreb påviseligt kan gavne patienternes sundhed 
og autonomi (se eksempel på en idé). 

Andre deltagere understreger betydningen af at 
praktisere evidensbaseret medicin og sikre adgang 
til videnskabelig information for at bekæmpe falske 
nyheder på sundhedsområdet (se eksempel på   idé  )  .

Reaktion på covid-19 
Pandemien har givet anledning til bekymring og 
interesse for sundheden. Dette emne er nævnt i 
mange af de ideer, der offentliggøres på platformen. 
Manglen på sundhedsressourcer, hvad enten det 
drejer sig om menneskelige ressourcer på 
hospitaler, masker eller vacciner, har skabt en 
offentlig debat om nødvendigheden af, at EU er 
strategisk uafhængig på sundhedsområdet. En 
anden godkendt idé vedrører autonomi i 
produktionen af essentielle lægemidler (se   idé  )  . 

Virkningerne af covid-19 drøftes i vid udstrækning af 
deltagerne, som generelt mener, at der er behov for 
at genoprette rationel og videnskabelig troværdighed
og tillid til medicin og politik i forhold til den udbredte 
udbredelse af misforståelser og falske nyheder 
under pandemien. Når borgerne på platformen 
drøfter covid-19-relaterede foranstaltninger, er de 
enige om, at alle covid-19-foranstaltninger i EU bør 
gennemføres på en evidensbaseret måde for at 
opnå en så realistisk cost-benefit-analyse som 
muligt (se idé  )  . Især advarer en deltager mod at 
forsømme eller forsinke behandlingen af patienter 
med andre sygdomme og sygdomme i forbindelse 
med omstruktureringen af medicinske faciliteter for 
at tage hensyn til covid-patienter (se idé  )  . I 
overensstemmelse hermed går borgerne ind for at 
øge lægepersonalets kapacitet (se eksempel på en 
idé  )  . 

Yderligere idéer fremhæver behovet for at udvikle 
inklusive strategier til håndtering af fremtidige 
pandemier på EU-plan og beskytte handicappedes 
rettigheder (se idé). Et af forslagene er at forske i 
konsekvenserne af covid-19-foranstaltninger for 
beboere og ansatte i ældreboliger i de forskellige 
EU-lande for at få førstehåndsberetninger om 
ældres erfaringer med covid-19-foranstaltninger (se 
idé  )  . Desuden opfordrer en borger til en 
undersøgelse af pandemiens følgeskader og skjulte 
virkninger (se idé). 

Flere deltagere opfordrer til øget støtte til mental 
sundhed for at håndtere de sociale og økonomiske 
konsekvenser af pandemien, navnlig blandt unge 
(se eksempel på en idé     og idé  )  . En række 
begivenheder har også drejet sig om dette tema, 
f.eks. spørgsmålet om den europæiske 
folkesundheds fremtid efter coronakrisen (se 
begivenheden  )  . 

Debatten om vaccinationsprogrammet afslører 
modstridende synspunkter, lige fra tanken om, at 
vaccination skal være obligatorisk for alle (se 
eksempel på   idé  ), til at foreslå, at borgerne frit kan 
vælge (se eksempel på idé). En anden bidragyder 
mener, at vacciner ikke bør være obligatoriske for 
unge, og at EU ikke bør "afpresse" dem ved at 
muliggøre "lettede" tværnationale rejser til gengæld 
for vaccination, og at hvis der kræves PCR-test, bør 
de stilles gratis til rådighed (se   idé  )  . Det foreslås 
også, at EU's medlemsstater bliver enige om at 
anerkende de relevante WHO-standarder og 
nationale dokumenter, der attesterer niveauet af 
antistoffer (eller vaccine/forfriskning) (se   idé  ). 
Attesten om grøntpas drøftes også bredt, idet det 
drejer sig om dem, der kræver dets afskaffelse (se 
eksempel på   idé  ), frygter, at der opstår to klasser af 
borgere (se idé), og foreslår, at europæerne 
forsvarer retten til at vælge ikke at blive vaccineret 
(se idé) mod dem, der støtter et sådant 
sundhedspas og obligatorisk vaccination som led i 
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en kollektiv indsats for at bekæmpe virusset og sikre
sundhedssystemernes levedygtighed (se eksempel 
på en idé  )  . Et bidrag vedrører procedurerne for køb 
af vacciner på EU-plan og opfordrer til større 
offentliggørelse og gennemsigtighed med hensyn til 
kontrakterne med lægemiddelvirksomhederne (se 
idé  )  . 

Flere borgere opfordrer til større solidaritet og 
etablering af et globalt partnerskab og finansiering til
bekæmpelse og udryddelse af sygdomme globalt og
foreslår, at Europa kan være førende på 
verdensplan inden for bekæmpelse og overvindelse 
af pandemier, kræft og hjertesygdomme (se idé  )  . En 
borger foreslår, at Europa-Kommissionen i 
samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen 
fremmer en international aftale for at muliggøre 
verdensomspændende produktion og distribution af 
lægemidler i forbindelse med pandemier (se idé  )  , og
et andet bidrag understreger behovet for at 
vaccinere verden for at forhindre, at der opstår nye 
stammer (se idé). Samtidig foreslår bidragyderne, at 
der træffes foranstaltninger til beskyttelse af 
virksomhedernes patenter, og foreslår, at Europa-
Kommissionen kan spille en vigtig rolle som mægler 
og ambassadør (se   idé  )  . 

Kræftpleje
Et emne, der ofte omtales på platformen, især i 
forbindelse med 

forebyggelse, men også til dens sociale og 
psykologiske konsekvenser, er kræft (se eksempel 
på   idé  )  . Også her foreslår deltagerne en 
sammenlægning af ressourcer til bekæmpelse af 
kræft i hele EU (se eksempel på   idé  ). 

Bidragyderne øger behovet for en samlet indsats for 
tidlig diagnosticering, f.eks. screening, som EU 
anmodes om at støtte (se eksempel på   idé     og   idé  )  . 

Med hensyn til kræftforebyggelse foreslår en idé at 
forbyde solsenge for at forebygge risikoen for at 
udvikle hudkræft (se   idé  )  , mens en anden 
bidragyder fremhæver betydningen af 
kræftforebyggelse i landdistrikterne, som ofte knap 
nås af kræftforebyggelseskampagner (se idé  )  . Nogle
deltagere understreger hindringerne for 
kønsstereotyper og stigmatisering med hensyn til at 
fremme en sund livsstil og forebyggelsespraksis 
blandt mænd. De ønsker, at EU udvikler målrettede 
oplysningskampagner, navnlig om forebyggelse af 
prostatakræft (se   idé  ).

Sundhedsarbejdere

Emnet arbejdsvilkår i sundhedssektoren er blevet 
rejst af deltagerne i forbindelse med ikke blot 
sundhed, men også migration og køn (se f.eks. 
kapitlet om migration). Deltagerne har understreget 
bidraget fra kvinder, der arbejder i 
sundhedssektoren, og behovet for at støtte dem ved
at investere i ledelses- og opskaleringsprogrammer 
(se   idé  ). 

Idéer vedrørende sundhedspersonale fremhæver de
negative arbejdsvilkår, der påvirker denne sektor (se
eksempel på idé), der generelt kræver en forbedring 
af lønninger og arbejdsvilkår (se idé). 

Pandemien har også bidraget til at fremhæve 
sundhedspersonalets centrale samfundsmæssige 
bidrag og til tider skabe bredere debatter om 
karakteren af de nuværende sundhedssystemer og 
den rolle, som private aktører i denne sektor spiller, 
herunder privatiseringernes indvirkning på 
arbejdsvilkårene (se   idé  )  . 
Ifølge en idé ville et europæisk år for frivillige være 
en passende hyldest til frivilliges indsats og virkning 
under covid-19-pandemien (se   idé  ). 

Seksuel og reproduktiv 
sundhed
Opfordringen til at sikre adgang til økonomisk 
overkommelig og tilgængelig prævention for alle 
kvinder drøftes i idéer og arrangementer (se 
begivenheden). Nogle idéer foreslår, at gratis 
menstruationsartikler skal stilles til rådighed i det 
offentlige rum for at bekæmpe såkaldt 
"periodefattigdom" (se eksempel på en idé  )  . Andre 
forslag foreslår nedsættelse eller afskaffelse af 
afgifter på kvindelige sundhedsprodukter som f.eks. 
hygiejnebind (se   idé  )  . Desuden øges behovet for 
mere forskning i kvinders reproduktive sundhed og 
udvikling af mindre invasive kvindelige og mandlige 
præventionsmidler (se idé  )   samt gøre morgen-efter-
p-piller tilgængelige i alle lande uden recept. 
Synspunkter mod retten til abort er ligeledes optaget
på platformen (se idé). 

Bidrag drøfter behovet for at fremme 
seksualundervisning enten ved hjælp af en 
paneuropæisk tilgang, seksuelle 
sundhedskampagner eller ved at støtte ikke-statslige
institutioner, der er aktive i denne henseende (se 
eksempel på   idé  )  . 

En begivenhed i Berlin drøftede de fremtidige 
perspektiver, men især de etiske spørgsmål i 
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forbindelse med in vitro-befrugtning (se 
begivenhed  )  . Et forslag foreslår, at der oprettes EU-
sponsorerede og fremmede seksuelle 
sundhedsklinikker (se idé), mens et andet 
understreger betydningen af at bekæmpe hiv (se 
idé  )  . 

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
For nylig indsendte idéer under sundhedsemnet 
gentog mange af de emner, der tidligere blev 
bemærket, og viste fortsat fokus på spørgsmål, der 
ses som prioriteter for de fleste deltagere. Der blev 
ikke optaget nye undertemaer eller temaer. 

Deltagerne drøftede endvidere behovet for at 
vedtage en fælles ramme for forvaltningen af det 
europæiske sundhedssystem og fremme 
integrationen af de særskilte nationale 
sundhedssystemer (se eksempel på en idé), hvor 
nogle deltagere gentog idéen om en europæisk 
sundhedsunion (se eksempel på en   idé  )   og andre 
med fokus på sundhedssuverænitet (se idé). 
Deltagerne understregede også idéen om, at 
sundhedspleje skal forblive en offentlig tjeneste (se 
eksempel på en idé). 

I forbindelse med covid-19 blev betydningen af at 
sikre en passende anvendelse af vacciner hævet (se
idé  )   samt behovet for bedre krisekommunikation og -
styring (se   idé     og   idé  ). 

Betydningen af forebyggelsesinitiativer blev drøftet 
bredt (se eksempel på en   idé  ), med forslag, der 
pegede på innovative teknologier (se idé) og 
anvendelse af telemedicin til de svært tilgængelige 
segmenter af befolkningen (se idé) og obligatorisk 
rutinekontrol (se eksempel på en idé). Desuden blev
farerne ved tobak, især fra en tidlig alder, fremhævet
(se   idé  )  . 

Dataindsamling var også et fremtrædende tema 
med henblik på at styrke den medicinske forskning, 
navnlig med henblik på at forene kønsbestemte 
dataforskelle (se eksempel på en idé). Behovet for 
at forbedre sundhedskompetencen blev også 
gentaget på platformen (se eksempel på en   idé  )  .
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Figur 11 — Mindekort "Sundhed" emne del 1
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blandt mænd



Figur 12 — Mind map "Sundhed" emne del 2 
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4. En stærkere
økonomi, social
retfærdighed og
beskæftigelse

Emnet En stærkere økonomi, social retfærdighed og
job har modtaget i alt 2.195 idéer, 2.099 
kommentarer og 645 arrangementer frem til den 9. 
maj 2022. Bidragyderne har understreget 
betydningen af, at EU bliver mere inklusivt og socialt
retfærdigt, navnlig i lyset af covid-19-pandemien, og 
har peget på en række opfattede udfordringer, 
såsom manglende støtte til unge europæere og 
manglende samarbejde mellem medlemsstaterne. 
En af de hyppigst foreslåede mekanismer til at gøre 
Europa mere inklusivt og socialt retfærdigt er at 
garantere en ubetinget basisindkomst i hele EU. 
Desuden har bidragyderne fremsat forskellige 
forslag til at fremme økonomisk vækst i EU ved at 
indføre økonomiske politikker, uddybe det indre 
marked yderligere, fokusere på innovation og 
fremme og støtte SMV'er og strategiske industrier. 
Desuden mener bidragyderne, at den grønne og den
digitale omstilling giver mulighed for at opkvalificere 
europæiske arbejdstagere og tilpasse sig det 
skiftende arbejdsmarked, så den europæiske 
økonomi kan være konkurrencedygtig og mere 
selvstændig. En anden del af bidragene peger på 
behovet for at modvirke affolkning i landdistrikterne 
og hjerneflugtseffekter. De forskellige ideer kan 
grupperes efter følgende temaer: 

• Mere inkluderende, socialt retfærdigt Europa 

• Økonomisk genopretning 

• Innovation — fremme af vækst 

• Social beskyttelse og social sikring 

• Beskatning for en retfærdig økonomi 

• En yderligere styrkelse af det europæiske indre
marked 

• Sætte skub i arbejdspladserne 

At udfordre den nuværende økonomiske model 

• Forbrugerrettigheder og beskyttelse 

Begivenheder 
Flere deltagelsesbaserede arrangementer blev 
afholdt forskellige steder i Europa for at give 
borgerne mulighed for at udtrykke deres mening om 
EU og deres bekymringer for fremtiden (se 
eksempel på et arrangement). For eksempel 
engagerede en begivenhed eleverne i en refleksion 
over de spørgsmål, der er en prioritet for dem. På 
beskæftigelsesområdet opfordrede de til mere 
retfærdige muligheder (mellem mænd og kvinder og 
mellem generationerne) for at forhindre hjerneflugt, 
og de slog til lyd for øgede investeringer i innovation 
for at fremme vækst, en øget dialog mellem 
generationerne og større inklusion for at undgå 
enhver form for forskelsbehandling. Desuden 
fremhævede de værdien af den historiske, 
kunstneriske og kulturelle arv og behovet for bedre 
transportinfrastruktur (se   arrangementet  ). På et 
bulgarsk arrangement blev spørgsmålene om 
hjerneflugt og fastholdelse af unge i mindre 
befolkede områder drøftet i forbindelse med at gøre 
økonomien mere retfærdig og inklusiv og stimulere 
jobskabelse, vækst og investeringer (se 
arrangementet). 

I forbindelse med socialpolitikken drøftede 
deltagerne under en debat, der blev afholdt af 
Maison de l'Europe i byen Agen, udsigterne for et 
socialt Europa (se arrangementet) og mulighederne 
for at bygge bro over ulighedskløften med henblik på
større social retfærdighed (se   arrangementet  ). 
Emnet ungdomsudsigter i EU's markedsøkonomi var
fokus for et arrangement for studerende (se 
arrangementet). 

Spørgsmålet om lønforskellen mellem mænd og 
kvinder blev undersøgt indgående i forbindelse med 
Cypern (se begivenheden). Desuden blev Den 
Europæiske Socialfond drøftet i forbindelse med de 
forandringer, der finder sted på arbejdsmarkedet, på 
en konference om "Fremtiden for arbejdsmarkedet, 
mulighederne og mulighederne inden for Den 
Europæiske Socialfond", der blev afholdt i Zagreb 
(se   begivenheden  ). 
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Under et hybridarrangement blev arbejdsgiverne for 
europæiske virksomheder hørt om, hvordan 
fremtidige udfordringer i markedsøkonomien kan 
imødegås (se   arrangementet)  . 

Et arrangement i Ungarn drøftede virkningen af EU's
nye fælles landbrugspolitik på familielandbrug (se 
begivenheden). I Spanien afholdt Europa Press i 
samarbejde med Europa-Parlamentet en cyklus af 
arrangementer "The Future is in Your Hands"; en af 
disse begivenheder tog fat på spørgsmålet om 
affolkning af landdistrikterne og udsigterne til deres 
revitalisering (se   begivenheden  ). 

Mere inklusivt, socialt 
retfærdigt Europa
Bestræbelserne på at opbygge en inklusiv og socialt
retfærdig økonomi i Europa har registreret de fleste 
idéer under dette emne. Dette tema tager sigte på at
styrke den sociale samhørighed som et middel til at 
opnå en stærk økonomi (se   idé  )  . En stor del af idéer 
under dette tema kræver generelt en udvidelse af 
den europæiske søjle for sociale rettigheder (se 
eksempel på en meget godkendt idé  )   og en fælles 
EU-tilgang til social sikring, der spænder fra forældre
og familie til retten til tilgængelige bolig- og 
pensionspolitikker (se eksempel på arrangementet  )  . 
Andre bidragydere drøfter den europæiske søjle for 
sociale rettigheder som et kompas for at opnå et 
socialt Europa og opfordrer til, at der fastsættes et 
minimumsmål på områderne beskæftigelse, 
fattigdomsbekæmpelse og uddannelse og 
færdigheder (se   idé  )  . På den anden side fastholder 
nogle bidragydere, at arbejdsret, socialforsorg og 
pensionssystemer bør forblive under hver 
medlemsstats kompetence (se   idé  )  . 

Flere bidragydere på platformen efterlyser et mere 
socialt retfærdigt Europa, der kan opnås, f.eks. ved 
at udvikle et målingsindeks for social ligestilling (se 
eksempel på   idé  ). 

Et af de mere diskuterede undertemaer under dette 
tema er behovet for at udvikle politikker på 
institutionelt plan for at opnå ligestilling mellem 
kønnene og på kultur- og uddannelsesniveau (se 
eksempel på en idé). Et forslag er at fastsætte 
kønskvoter for ledende stillinger i virksomheder (se 
idé  )  . Der er især idéer, der foreslår politikker for 
ligestilling, der vedrører beslutninger om 
forældreorlov (se idé) og lige 
beskæftigelsesmuligheder (se   idé  )  . I 
overensstemmelse hermed behandlede en 
paneldiskussion de udfordringer, som kvindelige 
iværksættere står over for i erhvervsklimaet, 
lønforskelle, finansieringsmuligheder og 
fremhævede eksempler på god praksis på lokalt og 

nationalt plan (se   arrangementer     og   arrangementer  ).
Der blev også taget hensyn til kvinders usikre 
ansættelsesforhold under covid-19 (se   idé     og   idé  ). 

Yderligere idéer omfatter f.eks. en opfordring til at 
håndhæve ligestilling mellem kønnene inden for 
arkitektur og anlægsarbejder (se idé). En idé, der er 
registreret på platformen, går ind for vedtagelse af 
ligebehandlingsdirektivet for at sikre ligebehandling 
på alle områder af livet (se idé). Relaterede idéer 
vedrører foranstaltninger mod seksuelle overgreb og
vold i hjemmet, navnlig opfordringer til initiativer til 
støtte for ofre, f.eks. gennem en app (se idé). 

Et andet undertema om fremme af et mere inklusivt 
Europa med et stort antal bidragydere drøfter 
behovet for at lette integrationen af personer med 
handicap, f.eks. ved at udvide gyldigheden af 
nationale handicapkort i hele EU (se idé  )   og gennem
forbedret adgang til turistområder (se idé     og 
arrangement). Der er også støtte til oprettelse af et 
socialt netværk for personer med handicap (se idé  )  . 
Desuden fokuserer nogle idéer på byplanlægning, 
der foreslår at gøre offentlige rum befordrende for 
udvekslinger mellem generationerne, gennem 
parker, kulturcentre osv. (se eksempel på en idé). 
Dette var også en af flere idéer, der blev fremsat i 
forbindelse med en spansk begivenhed, som 
tilskyndede borgerne til at dele deres synspunkter 
om, hvordan de ville forbedre deres by, hvis de var 
borgmester (se   begivenheden  ). 

På samme måde går en idé ind for bæredygtige 
urbanistiske principper om at sætte byer med en god
livskvalitet i centrum for en modstandsdygtig og 
socialt retfærdig europæisk økonomi, herunder 
fremme af lokale virksomheder og lokale økonomier,
adgang til offentlig transport, god luftkvalitet osv. (se 
idé     og   idé  ). 

Der er støtte til behovet for at hjælpe mennesker, 
der lever under fattigdomsgrænsen, og behovet for 
at mindske ulighederne (se eksempel på idé). Et par
idéer fremhæver også behovet for en større indsats 
for at bekæmpe hjemløshed (se eksempel på en 
idé) og udvikle integrationsstrategier for 
romamindretal (se arrangementer og     
arrangementer), hvor der også udtrykkes nogle 
mere skeptiske synspunkter (se   idé  ). 

Flere idéer drøfter behovet for at indføre retten til at 
være offline (se eksempler på   idé     og   idé  )  . 

En anden idé går ind for at øge gyldigheden af blå 
kort for tredjelandsstatsborgere, efter at deres 
oprindelige beskæftigelse er ophørt (se   idé  )  . 
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Økonomisk genopretning
Økonomisk genopretning er et af de temaer, der har 
haft størst engagement. Deltagerne på platformen 
delte deres synspunkter om behovet for at styrke det
indre marked for at øge dets konkurrenceevne og 
tilskynde til innovation som en vej til genopretning 
(se idé). Sideløbende hermed støtter en række 
deltagere idéen om en fornyet social kontrakt for 
Europa med henblik på en retfærdig genopretning 
(se idé  )  . For at opnå en europæisk social 
markedsøkonomi tilskynder borgerne desuden til at 
styrke den sociale dialog og de kollektive 
overenskomstforhandlinger (se   idé  )  . 

En pulje af kommentarer og idéer til platformen 
udtrykker bekymring over den stigende offentlige 
gæld i EU (se eksempel på en idé     og et 
arrangement  )  : drøftelse af Den Europæiske 
Centralbanks (ECB's) rolle og opfordring til en 
revision af stabilitets- og vækstpagtens regler (se 
idé), bl.a. lovgivning om ubalancer på 
betalingsbalancens løbende poster (se eksempel på
idé  )   og mere generelt, at ECB's mandat udvides og 
styrkes (se   idé     og   idé  ). 

Et hovedfokus for drøftelserne drejede sig om EU's 
genopretningsplan, hvor bidragyderne fremhævede 
den solidaritetsudfordring, som EU-landene deler, og
drøftede udfordringerne med at aktivere midler (se 
eksempel på en idé     og et arrangement  )  . Samtidig 
understreger bidragyderne behovet for strenghed, 
effektivitet og gennemsigtighed i gennemførelsen af 
genopretningsplaner (se eksempel på en   idé  ). 

Idéer, der drejer sig om fremme af lokalt forbrug og 
lokal produktion, med SMV'er som vækstmotor, 
fremsættes ofte af bidragyderne og betragtes som 
afgørende for EU's økonomiske genopretning. 
Derfor fremhæver borgerne behovet for at fjerne 
bureaukratiske hindringer for virksomheder (se f.eks.
en idé     og et arrangement  )   og forenkle 
bureaukratiske procedurer for udenlandske 
nystartede virksomheder (se idé). Deltagerne 
foreslår også, at EU-midlerne også bør målrettes 
mod SMV'er (se eksempel på en   idé  )  . I tråd med 
den brede tendens inden for dette tema er der 
mange opfordringer til at øge produktionen af varer 
inden for EU i stedet for at importere (se   idé     og   idé  )  . 
En bidragyder foreslår at angive oprindelsen af 
produkter, der sælges online for at fremme mere 
lokalt forbrug (se   idé  )  . 

I forbindelse med genopretningsstrategier 
fremhæves samhørighed som en væsentlig værdi i 
forbindelse med online sociale rettigheder og 
håndtering af unges beskæftigelsesbehov (se 
arrangementet). F.eks. præsenteres investeringer i 
fremtidige generationer også som en strategi for 
relancering af økonomien efter covid-19-krisen (se 
idé). 

På samme måde drøfter bidragyderne med hensyn 
til covid-19 behovet for at finansiere fremtidige 
pandemiberedskabsforanstaltninger (se eksempel 
på   idé  ). I overensstemmelse hermed drejer en idé 
sig om underbemanding af sundhedspersonale i 
Europa (se   idé  )  . Desuden understreger 
bidragyderne betydningen af at afsætte offentlige 
midler til støtte for små producenter og 
erhvervsdrivende for at kompensere dem for alle tab
som følge af lukninger under pandemien (se   idé  )  .

Innovation — fremme af 
vækst 
Et stort antal poster under dette emne pegede på 
innovation som et grundlæggende aktiv for den 
europæiske økonomi. Bidragyderne foreslår at øge 
væksten gennem investeringer i højteknologisk 
forskning, færdigheder, viden og ekspertise (kunstig 
intelligens, blockchain, nanoteknologi, energilagring,
laboratoriedyrket kød osv.). Nogle idéer diskuterer et
skift i konkurrencen fra at minimere omkostningerne 
til at maksimere viden og åbne muligheder for, at 
den europæiske videnøkonomi kan etablere sig (se 
idé og idé). Derudover peger flere idéer på behovet 
for teknologisk uafhængighed, f.eks. ved at udvikle 
EU's kapacitet til fremstilling af hardware og mindske
dets industrielle og kommercielle afhængighed af 
eksterne lande (se eksempel på en   idé)  . 

De mest tilbagevendende idéer inden for dette tema 
vedrører behovet for at støtte små og mellemstore 
virksomheder (se eksempel på en   idé)   og stimulere 
iværksætterånden (se   idé  ). Faktisk opfattes 
finansiering af nystartede virksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) generelt som en
vigtig innovationsfaktor (se eksempel på idé). I 
praksis foreslår bidragyderne at støtte SMV'er via 
f.eks. en EU-fond, der stiller startkapital til rådighed 
for SMV'er (se idé) eller en onlinehandelsplatform for
europæiske SMV'er (se idé). En anden deltager 
peger på Kinas udvikling gennem kapillære 
knudepunkter for innovation og vækst kombineret 
med gunstige administrative og finanspolitiske 
regler, som tilskyndede til investeringer og vækst af 
nystartede virksomheder. Deltageren opfordrer til en 
nytænkning af de europæiske politikker i lyset af 
sådanne eksempler (se idé). Desuden foreslås det, 
at nystartede virksomheder inden for avancerede 
teknologisektorer indrømmes en gunstig beskatning 
(se   idé  ). 

En solid del af bidrag fremhæver også muligheden 
for at etablere virksomheder i små europæiske 
landsbyer og grænseområder (se eksempel på en 
idé og et arrangement), også ved at benytte 
muligheden for telearbejde (se idé). Flere idéer taler 
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for decentralisering og øget lokal forvaltning (se   idé   
og begivenhed), også med henblik på at mindske 
regionale territoriale forskelle og hjerneflugt mange 
regioner står over for (se begivenheden). I et 
lignende lys blev der afholdt en begivenhed om, 
hvordan man bevarer unge i landlige og mindre 
byer. På samme måde drøftede flere arrangementer 
mulighederne for at udnytte den lokale udvikling af 
områder til fremme af bæredygtig turisme (se 
arrangementer og   arrangementer)  . 

Investeringer i forskning og uddannelse anses for at 
være af afgørende betydning (se idé og 
arrangement) med støtte til videndeling via et åbent 
netværk af laboratorier eller et europæisk 
infrastrukturagentur (se idé). En i vid udstrækning 
godkendt idé opfordrer EU til at leve op til sit løfte 
om at afsætte 3 % af BNP til forskning og innovation 
(se idé). Et andet forslag drøfter en slags Spotify for 
videnskab, en tilgængelig database med 3D-
printmodeller (se idé), e-læringsmaterialer og 
uddannelsesprogrammer, der indsamler 
international god praksis for erhvervsuddannelse (se
idé). I forbindelse med forskning er et af forslagene 
at facilitere patenter via en patentfond (se idé). Der 
opfordres også til at oprette en europæisk høj 
sundhedsmyndighed, der skal fremme offentlig og 
privat sundhedsforskning (se idé). For at fremme 
innovation argumenterer en borger desuden for at 
støtte innovation gennem større 
standardiseringsfrihed for at mindske det retlige 
ansvar over for innovative tilgange, der tilbyder 
alternative løsninger (se idé). Der er talrige forslag til
fremme af forskning og innovation med henblik på at
fremme udviklingen af centrale støtteteknologier i 
Europa (se   idé  ). 

Andre ideer viser, at den digitale økonomi ses som 
en forudsætning for innovation og vækst, med 
diskussioner om cryptocurrency (se eksempel på 
idé) og lokale digitale valutaer, der ville være 
parallelt med euroen (se eksempel på idé). Når det 
kommer til cryptocurrency, mener bidragydere, at 
regulering er nødvendig for at beskytte borgerne (se 
eksempel på   idé  ). 

Innovation og vækst drøftes også i forbindelse med 
miljø og klimaændringer og den grønne omstilling 
(se idé). Som sådan er der idéer om 
klimaneutralitetsmål og den ledende rolle, som EU 
kan spille med hensyn til etablering og investering i 
en (global) grøn økonomi på tværs af platformen (se
eksempel på idé). For eksempel foreslår en borger 
at supplere den grønne omstilling med sporing af 
industripolitiske planers mål gennem kvantitative 
indikatorer til overvågning af Europas industristrategi
i global sammenligning (se   idé  ). Desuden 
fremhæver en deltager muligheden for at anvende 
kunstig intelligens til at forbedre virksomhedernes 
energieffektivitet (se   idé)  . 

Flere idéer drøfter en praktisk gennemførelse af den
grønne økonomi, f.eks. ved at investere i økologisk 
landbrug og jord til bord-initiativer (se   idé  ). En anden
deltager foreslår at opnå en grønnere økonomi, 
samtidig med at spørgsmålet om fødevaresikkerhed 
løses ved hjælp af intelligente landbrugsteknologier 
(se   idé)  . 

Ikke desto mindre forklarer en borger, at 
gennemførelsen af den grønne pagt bør sikre, at 
EU-borgerne ikke påvirkes negativt af de nye 
foranstaltninger (se idé). Ud fra et erhvervsmæssigt 
synspunkt drøfter flere idéer foranstaltninger, der 
skal tilskynde og støtte virksomhederne i at opnå en 
grøn omstilling (se arrangementet), f.eks. ved at 
fastsætte klare og bindende mål for specifikke 
sektorer (se idé), samtidig med at virksomhederne 
forhindres i at vedtage strategier for "grønvask" (se 
idé). 

Andre forslag vedrører styrkelse af luft- og 
rumfartsindustrien som en måde at stå i spidsen for 
innovative teknologier, f.eks. ved at øge 
finansieringen til ESA (se   idé   og   idé  ).

Social beskyttelse og 
social sikring 
Det mest tilbagevendende undertema, hvor flere 
idéer i høj grad støttes og kommenteres, vedrører 
den ubetingede basisindkomst for at sikre hver 
enkelt persons evne til at deltage i samfundet (se idé
og idé). Ved siden af en ubetinget basisindkomst er 
der en tilbagevendende opfordring til 
foranstaltninger til bekæmpelse af (ungdoms) 
arbejdsløshed, f.eks. bedre 
uddannelsesprogrammer (se eksempel på idé) og 
indførelse af en europæisk arbejdsløshedsfond (se 
idé). Spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed 
behandles også i andre emner. 

Tilsvarende vedrører dette undertema den gruppe af
idéer, der drøfter indkomstforskelle i EU, hvilket 
tyder på en begrænset lønforskel inden for samme 
virksomhed (se eksempel på idé), og en generel 
opfordring til flere foranstaltninger til bekæmpelse og
forebyggelse af fattigdom i Europa (se eksempel på 
idé). En deltager gentager, at finansieringen af 
sociale ydelser skal følge et stærkt økonomisk 
grundlag (se   idé)  . 

I lyset af de aldrende befolkninger fremhæver nogle 
deltagere behovet for at tage hånd om 
langtidssundhed for at sikre ældres sikkerhed og 
værdighed (se   idé)   og tackle social isolation i 
alderdommen (se idé). De ønsker at fremme 
solidariteten mellem generationerne for at forhindre, 
at den ældre generation sættes ud af spillet (se idé).
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En deltager opfordrer også til at lukke den digitale 
kløft blandt ældre mennesker for at sikre, at de 
besidder de færdigheder, der er nødvendige for at 
gennemføre formaliteterne i den offentlige 
forvaltning, og til at få adgang til sociale og 
sundhedsmæssige ressourcer, generel information 
og kulturelle aktiviteter (se   idé  ). 

Hertil kommer, at mange bidragydere drøfter 
behovet for koordinerede pensionspolitikker og 
pensioner på tværs af EU's medlemsstater (se 
eksempel på idé) med forslag om at oprette et fælles
pensionssystem for mobile borgere (se eksempel på
en idé). Deltagerne foreslår også pensionsreformer 
(se eksempel på en   idé)  . 

Et andet sæt idéer omhandler problemet med 
fattigdom blandt børn og ældre (se eksempel på en 
idé). Kvindelige pensionister er mere udsatte for 
fattigdom, da de normalt påtager sig rollen som 
omsorgspersoner, og sådanne års arbejde ikke 
anerkendes i deres pensioner (se idé). Retten til 
tilgængelige og økonomisk overkommelige boliger 
er et andet undertema vedrørende social sikring, der
drøftes af bidragyderne (se eksempel på idé). En 
deltager opfordrer også til incitamenter til at 
imødegå den nuværende demografiske nedgang 
gennem en skattegodtgørelsesforanstaltning for at 
lette den økonomiske byrde for unge 
lavindkomstfamilier (se idé). Andre opfordrer mere 
generelt EU og dets medlemsstater til at tage 
hensyn til den demografiske omstilling (se eksempel
på en idé) med forslag om at oprette et organ med 
henblik herpå (se   idé)  . 

Endelig er der en gruppe flere idéer vedrørende 
administrative processer, f.eks. indførelsen af et 
digitaliseret (fælles EU) socialsikringskort og 
overførbare sociale rettigheder for mobile 
europæere, som også diskuteres under andre 
emner på platformen (se eksempel på idé). På 
samme måde går en bidragyder ind for en 
demokratisk digital euro og et universelt 
basisudbytte, som kan finansieres af ECB's afkast 
på obligationer og aktier erhvervet gennem sine 
markedsoperationer via digitale licenser eller direkte 
investeringer (se   idé)  .

Beskatning for en 
retfærdig økonomi 
Et vigtigt emne er at løse sociale, økonomiske og 
miljømæssige problemer gennem finanspolitiske 
regler. 

En dominerende pulje af idéer går ind for større 
skattemæssig retfærdighed, fair beskatning og 
bekæmpelse af skattesvig. Forslagene omfatter 

indførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af 
skatteundgåelse, indførelse af en afgift på finansielle
transaktioner (se idé). En stor del af deltagerne 
fremlægger idéer om at undgå "social dumping" ved 
at harmonisere skatteregler og mindstelønninger i 
medlemsstaterne (se eksempler på idé og idé). Der 
foreslås også en meget kommenteret og godkendt 
idé om indførelse af en global eller EU-
minimumsskat for at tage fat på skattely (se idé) og 
fremme af en europæisk konvergens inden for 
direkte beskatning (se idé). En anden idé foreslår, at
metoden til listen over ikke-samarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner revideres (se idé). Mange bidrag 
rejser spørgsmålet om, hvordan store 
teknologivirksomheder og digitale virksomheder kan 
beskattes effektivt (se eksempel på en idé og 
begivenhed). 

En væsentlig del af idéer taler for 
skatteharmonisering og oprettelse af en skatteunion 
for at sikre en bedre fordeling af velstanden i de 
europæiske samfund (se eksempel på en idé). I den 
forbindelse fremhæves en række mulige 
skatteforanstaltninger for en inklusiv og retfærdig 
økonomi på den digitale platform (se eksempel på 
en idé). Skattesagerne er i øjeblikket som følger. For
det første skatteforanstaltninger til fremme af fair 
konkurrence mellem virksomheder, f.eks. enten et 
fælles momssystem for e-handel eller krav om, at 
virksomheder kun skal betale moms i deres 
hjemlande (se idé). For det andet kræver beskatning
i forbindelse med miljø og klimaændringer bl.a. en 
CO2-grænsetilpasningsmekanisme for EU (se 
eksempel på idé) eller en bæredygtighedsafgift (se 
idéeksempel). Fælles afgifter, som f.eks. CO2-
fodaftryksbeskatning, ses også som et middel til at 
slå bro over uligheder mellem EU-landene og 
forbedre det indre markeds funktion (se idé). I den 
forbindelse blev der afholdt et arrangement, hvor 
behovet for en reform af EU's budgetregler, der 
finder anvendelse i medlemsstaterne, for at sikre en 
bæredygtig genopretning efter covid-19 og sikre de 
offentlige investeringer, der er nødvendige for den 
grønne og den digitale omstilling, blev afholdt (se 
arrangementet). 

For det tredje en opfordring til, at forbrugsgoder 
beskattes på grundlag af produktionsvilkårene 
(arbejdskraft, råvarer, lønninger) for at fremme fair 
handel frem for frihandel (se eksempel på en idé). 
Den sidste gruppe af skatteforanstaltninger falder 
ind under forskellige, herunder beskatning for at 
fremme ligestilling, med en opfordring til at tillade 
anvendelse af nul eller nedsat momssats for 
kvindelige sundhedsprodukter (se   idé)  .
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Styrkelse af det 
europæiske indre marked 
En række bidrag vedrører behovet for yderligere at 
styrke det europæiske indre marked og sætte fokus 
på økonomiske politikker i betragtning af, at 
Kommissionens fokus i stigende grad er flyttet til 
andre politikområder (se eksempel på en idé og 
begivenhed). Faktisk betragter mange deltagere 
EU's indre marked for varer, tjenesteydelser, kapital 
og mennesker som EU's mere værdifulde aktiv (se 
eksempel på en   idé  ). 

Nogle bidrag understreger værdien og betydningen 
af at forbinde lokale økosystemer i hele Europa, som
har udviklet forskellige former for ekspertise og 
knowhow (se   idé  ). 

Desuden peger mange bidrag på, at EU i lyset af de 
betydelige stigninger i 
containertransportomkostningerne kan få 
multinationale fabrikker tilbage, f.eks. 
mikrochipproduktioner, som tidligere var flyttet til 
asiatiske lande på grund af lavere 
produktionsomkostninger (se idé og idé). En borger 
foreslår, at der udvikles en økonomisk politik for at 
tiltrække globale virksomheder til EU som led i en 
europæisk erhvervspolitik med ensartet beskatning i 
hele EU (se idé). 

Generelt gentager ideerne, at medlemsstaterne bør 
forbedre håndhævelsen af gældende EU-ret på det 
økonomiske område og undgå protektionisme for at 
gøre det indre marked mere attraktivt og 
konkurrencedygtigt (se eksempel på idé). Andre 
idéer taler for at øge ECB's funktioner (se eksempel 
på en idé), begrænse lobbyinteresser i EU (se 
eksempel på en   idé  ) og styrke sammenkoblingen på
tværs af grænserne. Samt forbedring af 
forbindelserne til landdistrikterne (se   idé)  . 

Fælles afgifter såsom CO2-fodaftryksbeskatning og 
valuta betragtes som en måde at slå bro over 
uligheder mellem EU-landene og forbedre det indre 
markeds funktion (se idé). I den forbindelse blev der 
afholdt et arrangement, hvor der blev afholdt et 
behov for en reform af EU's budgetregler i 
medlemsstaterne for at sikre en bæredygtig 
genopretning efter covid-19 og sikre de offentlige 
investeringer, der er nødvendige for den grønne og 
den digitale omstilling (se   arrangementet  ). 

En deltager gentager, at reglerne for det indre 
marked bør harmoniseres for at øge den 
grænseoverskridende handel. Desuden bør 
udsigterne for vækst og opskalering af SMV'er 
vurderes efter SMV-testen for at sikre, at 
lovgivningen opfylder iværksætternes og borgernes 
reelle behov (se   idé)  . 

Nogle få idéer sætter fokus på turisme som en 
strategisk sektor for vækst i den europæiske 
økonomi (se idé). 

Endelig fastholder en idé, at det ville være 
økonomisk fordelagtigt at indføre esperanto som 
europæisk sprog (se   idé)  .

Sætte skub i 
arbejdspladserne 
Når man drøfter, hvordan man kan øge 
beskæftigelsen, identificerer bidragyderne en række 
spørgsmål, fra behovet for at opkvalificere 
arbejdstagere til at tilpasse sig det skiftende 
arbejdsmarked og nødvendigheden af at tackle 
ungdomsarbejdsløsheden og tilpasse sig de 
betingelser, som covid-19 medfører. 

Bidragyderne fremhæver betydningen af at støtte 
unge, navnlig når det gælder adgang til 
arbejdsmarkedet (se eksempel på begivenhed). 
Ungdomsarbejdsløshed er det mest fremtrædende 
emne inden for dette tema (se eksempel på en idé) 
med særlig henvisning fra bidragyderne til 
NEET'erne (se idé). Deltagerne fremhæver, hvordan
entry-level job er utilgængelige for entry-level 
jobjægere, da de paradoksalt nok kræver 
erhvervserfaring (se idé). En idé foreslår at integrere
nogle hårde færdigheder i den akademiske læseplan
for at styrke arbejdsorienterede færdigheder (se 
idé). Der lægges også vægt på karriereudvikling 
med opfordringer til programmer og foranstaltninger 
til at lette adgangen til EU's arbejdsmarked med 
praktikophold på tværs af medlemsstaterne og en 
online jobplatform (se eksempel på idé). Projektet 
Opkvalificeringsforløb har f.eks. til formål at sætte 
muligheder for uddannelse og læring i centrum for 
det europæiske sociale marked (se   idé  ). 

De forslag, der forelægges platformen, omfatter en 
tilpasning af de akademiske kvalifikationer til 
arbejdsmarkedet, hvilket igen vil forbedre de 
studerendes beskæftigelsesegnethed (se idé). For 
at afhjælpe manglen på kvalificerede arbejdstagere 
og mere generelt manglen på færdigheder til 
digitalisering af arbejdsmarkedet (se idé) foreslår en 
deltager at lette anerkendelsen af uddannelse, der 
er erhvervet i udlandet (se   idé)  . En anden gruppe 
idéer, der vedrører temaet innovation, opfordrer til 
jobskabelse i overensstemmelse med den grønne 
og den digitale omstilling (se eksempel på   idé  ). 

På den anden side understreger deltagerne også 
behovet for at give flere faglige udviklingsmuligheder
på tekniske områder, hvor der kræves flere praktiske
færdigheder (se idé). Flere deltagere understreger 
faktisk manglen på erhvervsuddannelse og 
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videregående uddannelse og dermed 
virksomhedernes manglende evne til at finde 
kvalificerede medarbejdere (se   idé  ). F.eks. opfordrer
en deltager til at fremme håndværksjob som et 
middel for de unge generationer til at genopdage 
grundlæggende værdier i stedet for udelukkende at 
fremme job i it-sektoren (se   idé)  . 

Øget mobilitet for arbejdstagere i EU betragtes også 
som økonomisk fordelagtig (se idé), som imidlertid 
også drøftes i lyset af, at der i nogle lande opstår 
hjerneflugt (se begivenheden). Forsøget på at skabe
anstændige job på grundlag af meritokrati fremmes 
af en deltager på platformen (se   idé  ). 

Med hensyn til arbejdsvilkår går deltagerne ind for at
fremme telearbejde og "fleksibelt arbejde" for at 
reducere arbejdstiden for arbejdstagere og 
kontorinfrastrukturens faste omkostninger for 
arbejdsgiverne (se idé), at forene familietid, at 
reducere affolkningen af landdistrikterne (se idé) og 
at reducere skadelige emissioner gennem reduceret 
trafik (se idé). Andre forslag omfatter indførelse af en
kortere arbejdsuge (se eksempel på idé), forbud 
mod ulønnede praktikophold, obligatorisk 
overarbejde og usikre ansættelseskontrakter (se 
eksempel på idé) eller investering i 
børnepasningsinfrastrukturer for at forene privatliv 
og arbejdsliv. 

Endelig er idéen om at fjerne sommertid blevet 
udvidet med bidragydere, der diskuterer de 
økonomiske og sociale fordele ved at fjerne "DST" 
(se eksempel på en idé).

Udfordre den nuværende 
økonomiske model 
Mange idéer under dette tema har til formål at 
mindske ulighederne i EU's økonomier (se eksempel
på en idé). Dette anses for at være afgørende 
sideløbende med bestræbelserne på at øge den 
samfundsmæssige balance gennem øget 
interregionalt samarbejde (se idé). 

Flere idéer går ind for at indføre en forordning om 
diversificering af forsyningskilderne for råvarer og 
forarbejdede varer til den europæiske industri med 
henblik på at fremme modellen for "europæisk 
kapitalisme" (se idé og   idé)  . 

Flere bidrag fremhæver også betydningen af at 
overveje en økonomisk model, der ser ud over BNP, 
for at arbejde hen imod en inklusiv og retfærdig 
europæisk velfærd (se eksempel på en   idé   og 
begivenhed) med indikatorer til måling af 
vækstbegreber ud over BNP (se   begivenheden)  . På 
samme måde mener en borger, at de 
lovgivningsmæssige rammer for det indre marked 

bør skabe større incitamenter for virksomhederne til 
at engagere sig i samfundet og miljøet (se idé og 
begivenhed). Samtidig afgrænser en idé behovet for 
derfor at tilpasse pengepolitikken til begreberne 
"miljøtaksonomi" og "social taksonomi" (se idé). 
Organisationer i den tredje sektor slår til lyd for, at 
en del af NextGenerationEU-pakken anvendes til 
social velfærd og territorial samhørighed (se   idé)  . 

Et forslag foreslår at rapportere, hvor meget 
forskellige transportvaner påvirker CO2-fodaftrykket,
for at øge bevidstheden og tilskynde borgerne til at 
vælge den mindst forurenende metode (se idé og 
begivenhed). På samme måde foreslår en anden 
deltager at indføre et CO2-kreditkortsystem for 
flyvninger, der tages i EU, for at regulere og 
begrænse flyrejser (se   idé  ). 

Inden for dette tema drøftes det nuværende 
europæiske økonomiske system ud fra et mere 
ideologisk perspektiv. På den ene side foreslår 
bidragyderne at bygge på kapitalismen og det frie 
marked med mere intern konkurrence, mindre 
reguleringsbyrde, færre subsidier og for høje 
skattesatser (se eksempel på idé). En gruppe af 
bidragydere opfordrer til, at økonomien bliver mere 
liberal. Deres forslag omfatter navnlig faldende 
bureaukrati, tilbagetrækning af privilegier fra EU's 
politikere og personale (se eksempel på idé), 
sænkning af skatterne for lavere klasser og 
middelklasse, støtte til iværksætteri og udvikling af 
små og mellemstore virksomheder, som igen giver 
beskæftigelsesmuligheder (se eksempel på en   idé)  . 

Som tidligere nævnt tilstræber andre deltagere 
derimod en mere menneskecentreret økonomi og 
fremhæver de opfattede mangler ved den 
nuværende økonomiske model, f.eks. manglen på 
gennemsigtighed i arbejdsvilkårene og varernes 
oprindelse i hele produktionskæden (se eksempel 
på en   idé  ). 

Inden for denne diskussion fokuserer en idé på 
teorien om afvækst, som en måde at genoprette en 
ny balance mellem mennesker og natur i forhold til 
ukontrolleret vækst (se idé). En anden deltager 
foreslår at tage den økonomiske model for doughnut
som reference (se idé). Nogle få bidragydere støtter 
initiativer i den cirkulære økonomi (se idé og idé). 
Yderligere idéer om den cirkulære økonomi 
offentliggøres under emnet Klimaændringer og miljø.

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine har 
en stor pulje af idéer rejst behovet for 
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produktionsautonomi for at øge den europæiske 
økonomiske selvforsyning (se eksempel på en idé), 
ledsaget af en stærkere beskyttelse af det 
europæiske mærke (se idé) og øgede importafgifter 
som et middel til at styrke Europas suverænitet (se 
idé). Et nyt udtryk for dette tema er den søgen efter 
selvforsyning, som flere deltagere har rejst for at 
opnå energiuafhængighed (se eksempel på en idé), 
der ofte henviser til energikrisen som følge af de 
strategiske reaktioner på Ruslands invasion af 
Ukraine (se eksempel på en idé). Dette indgår i 
forslaget om en europæisk energiunion (se idé). 
Begrebet EU's strategiske energiautonomi blev 
ligeledes drøftet af flere deltagere (se eksempler på 
en idé) med et ekspertpanel under et arrangement i 
Spanien ud fra et sikkerheds- og forsvars-, energi- 
og miljøperspektiv samt industriel omstilling (se idé).

Som tidligere blev landdistrikternes rolle med 
hensyn til at skabe en stærkere EU-økonomi drøftet 
i en række nylige bidrag. Forskellige idéer 
fremhævede problemet med affolkning af 
landdistrikterne (se eksempel på en idé), og mange 
bidragydere anser dette for at have en indvirkning 
på uligheden (se idé). Deltagerne understregede 
betydningen af at give virksomheder og unge 
incitamenter til at bosætte sig i landdistrikterne 
gennem målrettet beskatning og mindre bureaukrati 
(se eksempel på en idé). Der blev også opfordret til 
øget finansiering til unge landbrugere (se idé). 

I den forløbne periode skabte temaet social 
beskyttelse og social sikring et stort antal relaterede 
idéer, der gentog de temaer, der er beskrevet 
ovenfor. Bidragene drøftede pensionsreformer, 
arbejdstidens længde, aktiveringspolitikker, politikker
til løsning af de specifikke problemer, som 
handicappede står over for (se eksempel på idé) og 
indkomststøtteordninger. Blandt de sidstnævnte var 
indførelsen af en universel basisindkomst det 
hyppigste forslag (se eksempel på en idé), hvor 
nogle bidragydere havde problemer med 
effektiviteten af en sådan foranstaltning (se idé). 

En omfattende del af idéer drøftede, hvordan den 
grønne økonomi bør gennemføres og opretholde sig
selv (se eksempel på en idé). En af deltagerne gik 
også ind for at organisere oplysningskampagner på 
europæisk plan for god vandforvaltning (se idé).
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Figur 13 — Mindekort "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse", del 1 
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5. EU i verden
Idéer, der offentliggøres under emnet EU i verden, 
dækker en række forskellige emner vedrørende 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, lige fra handel og 
forskellige andre aspekter af blød magt til forsvar. 
Samlet set kræver de mest tilbagevendende temaer 
en stærkere tilstedeværelse af EU på den globale 
politiske scene: i sin naboskabspolitik og i 
forbindelserne med f.eks. landene i Afrika, 
Stillehavsområdet og Latinamerika. Bidragyderne til 
platformen mener, at EU bør være mere dristig i sin 
udøvelse af både blød og hård magt. Siden 
platformens oprettelse har dette emne genereret et 
samlet antal 3.695 bidrag, dvs. 1.448 ideer, 1.768 
kommentarer og 479 arrangementer. De forskellige 
ideer kan grupperes efter følgende temaer: 

• De overordnede mål for EU's udenrigspolitik 

• Forsvar og væbnede styrker 

• Beslutningstagning 

• Naboskabspolitik og forbindelser med andre 

• Udvidelse 

• Handelspolitik 

Begivenheder 
De seneste begivenheder, der blev organiseret 
under EU i verden, blev i vid udstrækning påvirket 
af den radikalt anderledes geopolitiske kontekst, 
der blev bestemt af Ruslands invasion af Ukraine. 

Konfliktens udbrud førte til afholdelsen af flere 
arrangementer om EU's rolle og dets økonomiske 
og diplomatiske forbindelser med Ukraine og 
Rusland. Dette var tilfældet med et 
onlinearrangement i Tyskland med 64 deltagere (se
arrangementet), hvor deltagerne spurgte to EU-
repræsentanter om bl.a. EU's udenrigspolitiske 
holdning i den igangværende konflikt og 
virkningerne af EU's sanktioner mod Rusland. I 
forbindelse med et andet onlinearrangement i 
Frankrig udvekslede deltagerne synspunkter med 
en EU-repræsentant om, hvordan man kan 
mindske EU's afhængighed af russiske 
gasforsyninger (se arrangementet). Krigen gav 
også fornyet interesse for emner som f.eks. fælles 
forsvar og udvidelse af EU, som blev drøftet under 
nogle af begivenhederne. F.eks. drøftede en 
workshop i Polen især behovet for at fremme EU's 
udvidelse (se   arrangementet  ). 

Der blev også afholdt andre arrangementer, f.eks. 
blev der afholdt et forum om migration, racisme og 
forbindelserne mellem EU og Afrika i Spanien som 
led i konferencen om Europas fremtid (se 
arrangementet). 
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Overordnede mål for EU's 
udenrigspolitik
Mange bidrag under EU i verdenstemaet ønsker, at 
EU styrker sin rolle som global aktør og bidrager til 
global multilateralisme samt til at forsvare 
demokratiet og bruge sin bløde magt mod 
fremkomsten af autoritarisme rundt om i verden (se 
eksempel på   idé  ). De fleste af disse idéer sigter mod
et mere forenet EU i lyset af globale udfordringer, 
som f.eks. dem, der er repræsenteret af 
menneskerettighedskrænkelser og klimaændringer 
(se eksempel på   idé  ). 

Drøftelserne om EU's rolle i verden har været særligt
præget af krisen i Afghanistan og Ukraine. 
Bidragydere har fremhævet betydningen af den 
geopolitiske forandring fremkaldt af den stigende 
tilbagetrækning af USA fra udenrigsanliggender og 
konflikter. Mange bidragydere ser Talebans 
tilbagevenden til magten som en fiasko for Vesten, 
og som et tegn på, at det er på tide, at EU påtager 
sig sin egen rolle i udenrigspolitiske spørgsmål, 
uafhængigt af sin strategiske alliance med USA (se 
eksempel på idé). Denne gentagne opfordring til en 
fælles udenrigspolitisk tilgang har været genstand 
for flere begivenheder (se eksempel på 
begivenheder). Med hensyn til den store krise ved 
den ukrainske grænse til Rusland opfordres EU til at
hjælpe Ukraine (se eksempel på   idé  ) og tale med én
stemme mod Ruslands militære trusler for ikke at 
gentage fortidens fejltagelser, da et splittet EU 
overlod for meget plads til udenlandske magter, især
USA, i håndteringen af militære kriser (se eksempel 
på idé). Med hensyn til USA's rolle, uanset deres 
syn på den ukrainske krise, afslører nogle bidrag en 
følelse af mistillid til EU's vigtigste allierede (se idé). 

Bidragyderne er af den opfattelse, at EU's rolle 
ændrer sig midt i stigende bekymring over 
klimakrisen, en skiftende økonomisk og geopolitisk 
magtbalance, store udfordringer for multilateralisme 
og den globale kamp mod covid-19 (se eksempel på
begivenhed, se eksempel på idé). Derfor er flere 
bidragydere af den opfattelse, at EU bør være mere 
dristig i sin udøvelse af både blød og hård magt (se 
eksempel på   idé   og   idé)  . 

Med hensyn til beskyttelse af 
menneskerettighederne foreslår en af de mest 
positive idéer inden for dette emne, at der er behov 
for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for at 
sikre europæernes sikkerhed og samtidig fremme 
demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet 
og miljøbeskyttelse i nabolandene og på globalt plan
(se   idé)  . En anden idé foreslår at styrke beskyttelsen
af menneskerettighederne i de klausuler i 
udenrigshandelsaftaler, som EU har undertegnet (se

idé). Mange idéer støtter en feministisk EU-
udenrigspolitik, både i den forstand, at EU kraftigt 
bør forsvare kvinders rettigheder rundt om i verden 
(se eksempel på idé), men også gennem en tilgang 
baseret på positiv fred og kulturel følsomhed (se 
idé). 

Derfor kræver bidragyderne et større samarbejde 
mellem medlemsstaterne og behovet for at ophøre 
med konkurrencen mellem medlemsstaterne på 
internationalt plan (se idé). Det er en opfordring til et 
fælles europæisk våbeneksportsystem med strenge 
regler for at sikre, at våben "fremstillet i EU" ikke 
giver næring til konflikter rundt om i verden og fører 
til krænkelser af menneskerettighederne (se   idé  ). 

Mens de fleste idéer kræver et mere forenet og 
integreret EU og dermed styrker EU's rolle som en 
global rets- og retfærdighedsmagt, der er åben for 
interaktion med forskellige multilaterale institutioner, 
både på globalt og regionalt plan (se eksempel på 
idé og   idé)  , ønsker andre, at EU skal fokusere på sin
rolle som økonomisk aktør som oprindeligt planlagt. 
I den forbindelse mener de, at EU ikke bør påtage 
sig rollen som geopolitisk aktør, men snarere bør 
bevare sin primære funktion af et fælles økonomisk 
marked. Deltagerne mener, at eftersom EU ikke er 
en suveræn stat, kan det ikke udøve en politisk rolle 
som global aktør (se eksempel på   ide  a).

Forsvar og væbnede 
styrker
Et tilbagevendende og meget diskuteret undertema 
er behovet for at styrke EU's hårde magt (se 
eksempel på begivenheder) både ved at øge EU's 
forsvarsbudget (se idé) og ved at styrke den 
europæiske forsvarsindustri for at opnå strategisk 
autonomi (se eksempel på idé). Bidragyderne går 
også ind for oprettelse af en fælles europæisk hær 
(se eksempel på idé), en af de mest positive idéer 
under emnet eller om integration af 
medlemsstaternes væbnede styrker på EU-plan (se 
eksempel på idé). Eksisterende initiativer til fordel 
for en fælles europæisk militærpolitik, såsom EU's 
strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, 
anerkendes af nogle bidragydere. En af dem 
opfordrer især til, at der lægges større vægt på 
militærets sociale dimension (dvs. arbejdsvilkårene 
inden for de væbnede styrker, se idé). Men nogle 
bidragydere er mere skeptiske, hvis ikke helt imod, 
over for tanken om en fælles europæisk hær. En af 
dem kræver ikke at forfølge idéen om en europæisk 
hær, og anmoder om, at de enkelte landes militære 
investeringer rettes mod NATO (se   idé)  . 

Bidragyderne foreslår også, at der oprettes mere 
specialiserede styrker eller institutioner på EU-plan, 
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f.eks. en europæisk nationalgarde, der kan 
indsættes i nødsituationer, f.eks. i kølvandet på 
naturkatastrofer (se eksempel på idé). Andre 
deltagere ønsker også at udvikle en europæisk 
efterretningstjeneste (se eksempel på idé). Nogle 
bidragydere foreslår også, at der oprettes et 
europæisk militærakademi (se eksempel på idé). 
Med hensyn til militær uddannelse foreslår en 
deltager også, at der etableres grundlæggende 
militæruddannelse for europæiske unge (se idé). For
nogle bidragydere indebærer den opfattede 
nedgang i alliancen mellem EU og USA også øget 
samarbejde og koordinering i udenrigspolitikken 
mellem EU's medlemsstater (se eksempel på   idé)  .

Beslutningstagning 
EU's beslutningsproces betragtes ofte som langsom 
og ganske ineffektiv, når det drejer sig om at træffe 
hurtige foranstaltninger som reaktion på en 
umiddelbar udfordring. For at løse dette problem 
fremmer deltagerne flere idéer til en reform af EU's 
beslutningsproces. 

Bidragyderne mener, at det er afgørende for, at EU 
kan fungere som en solid og forenet enhed på den 
internationale politiske scene for at bevare og 
yderligere styrke sin rolle. For at opnå dette øger 
flere bidrag behovet for en fælles udenrigspolitik (se 
idé). Opfordringen til at styrke EU's evne til at spille 
en rolle inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik var 
også emnet i den finske offentlige høring 
Europaforum, hvor Finlands nuværende og 
fremtidige rolle i Europa og EU blev drøftet (se 
arrangementet). 

Mange bidrag kræver en nytænkning af reglen om 
enstemmighed. En række idéer understreger, at den
nuværende situation, der er baseret på reglen om 
enstemmighed, gør det muligt for en enkelt 
medlemsstat at blokere den fælles udenrigspolitik 
(se eksempel på idé og begivenhed). Dette anses 
for problematisk, da det forhindrer EU i at have en 
troværdig, stabil og stærk stemme i verden. Derfor 
bør EU ifølge en idé bevæge sig i retning af et 
system med "absolut" flertalsafstemning. En af de 
mest positive idéer under dette tema giver en 
detaljeret beskrivelse af et system med absolut 
flertal for medlemsstaterne, der støttes af et simpelt 
flertal af Europa-Parlamentets medlemmer, for at EU
kan træffe udøvende foranstaltninger og skabe en 
reel og troværdig udenrigspolitik (se idé). I lighed 
med drøftelserne inden for emnet europæisk 
demokrati præsenteres afstemning med kvalificeret 
flertal også som et alternativ til den nuværende regel
om enstemmighed (se eksempel på   idé  ). 

Et sidste undertema drøfter Europa-Parlamentets 
beføjelser. Nogle bidragydere mener, at selv om 
Europa-Parlamentet har støttet begrebet fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) fra starten og 
har forsøgt at udvide dets anvendelsesområde, 
spiller det stadig kun en perifer rolle i udformningen 
af EU's udenrigspolitik. De mener derfor, at det er 
afgørende at tildele Europa-Parlamentet flere 
udenrigspolitiske beføjelser (se eksempel på   idé)  .

NNaboskabspolitik og 
forbindelser med andre 
Et undertema af idéer vedrører EU's diplomatiske 
repræsentation med en bred vifte af bidragydere, 
der opfordrer EU-institutionerne til at repræsentere 
og forsvare deres interesser i verden mere synligt 
(se eksempel på idé). I den forbindelse foreslår de, 
at EU-medlemsstaternes ambassader bør erstattes 
af en enkelt EU-ambassade, der repræsenterer og 
forener alle EU's medlemsstater. Ifølge en deltager 
kan dette opnås gennem en reform af den 
eksisterende tjeneste for EU's optræden udadtil (EU-
Udenrigstjenesten, se idé). Dette kan også betyde et
enkelt EU-medlemskab af alle internationale 
institutioner, såsom NATO (se eksempel på idé), 
eller en enkelt og permanent repræsentation i FN's 
Sikkerhedsråd (se idé). Andre idéer omfatter 
indførelse af et fælles EU-pas for alle europæiske 
borgere (se eksempel på idé) og systematisk brug af
det europæiske flag og den europæiske hymne i 
international sammenhæng (se eksempel på   idé  ). 

Et arrangement i Polen og den tilhørende idé (se 
event og idé), gentog den økonomiske betydning af 
handelsforbindelser mellem Det Forenede 
Kongerige og EU for både Polen og hele EU, og det 
selv efter brexit. Bidrag under dette tema vedrører 
især EU's politiske forbindelser med Rusland og 
Kina (se eksempel på begivenheden). Bidragyderne 
fremmer behovet for grundlæggende at genoverveje
EU's udenrigspolitik med gennemførelsen af en 
mere dristig tilgang i overensstemmelse med det, 
der blev drøftet i tidligere temaer. En deltager 
hævder f.eks., at EU bør øge sin maritime 
tilstedeværelse i Indo-Stillehavsområdet (se   idé)  . 
Andre bidragydere på platformen drøfter imidlertid 
den opfattelse, at EU, når det drejer sig om Kina, 
ikke blot bør udvikle en mere forenet og hårdere 
holdning i sine diplomatiske forbindelser i 
betragtning af de meget forskellige værdisystemer, 
men også bør udvikle en EU's strategi for 
udenlandske investeringer for at imødegå Kinas 
indflydelse globalt og navnlig i udviklingslandene (se
idé). 
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Med hensyn til forbindelserne med Rusland og de 
østeuropæiske lande opfordrede nogle deltagere i et
arrangement om forbindelserne mellem Tyskland og 
de baltiske lande bl.a. EU til at støtte oppositionen i 
Hviderusland (se begivenheden). En deltager 
ønsker, at EU i højere grad inddrages i de politiske 
spændinger, der opstår i nabolande som 
Montenegro, Bosnien-Hercegovina og Kosovo, eller 
endog i sine egne medlemsstater som Cypern (se 
idé). I den forbindelse udtrykte denne deltager også 
bekymring over forholdet mellem EU og Tyrkiet og 
mellem EU og Serbien. EU opfordres også til at 
spille en ledende rolle i fredsopbygningsprocessen 
mellem Israel og Palæstina (se eksempel på   idé  ). 

For så vidt angår EU's forbindelser med lande uden 
for Europa, navnlig de afrikanske stater, giver 
bidragyderne udtryk for, at der bør være et styrket 
partnerskab og omarbejdede handelsforbindelser 
med Afrika (se eksempel på   eve  nt). Andre borgere 
opfordrer til stærkere bilaterale partnerskaber 
mellem de enkelte medlemsstater og afrikanske 
lande, også med henblik på at løse 
migrationsspørgsmål. Denne type idéer er beskrevet
nærmere i kapitlet om migration. Der er også nogle 
opfordringer til at bevæge sig væk fra at bevare den 
økonomiske og politiske arv fra tidligere koloniale 
systemer (se   idé)  . I forbindelse med forbindelserne 
med det afrikanske kontinent opfordrer en deltager 
EU til fuldt ud at anerkende Somaliland som et 
suverænt land (se idé). Nogle bidragydere opfordrer 
til et stærkere partnerskab mellem EU og andre 
regionale multilaterale organisationer, herunder Den 
Afrikanske Union, Mercosur og ASEAN (se 
eksempel på   idé  ).

EForlængelse
Et tilbagevendende tema er EU-udvidelsen. Idéer til 
fortsat udvidelse, navnlig med hensyn til det vestlige 
Balkan, modtager et relativt stort antal godkendelser
fra deltagerne. Et af de mest godkendte bidrag inden
for dette emne kræver en fortsat udvidelse af EU 
med integrationen af partnerne på Vestbalkan for at 
sikre fred og stabilitet i regionen (se idé). Der er 
også afholdt forskellige arrangementer, der drøfter 
spørgsmål vedrørende EU's udvidelse og 
Vestbalkan (se eksempel på arrangementet). I 
forbindelse med et ungdomsarrangement i Tyskland 
krævede unge deltagere større inddragelse af EU i 
det vestlige Balkan, herunder som sikkerhedsaktører
(se arrangementet). Under et 
konferencearrangement i Ungarn (se 
arrangementet) blev der indtaget en stærk holdning 
til udvidelsen, hvor flere politikere og akademikere 
deltog, og som understregede betydningen af 
udvidelsen med Vestbalkan for Den Europæiske 

Unions fremtid. Forskellige bidrag fokuserer på det 
geopolitiske aspekt af EU's udvidelse (se eksempel 
på idé), mens andre fremhæver, at udsigterne til EU-
tiltrædelse er en drivkraft for økonomiske reformer 
og styrkelse af retsstatsprincippet i lande, der søger 
EU-medlemskab (se eksempel på idé). I forbindelse 
med kravet om, at EU skal udvide sig til Vestbalkan, 
er der en opfordring til fuldt ud at anerkende Kosovo 
(se eksempel på idé). Tanken om at udvide EU til at 
omfatte Kosovo giver imidlertid anledning til 
forskellige bemærkninger, som er stærkt imod dette 
perspektiv af forskellige grunde. En anden deltager 
kræver visumfri indrejse til EU for folk fra Kosovo (se
idé). 

Selv om det er mindre hyppigt end dem, der støtter 
udvidelsen, udtrykte nogle deltagere modstand mod 
yderligere udvidelse af EU og understregede 
behovet for at prioritere spørgsmål internt i den 
nuværende Union (se eksempel på idé). Et bidrag 
anmoder EU om at ophøre med at betragte Tyrkiet 
som kandidatland (se   idé  ). En respondent kritiserer 
generelt den tvetydighed, som EU udviser i sin 
udvidelsespolitik (se idé). Ifølge hende skaber dette 
frustration og ustabilitet i kandidatlandene. Derfor er 
EU efter hendes mening nødt til at præcisere sin 
holdning til udvidelsen én gang for alle.

T-politik
Idéer vedrørende handel og økonomiske 
forbindelser drøftes mindre af deltagerne. Men 
temaet om at styrke handelsforbindelserne og 
aftalerne mellem EU og andre lande i verden 
nævnes ofte blandt idéer, der opfordrer til et 
stærkere og aktivt globalt EU. 

En gruppe af bidrag inden for emnet EU i verden 
ønsker at styrke handelspolitikkerne og reformere 
handelsaftaler i overensstemmelse med EU's 
værdier, hvad enten det drejer sig om respekt for 
menneskerettighederne eller overholdelse af 
miljøstandarder (se eksempel på idé). En bredt 
godkendt idé opfordrer til en reform af EU's handels-
og investeringspolitik og en relancering af den 
globale multilateralisme med udgangspunkt i 
skabelsen af anstændige arbejdspladser og 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder og 
menneskerettigheder, herunder arbejdstagere og 
fagforeningsrettigheder (se eksempel på idé). På en 
tysktalende workshop drøftede deltagerne EU's 
handelspolitik og dens konsekvenser i den tredje 
verden, navnlig i forbindelse med sektorer, der er 
kendetegnet ved dårlige arbejdsvilkår, børnearbejde 
og negative miljøvirkninger, såsom tekstilindustrien 
(se   begivenheden)  . 
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For nogle bidragydere har sundheds- og klimakrisen
fremhævet grænserne for en stærkt globaliseret og 
indbyrdes afhængig europæisk økonomi. Manglen 
på masker under sundhedskrisen, problemerne med
globale forsyningskæder efter pandemien og den 
globale handels indvirkning på miljøet har givet 
anledning til krav omgenindustrialisering og øget 
lokal produktion (se idé). I den forbindelse opfordrer 
mange bidragydere til øget koordinering mellem 
EU's medlemsstater, når det drejer sig om styring af 
forsyningskæderisici (se eksempel på idé). En 
anden deltager foreslår, at der oprettes en særlig 
institution til at foregribe og imødegå 
forsyningsmangel på strategiske ressourcer. Dette 
kunne tage form af et europæisk observatorium (se 
idé).

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022) 
Seneste ideer under dette emne relateret til den 
russiske aggressionskrig mod Ukraine, styrke 
temaer fra den sidst offentliggjorte rapport. 

Generelt opfordrede nye bidrag til europæisk støtte 
til Ukraine, men slog også til lyd for løsninger for at 
bringe konflikten til ophør (se eksempel på idé). I 
den forbindelse afspejlede bidragene undertiden 
radikalt forskellige holdninger, idet et flertal af 
bidragyderne udtrykte tilfredshed med EU's fælles 
udenrigspolitiske initiativer (se eksempel på idé) og 
nogle få kritikere (se eksempel på   idé  ). 

Der blev også udtrykt bekymring over russiske 
geopolitiske ambitioner i de baltiske lande og over 
russisk indflydelse på det vestlige Balkan (se idé). 
Desuden blev NATO's rolle ofte nævnt i forbindelse 
med konflikten (se eksempel på idé). De 
ansøgninger om EU-medlemskab, som Ukraine, 
Moldova og Georgien indgav som reaktion på 
Ukraines russiske aggression, førte til endnu 
hyppigere debatter om EU's udvidelse på 
platformen, hvor nogle deltagere var mere åbne over
for at fortsætte udvidelsen af Unionen, og andre gik 
ind for en langt mere moderat udvidelsespolitik (se 
eksempel på   idé)  . 

Konflikten har gjort EU's rolle i beskyttelsen af 
menneskerettigheder og demokratier verden over til 
et endnu mere centralt spørgsmål. Forskellige 
bidragydere forsvarede betydningen af at dyrke 
diplomatiske forbindelser med andre demokratier 
rundt om i verden, hvis suverænitet trues af 
autokratiske stater, såsom Taiwan (se idé). Andre 
bidrag drøftede i stedet karakteren af forbindelserne 
mellem EU og de illiberale stater som Iran, Kina og 

Tyrkiet (se eksempel på idé) og pressede på for 
mere dialog og økonomisk samarbejde med 
sådanne stater.
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Figur 15 — Mindmap "EU i verden" emne del 1 

EU i verden
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økonomiske marked
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global magt
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Figur 16 — Mindmap "EU i verden", del 2
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EU's fælles repræsentation i internationale institutioner 
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forsyningskædekriser
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6. Værdier og
rettigheder,

retsstatsprincipp
et, sikkerhed

Emnet Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed har skabt i alt 5.351 bidrag (1 768 idéer, 
2 910 kommentarer og 673 arrangementer), hvor 
bidragydere har fremmet idéer om forskellige 
rettigheder og frihedsrettigheder, såsom LGBTIQ og 
ligestilling mellem kønnene, og inklusion af personer
med handicap og drøftelse af begrebet europæiske 
værdier som et vejledende princip. For at afspejle 
mangfoldigheden af holdninger på platformen har 
andre bidragydere opfordret til respekt for mere 
konservative synspunkter, der ofte hænger sammen 
med beskyttelsen af religiøse værdier. Et andet 
væsentligt emne under dette emne diskuterer 
behovet for at opretholde og forsvare 
retsstatsprincippet med hensyn til, hvad der 
beskrives som "farerne for fremkomsten af illiberale 
demokratier" i EU, og behovet for at styrke EU's 
demokratiske værdier. Nylige indlæg har drøftet 
krigen i Ukraine og behovet for, at EU øger sin 
militære kapacitet. Bidragene dækker følgende 
temaer: 

• Rettigheder og friheder 

• Et inkluderende samfund 

• Beskyttelse af retsstatsprincippet 

• Sikkerhed 

• EU's værdier 

• Lobbyvirksomhed og korruption 

Begivenheder 
Med hensyn til emnet værdier, rettigheder, 
retsstatsprincippet og sikkerhed blev EU's værdier 
drøftet under et rundbordsarrangement i Frankrig 
(se arrangementet), og udfordringerne som følge af
EU's kulturelle og sproglige mangfoldighed blev 
ligeledes taget op på en tysk konference, der blev 
afholdt i samarbejde med mindretal i det tysk-
danske grænseområde, som især fokuserede på 
værdien og relevansen af mindretal i samfundet (se
event). 

Inkluderende samfund, ligestilling mellem kønnene,
antiracisme (se begivenheden) og anti-LGTBIQ-
fobipolitikker var de hyppigste temaer i de 
arrangementer, der blev afholdt under emnet, 
navnlig i Grækenland, Italien, Frankrig og Belgien. I
Danmark tog arrangementer om værdier og 
rettigheder hovedsagelig form af rejseworkshops 
for at engagere sig med unge på flere gymnasier 
over hele landet (se   eventet  ) 

Kønsbaseret forskelsbehandling og vold blev 
drøftet indgående under et onlinearrangement med
fokus på de grundlæggende årsager, forebyggelse 
og reaktion på misbrug (se begivenheden). I 
anledning af den internationale dag for kvinders 
rettigheder blev der afholdt et arrangement for at 
drøfte politiske foranstaltninger til fremme af 
ligestilling mellem kønnene (se eksempel på et 
arrangement). Mens en elevbegivenhed tacklede 
vold i hjemmet og kønsbaseret vold (se 
begivenhed). 

For nylig drøftede nogle begivenheder spørgsmål 
vedrørende sikkerhed og forsvar, der berører den 
russiske invasion i Ukraine. En begivenhed 
drøftede navnlig følgerne af krigen i Ukraine for 
EU's sikkerhed og forsvar (se begivenheden), 
mens en anden så på udsigterne til at opnå 
strategisk autonomi (se   begivenheden)  .
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Rettigheder og friheder
Temaet for rettigheder og friheder er af stor 
betydning, navnlig på grund af de mange forskellige 
typer af rettigheder og friheder, som bidragyderne 
fremfører. 

En stor gruppe idéer om rettigheder og 
frihedsrettigheder drøfter beskyttelsen af 
menneskerettighederne og frihedsrettigheder 
generelt (se eksempel på en idé). En af de mest 
positive idéer inden for dette emne foreslår at styrke 
håndhævelsen af forskellige 
menneskerettighedsinstrumenter i EU's retssystem 
(se idé), mens andre mener, at der er behov for en 
ajourføring af menneskerettighederne, der passer til 
nutidens og fremtidige samfundsmæssige realiteter 
(se eksempel på   idé  ). 

De forskellige former for menneskerettigheder 
berøres af økonomiske, sociale, kulturelle, 
borgerlige og politiske rettigheder. Nogle deltagere 
henleder opmærksomheden på krænkelser af 
menneskerettighederne ved de europæiske 
grænser, som nogle bidragydere reagerer på 
fordømmelse af menneskesmuglere (se eksempel 
på en   idé  ). 

Borgerlige og politiske rettigheder er meget til stede 
inden for dette emne på platformen, hvor retten til 
privatlivets fred og ytringsfrihed er mest til stede 
blandt bidragene (se eksempel på en idé). Disse 
bidrag, der diskuterer frihed fra forskelsbehandling, 
er grupperet i det særskilte tema om inkluderende 
samfund som værende af betydelig størrelse. 

I lyset af vores samfund i forandring fokuserer en 
bred vifte af bidrag på spørgsmål vedrørende 
rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med 
den digitale omstilling, navnlig i forbindelse med 
retten til privatlivets fred. Dette undertema er også 
diskuteret i emnet digital transformation. EU's 
generelle forordning om databeskyttelse betragtes 
som nøglen til at forhindre virksomheder i at sælge 
personoplysninger (se idé). Generelt rejser 
bidragyderne behovet for bedre lovgivning og 
værktøjer til håndtering af privatlivets fred i 
forbindelse med internettet og de sociale medier 
samt al ny teknologi (se idé). Der er behov for 
begrænsninger i brugen af biometriske data til 
overvågning (se idé) og for indsamling og deling af 
personoplysninger mere generelt (se eksempel på 
en idé). Faktisk bemærker bidragyderne, at digital 
overvågning gennem teknologigiganters indsamling 
af personoplysninger udgør en betydelig trussel mod
borgernes værdighed, autonomi og privatlivets fred. 
De opfordrer derfor til øget lovgivning og 
databeskyttelsesforanstaltninger (se idé). Dette 
fremhæves også i lyset af det udtrykte behov for 

øget regulering med hensyn til kunstig intelligens (se
idé). 

En anden gruppe ideer diskuterer ytringsfriheden og 
begrænsningerne for denne frihed. Når det drejer sig
om at sikre ytringsfriheden i forbindelse med presse 
og sociale medier, har nogle bidragydere udtrykt 
bekymring for, at disse bliver kompromitteret, idet 
indhold fjernes fra platforme (se   eksempelidé)  . 

Andre tackler grænserne for ytringsfriheden, f.eks. i 
hvilket omfang onlineindhold bør reguleres, og 
hvordan dette påvirker ytringsfriheden, idet nogle 
borgere støtter oprettelsen af en fælles europæisk 
digital ramme (se event). Falske nyheder opfattes 
f.eks. som en trussel mod grundlæggende 
demokratiske værdier (se begivenheden). Den ofte 
rejste opfattelse af hadefuld tale peger på behovet 
for at tackle dette spørgsmål og øge beskyttelsen af 
ofre for hadefuld tale (eksempel på en idé og 
begivenhed) og hadforbrydelser (se   begivenhed  ). 

Et undertema vedrører økonomiske og sociale 
rettigheder, som også er nævnt i emnet om stærkere
økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse, 
såsom retten til en bolig (se eksempel på idé), 
sikring af balance mellem arbejdsliv og privatliv (se 
eksempel på   begivenhed  ), social sikring af 
fødevarer (se   idé  ) osv. Nogle bidragydere kræver en
ajourføring af menneskerettighederne i denne 
henseende (se idé) eller endda gøre sociale 
rettigheder gældende (se   idé  ). 

Hvad angår rettigheder for en bestemt del af 
befolkningen, går flere idéer ind for børns rettigheder
og peger på behovet for at øge beskyttelsen af børn 
i lovgivning og politikker (se eksempel på en   idé)  . 

Set i lyset af den grundlæggende ret til at respektere
kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed er en 
udbredt idé på platformen en anmodning om, at Den
Europæiske Union anerkender esperanto som et 
sprog for europæiske borgere (se eksempel på en 
idé). 

En anden gruppe af bidrag understreger behovet for 
at ophæve covid-19-foranstaltningerne, når 
virkningerne af pandemien tillader det, for at sikre en
tilbagevenden til normalitet og genoprette borgernes
frihedsrettigheder (se idé). I den forbindelse 
opfordres der også til at forhindre forskelsbehandling
af borgere, der har valgt ikke at blive vaccineret eller
regelmæssigt afprøvet for at få adgang til basale 
faciliteter (se eksempel på en idé). Spørgsmål 
vedrørende covid-19-vaccination behandles mere 
detaljeret under sundhedsemnet. 

Nogle bidrag opfordrer EU til at gå forrest i 
beskyttelsen af dyrs rettigheder (se idé), f.eks. ved 
at indføre en "dyretilladelse" (se idé). Bidragyderne 
mener, at selv om EU-traktaterne anerkender dyr 
som følende væsener, findes der stadig misbrug og 
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grusom behandling i landbrugs- og kødindustrien (se
eksempel på en   idé  ). 

Andre fokuserer specifikt på retlige spørgsmål og 
konsekvenserne af mobiliteten inden for EU og 
drøfter behovet for at lette processerne, f.eks. i 
forbindelse med behandling af arv (se idé), dødsfald 
(se idé) og foreslår, at medlemsstaternes registre 
over formueforholdet mellem ægtefæller og 
registrerede partnerskaber bør sammenkobles (se 
idé). På et åbent forums webinar drøftede 
deltagerne de proceduremæssige rettigheder i 
straffesager i hele EU (se   arrangementet)  . 

Forskellige deltagere støtter retten til 
selvmedicinering med cannabis (se eksempel på en 
idé) og diskuterer afkriminalisering og legalisering af 
narkotika mere bredt (se eksempel på en idé). Dette 
spørgsmål behandles også under sundhedsemnet. 

Nogle borgere mener, at kontant 
betalingsmuligheder bør anerkendes som en 
demokratisk rettighed (se eksempel på en   idé)  .

Et inkluderende samfund
Forskellige bidrag kræver, at der gøres en større 
indsats for at skabe et inklusivt samfund, der 
behandler spørgsmål som frihed, forskelsbehandling
og ligestilling. En dominerende del af bidragene 
under dette tema drejer sig om idéer vedrørende 
ligestilling mellem kønnene, herunder en meget 
positiv idé om dette spørgsmål (se idé og eksempel 
på enbegivenhed)samt styrkelse af kvinders 
indflydelse og status (se begivenheden). Relaterede 
forslag omfatter en forøgelse af antallet af kvinder 
blandt politiske og økonomiske beslutningstagere 
(se eksempel på en idé). Ligestilling mellem 
kønnene drøftes også i vid udstrækning med hensyn
til at opnå lige løn (se eksempel på en idé) samt i 
uddannelsesmæssige termer fra barndommen (se 
idé). Opfordringen til en kønsbestemt tilgang til 
traditionelt mere mandsdominerede sektorer, såsom 
STEM, for at mindske uligheden mellem kønnene er 
også til stede i andre emner. 

Hvad angår seksuelle og reproduktive rettigheder, er
borgerne splittede. En gruppe bidrag understreger 
betydningen af seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder som grundlæggende middel til at opnå 
ligestilling mellem kønnene og sætte en stopper for 
kønsbaseret vold, herunder retten til abort (se 
eksempel på en idé). Andre bidrag går derimod ind 
for at beskytte værdigheden og retten til livet ved at 
standse finansieringen inden for EU's forskning, 
udviklingsbistand og folkesundhed, som har til 
formål at fremme ødelæggelsen af menneskelige 
embryoner (se idé). Ud over emnet abort drøfter 
idéer vedrørende seksuelle og reproduktive 

rettigheder behovet for at gennemføre effektive 
foranstaltninger til bekæmpelse af øget kønsbaseret 
vold (se eksempel på en idé ogbegivenhed)og 
foreslår også at tage fat på mandlige stereotyper (se
idé) og imødegå hævnporno og chikane online (se 
begivenheden). 

Et andet tema, der har tiltrukket talrige bidrag, er 
behovet for yderligere at fremme inklusion af 
personer med handicap, f.eks. personer, der er 
berørt af Trisomy 21 (se idé). Bidragyderne opfordrer
til, at inddragelsen af personer med handicap 
integreres i de nationale forfatninger (se idé og 
begivenhed), og at politikker til fremme af 
beskæftigelse af personer med handicap (se idé) og 
handicapoplysningsuddannelse for alle ansatte (se 
idé) inddrages. På samme måde slår man til lyd for 
at uddanne lærere i, hvordan man integrerer elever 
med handicap i klasserne (se   idé)  . Andre forslag 
omfatter: i) fjernelse af hindringer for personer med 
handicap ved at gøre produkter og tjenester mere 
tilgængelige (se idé og begivenhed), ii) passende 
beskyttelse af deres menneskerettigheder (se idé) 
og iii) bekæmpelse af forskelsbehandling af 
personer med mentale handicap (se idé). Et stærkt 
kommenteret arrangement, hvor deltagerne 
godkender kommentarafsnittet, opfordrer ligeledes 
til, at personer med Downs syndrom og 
lovgivningsinitiativer inddrages i deres støtte (se 
arrangementet) for at øge deres synlighed og 
deltagelse på alle niveauer i samfundet (se   idé)  . 

Nogle bidragydere mener, at kvinders, LGBTIQ-
mindretals og menneskerettigheders rettigheder er 
under angreb i nogle medlemsstater (se eksempel 
på en idé og   idé  ). Som følger opfordrer mange 
deltagere til, at LGBTIQ-personer beskyttes, og at 
ægteskaber mellem personer af samme køn 
anerkendes i EU's medlemsstater (se eksempel på 
idé og idé), og at LGBTIQ-forældreskab tillades (se 
idé). Et workshopmøde omhandlede integrationen af
LGBTIQ-rettigheder på tværs af forskellige emner 
(se arrangementet). En anden idé foreslår at indføre 
begrebet multipel forskelsbehandling, dvs. 
forskelsbehandling på grundlag af to eller flere 
grunde, og træffe konkrete foranstaltninger til 
bekæmpelse heraf (se   idé)  . 

I lyset af de aldrende europæiske samfund er der 
blevet fremsat opfordringer til at modvirke alderdom 
på platformen (se idé). Der blev også afholdt en 
begivenhed for at undersøge, hvilke konsekvenser 
de demografiske ændringer har for samfundets 
strukturgrundlag (se   begivenheden)  . 

Et par begivenheder har også henledt 
opmærksomheden på spørgsmålet om nationale og 
etniske mindretals rettigheder (se eksempel på en 
idé og begivenhed), herunder romasamfundet (se 
eksempel på en   idé,   begivenhed   og begivenhed). På
samme måde opfordrer nogle idéer til en EU-
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forordning, der skal sikre europæiske mindretals 
sproglige rettigheder (se eksempel på en   idé)  . En 
meget positiv idé opfordrer til at gøre catalansk til et 
officielt EU-sprog (se   idé)  . 

Der blev drøftet inklusive 
kommunikationsovervejelser i Kommissionen, hvor 
deltagerne bemærkede, at de europæiske borgere 
bør føle sig frie til at fejre religiøse festligheder for at 
undgå, at de europæiske borgere føler sig omvendt 
diskrimineret (se   idé  ,   idé   og   begivenhed)  . 

Med hensyn til udsigterne for et mangfoldigt og 
inklusivt Europa drøfter bidragyderne behovet for 
vellykkede integrationspolitikker, idet nogle 
fremhæver, at manglende gennemførelse af 
effektive politikker for integration af indvandrere 
skaber spændinger i de europæiske samfund og 
dermed forbundne sikkerhedsrisici (se   idé  ).

Beskyttelse af 
retsstatsprincippet
Behovet for at opretholde retsstatsprincippet og 
respekten for de demokratiske værdier er et ofte 
tilbagevendende tema (se eksempel på en idé). 
Bidrag anerkender, at disse udgør grundlaget for 
Den Europæiske Union (se idé og idé). Selv om de 
fleste bidrag rejser interne aspekter med hensyn til 
retsstatsprincippet, er eksterne aspekter også 
omfattet, og opfordrer EU til at indtage en hårdere 
holdning over for tredjelande som f.eks. Rusland og 
Kina. 

En af de mest godkendte idéer under dette emne 
kræver en revisionsmekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder 
(se idé). Retsstatens betydning for det indre 
markeds funktion fremhæves også (se idé). Derfor 
er idéen om at opstille en fælles vision for at 
beskytte sine værdier og institutioner udbredt på 
tværs af platformen (se eksempel på en   idé)  . 

Mange deltagere er bekymrede over respekten for 
EU's værdier og retsstatsprincippet i EU (se 
eksempel på idé og idé  )  , hvoraf nogle specifikt 
nævner Ungarn (se eksempel på idé) og Polen (se 
eksempel på   idé   og   idé)  , navnlig. En meget positiv 
idé fremhæver, at demokrati og retsstatsprincippet 
bør opretholdes af alle medlemsstater uden at indgå
i dobbeltstandarder (se   idé  ). 

I lyset af disse opfattede trusler mod 
retsstatsprincippet foreslår bidragyderne forskellige 
strategier til bekæmpelse af overtrædelser: i) 
nedsættelse af tilskuddene til landene, ii) fratagelse 
af deres stemmeret i Rådet (se eksempel på idé), iii)
anvendelse af budgetbeskyttelsesmekanismer i 
tilknytning til retsstatsprincippet (se idé), iv) revision 

af artikel 7 for at gøre det lettere at sanktionere 
regeringer, der overtræder EU's værdier (se idé), v) 
indførelse af en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan udvises, hvis de krænker den 
demokratiske retsstat (se idé), og vi) installere en 
vagthund som Den Europæiske Unions Domstol for 
at beskytte demokratiet og retsstatsprincippet i EU 
(se   idé  ). 

Der foreslås også en række idéer til at sikre 
retsstatsprincippet ved siden af andre EU-værdier. 
Nogle af dem foreslår at støtte 
civilsamfundsorganisationer som et middel til at 
styrke og opretholde den demokratiske retsstat (se 
idé og se idé). En bidragyder har rejst en relateret 
idé om at gennemføre en EU-civilsamfundsstrategi, 
så civilsamfundsorganisationer kan operere frit og 
bidrage til at opretholde europæiske værdier (se 
idé). 

Ikke desto mindre kræver den mest udbredte idé, at 
reglen om enstemmighed afskaffes for at sikre, at 
medlemsstater, der ikke er i overensstemmelse med
retsstatsprincippet, ikke kan blokere for 
beslutningstagningen i EU (se eksempel på en idé). 

Beskyttelse af presse- og mediefrihed betragtes som
relateret til beskyttelse af retsstatsprincippet og EU's
værdier i forlængelse heraf. Dette var emnet for en 
participatorisk workshop, og behovet for at øge 
gennemsigtigheden for mediepluralisme og sikre 
større beskyttelse af journalister var vigtige 
takeaways (se arrangementet). Øget 
gennemsigtighed og større inddragelse af borgerne i
EU's beslutningsproces støttes også (se idé). 

Mens den dominerende andel af ideer peger på 
bekymring omkring krænkelser af 
retsstatsprincippet, har en anden del af idéer et 
andet perspektiv, hvor EU ses at gribe ind i 
medlemsstaternes forfatninger på en autoritær måde
(se eksempel på idé). Nogle opfordrer til at 
genoverveje EU-Domstolens kompetence til at 
forebygge konflikter med nationale 
forfatningsmæssige jurisdiktioner på platformen (se 
eksempel på idé og begivenhed). For eksempel er 
en deltager af den opfattelse, at så længe 
folkesuverænitet respekteres, hersker demokratiet 
(se idé). På samme måde hævder andre, at 
vetoretten håndhæves som et politisk redskab i 
traktaterne, og at det er medlemsstaternes beføjelse
at forsvare grænserne og bevare den kristne 
religion, kultur og et homogent samfund (se   idé)  .

Sikkerhed
Spørgsmålet om sikkerhed drøftes i vid udstrækning
inden for andre emner som f.eks. EU i verden, og 
det forekommer derfor sjældnere som et tema inden 
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for emnet værdier og rettigheder, retsstatsprincippet 
og sikkerhed. Ikke desto mindre er et af de mest 
kommenterede idéer på dette område et forslag om 
at oprette en EU-hær (se idé) for bedre at beskytte 
medlemsstaterne mod fjendtlige udenlandske 
aktører (se eksempel på begivenhed). Desuden 
argumenterer deltagerne for, at en centralisering af 
EU's sikkerhed vil være gavnlig både med hensyn til 
omkostninger og i betragtning af de nationale hæres
faldende betydning i hele Europa på grund af de 
europæiske borgeres svagere troskab til forsvaret af
deres egen stat (se idé). I bemærkningerne til disse 
idéer har andre imidlertid sat spørgsmålstegn ved 
dette forslag, idet de hovedsagelig kommenterer de 
politiske konsekvenser og forholdet mellem EU's 
forsvar og det nationale forsvar. Derfor går en 
deltager ind for integration og interoperabilitet 
mellem de nationale hære (se   idé  ). 

Bidragyderne drøfter også udenrigspolitikkens 
fremtid, og hvordan den kan ændres for at sikre, at 
Europa spiller en international rolle (se 
begivenheden), og opfordrer også EU til at 
genoverveje sine prioriteter med hensyn til sine 
sikkerhedsmål på baggrund af spørgsmål, der 
spænder fra migrantkrisen til Afghanistan, til truslen 
fra Kina i Asien og Stillehavsområdet (se idé). I 
betragtning af de ikke-traditionelle militaristiske 
udfordringer, der bliver securitiseret, såsom 
terrorisme, kriminelle organisationers aktiviteter og 
ureguleret indvandring, hævder en deltager, at disse
ikke kan løses udelukkende gennem traditionelle 
militære strategier, da de kræver 
sikkerhedsforanstaltninger, der er indført gennem 
diplomati, mægling og samfundsmæssig 
samhørighed (se idé). Energisikkerhed (se idé) og 
målet om at mindske afhængigheden for at styrke 
EU's geopolitiske forsvarskapacitet er et vigtigt 
eksempel (se idé). Debatterne på platformen så 
også sammenstillingen af pacifister, der fremmer 
defensive strategier, mod dem, der argumenterede 
for, at når de konfronteres med supermagter, såsom 
Kina og Rusland, er militariseret sikkerhed påkrævet
(se idé). Nogle deltagere er af den opfattelse, at EU 
ikke bør beskæftige sig med forsvarsspørgsmål, og 
at det er bedre for medlemsstaterne at forsvare sig 
med støtte fra NATO (se   idé)  . 

Der er bred enighed om sikkerhedsspørgsmål med 
hensyn til Rusland på platformen, såsom truslen om 
desinformation og Ruslands indflydelse og 
indflydelse over for de europæiske lande (se idé og 
begivenhed)og synspunkter, der udtrykker behovet 
for at udvikle fælles politikker (se   idé  ). 

Nogle bidragydere drøfter den indre sikkerhed i EU 
og rejser behovet for at bekæmpe forskellige typer 
trusler, f.eks. cyberangreb gennem øget 
koordinering inden for cybersikkerhed (se idé) og de 
mange former for terrorisme med koordinerede 

terrorbekæmpelsesprogrammer (se eksempel på 
begivenheder). Desuden fremhæver de betydningen
af at forebygge radikalisering og polarisering af de 
europæiske samfund, f.eks. ved at oprette et 
netværk til bevidstgørelse om radikalisering, der skal
udveksle bedste praksis (se   idé   og   idé  ). 

Derforeslås også en EU-koordinering for politistyrker
for at sikre ligestilling og ensartet arbejde på tværs 
af medlemsstaterne (se idé). I den forbindelse har 
deltagerne foreslået at indføre et Erasmus-program 
for militær og politi for at konsolidere troskaben til 
EU og lette udvekslingen af god praksis (se idé og 
idé). Lignende idéer drøftes også under emnet EU i 
verden. 

Som en sidste del af idéer opfordres platformen til at
lette retsforfølgning og retshåndhævelse på tværs af
nationale grænser (se eksempler på idé og idé), 
f.eks. ved at vedtage en fælles straffelov (se idé). I 
betragtning af den frie bevægelighed inden for EU 
støtter nogle borgere oprettelsen af et europæisk 
agentur, der skal styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaterne om bekæmpelse af terrorisme og 
organiseret kriminalitet (se idé og idé). En deltager 
bemærker også faren ved ulovligt salg af våben (se 
idé). Styrkelsen af Europol, det allerede 
eksisterende europæiske agentur til bekæmpelse af 
international kriminalitet og terrorisme, er også 
planlagt af nogle deltagere (se   idé)  .

EU's værdier
Betydningen og centraliteten af at opretholde 
europæiske værdier gentages ofte på platformen (se
eksempel på en idé). En gruppe idéer på platformen 
diskuterer, hvad det vil sige at være europæisk, og 
hvilke værdier EU bør legemliggøre og fremme 
(f.eks. se idé og begivenhed). Flere borgere nævner 
navnlig principperne om menneskelig værdighed, 
frihed, lighed, demokrati, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder, pluralisme, retfærdighed, 
solidaritet (se begivenheden) og ligestilling mellem 
kønnene som en del af EU's værdisystem, og 
mener, at disse bør være retningsgivende for EU's 
politikker. Som sådan indebærer et stærkt godkendt 
forslag, at der indføres en revisionsmekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder i EU (se   idé)  . 

Borgerne henviser også til de fælles rødder og de 
heterogene særtræk, der kendetegner de enkelte 
medlemsstater (se eksempel på en   idé   og   idé  ). 

Nogle bidragydere drøfter også behovet for en 
europæisk forfatning for klart at definere et sæt 
grundlæggende europæiske værdier, som skal 
respekteres i EU (se eksempel på en   idé  ). 
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En del af drøftelserne fokuserer på stedet for religion
og religiøse værdier i Europa med drøftelser om de 
kristne værdiers rolle og behovet for at beskytte dem
(se   idé   og   begivenhed)  ,men opfordrer også til at 
respektere den kulturelle og religiøse mangfoldighed
i Europa (se idé). Med henvisning til kristendommen 
udforskede en begivenhed, hvordan østeuropæiske 
lande forener offentlige religiøse fremvisninger med 
tolerance over for andre religioner og 
overbevisninger (se begivenhed). Religion og dens 
relevans i dagens Europæiske Union blev behandlet
på et tværreligiøs møde i Dublin (se   begivenheden)  . 
På samme måde hævder deltagerne, at stadig mere
splittende etiske spørgsmål bør behandles gennem 
interreligiøse dialoger og interkulturelle perspektiver 
(se eksempel på en   idé  ). 

Nylige indlæg har også rejst spørgsmålet om 
antisemitisme som en stor trussel mod borgere fra 
jødiske samfund i mange lande, som har oplevet en 
stigning i angreb og vold (se   idé  ).

Lobbyvirksomhed og 
korruption
Som det er tilfældet med emnet "europæisk 
demokrati", har nogle bidragydere fokuseret på 
spørgsmål vedrørende lobbyvirksomhed og 
korruption. Der er forslag om at styrke reguleringen 
og gennemsigtigheden i forbindelse med private 
interessers lobbyvirksomhed (se idé) og begrænse 
dens indflydelse på EU's politik (se eksempel på en 
idé). Andre deltagere har drøftet, hvordan korruption 
kan bekæmpes inden for EU-institutionerne, 
anvendelsen af EU-midler og beskyttelse af 
whistleblowere (se eksempel på en idé). En deltager
har foreslået at indføre en sandheds- og 
forsoningskommission til at håndtere EU-
tjenestemænds påståede overtrædelser af EU-
traktaterne (se   idé)  . 

Ud over at bekæmpe korruption i EU-institutionerne 
er der nogle opfordringer til, at EU kontrollerer de 
nationale offentlige myndigheders upartiskhed med 
henblik på at bekæmpe favorisering og vilkårlighed 
(se idé og begivenhed) eller til at bekæmpe 
korruption i retsvæsenet (se idé). Bidragyderne 
anmoder EU om at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af skatteundgåelse og korruption i 
medlemsstaterne (se eksempel på en idé). Desuden
har nogle bidragydere udtrykt deres forargelse over 
ikke at kunne få retfærdige retssager (se   idé)  .

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
Nye idéer drøftede i stigende grad spørgsmål om 
sikkerhed og grænsebeskyttelse. Spørgsmålet om 
forsvar blev drøftet ikke kun med hensyn til 
oprettelse af en europæisk hær (se eksempel på en 
idé), men også i forbindelse med den russiske 
invasion i Ukraine, med mange opfordringer til at 
styrke Europas demokratiske værdier (se idé) og 
støtte Ukraine. Som sådan gik nogle deltagere ind 
for at udvide EU's forsvarssystem (se eksempel på 
en idé). Også Ukraines EU-medlemskab blev drøftet
(se   idé)  . 

Bortset fra dette dækkede bidragene temaer og 
undertemaer, der blev nævnt i den seneste 
offentliggjorte rapport. 

LGBTIQ-rettigheder (se eksempel på en idé), 
ligestilling mellem kønnene (se eksempel på enidé), 
diskrimination af personer med handicap (se idé) og 
mindretal (se begivenheden) blev ofte nævnt i de 
idéer, der blev fremlagt på platformen, ved siden af 
EU's værdier (se eksempel på en   idé)  . 

Under temaet rettigheder og borgerlige 
frihedsrettigheder opfordrede nogle deltagere til 
større respekt for ytringsfriheden med et forslag om 
at lette uafhængig mediedækning (se eksempel på 
en   idé  ). Et andet bidrag gik ind for større frihed til at 
bære våben (se   idé)  . 

Med hensyn til sociale rettigheder blev temaet 
demografi også drøftet med opfordringer til at 
indføre politikker for bedre støtte til familier (se idé). 
En idé understregede også behovet for at udvikle 
effektive politikker til bekæmpelse af hjemløshed (se
idé). 

Emnerne retfærdighed og retshåndhævelse (se 
eksempel på idé) blev ivid udstrækning drøftet. Med 
hensyn til retsvæsenet drøftede deltagerne 
spørgsmål vedrørende skatteunddragelse og social 
dumping (se idé) samt funktionsfejl i retssystemerne 
og avancerede forslag, der tager sigte på at 
integrere de europæiske retssystemer, herunder 
muligheden for at afsone en straf i et andet EU-land 
(se   idé  ).
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 Figur 17 — Mindmapemne Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed del 1 

Værdier og 
rettigheder, 
retsstatsprin
cippet, 
sikkerhed

Beskytte og forsvare menneskerettighederne og frihedsrettighederne
Styrke håndhævelsen af menneskerettighedsinstrumenter i EU's 

retsorden
Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
Begrænsning af anvendelsen af biometriske data til overvågning
Opretholdelse af samvittighedsfrihed og ytringsfrihed
Bekæmpelse af hadefuld tale og hadforbrydelser
Sikre presse- og mediefrihed, samtidig med at desinformation 

bekæmpes
Sikre økonomiske og sociale rettigheder
Gennemføre børns rettigheder i den politiske beslutningsproces
Beskytte dyrs rettigheder og afskaffe misbrug og grusom praksis inden 

for intensiv dyreavl
I lyset af COVlD-19's foranstaltninger sikrer retten til fri bevægelighed 

og forebygger forskelsbehandling
Sikre retten til kontantbetalinger
Standardisering af valgrettigheder på tværs af medlemsstaterne
Legalisering af cannabis

Rettigheder og 
friheder

Bekæmpe korruption på nationalt plan og EU-
plan og forbedre reglerne for 
lobbyvirksomhed

Gøre EU's beslutningsproces mere 
gennemsigtig og ansvarlig

Bekæmpelse af skatteundgåelse i 
medlemsstaterne

Bekæmpelse af favorisering og vilkårlighed i 
de nationale offentlige forvaltninger

Lobbyvirksomhed og korruption

Et inkluderende samfund
Sikre frihed fra forskelsbehandling
Gennemføre ligestilling mellem kønnene og styrke 

kvinders repræsentation
Øge inklusionen af personer med handicap ved at 

fjerne hindringer og bekæmpe forskelsbehandling
Fremme LGBTQ-rettigheder og anerkende 

ægteskaber mellem personer af samme køn på 
tværs af medlemsstaterne

Mod alderdom
Fremme strategier for inklusion af mindretal, f.eks. 

romabefolkninger
Styrke seksuelle og reproduktive rettigheder vs pro-

life anti-abortionisme
I forbindelse med migration: sikre effektive 

integrationspolitikker og bekæmpe 
desinformation 



Figur 18 — Mindmapemne Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed del 2 

Værdier og 
rettigheder, 
retsstatspri
ncippet, 
sikkerhed

Sikkerhed

Oprettelse af en europæisk forsvarshær
Oprettelse af et europæisk agentur til bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet og terrorisme
Integrere og gøre de nationale hære interoperable
Oprettelse af en europæisk politistyrke
Tag en hård holdning mod Rusland over for desinformation og 

militære trusler
Tackle ikke-militære sikkerhedsudfordringer, såsom cyberangreb og 

radikalisering
Bekæmpelse af ulovligt salg af våben
Lette grænseoverskridende retsforfølgning i EU
Yde støtte til Ukraine gennem militære og diplomatiske midler i lyset 

af Ruslands aggression
Styrke EU's grænsebeskyttelse

EU's værdier

Behov for en debat om religionens plads i de 
europæiske samfund

Vedtage forebyggende foranstaltninger til 
radikalisering og polarisering i de europæiske 
samfund

Grundlæggende europæiske værdier, der skal 
respekteres i en europæisk forfatning

Lad EU's værdisystem være retningsgivende for 
politikkerne: menneskerettigheder, frihed, lighed, 
demokrati osv. 

Engagere sig i splittende etiske spørgsmål gennem 
interreligiøse dialoger og deling af interkulturelt 
perspektiv

Beskyttelse af 
retsstatsprincippet

Fastlægge en fælles vision ogorinstitution til 
internt at beskytte retsstatsprincippet

Afskaffelse af enstemmighed, der er nødvendig 
for mere demokratisk beslutningstagning

Sikre, at de demokratiske retsstatsprincipper 
overholdes af medlemsstaterne, og at de 
træffer straffende foranstaltninger, når de 
demokratiske principper krænkes

Om udnævnelse af EU-Domstolen til vagthund 
for demokrati og retsstatsprincippet

Støtte civilsamfundsorganisationer som en 
måde at styrke den demokratiske retsstat 
på

Forsvare EU's værdier og retsstatsprincippet 
eksternt i lyset af Ruslands og Kinas 
modstand

EU-skeptikere opfordrer til afskaffelse af EU-
retten og EU-apparatet



7. Digital
transformation

Emnet digital transformation har genereret 1.072 
ideer, 1.184 kommentarer og 390 begivenheder, 
hvilket giver i alt 2,646 bidrag. Bidragene 
understreger generelt behovet for digital omstilling 
med hensyn til den fremtidige økonomi, samarbejde,
sundhed og andre områder af livet. De har dog også
fremhævet flere udfordringer i forbindelse med 
digital omstilling, såsom etiske overvejelser, den 
voksende digitale kløft, GDPR-mangler og 
cybertrusler. I den forbindelse har bidragyderne 
gennem de mest aktuelle temaer givet udtryk for 
behovet for ikke blot at investere i digital uddannelse
og fremme digitale færdigheder, men også at 
investere i digital innovation og bevæge sig i retning 
af et digitalt suverænt Europa. De forskellige ideer 
kan grupperes efter følgende temaer: 

• Uddannelse og erhvervsuddannelse: digitale 
færdigheder 

• Digital suverænitet og etik 

• Den overordnede digitalisering af samfundet 

• Europæiske digitale værktøjer: digitalisering af 
offentlige tjenester 

• Digitale data 

• Cybersikkerhed 

• Digitale rettigheder og inklusion 

• Forurening, bæredygtighed og holdbarhed 

• Digitalisering af økonomien 

• Digital sundhed 
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Begivenheder
Nylige arrangementer, der blev afholdt under 
emnet digital omstilling, afspejlede debatten om 
skabelsen af en retfærdig og afbalanceret digital 
omstilling i EU. I et tilfælde i Sverige drøftede 
gymnasieelever manglen på moderne elektronisk 
udstyr i skolerne, den lave forståelse af nye 
teknologier blandt ældre og behovet for 
højhastighedsinternetforbindelser overalt i EU (se 
begivenheden). 

En workshop i den ungarske by Pécs, arrangeret af
det lokale universitet, drøftede de etiske dilemmaer
i forbindelse med regulering og anvendelse af 
kunstig intelligens. Workshoppen bestod af en 
indledende brainstorming, efterfulgt af en 
præsentation af ideer og deres efterfølgende 
oversættelse til mere konkrete forslag (se   event  ). 

En begivenhed dedikeret til den digitale kløft blev 
afholdt i den franske region Bretagne (se 
begivenheden), mens emnet for den russiske 
invasion af Ukraine var et centralt fokus i en 
diskussion om europæisk digital suverænitet, der 
fandt sted i den franske by Agen under titlen 
"Digital: det værste og det bedste af verden' (se 
begivenheden).

Uddannelse og 
erhvervsuddannelse: 
digitale færdigheder
En af de mest tilbagevendende idéer på platformen 
under emnet digital omstilling vedrører behovet for 
at give EU-borgerne de nødvendige færdigheder og 
værktøjer til at vokse og lykkes i en stadig mere 
digital verden. En række idéer på platformen slår til 
lyd for en omfattende EU-dækkende indsats for 
digitale færdigheder i alle EU-lande, da udvikling og 
fremme af digitale færdigheder betragtes som en 
topprioritet for økonomien (se eksempel på idé). 
Deltagerne nævner navnlig behovet for at udvikle 
unges digitale færdigheder i alle EU's medlemsstater
for at forbedre deres beskæftigelsesegnethed (se 
eksempel på idé). Forbedring af digitale færdigheder
og skabelse af kapacitet til at navigere i det 
digitaliserede samfund anses ikke kun for at have 
økonomiske fordele, men betragtes også i stigende 
grad som en forudsætning for at sikre bredere 
adgang til uddannelse, kultur og vigtige offentlige 
tjenester (se eksempel på idé). Idéer foreslår at 
starte på grundskoleniveau og fortsætte langs 
uddannelsesforløbet (se eksempel på idé og 

begivenhed), herunder blandt den ældre befolkning 
(se eksempel på begivenhed, eksempel på idé). En 
bidragyder henviser til EU's dagsorden for 
færdigheder og handlingsplanen for digital 
uddannelse 2021-2027 og anmoder om en 
fremskyndet gennemførelse heraf med hensyn til 
digitale færdigheder, navnlig i lyset af covid-19-
pandemien (se idé). Ud over uddannelse af digitale 
færdigheder er der opfordringer til at tilbyde 
uddannelse i farerne ved internettet, såsom dybe 
falske videoer og uddanne i metoder til forebyggelse
af onlinesvindel (se eksempel på idé). Nogle 
bidragydere udtrykker behovet for EU-lovgivning om 
digital uddannelse for at beskytte mindreårige i det 
virtuelle rum og sikre uddannelse af høj kvalitet (se 
idé). 

Et tema, der ligeledes drøftes inden for emnet 
uddannelse, kultur, ungdom og sport, e-læring i 
forbindelse med sundhedskrisen er blevet et 
tilbagevendende tema blandt bidrag med en fælles 
opfordring til øgede investeringer og bestræbelser 
på at fremme digitaliseringen af uddannelse (se 
eksempel på idé). Ud over hardwareinfrastruktur 
foreslår bidragyderne, at der oprettes en fælles 
europæisk fjernundervisningsplatform (se eksempel 
på idé og idé), udvikling af virtuelle og fordybende 
pædagogiske værktøjer (se   idé)   eller en fælles 
webportal for digitale onlinecertifikater (se eksempel 
på idé). I den forbindelse foreslår bidragyderne også
yderligere at fremme videnskabelige karrierer (se 
eksempel på idé og begivenhed) og udvikling af 
videnskabelige forskningsprogrammer for unge 
studerende, der investerer i digital og innovation (se 
idé).

Digital suverænitet og etik
Temaet digital suverænitet forekommer ofte, og flere
ideer til at investere i open source-software, især, 
har modtaget et stort antal påtegninger. De idéer, 
der fremlægges på platformen for at fremme digital 
suverænitet, fokuserer på Europas strategiske 
uafhængighed med hensyn til hardware, software og
sociale medieplatforme med flere opfordringer til at 
håndhæve og fremme softwaremodstandsdygtighed 
og uafhængighed samt investeringer i innovation (se
eksempel på idé og idé). En række idéer kræver 
investeringer i europæisk open source-software af 
egalitære årsager og øget samarbejde mellem 
medlemsstaterne (se eksempel på en meget 
godkendt idé), men også for at opnå større digital 
autonomi (se eksempel på idé). Et undertema af 
idéer omfatter fremme af EU's digitale udvikling og 
produktion, handling med hensyn til 
webindustrimonopoler (se eksempel på idé   og idé)   
over for andre aktører såsom USA eller Kina. 
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Ligesom i andre emner fremmer bidragyderne idéen 
om, at Europa ejede og førende digitale 
medieplatforme, såsom en europæisk 
streamingplatform (se eksempel på idé). En 
bidragyder drøfter behovet for, at retsakten om 
digitale tjenester og retsakten om digitale markeder 
(DMA) går videre for at begrænse digitale giganters 
hegemoniske position uden for EU. For at stimulere 
EU's digitale suverænitet opfordrer bidragyderen til 
at tilskynde til innovation ved at investere i blandt 
andet nystartede virksomheder med stort potentiale 
og en suveræn cloud (se idé). Denne opfordring til 
EU's strategiske autonomi på det digitale område og
en europæisk model for digitalisering er ligeledes en
af de idéer, der fremsættes af et program og et 
forum for civil deltagelse, der organiseres af 
observatoriet Tyskland-Italien-Europa (se 
arrangementet). 

Ud over suveræniteten med hensyn til digital 
software fremmer andre bidragydere specifikt 
behovet for, at EU opnår suverænitet med hensyn til 
hardware (se event). For eksempel foreslår en af de 
mest godkendte idéer at udvikle og fremme Europas
egen spånproduktion (se idé), en anden idé nævner 
specifikt afhængigheder af specialmetaller (se idé). 
En bidragyder beskriver en suveræn og grøn 
europæisk SmartPhone, der er helt fremstillet i EU 
(se   idé)  . 

Et centralt element i opfordringerne til digital 
suverænitet er behovet for at investere i innovation 
og forskning med flere henvisninger til europæiske 
digitale innovationsknudepunkter (se eksempel på 
idé). For at digital suverænitet og bæredygtighed 
kan blive central i en europæisk digital politik, 
foreslår en bidragyder at knytte EU-finansiering tæt 
sammen med digitale, bæredygtige 
omstillingsprojekter og europæiske digitale 
frihandelszoner (se   idé)  . 

En yderligere del af ideer lægger stor vægt på det 
etiske aspekt. Konkret ønsker bidragyderne at styrke
EU's digitale suverænitet, så den er i fuld 
overensstemmelse med europæiske værdier, 
standarder, gennemsigtighed og etik (se eksempel 
på   idé)  . Bidragyderne udtrykker behovet for, at EU 
er frontløber, når det gælder digitalisering, også 
inden for videnskabelig og teknologisk lovgivning (se
idé). Hertil kommer, at den mest godkendte idé 
inden for dette emne kræver en retfærdig 
digitalisering baseret på menneskerettigheder, 
herunder arbejdstager- og fagforeningsrettigheder 
(se idé), samt en opfordring til at beskytte 
ytringsfriheden med foranstaltninger mod former for 
hadefuld tale og spredning af falske nyheder (se 
begivenheden).

Global digitalisering af 
samfundet
Det overordnede fokus for bidrag til emnet digital 
omstilling er den øgede digitalisering af en række 
områder af EU's samfund, der går hånd i hånd med 
de nødvendige innovationsbestræbelser. I den 
forbindelse henviser bidragyderne til det digitale årti 
og opfordrer til en fremskyndelse, der nøje 
overvåger medlemsstaternes fremskridt (se 
eksempel på idé). En række deltagere foreslår 
endvidere en digital omstilling med idéer om 
digitaliseringen af EU's offentlige transport med et 
fælles elektronisk transportpas (se idé). Andre 
drøfter digitalisering i forbindelse med landbrug (se 
eksempel på begivenhed), retfærdighed i EU (se 
eksempel på begivenhed) eller inden for rammerne 
af opnåelsen af en bæredygtig, grønnere økonomi 
(se eksempel på   begivenhed)  . 

Et undertema vedrører digital afstemning, hvor en 
række bidragydere på platformen påpeger fordelene
ved elektronisk afstemning og elektroniske 
signaturer (se idé), navnlig i forbindelse med 
pandemien (se eksempel på idé). Dette spørgsmål 
er blevet undersøgt med udgangspunkt i effektivitet, 
sikkerhed og innovation, ikke med henblik på at 
styrke demokratiet. Der er dog nogle modstridende 
synspunkter i bemærkningerne, som peger på en 
række ulemper ved elektronisk afstemning. 
Bidragyderne foreslår at anvende blockchain-
teknologi eller oprette Europas eget meget 
krypterede postsystem som et muligt middel til at 
sikre sikkerheden i forbindelse med digital 
afstemning i EU. 

Navnlig med hensyn til digital innovation taler de 
idéer, der er fremlagt på platformen vedrørende 
digital vækst, først og fremmest for at øge EU's rolle 
i videreudviklingen af værktøjerne til kunstig 
intelligens (AI). En opfordring til en samordnet 
indsats for at samarbejde kommer til udtryk i en idé 
om en europæisk forskningsafdeling for kunstig 
intelligens (se idé). For nogle bidragydere er kunstig 
intelligens en vigtig komponent for at fremme 
økonomisk vækst og velstand i EU (se eksempel på 
idé). 

Der noteres en fælles opfordring til øget planlægning
og regulering med hensyn til de nuværende AI-
muligheder og algoritmiske 
beslutningstagningssystemer med henblik på at 
minimere risici, øge sikkerheden og 
tilgængeligheden (se eksempel på idé, se eksempel 
på begivenhed). Behovet for lovgivningsmæssige 
foranstaltninger udtrykkes for at minimere risici med 
kunstig intelligens (se eksempel på begivenheder)     
og for at respektere de grundlæggende rettigheder. 
Et eksempel på sidstnævnte er opfordringen til at 
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opføre forbudte anvendelser af kunstig intelligens 
som f.eks. algoritmisk overvågning af arbejdstagere 
(se begivenheden). En meget godkendt idé inden for
dette tema diskuterer en etisk kunstig intelligens og 
foreslår lovgivning, der skal begrænse risiciene ved 
kunstig intelligens, regulere dataanvendelse og 
undgå uligheder (se   idé  ). 

Ikke desto mindre gør nogle bidragydere 
opmærksom på fordelene ved kunstig intelligens, 
f.eks. for den offentlige sektor eller akutmedicinske 
tjenester (se eksempel på idé). Andre bidragydere er
dog mere tøvende og fremhæver den fremtidige 
risiko for at skabe AI, der er bedre end den 
menneskelige hjerne (se eksempel på   idé  ). 

En anden meget positiv idé diskuterer behovet for at
sikre, at store crowdfundingplatforme kan tilgås fra 
alle medlemsstater (se   idé)  . 

Nogle idéer diskuterer også de (potentielle) ulemper 
ved digitaliseringen af samfundet, såsom 
udelukkelse af mindre digitalt bevidste mennesker, 
miljøbelastninger, dehumanisering, robotisering og 
øget overvågning og overvågning af enkeltpersoner 
(se f.eks. idé og idé). Bidragyderne ønsker, at disse 
negative konsekvenser af digitaliseringen 
undersøges. I forbindelse hermed ønsker nogle 
bidrag, at lovgivningen ajourføres i lyset af den 
stigende digitalisering af samfundet (se eksempel på
idé).

Europæiske digitale 
værktøjer — digitalisering 
af den offentlige sektor
En række bidragydere foreslår digitaliseringen af 
styringen og den offentlige sektor i EU for at 
muliggøre interoperabilitet og e-forvaltning (se 
eksempel på idé og idé, se event). Borgerne foreslår
en række specifikke teknologiske og digitale 
værktøjer for de europæiske borgere. Undertemaet 
for EU's digitale forening drøftes bredt (se idé) med 
en opfordring til større harmonisering på europæisk 
plan gennem vedtagelse af fælles digitale værktøjer:
F.eks. et særligt europæisk socialt netværk til udtryk 
for den offentlige mening (se idé), f.eks. ved at 
skabe en ramme, der hjælper alle EU-lande med at 
arbejde sammen om it-projekter. Denne idé udvikles 
yderligere med flere forslag til alle, der omfatter 
digitale portaler for borgerengagement og 
dagligdags identifikationsbehov (se   idé  ). 

En stor pulje af idéer drøfter skabelsen af digitalt 
medborgerskab med idéer til identifikation i hele 
Europa via et digitalt ID (se eksempel på idé   og idé)   
eller meget sikre (EU) identifikationssystemer, f.eks. 

baseret på brug af en fingeraftrykskode (se 
eksempel på idé). Tilsvarende foreslår bidragydere 
en europæisk digital tegnebog med alle 
papirdokumenter erstattet af digitale dokumenter (se
idé). 

En anden kategori af bidrag fokuserer på 
europæiske e-tjenester: med f.eks. en europæisk 
fælles identitetsudbyder, der giver adgang til 
offentlige tjenester (se idé), behovet for at 
harmonisere standarder og oprette en fælles 
autentificeringskonto på europæisk plan (se idé). 
Der er ligeledes et forslag om at indføre et "digitalt 
EU-grænseoverskridende servicekort" for at forenkle
adgangen til offentlige tjenester og 
beredskabstjenester for borgere, der bor i 
grænseoverskridende regioner (se idé). Udviklingen 
af digitale værktøjer og tjenester såsom en digital 
identitet for EU, oprettelsen af en europæisk app 
eller indførelsen af et digitalt europæisk pas blev 
ligeledes drøftet i arrangementer (se eksempel på 
begivenhed).

Digitale data
Med hensyn til temaet digitale data understreger 
bidragyderne de fremskridt, der hidtil er gjort, idet de
nævner, at EU er førende inden for beskyttelse af 
enkeltpersoner i den digitale verden. Ikke desto 
mindre er der behov for yderligere forbedringer på 
dette område (se eksempel på begivenhed, se 
eksempel på   idé)  . Forslag fokuserer f.eks. på at 
ændre GDPR-lovgivningen for at gøre det lettere at 
afvise onlineindsamling af personoplysninger (se 
eksempel på idé). Et andet bidrag kræver klarere 
regler, når det kommer til GDPR og 
medarbejderdata (se idé). Samtidig kræver flere 
bidrag en mere forståelig lovgivning uden at belaste 
brugerne med konstante anmodninger om samtykke
(se eksempel på idé). Forslagene omfatter at tage 
GDPR endnu længere og bevæge sig i retning af 
øget dataautonomi for EU-borgere (se eksempel på 
idé). Flere bidragydere opfordrer til, at geoblokering 
begrænses eller forbydes (se eksempel på idé), 
harmonisering af databeskyttelsessystemer i hele 
EU og indførelse af en personlig sky for EU-borgere 
(se   idé  ).

Cybersikkerhed
Generelt er der en tilbagevendende opfordring til 
samarbejde på europæisk plan med hensyn til 
infrastruktur, viden og menneskelige ressourcer for 
at styrke cybersikkerheden i EU (se eksempel på   idé  
og   idé)  . 
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En række idéer foreslår at styrke beskyttelsen mod 
cyberkriminalitet ved først og fremmest at øge 
netværkssikkerheden, hvilket for mange bidragydere
går hånd i hånd med øget digital suverænitet (se 
eksempel på idé). Desuden bør datasystemernes 
gennemsigtighed og ansvarlighed forbedres (se 
eksempel på idé). Som led i et forslag med fem 
søjler, der bygger på ENISA's anbefalinger 
vedrørende risici ved udstyr, der er forbundet med 
tingenes internet (IoT), foreslår bidragyderne, at der 
oprettes et EU-mærke for ethvert IoT-produkt, der 
sikrer, at enheden opfylder mindstekravene til 
internetsikkerhed og -ydeevne, kombineret med 
producentens gennemgangs- og 
kontrolbestemmelser for tredjepartssoftware (se 
idé). Der foreslås ligeledes en form for inspektion for
at sikre, at ansøgningerne er sikre ved hjælp af en 
europæisk netsikkerhedsinspektion (se   idé)  . 

Cyberterrorisme drøftes ligeledes med flere forslag 
til en central EU-tilgang til at forsvare EU, dets 
borgere og virksomheder i tilfælde af onlinetrusler 
(se eksempel på idé). Forslagene spænder fra en 
europæisk cyberhær (se idé) til at udvide ENISA-
agenturets anvendelsesområde til et europæisk 
cyberforsvarscenter (se idé). Nogle bidragydere ser 
en rolle for EU i retning af en global traktat om 
cybersikkerhed baseret på eksemplet fra 
Budapestkonventionen fra 2001 (se   idé)  . 

Ud over defensive strategier er der flere forslag til 
lovgivningsmæssige tiltag, f.eks. fortaler for 
indførelse af EU-lovgivning for at beskytte borgernes
privatliv (se idé). En række bidrag understreger 
ligeledes behovet for at indføre regulering på sociale
medieplatforme for at bekæmpe desinformation, 
falske nyheder og opnå datasuverænitet (se 
eksempel på idé). En sådan forordning kunne være 
digitale netværksidentifikationsprotokoller, der 
verificeres af en europæisk myndighed for at undgå 
ærekrænkelse, digital mobning eller videregivelse af 
falske oplysninger (se idé). En bidragyder ser en 
rolle for Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) med hensyn til at styrke den europæiske 
indsats mod it-kriminalitet og foreslår, at deres 
kompetence udvides til at omfatte 
grænseoverskridende cyberkriminalitet (se   idé  ). 

Derudover er der behov for en stærkere 
forbrugerbeskyttelse i et onlinemiljø (se eksempel på
idé), f.eks. ved at gøre det lettere for forbrugerne i 
fremtiden at skifte mening med hensyn til køb.

Digitale rettigheder og 
inklusion
Der er ifølge bidragyderne identificeret flere 
udfordringer med et øget digitalt samfund. Et 

problem, der opstår som følge af bidragene, er den 
digitale kløft, der påvirker sårbare grupper. En 
onlinediskussion drøftede f.eks. den øgede 
digitalisering af vores samfund og som en 
konsekvens heraf den stigende udelukkelse af visse 
befolkningsgrupper, "digitaliseringstaberne" (se 
begivenheden). 

Bidragyderne understreger derfor behovet for at 
sikre fri og inklusiv adgang til digitalt rum og digitalt 
indhold, f.eks. med opfordringer til tilgængelige og 
økonomisk overkommelige digitale tjenester og 
apparater (se eksempel på   idé   og   idé  ). Andre mener,
at digital adgang bør anerkendes som et 
grundlæggende behov ved at sikre systemisk 
finansiering på europæisk eller nationalt plan til 
levering af digitale tjenester (se eksempel på idé og 
idé). Som tidligere nævnt foreslår flere idéer at øge 
niveauet for digitale færdigheder og uddannelse for 
unge og ældre befolkningsgrupper med henblik på 
at fremme den digitale samhørighed (se eksempel 
på idé og   arrangementer  ). En af bidragyderne 
foreslår, at der indføres en overvågningsmekanisme 
for at sikre en retfærdig og ligelig digitalisering og 
erhvervelse af digitale færdigheder (se idé). 

En anden væsentlig del af idéer understreger mere 
specifikt den digitale ulighed mellem by- og 
landområder: forbedring af digital konnektivitet og 
adgang til væsentlige offentlige og private tjenester 
er nogle af de mest diskuterede forslag inden for 
dette tema (se arrangementet). 

Med hensyn til digitale rettigheder ønsker nogle 
bidragydere en begrænsning eller reduktion af 
reklamer på digitale mediekanaler (se eksempel på 
idé), mens andre af hensyn til informationsfriheden 
ønsker at se betalingsvægge fjernet og stille 
oplysninger frit til rådighed uden betaling (se   idé)  . 

Et bidrag kræver en kønssensitiv tilgang til 
digitalisering med forslag til en retlig ramme til 
bekæmpelse af digital vold og en opfordring til at 
fremme kønsvenligt digitalt design (se idé). Desuden
øger bidragyderne behovet for at øge kvindelige 
iværksættere og fremme digitale færdigheder blandt 
kvinder (se   arrangementet)  . Opfordringen til øget 
ligestilling mellem kønnene inden for teknologi blev 
også drøftet på YEP-workshoppen (se 
arrangementet).

Forurening, 
bæredygtighed og 
holdbarhed
I flere tilfælde knytter bidragyderne digitaliseringen 
sammen med et mere bæredygtigt samfund. Der 
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opfordres f.eks. til at indføre et digitalt produktpas for
at fremme lokalt forbrug og cirkulær økonomi, som 
er tilgængelig via QR-koder med oplysninger om 
produkternes oprindelse, sammensætning, 
miljøpåvirkning, genanvendelse og endelig 
håndtering (se   idé)  . 

Men der er en fangst, da digitaliseringen også 
bidrager til forurening blandt andre. For at imødegå 
dette opfordrer bidragyderne til en bæredygtig 
digitalisering med øget forskning i digitaliseringens 
miljøpåvirkninger og til at informere forbrugerne om 
digitale produkters miljøpåvirkning (se eksempel på 
idé og begivenhed). Forslag til bæredygtig 
fremstilling med f.eks. en opfordring til at gøre 
datacentre grønnere med grøn energi (se idé) eller 
til at producere nye produkter med genanvendt 
elektronisk affald eller andre bæredygtige 
alternativer (se eksempel på idé og idé). En anden 
række idéer drejer sig om digitalt affald, f.eks. for at 
udvide produktgarantien for digitale varer (se idé). 
Derudover lægges der vægt på holdbart, reparereligt
og retfærdigt og etisk produceret digitalt udstyr, som 
f.eks. kan fremmes med lavere skatter (se   idé)  . 

Nogle bidragydere fokuserer på at udvide 
bæredygtighed og tilgængelighed til ikke kun at 
omfatte digitale enheder, men også digitale 
infrastrukturer og udvikling af intelligente byer (se 
eksempel på idé). En anden kategori af idéer i 
denne henseende foreslår at fremme udviklingen af 
tilgængelige og bæredygtige teknologier ved at 
investere i lavteknologi (se   idé)  .

Digitalisering af 
økonomien
I overensstemmelse med et tema, der også er 
udviklet under emnet Større økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse, kræver en lang 
række idéer, at den digitale økonomi og et indre 
digitalt marked inddrages (se eksempel på idé). 
Bidragyderne har f.eks. drøftet gennemførelsen af 
en EU-blockchainplatform (se eksempel på idé og 
idé). Idéen om et program for et digitalt indre marked
til fremme af e-handel samt metoder til at forbedre 
SMV'ernes evne til at anvende digitale værktøjer og 
avancerede teknologier er ligeledes nævnt (se idé). 

Andre bidragydere diskuterer også cryptocurrencies 
med anmodninger om, at regeringer vedtager 
cryptocurrencies for at gavne og udvikle et digitalt og
økonomisk aktivt samfund (se eksempel på idé), 
eller opfordre til en europæisk cryptocurrency (se 
idé). Modargumenter, der diskuterer behovet for 
kryptovalutaer, der skal reguleres eller forbydes, 
rejses også på platformen (se eksempel på   idé  ). 

Desuden går flere idéer ind for indførelse af en 
digital euro som en sikker og bekvem 
betalingsmetode (se eksempel på   idé  ). 

En anden gruppe idéer tilskynder til investeringer og 
styrkelse af det europæiske digitale markeds 
konkurrenceevne ved at fremme en 
digitaliseringsstrategi for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) (se eksempel på   idé  ) og 
forbedre markedsvilkårene for udvikling af 
nystartede virksomheder inden for rammerne af 
europæiske digitale infrastrukturer (se idé). En 
bidragyder drøfter en styrket digitalisering af 
økonomien med digitale kvitteringer, en forenkling af
digitale transaktioner og netbanker, der gøres mere 
tilgængelige via telefon (se   idé  ).

Digital sundhed
Med temaet digital sundhed foreslår en række idéer 
på platformen konkrete foranstaltninger til forbedring
af borgernes sundhed i den digitale verden, f.eks. 
arbejdstagernes ret til at afbryde forbindelsen fra 
arbejdet (se eksempel på idé), indførelse af en 
fridag på sociale medier (se idé), mental sundhed 
(se eksempel på   idé)     eller fremme af digital 
uddannelse blandt unge med henblik på at fremme 
en sund og bevidst brug af teknologi. 

I denne forbindelse opfordrer en bidragyder til øget 
regulering af computer- og videospil, især dem, der 
er rettet mod (og populær blandt) børn, da nogle af 
dem kan indføre spillemønstre blandt andre (se   idé)  .

Ligeledes diskuteres emnet sundhed, og der er en 
opfordring til digital sundhedsintegration i EU (se 
eksempel på idé) eller indførelse af et digitalt 
europæisk sygesikringskort (se eksempel på idé). 
Mere udførlige idéer foreslår, at der oprettes en 
fælles platform for elektronisk sundhedsforvaltning 
— hvilket ville være særlig interessant for de mange 
europæere, der benytter sig af mobilitetsmuligheder 
på tværs af grænserne (se eksempel på idé). 
Sidstnævnte idé er blevet udvidet til at omfatte 
udstedelse af elektroniske EU-certifikater (se 
eksempel på idé). Men kommentatorer giver ofte 
udtryk for bekymring med hensyn til privatlivets fred 
og databeskyttelse. Idéen om en europæisk digital 
sundhedsplatform drøftes ofte i forbindelse med 
covid-19-vaccinationer og det grønne pas (se 
eksempel på   idé  ).
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Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
De seneste idéer, der blev fremlagt under temaet 
digital omstilling, var i overensstemmelse med dem, 
der blev fremhævet ovenfor. 

Vigtigheden af at sikre lige adgang til internettet 
overalt i Europa og sikre en demokratisk 
digitalisering var blandt de hyppigst rejste idéer. 
Uddannelse ses som en vigtig drivkraft for 
digitaliseringen (se eksempel på idé). Teknologisk 
innovation, der støttes af EU-dækkende politikker 
inden for en effektiv europæisk institutionel og retlig 
ramme, betragtes generelt som en måde at støtte en
retfærdig og inklusiv digitalisering af det europæiske 
samfund (se eksempel på   idé)  . 

Workshoppen i Ungarn om kunstig intelligens, som 
der henvises til ovenfor, resulterede i en række 
forslag, f.eks. muligheden for at udvide anvendelsen
af kunstig intelligens, et andet tilbagevendende 
forslag (se idé), og oprettelsen af en retlig og 
institutionel ramme til regulering af anvendelsen af 
kunstig intelligens blev også nævnt (se idé). Et 
andet arrangement i Bulgarien drøftede ligeledes 
behovet for regulering (se   idé)  . 

Ud over idéer, der støtter teknologisk innovation, 
opfordrede en række bidrag til større 
onlinesikkerhed, navnlig med hensyn til indsamling 
og anvendelse af personoplysninger (se eksempel 
på   idé  ). I den forbindelse blev emnet digital 
suverænitet drøftet for at sikre, at de europæiske 
værdier, navnlig retten til privatlivets fred, overholdes
(se idé).
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Figur 19 — Mindmap "Digital transformation' emne del 1
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Figur 20 — Mindmap "Digital transformation' emne del 2
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8. Det
europæiske
demokrati

TemaetEuropæisk Demokrati har genereret i alt 
2.539 idéer, 4.606 kommentarer og 1.060 
arrangementer på den digitale platform. De hyppigst 
diskuterede emner er valg til Europa-Parlamentet og
omstrukturering af de europæiske institutioner (eller 
endda føderalisering af EU), efterfulgt af en bred 
vifte af forslag til at øge borgernes deltagelse og 
viden om europæiske spørgsmål og fremme en 
fælles europæisk identitet. Det overordnede samspil 
under dette emne er konstruktivt og fremadrettet, 
selv om nogle interaktioner har givet udtryk for en 
frygt for, at EU risikerer at blive implosion på grund 
af spændinger, populisme og nationalisme. 
Bidragene har bemærket en række overlapninger 
mellem de forskellige temaer og stort set 
sammenlignelige engagementsniveauer, men har 
dækket følgende aspekter: 

• Valg til Europa-Parlamentet 

• Føderalisering af Den Europæiske Union 

• Borgerdeltagelse og -konsultationer 

• Institutionelle reformer 

• Fremme af en fælles europæisk identitet og det 
offentlige rum 

• Beskyttelse og styrkelse af demokratiet 

Begivenheder
Under dette emne blev mere end en tredjedel af det 
samlede antal arrangementer, der er afsluttet siden 
den 21. februar, afholdt i Italien. Et overvældende 
flertal af sådanne arrangementer drøftede emnet 
føderalisering af EU, f.eks. borgerforsamlingen i 
byen Pavia, med repræsentanter for 
civilsamfundsorganisationer, politiske partier, 
nonprofitsektoren og industrien (se   arrangementet  ). 

Andre arrangementer drøftede spørgsmål 
vedrørende europæisk demokrati set fra de unges 
perspektiv. Under et sådant arrangement i byen 
Montpellier, Frankrig, fremsatte unge deltagere 
forskellige forslag til konkret forbedring af EU set fra 
de unges perspektiv (se arrangementet). Der blev 
afholdt et informations- og 
kommunikationsarrangement i Rumænien med 
deltagelse af gymnasieelever, der blev introduceret, 
de muligheder, som Next Generation EU-planen og 
onlineplatformen for konferencen om Europas 
fremtid (se arrangementet). Der blev etableret en 
dialog mellem studerende, professorer og 
arrangører under arrangementet, hvor de 
studerende fokuserede på deres syn på EU og dets 
fremtid også i forhold til den ukrainske krig. 

I Sverige blev der afholdt et foredrag om 
menneskerettigheder og demokrati som grundlag for
det europæiske samarbejde for et publikum 
bestående af migranter fra EU og tredjelande (se 
arrangementet). Under forelæsningen udvekslede 
deltagerne også med talerne, især om betydningen 
af at stemme ved EU-valg og blive informeret om, 
hvordan EU-borgerne kan bidrage til EU. 

Et særligt fokus på journalistik og rapportering af 
EU-anliggender var det centrale element i flere 
arrangementer, der blev organiseret i Kroatien. En 
drøftelse med de studerende fandt sted i Zagreb og 
fokuserede specifikt på "Hvordan man kan øge 
interessen for at rapportere om EU blandt 
journaliststuderende?" (se   begivenheden)  .
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Valg til Europa-
Parlamentet
En gruppe idéer under emnet "Europæisk 
demokrati" drøfter ændringer i den måde, hvorpå 
valg til Europa-Parlamentet afholdes som et middel 
til at styrke borgernes engagement i EU's 
demokratiske processer. En bredt accepteret idé, 
som har tiltrukket forskellige reaktioner, vedrører 
oprettelsen af tværnationale valglister i hele EU (se 
idé). Det er også blevet foreslået at oprette en ny 
valgkreds for europæere, der bor i en anden 
medlemsstat, for at tilskynde kandidaterne til at 
fokusere på europæiske og ikke nationale 
spørgsmål (se idé). Der er også foreslået andre 
forslag til valgreformer med henblik på at fremme en
paneuropæisk debat, samtidig med at Europa-
Parlamentets medlemmer bringes tættere på 
borgerne (se eksempel på idé). En særlig form for 
valgreform, blandt de foreslåede, har til formål at 
ændre omfordelingen af pladserne i Parlamentet og 
erstatte det nuværende proportionalsystem med et 
majoritært system baseret på koalitioner (se idé). En
idé går ind for, at medlemmer af Europa-Parlamentet
udpeges af de nationale lovgivende forsamlinger i 
stedet for at blive valgt direkte (se idé). 

Nogle af forslagene omhandler mere specifikke 
metoder til at øge valgdeltagelsen ved valget til 
Europa-Parlamentet. Der opfordres til indførelse af 
obligatorisk afstemning (se idé) samt forslag til at 
lette deltagelsen, f.eks. ved at tillade postafstemning
(se idé) og stemmeregistrering samme dag, gøre 
afstemningsdagen til en helligdag (se idé) og endda 
stemme på den ene dag for flere typer valg (se idé). 
Nogle bidragydere drøfter også digital afstemning, 
herunder en idé om at oprette en pulje af 
paneuropæiske digitale vælgere (se   idé)  . 
Spørgsmålet om digital afstemning er også omfattet 
af emnet "Digital transformation". 

Der er også forslag om at harmonisere 
minimumsalderen for at kunne stemme ved valg til 
Europa-Parlamentet (se eksempel på en idé) og 
helst at fastsætte den til 16 år (se idé). Disse idéer 
har bl.a. til formål at tilskynde unge til at engagere 
sig i politik, hvilket ofte betragtes som et centralt 
spørgsmål af deltagerne. En workshop i Wien 
drøftede bl.a. mulighederne for at øge de unges 
deltagelse i valget til Europa-Parlamentet (se 
arrangementet). De forslag, der blev fremsat under 
workshoppen, understreger behovet for at øge 
antallet af unge medlemmer af Europa-Parlamentet, 
således at kandidater helt ned til 16 år kan stille op 
til valg. Deltagerne i et arrangement, der blev 
organiseret i Malta, drøftede resultaterne af 
Eurovoters-projektet, et initiativ, der havde til formål 
at uddanne unge vælgere i landet. Flere forslag blev

fremsat under dette arrangement, herunder behovet 
for at gå væk fra at overveje "ungdom" som en 
enkelt gruppe, hvilket risikerer at diskontere 
specifikke behov inden for specifikke lokalsamfund. 
Der opfordres til, at platformen giver unge mulighed 
for regelmæssigt at fremlægge deres synspunkter i 
Europa-Parlamentet (se   idé  ), en anden idé forestiller
sig i stedet en anden type platform, hvor unge 
brugere er bekendt med medlemmer af Europa-
Parlamentet og deres politiske forslag (se idé) Et 
tilhørende bidrag foreslår, at der fastsættes en kvote
for medlemmer af Europa-Parlamentet, der er under 
35 år (se   idé  ). 

Andre deltagere behandler spørgsmålet om 
stemmeret set ud fra handicappedes perspektiv eller
har sundhedsmæssige betingelser, der begrænser 
deres mulighed for at afgive deres stemme. Disse 
bidrag taler for valg til Europa-Parlamentet, som er 
mere inkluderende for disse kategorier (se eksempel
på   idé)  . 

En deltager foreslår, at der opstilles en 
ligestillingsliste ved valg til Europa-Parlamentet (se 
idé). Nogle idéer omhandler specifikke spørgsmål 
vedrørende politiske partier. En af bidragyderne 
foreslår f.eks., at man kun bruger de europæiske 
partiers symboler i stedet for de nationale partiers 
symboler (se idé) for endnu en gang at styrke 
valgets tværnationale karakter. Ifølge et andet bidrag
bør parterne gøres mere tilgængelige for personer 
med forskellige kulturelle eller socioøkonomiske 
baggrunde (se   idé  ).

Føderalisering af Den 
Europæiske Union
Et stort antal bidrag under emnet europæisk 
demokrati kræver en føderalisering af Den 
Europæiske Union med forskellige forståelser af 
dette begreb. Dette er et tilbagevendende emne for 
begivenheder, der er knyttet til dette emne (se 
eksempel på   begivenhed)  . "Føderalisering" har også
genereret nogle af de mest godkendte idéer på 
platformen (se idé   og idé)   samt forskellige 
kommentarer fra deltagerne. 

Nogle bidragydere ser føderalisering som den 
bedste vej frem for EU at nå sit fulde potentiale (se 
eksempel på idé og begivenhed), men også som et 
middel til at give EU mere troværdighed og 
indflydelse på den globale politiske scene og 
beføjelsen til at håndtere de tværnationale 
problemer, vi står over for i dag, såsom 
klimaændringer og covid-19-pandemien (se idé). 
Hertil kommer, at det ses som en måde at overvinde
euroskepsis og nationalistiske følelser ifølge de 
deltagere, der støtter ideen. 

© Kantar Public 2022 75

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55


Som et eksempel går en meget positiv og debatteret
idé ind for, at der oprettes en konstituerende 
forsamling, der skal udvikle en europæisk forfatning,
der definerer de centrale elementer og principper for
en demokratisk europæisk føderation (se idé). 
Drøftelserne omfatter også mere specifikke 
opfordringer til en fælles finanspolitik og økonomisk 
politik (se idé), herunder en idé om en "EU af 
skatteydere" (se idé), en europæisk hær og 
føderalisering af udenrigspolitikken sammen med en
ny udformning af EU-institutionerne efter 
føderalistiske principper. 

Ikke desto mindre er nogle bidragydere skeptiske 
over for føderalisering. Nogle deltagere er 
bekymrede for, at dette kan føre til en overdreven 
centralisering af magten eller skabe ubalancer 
mellem medlemsstaterne. Andre mener, at der er 
mange problemer, der skal overvindes, for at en 
sådan idé kan blive en realitet. Nogle deltagere går 
ind for decentralisering med større magt for 
medlemsstaterne i stedet for føderalisering (se   f.eks.  
en idé) med større frihed og respekt for 
medlemsstaternes identitet og frie samarbejde på 
områder, hvor det er nyttigt (se eksempel på en idé).
En af disse ideer udtrykker bekymring over idéen om
"en stadig tættere Union" og den potentielle magt i 
føderale domstole, der går ind for en 
sammenslutning i stedet for en føderal union (se 
idé). 

I betragtning af medlemsstaternes forskellige 
nationale sammenhænge og parathed til at blive en 
del af en føderal union fremmer nogle deltagere 
idéen om en trinvis føderalisering med et system 
med "overgangszoner" (se idé). Denne type 
bidragydere støtter idéen om et føderalt Europa, 
men de anser det måske for urealistisk på 
nuværende tidspunkt, og derfor går de ind for en 
Union med flere hastigheder, som vil forbedre EU's 
strategiske autonomi på kort sigt og udsigten til 
føderalisme (se   idé  ).

Borgerdeltagelse og -
konsultationer
Bidrag til platformen omfatter en række forslag til 
styrkelse af borgernes deltagelse og en følelse af 
ejerskab i forbindelse med EU's beslutningstagning. 

En gruppe idéer og arrangementer drøfter udvikling 
af mere permanente mekanismer baseret på 
deltagelsesdemokrati og interaktion mellem 
borgerne for at styrke og supplere det 
repræsentative demokrati, bl.a. ved at bygge videre 
på erfaringerne fra konferencen om Europas fremtid.
Deltagerne foreslår f.eks. en mere systematisk 
anvendelse af borgerforsamlinger og -paneler til at 

forberede de vigtigste og vanskeligste politiske 
beslutninger i EU (se eksempel på en idé). En 
deltager foreslår, at sådanne forsamlinger indkaldes 
direkte af borgerne efter et vellykket europæisk 
borgerinitiativ (se idé). Nogle bidragydere foreslår et 
"borgerparlament", en "forsamling dedikeret til 
civilsamfundsorganisationer" (se idé) eller en 
"konstituerende forsamling" (se idé) til at rådgive 
Europa-Parlamentet. Deltagerne drøfter også idéen 
om EU-dækkende folkeafstemninger om EU's 
institutionelle og politiske emner (se eksempel på 
idé). Nogle deltagere ser det som et alternativ til en 
national folkeafstemning om europæiske spørgsmål,
hvis resultater risikerer at blokere for EU's politiske 
initiativer, uanset omfanget af EU-støtte til disse 
initiativer (se eksempel på idé). 

Nogle af disse bidrag diskuterer specifikt fordelene 
ved den flersprogede digitale platform, idet de giver 
ros og kritik, men fremsætter også forslag til 
forbedringer. Forskellige deltagere understreger 
f.eks. behovet for at etablere et feedbacksystem til 
opfølgning af borgernes forslag under konferencen 
(se eksempel på idé). En anden deltager svarer på 
en idé, der foreslår at gøre konferencen til en 
permanent konference ved at påpege behovet for at 
opsummere platformens indhold fra tid til anden og 
skabe en diskussion omkring den (se   idé  ). 

Bidragene omfatter også et forslag om at udvikle en 
online one-stop-shop-platform, der centraliserer alle 
offentlige input, hvad enten det drejer sig om 
europæiske borgerinitiativer, klager eller 
andragender, i EU's institutionelle 
deltagelsesbaserede arkitektur (se idé), mens en 
anden bidragyder rejser idéen om en platform, der 
udelukkende er dedikeret til foreninger (se   idé)  . 

Blandt de former for onlineplatforme, som 
deltagerne foreslår for at øge den demokratiske 
deltagelse, sigter man mod at etablere et bottom-up-
lobbysystem, der finansieres af fælles europæiske 
borgere gennem individuelle donationer, og 
udveksling af idéer via den samme portal (se idé). 
Denne platform har til formål at løse problemet med 
ulige indflydelsesevner mellem individuelle borgere 
og store organisationer. 

Andre bidragydere foreslår et digitalt onlineforum, 
hvor EU-borgere kan drøfte EU-lovgivning ved hjælp
af et system med opvogtninger og kommentarer på 
sociale medier (se idé). En relateret idé indebærer 
en borgerlobbyplatform som en alternativ måde for 
almindelige EU-borgere og mindre virksomheder til 
at kanalisere deres ekspertise og synspunkter om 
lovgivning i EU's beslutningsproces (se   idé)  . 

Betydningen af borgerteknologi, især i den 
nuværende tidsalder med stigende mistillid til 
politiske partier, drøftes af mange deltagere (se idé).
Ifølge denne idé vil medborgerteknologier gøre det 
muligt at forstå den øgede kompleksitet i den 
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offentlige forvaltning i vores tid og øge aktivt 
engagement og deltagelse. 

Et arrangement, der blev afholdt i den italienske by 
Brindisi, udviklede en bred vifte af idéer til at 
forbedre de direkte demokratiske mekanismer på 
EU-plan, herunder øge offentlighedens kendskab til 
nogle allerede eksisterende instrumenter, såsom 
EU's andragender, midlertidige udvalg, europæiske 
mæglere og Solvit-platformen. 

En mindskelse af afstanden mellem MEP'erne og 
borgerne ses også som en måde at forbedre det 
europæiske demokrati på. En deltager fremmer 
forskellige strategier for at forbedre 
kommunikationen og fremme direkte udveksling af 
idéer mellem MEP'er og deres vælgere (se idé). 
Blandt de foreslåede idéer er 
parlamentsmedlemmernes oprettelse af lokale 
kontorer i deres egne valgkollegier. Denne idé ligner 
delvis forslaget fra en anden deltager om at oprette 
et system af lokale EU-rådsmedlemmer (se idé) som
en måde at reducere afstanden mellem EU-
institutionerne og de europæiske borgere på.

Institutionelle reformer
En betydelig mængde idéer drøfter også reformer af 
EU-institutionerne mere specifikt med henblik på at 
gøre dem mere effektive og gennemsigtige og 
bringe dem tættere på borgerne. Idéerne om 
institutionelle reformer kan omfatte forslag til en 
bredere revision af den institutionelle struktur (se 
eksempel på en idé), men også strategier til at gøre 
de politiske beslutningstagere mere ansvarlige for 
effektiviteten af de politiske initiativer. F.eks. fremmer
en deltager idéen om at gøre konsekvensanalyser 
obligatoriske i alle faser af lovgivningsprocessen (se 
idé). 

Med hensyn til Europa-Parlamentet kræver 
bidragyderne oftest, at det tildeles reelle 
lovgivningsmæssige initiativbeføjelser (se eksempel 
på idé). Der er også krav om, at det tildeles fiskale 
beføjelser (se   idé  ). Europa-Parlamentets hjemsted 
drøftes også med bidragydere, der opfordrer til et 
valg mellem Strasbourg og Bruxelles (se eksempel 
på en idé), også som en måde at reducere logistiske
omkostninger (se   idé)  . 

Når man drøfter Det Europæiske Råd og Rådet for 
Den Europæiske Union, er en tilbagevendende idé 
om platformen og inden for emnet europæisk 
demokrati et skridt i retning af afstemning med 
kvalificeret flertal, i det mindste på visse 
politikområder (se eksempel på en idé), og for at 
stoppe vetoretten (se eksempel på idé). Der er også 
drøftelser om Rådets rolle i EU's institutionelle 

struktur (se eksempel på idé) og forslag til at uddybe
tokammerlovgiver i EU (se eksempel på en   idé  ). 

Når det drejer sig om Europa-Kommissionen, drøfter
en gruppe af bidrag valget af Kommissionens 
formand og udnævnelsen af kommissærer, herunder
Spitzenkandidaten-systemet (se eksempel på en 
idé) og borgernes direkte valg af 
kommissionsformanden (se eksempel på en   idé)  . 
Deltagerne har også rejst spørgsmålet om antallet af
kommissærer (se eksempel på en idé). 

En meget diskuteret idé er at få en direkte valgt EU-
formand, f.eks. ved at sammenlægge rollen som 
formand for Europa-Kommissionen og Det 
Europæiske Råd (se eksempel på en idé). Der er 
også opfordringer til at have et fælles kontaktpunkt, 
hvor EU kan tale med én stemme i eksterne 
forbindelser (se eksempel på en idé). En deltager 
foreslår at sammenlægge rollen som formand for 
Eurogruppen og Europa-Kommissionens 
næstformand med ansvar for euroen for at oprette et
økonomi- og finansministerium som et middel til at 
øge koordineringen (se idé). Derudover nævnes 
reformer af Regionsudvalget og Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg, f.eks. for at få dem til at fungere 
mere effektivt. Forslagene omfatter bl.a. en reform af
Regionsudvalget med henblik på at inddrage 
passende dialogkanaler for regioner samt byer og 
kommuner (se idé) eller at give det en større rolle 
(se   idé)  . I forbindelse hermed foreslår en anden 
deltager at anerkende euroregioner som 
institutionelle enheder (se   idé)  . 

En meget positiv idé anmoder EU om at etablere en 
klar mekanisme for statsløse nationers ret til 
selvbestemmelse (se   idé)  . 

EF-Domstolens rolle er også et fælles 
diskussionsemne (se eksempel på   idé  ) med 
opfordringer til at præcisere eller endog styrke dens 
beføjelser (se eksempel på idé) og andre for at 
reducere dem (se eksempel på   idé)  . 

Nogle bidragydere fokuserer på Den Europæiske 
Centralbanks (se idé) og Eurogruppens rolle (se idé)
og foreslår måder at reformere disse institutioner på.
En idé kræver fuldførelse af bankunionen med en 
europæisk indskudsgarantiordning (se   idé)  . 

Forskellige ideer om reformer viser et 
generationsfokus. For eksempel foreslår en deltager
at indføre en konsekvensanalyse for EU's politikker 
og lovgivning med henblik på at måle deres 
specifikke indvirkning på unge (se idé). 
"Ungdomstest" vil således bidrage til at bringe de 
unges perspektiv inden for institutionerne og gøre 
EU's politikker mere inkluderende for unge. Flytning 
fra ung til alderdom, en anden deltager, foreslår at 
have en EU-kommissær dedikeret til de ældre (se 
idé)
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Fostering af en fælles 
europæisk identitet og det 
offentlige rum
Inden for dette tema drøfter bidragyderne en fælles 
europæisk identitet på grundlag af fælles 
europæiske værdier for demokrati (se 
arrangementet)som diskuteret under andre temaer. 
De fremmer imidlertid også praktiske idéer til at 
fremme en sådan fælles europæisk identitet samt et 
fælles europæisk offentligt rum, herunder gennem 
mediernes bidrag. 

Temaet for sprog er det mest diskuterede. Et fælles 
sprog betragtes som en effektiv (og undertiden som 
den eneste) måde at skabe en stærk europæisk 
identitet på (se eksempel på idé). Esperanto 
fremføres ofte som et samlende sprog (se eksempel
på idé), også for at omgå splittelser mellem 
tilhængerne af hvert nationalt sprog. Selv om 
bidragyderne kan være uenige om, hvilket sprog der
bør foretrækkes for europæerne, er de alle enige 
om, at det er nødvendigt at fremme 
sprogundervisning for at opnå et fælles sprog (se 
eksempel på idé). Andre bidrag kræver, at princippet
om flersprogethed respekteres bedre (se eksempel 
på en idé), f.eks. ved at få en officiel EU-publikation 
oversat til alle EU-sprog (se   idé)  . 

Derudover er der idéer til oprettelse af et EU-
sportshold (se idéeksempel), der har 9. maj som en 
helligdag i alle medlemsstater (se idé), eller 
oprettelse af et EU-pas (se idé) for at fremme en 
europæisk ånd. 

En deltager foreslår også, at der etableres 
venskabsbyprogrammer mellem arbejdstagere, der 
skal gøre det muligt for europæere uden for 
skolealderen at opdage kulturen i et andet EU-land, 
f.eks. ved at deltage i et uddannelseskursus i 
udlandet (se idé). Fremtidige generationer er vigtige 
drivkræfter for en fælles EU-identitet, og mange 
deltagere understreger derfor betydningen af at 
uddanne unge til europæiske politiske spørgsmål 
(se idé), et tema, som også diskuteres indgående i 
kapitlet om uddannelse, kultur, ungdom og sport. 

Ud over sprog ses kulturprodukter også som noget, 
der kan binde europæerne sammen. En deltagers 
opfordring til at fremme udbredelsen af den 
kulturelle produktion inden for de europæiske 
grænser ved at etablere et rum for "fri bevægelighed
for information", dvs. begrænsning af ophavsret og 
licensbegrænsninger inden for EU (se   idé  ). 

En række bidrag under temaet europæisk identitet 
berører emnet medier og den måde, hvorpå de kan 
bidrage til at udbrede kendskabet til EU og skabe en
europæisk ånd (se eksempel på idé). Et 

tilbagevendende forslag, som har fået et relativt 
højere antal påtegninger, er oprettelsen af 
paneuropæiske medier eller netværk (se eksempel 
på idé) eller oprettelse af et enkelt offentligt tv-
spredningsforetagende i EU (se eksempel på   idé)  . 
Dette foreslås hovedsagelig for at øge kendskabet til
EU-spørgsmål blandt borgerne, f.eks. livestreaming 
af diskussioner og arrangementer, men også for at 
fremme en fælles EU-ånd, der fejrer europæiske 
værdier og europæiske kulturer, med 
dokumentarfilm om EU-landene. Nogle bidragydere 
efterlyser også en EU-tv- og radiokanal, der kan 
projicere sine værdier uden for EU's grænser (se 
eksempel på idé). 

Andre deltagere foreslår at uddanne journalister i 
EU-rapportering eller pålægge offentlige radio- og tv-
selskaber en forpligtelse til at afsætte en procentdel 
af sendetiden til EU-spørgsmål (se   idé)  

Beskyttelse og styrkelse af
demokratiet
En række idéer under dette tema vedrører 
beskyttelsen af demokratiet i EU med opfordringer til
en stærk indsats mod regeringer, der krænker 
demokratiske principper, navnlig med henvisning til 
Ungarn og Polen (se eksempel på et idea). Dette 
spørgsmål behandles mere detaljeret under emnet 
"Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed". 

Bidragyderne anerkender også den fare, som 
misinformation og falske nyheder kan udgøre for 
demokratier. Der er behov for en stærkere tilgang til 
at imødegå udbredelsen af vildledende oplysninger, 
herunder forslag om at oprette en mobil faktatjek-
app (se idé) eller et uafhængigt EU-institut for 
mediekendskabskontrol (se idé). En specifik EU-
forordning om indhold, der kan offentliggøres på 
sociale medier, slås også til lyd for af nogle 
bidragydere (se eksempel på idé). 

En række idéer og kommentarer diskuterer behovet 
for at regulere lobbyvirksomhed med krav om en 
adfærdskodeks for politikere eller oprettelse af et 
uafhængigt europæisk organ med midler til at 
bekæmpe korruption og lobbyernes uønskede 
indflydelse (se eksempel på   idé)  . En deltager 
opfordrer til et forbud mod brug af sponsorater under
formandskaberne for EU-Rådet, en praksis, 
hvorigennem regeringen i den EU-medlemsstat, der 
varetager formandskabet, modtager finansiel støtte 
til at vise mærkelogoer på officielt online eller fysisk 
materiale (se   idé)  . 

Der er også behov for generelle foranstaltninger til 
bekæmpelse af korruption, f.eks. i forbindelse med 
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udbud på lokalt plan (se eksempel på idé). En 
deltager foreslår, at der indføres en fælles database,
der kombinerer de nuværende forskellige EU-
rapporteringssystemer (se idé). Et andet tyder på, at
europæiske politikere og embedsmænd, der har 
vigtige stillinger — f.eks. medlemmer af Europa-
Parlamentet eller kommissærer — bør forbydes at 
eje lagre (se   idé  ). 

En deltager udtrykker bekymring over uønsket 
udenlandsk indflydelse på det europæiske demokrati
og kræver en screening af, hvor meget af EU's 
vigtige infrastruktur, der ejes af Kina, og anmoder 
EU om at privilegere Indien frem for Kina som en 
strategisk økonomisk partner i handelsaftaler (se 
idé). 

Et arrangement, der blevafholdt i Bruxelles, 
fremhævede byernes og lokalsamfundenes centrale 
rolle i styrkelsen af demokratiet og banebrydende 
sociale fremskridt. I en tid med stærk afbrydelse 
mellem det institutionelle centrum og periferien kan 
byernes og kommunernes rolle være nøglen til at 
opbygge borgernes tillid til demokratiske 
institutioner.

Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
Defleste af bidragene i den foregående periode 
konsoliderede tidligere noterede temaer. En ny 
række idéer blev imidlertid drøftet med henblik på 
at gøre de nationale regeringer og parlamenter 
mere involveret i EU's politikudformning og mere 
ansvarlige for EU's politikker og dermed nærme sig
temaet europæisk demokrati ud fra et nationalt 
perspektiv. Et af disse idéer omfattede bl.a. 
oprettelse af et minimum af møder om EU's 
politiske spørgsmål i de enkelte nationale 
parlamenter (se idé). En anden, der fokuserer på 
de nationale parlamenters rolle i ratificeringen af 
EU-traktaterne, introducerede idéen om fælles 
møder mellem Europa-Parlamentet eller dets 
specifikke udvalg og de nationale parlamenter, 
navnlig via videokonferencer (se idé).I 
overensstemmelse med resultaterne i den sidste 
rapport var det hyppigst diskuterede tema i de 
seneste bidrag den overordnede opfordring til at 
beskytte og styrke demokratiet i EU efterfulgt af 
behovet for institutionelle reformer (se eksempel på
idé ). Mange idéer drøftede forslag til reformer af 
det europæiske valgsystem (se eksempel på idé). 

Behovet for en indsats for at øge borgernes 
deltagelse og høringer blev også fremhævet (se 

eksempel på idé). Faktisk blev borgernes 
engagement lejlighedsvis drøftet i forbindelse med 
beskyttelsen af selve demokratiet, f.eks. af 
bidragydere, der opfordrede til oprettelse af en 
permanent digital onlineplatform for borgerhøringer
(se eksempel på idé). Oprettelsen af en unik 
medieplatform, der udsender europæisk indhold på
flere sprog, blev foreslået i overensstemmelse med
den betydning, som deltagerne på platformen 
tillægger journalistik og pressefrihed (se   idé)  .
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Figur 21 — Mindekort "Europæisk demokrati" del 1
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Figur 22 — Mindekort "Europæisk demokrati" del 2
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9. Migration
Sidenlanceringen af platformen har migrationsemnet
genereret i alt 2.700 bidrag, herunder 955 ideer, 
1.539 kommentarer og 206 arrangementer. De mest 
tilbagevendende bidrag under dette emne afslører 
tre generelle tendenser. På den ene side kræver en 
gruppe interaktioner større solidaritet og bedre 
integrationsprocedurer, mens på den andet i 
hånden, andre bidrag kræver mere handling for at 
kontrollere og reducere migrationen. En anden 
gruppe af deltagere vil gerne fremme international 
mobilitet, men kun mellem økonomisk udviklede 
demokratier. Tilstrømningen af ukrainske flygtninge 
er også blevet drøftet af deltagerne. Følgende 
temaer analyseres i overensstemmelse hermed: 

• Fælles EU-politik for migration 

• Humanistisk holdning til migration 

• Integration 

• Migration uden for EU som en trussel 

• Grænsekontrol 

• Håndtering af de grundlæggende årsager til 
migration

Eudluftning

Nylige begivenheder om migration fra eteuropæisk 
politisk perspektiv berørte EU's flygtningepolitik og 
pegede på behovet for at genoverveje flygtninge- og
asylpolitikkerne og behovet for en ramme for den 
fælles fordeling af migranter i hele EU. I forbindelse 
med et arrangement i De Kanariske Øers parlament 
drøftede deltagerne forhandlingerne om pagten om 
migration og asyl og opfordrede til bedre beskyttelse
af uledsagede migrantbørn (se arrangementet). 
Under et onlinearrangement, som en italiensk 
katolsk organisation var vært for, blev den 
kommende europæiske pagt om migration og asyl 
drøftet (se   arrangementet  ). 

En dansk debat fokuserede også på, om Europa 
skulle åbne eller lukke sine ydre grænser. Denne 
begivenhed skabte et betydeligt engagement med et
mangfoldigt publikum og rejste spørgsmål som f.eks.
konsekvenserne af eksternaliseringen af Europas 
grænse, oprettelsen af asylcentre i tredjelande og 
EU's samarbejde med lande som Tyrkiet og Libyen. 
(se begivenheden). 

En anden participatorisk begivenhed drøftede, om 
migration udgør en mulighed eller en trussel, der 
udnytter spørgsmål som regelmæssig versus 
irregulær migration og differentiering med hensyn til 
etnicitet og kultur, som det er tilfældet med ukrainske
flygtninge (se begivenheden). Disse spørgsmål blev 
også undersøgt under et arrangement i Litauen (se 
begivenheden). 

I forbindelse med integrationstemaet blev behovet 
for bedre integrationsinfrastrukturer og -programmer 
til bekæmpelse af racehad og diskrimination rejst 
under et arrangement i Frankrig (se   begivenheden)  . 

I forbindelse med krigen i Ukraine blev der afholdt 
en begivenhed for at drøfte den internationale 
solidaritet og EU's reaktion på krigen i Ukraine til 
dato med de deraf følgende migrationskonsekvenser
(se   begivenheden)  . 

En nylig begivenhed fandt også sted i Polen med 
deltagelse af unge ukrainere i debatter om 
europæisk integration, migration og fremtidige 
bekymringer (se   arrangementet)  
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Fælles EU-politik for 
migration
Mange afdem under dette emne kræver en fælles 
EU-migrationspolitik. Disse ledsages ofte af krav om
større respekt for menneskerettighederne og et 
effektivt omfordelingssystem. Behovet for at 
reformere Dublin-systemet nævnes også ofte. 

I henhold til undertemaet om lovlig migration kræver 
de, der går ind for strengere migrationspolitikker, en 
fælles EU-politik for selektiv migration med kvoter, 
strengere udvælgelses- og acceptprocedurer (se 
eksempel på idé). Der foreslås alternative tilgange til
lovlig migration, f.eks. et europæisk pointbaseret 
indvandringssystem, der undertiden anses for at 
være nødvendigt for at regulere 
migrationsstrømmene mere effektivt (se idé). 
Bidragyderne ønsker ligeledes at undersøge en 
model, der gør det muligt at flytte asylansøgere til 
centre i et partnerland med henblik på gennemgang 
af sager (se   begivenheden)  . 

Bidrag, der er mere åbne for migration, kræver 
ligeledes en fælles og mere effektiv tilgang, dog i 
højere grad i overensstemmelse med europæiske 
(sociale) værdier. F.eks. drøfter bidragene specifikt 
en enkelt og effektiv EU-asylprocedure (se idé) og 
peger også på behovet for at reformere 
Dublinforordningen for at forhindre en ulige fordeling
af asylansøgere og migranter (se eksempel på idé). 
Blandt disse bidrag foreslår nogle, at migranter bør 
tildeles et midlertidigt EU-pas for at få adgang til 
arbejds- og opholdsrettigheder (se eksempel på 
idé). En meget positiv idé under migrationsemnet 
opfordrer ligeledes til en mere konkret og mere 
retfærdig europæisk politik for økonomisk migration 
med lovlige adgangskanaler og en integrationspolitik
baseret på ligebehandling og fuld respekt for 
menneskerettighederne (se idé). 

Et bidrag fremmer idéen om at oprette en EU-
kommissær for asyl og migration, som bør handle i 
samarbejde med de andre institutioner for at føre 
tilsyn med et fælles EU-asylsystem (se   idé)  . 

Borgerne går også ind for en EU-politik for 
arbejdskraftmigration eller EU-rekrutteringsstrategier
for studerende og kvalificerede medarbejdere fra 
tredjelande. I den forbindelse fremhæver en 
bidragyder behovet for øgede kompetencer inden for
migration for EU, så den kan forvalte migration i 
overensstemmelse med Unionens principper og 
værdier (se   idé  ). En gruppe bidragydere fremmer 
idéen om at fremme en selektiv form for indvandring.
Sådanne deltagere ser normalt migration i et positivt
lys på grund af de økonomiske fordele, den skaber. 
De foreslår, at der fokuseres på bestemte lande for 
at tiltrække deres talenter (se idé) eller lette 

mobilitetskriterierne mellem økonomisk avancerede 
demokratier, både i Vesten og i Asien, navnlig inden 
for rammerne af frihandelsaftaler (se   idé)  .

Humanistisk holdning til 
migration
Bidragydere, der tilslutter sig et humanistisk syn på 
migration, går ind for en ændring af fortællingen om 
migranter, navnlig i lyset af deres bidrag som 
sundhedspersonale under pandemien (se 
begivenheden). 

Nogle bidrag taler for oprettelsen af humanitære 
korridorer eller en fuldt udbygget politik for åbne 
grænser, og de kritiserer den manglende solidaritet 
med migranter (se eksempel på idé). Blandt 
deltagerne, der deler disse idéer, betragtes 
initiativer, der tager sigte på at patruljere 
Middelhavet for at skubbe migranter tilbage, eller 
aftaler om at kontrollere migrantstrømmene, som 
f.eks. den mellem EU og Tyrkiet, generelt som en 
fiasko i EU's migrationssystem (se eksempel på   idé  ).

Bidragyderne opfordrer til, at 
menneskerettighederne respekteres med løsninger 
til bekæmpelse af ureguleret migration og en EU-
indvandringspolitik med lettere og mere tilgængelige
asylprocedurer i oprindelseslandene, lovlige og sikre
migrationsruter og en undertrykkelse af 
menneskehandel for at undgå, at flygtninge dør ved 
EU's grænser (se eksempel på   idé)  . 

Nogle bidragydere foreslår en retlig ramme for at 
standse den tvungne tilbagevenden af integrerede 
personer og familier til usikre oprindelseslande (se 
idé). Andre deltagere støtter en strategi om frivillig 
frem for tvungen tilbagesendelse på grundlag af, at 
førstnævnte, hvis den gennemføres i samråd med 
oprindelseslandene, har vist sig at være langt mere 
effektiv (se   idé  ). 

Nogle af disse bidrag omhandler også problemer 
med ulighed, der påvirker den eksisterende 
asylsøgningsproces. De fremhæver f.eks., at 
andelen af mandlige asylansøgere er betydeligt 
højere end andelen af kvindelige asylansøgere eller 
familier (se idé). Andre rapporterer om de 
vanskeligheder, som LGBTIQ-asylansøgere står 
over for, og opfordrer til større beskyttelse og bedre 
støtte til denne gruppe (se   idé)  

Integration
Mange forslag vedrører integration af migranter. 
Deltagerne erkender behovet for at skabe mere 
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effektive integrationsprogrammer, idet der lægges 
særlig vægt på sprogundervisning. En række 
deltagere drøfter og tilslutter sig en idé, der 
opfordrer EU til at udarbejde 
integrationsprogrammer, hvor der fremsættes 
forskellige synspunkter (se   idé)  . 

Blandt de idéer, der drøfter integration, opfordrer 
mange til en overvåget opfølgningsvej for migranter 
for at sikre fuld integration i EU's medlemsstater. En 
idé ser et stort potentiale i at anerkende og 
yderligere aktivere migranter og medlemmer af 
modtagende samfund som forandringsskabere (se 
idé). Betydningen af at inddrage migranter i lokale 
projekter og frivilligt arbejde fremmes ved flere 
lejligheder (se eksempel på idé). En respondent 
understreger betydningen af at anlægge en 
tværgående tilgang til integration med fokus på 
muligheden for at overføre politikker, der vedtages 
på lokalt plan, og en tilgang, der spænder fra 
institutioner til lokale sammenslutninger, hvor EU har
ansvaret for at tilvejebringe denne type rammer (se 
idé). Uddannelse betragtes som nøglen til 
integration, idet sprog og europæiske værdier spiller 
en central rolle. I den forbindelse mener 
bidragyderne, at der er behov for tilstrækkeligt 
finansierede programmer til at støtte integrationen af
migrantbørn i skolealderen i det offentlige 
uddannelsessystem (se   idé)  . Andre idéer fokuserer 
på videregående uddannelse som en vigtig 
løftestang for større integration. I den forbindelse går
en deltager ind for at forbedre unge flygtninges 
adgang til universitetsuddannelser (se idé). Et 
specifikt forslag behandler spørgsmålet om 
sprogbarrierer og fremmer idéen om at bruge 
kunstig intelligens til at overvinde sprogforskellen (se
idé). 

En vellykket integration af migranterne på det lokale 
arbejdsmarked anses for at være til gavn for den 
europæiske økonomi. Dette gælder især i 
situationen efter pandemien, hvilket blev fremhævet 
under et todages arrangement arrangeret af 
Kommissionen og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg i Bruxelles (se arrangementet). En af
deltagerne fremhæver især de gavnlige resultater af 
indvandring til økonomisk deprimerede områder (se 
eksempel på   idé)  . Der er opfordringer til 
oplysningskampagner og programmer til 
bevidstgørelse af EU-borgerne for at bekæmpe 
racisme og bevæge sig i retning af et mere samfund.
En bidragyder opfordrer til større mangfoldighed 
blandt de medarbejdere, der arbejder i politiske 
organer og offentlige tjenester i forbindelse med 
migration (se   idé  ). I forbindelse med udtalelserne om
racisme og udelukkelse på arbejdsmarkedet er der 
behov for lige og retfærdig behandling af 
tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold (se idé). 
Med hensyn til forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet peger en deltager på 

nødvendigheden af (census) data om migranters 
etniske baggrund for effektivt at informere 
politikudformningen (se   idé  ). 

Nogle deltagere beklager de begrænsede 
rettigheder for fastboende personer i EU. De 
bemærker, at Unionen ikke giver sine fastboende 
fastboende stemmeret og kræver, at 
stemmerettighederne er baseret på bopæl (se   idé)  . 

Dette spørgsmål anses af nogle bidragydere for at 
være særligt presserende, når det kommer til 
britiske statsborgere, der havde boet i EU før brexit. 
En idé, der giver anledning til en kontroversiel debat,
er indførelsen af en hurtig procedure for at få EU-
dækkende rettigheder for britiske borgere, der havde
boet i EU før brexit (se   idé)  .

Migration uden for EU som
en trussel
På trods af den modstand, som nogle bidragydere til
migration har givet udtryk for, er idéer, der åbent 
definerer migration som en trussel mod europæisk 
civilisation eller politisk stabilitet, relativt mindre 
positive end idéer vedrørende integration og respekt
for menneskerettighederne. Når det er præciseret, 
fremføres bekymringer vedrørende den europæiske 
civilisation og politisk stabilitet og støttes i høj grad 
af deltagerne (se eksempel på stærkt godkendt   idé)  .

Et arrangement i Ungarn drøftede nogle 
grundlæggende juridiske spørgsmål vedrørende 
migration. Blandt de spørgsmål, som denne 
begivenhed foregav at besvare, var der også "et 
samfunds ret til at bevare sin egen nationale kultur, 
identitet og livsstil" over for massemigration (se 
begivenheden). 

Kommentatorer til denne type bidrag er udtalt i deres
ideer og bidrag til emnet migration. Et tema, der 
observeres, er følelsen af, at migration fra lande 
uden for EU er en trussel mod EU's civilisation, 
identitet, værdier og kultur (se eksempel på idé). 
Disse bidragydere opfordrer til foranstaltninger til at 
begrænse migration uden for EU, en strengere 
repatrieringspolitik og strategier, der hindrer 
migrantmobilitet, såsom strengere grænsekontrol 
(se eksempel på   idé  ). 

Flere deltagere advarer mod brugen af ulovlig 
migration som et (politisk) våben, navnlig med 
henvisning til den store tilstrømning af migranter fra 
Hviderusland til de litauiske og polske grænser (se 
eksempel på idé). Med hensyn til migrantkrisen ved 
grænsen til Hviderusland er bidragydernes 
synspunkter forskellige.
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Grænsekontrol
Et relativt stort antal ideer støtter en hård holdning til
indvandring. Deltagere, der går ind for denne linje, 
er imod legalisering af ulovlige indvandrere og 
opfordrer til en yderligere styrkelse af de europæiske
grænsekontrolmyndigheder såsom Frontex. Nogle af
dem går imidlertid ind for en national snarere end en
europæisk tilgang til indvandringskontrol, idetde 
frygter, at EU vil være for permissivt over for 
asylansøgere. 

Generelt er der støtte til en mere organiseret og 
koordineret indsats med hensyn til grænsekontrol 
med krav om mere omfattende grænsekontrol, 
herunder push-back-myndighed (se eksempel på 
idé), større støtte til Frontex med en bedre definition 
af dets funktioner (se idé) og en juridisk bindende 
tilgang til eftersøgnings- og redningsindsatsen i 
Middelhavsområdet (se idé). Frontex' rolle og 
søpatruljeringsinitiativer drøftes imidlertid ofte på 
platformen, hvor andre deltagere anmoder om større
kontrol med deres funktion for at sikre, at 
menneskerettighederne respekteres (se idé). En 
mere godkendt idé kræver hurtig udvisning fra EU 
for de migranter, der begår en alvorlig forbrydelse 
(se eksempel på idé). En lignende idé, der anmoder 
om tilbagesendelse af irregulære migranter, skaber 
en debat mellem bidragyderne til fordel for 
øjeblikkelige hjemsendelser og dem, der er imod (se
idé). En respondent foreslår at afbryde den 
udenlandske bistand til lande, der ikke accepterer at 
hjemsende deres statsborgere (se   idé  ). 

Andre bidrag kræver mere solidaritet og respekt for 
menneskerettighederne. De idéer, der drøftes her, er
f.eks. et centraliseret EU-distributionssystem baseret
på solidaritet, finansiering til forbedring af 
grænsemodtagelsesinfrastrukturer (boliger og 
fødevarer) eller et overnationalt agentur, der 
forvalter europæiske flygtningelejre, som forvaltes i 
fællesskab af forskellige lande og finansieres af EU-
midler (se eksempel på   idé  ). 

Den nylige debat om udvidelsen af EU-
finansieringen til at finansiere opbygningen af 
nationale barrierer mod migranter afspejles delvist i 
nogle bidrag, der kræver øget finansiel støtte fra EU 
til medlemsstaterne for at styrke den fysiske 
grænsebeskyttelse (se   idé  ). 

Når deltagerne imidlertid opfordrer til øget finansiel 
støtte fra EU til at tackle migration ved grænserne, 
går de ikke altid ind for at opbygge nye barrierer. 
Nogle af dem anerkender den centrale rolle, som de 
lokale og regionale myndigheder, der opererer ved 
de nationale grænser, spiller, og de ønsker øget 
finansiering af projekter vedrørende modtagelse og 
integration af migranter (se eksempel på   idé)  . 

I et arrangement med titlen "Styrkere grænser, 
stærkere Europa", som fandt sted i Budapest, gik 
deltagerne ind for en mere pragmatisk og strengere 
grænsepolitik (se   arrangementet)  .

Håndtering af de 
grundlæggende årsager til 
migration
Et mindre afsnit af idéer går dybere ind i 
migrationsspørgsmålet og mener, at det sammen 
med politiske foranstaltninger til forvaltning af 
migration i EU er nødvendigt at træffe 
foranstaltninger til at tackle de grundlæggende 
årsager til migration andre steder. Samarbejdet 
mellem europæiske lande og tredjelande, navnlig de
afrikanske lande, anses for at være afgørende for at 
tackle de grundlæggende årsager til migration (se 
eksempel på idé). I lyset af Europas fremtid 
fremhæver bidragyderne behovet for at tage fat på 
de grundlæggende årsager til migration for at tackle 
de migrationsproblemer, som EU står over for i 
øjeblikket. Den rolle, som internationale 
partnerskaber, herunder aftaler med tredjelande, 
spiller i forvaltningen af indvandringsstrømmene, var
genstand for en begivenhed i Portugal (se 
begivenheden). 

Forslag i denne henseende spænder fra etablering 
af lige handelsforbindelser, investering i flere 
udviklingsbistandsplaner og akademisk uddannelse 
og faglig udvikling af mennesker, der bor i 
tredjelande (se idé). En fælles bekymring er, at 
udviklingsbistanden misbruges af modtagerlandene, 
hvilket gør den ineffektiv. I den forbindelse foreslog 
en deltager at forbedre sporbarheden af midlerne og
dermed overvåge deres anvendelse ved at anvende 
blockchain-teknologier og intelligente certifikater (se 
idé). 

En særlig gruppe af bidrag tager EU til opgave på 
grundlag af, at det har spillet en rolle i den regionale 
destabilisering, f.eks. gennem subsidieret 
landbrugseksport til udviklingslandene (se idé). For 
også at imødegå de økonomiske uligheder mellem 
udviklede lande og udviklingslande går nogle 
deltagere ind for fremme af bæredygtigt, klimasikret 
landbrug i tredjelande (se idé). Dette vil også 
bidrage til at modvirke "klimamigration" (se 
eksempel på idé og begivenhed). Fænomenet 
"klimamigration" behandles i vid udstrækning af 
deltagerne, som ønsker større offentlig fokus på 
dette spørgsmål og anerkendelse af klimaflygtninges
status i folkeretten (se idé). 
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Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
Bidrag om emnet migration i den seneste periode 
styrkede tidligere observerede temaer og 
undertemaer. 

Talrige forslag opfordrede til forbedringer af de 
eksisterende migrations- og asylsystemer. I den 
forbindelse betragtes en fælles europæisk ramme 
for behandling af asylansøgninger som nøgle (se 
idé), herunder en reform af Dublinsystemet (se 
eksempel på en   idé  ). 

Et par ideer foreslog at forbinde hver nytilkommen 
med en "referent", som allerede er bosat i 
ankomstlandet (se eksempel på en idé). Andre 
deltagere fremhævede betydningen af lovlige 
migrationsruter for at lette integrationsprocesserne 
(se idéen) og slog til lyd for at muliggøre 
arbejdsvisum (se idé) eller skabe sikrere 
migrationsveje for at begrænse antallet af migranter 
på ruten til Europa, navnlig dem, der befinder sig på 
havet (se eksempel på en   idé)  . 

Nylige indlæg om migration er stort set polariseret, 
som tidligere bemærket. På den ene side ser nogle 
deltagere migration som en ressource for samfundet
(se eksempel på en   idé)  . På den anden side er 
nogle deltagere imod yderligere migration, da 
mange migranter opfattes som manglende 
integration (se idé). For at lette og fremme 
integrationen opfordrede en deltager til at mindske 
bureaukratiet for at mindske hindringerne for 
indvandrere, der søger beskæftigelse (se idé). Der 
blev også slået til lyd for en mere positiv 
kommunikation om indvandring for at lette 
integrationen fra værtslandets side (se   idé  ).
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Figur 23 — Mindmap "Migration" emne del 1

Migration

Fælles EU-politik for 
migration 

Fastlægge en fælles EU-politik for selektiv migration: kvoter og strengere udvælgelsesprocedurer 
Reform af Dublinkonventionen for en mere ligelig fordeling af asylansøgere og migranter
Efterlyser et migrationssystem, der respekterer menneskerettighederne i overensstemmelse med EU's værdier
EU's øgede kompetencer på migrationsområdet
Udvikling af EU's politik for arbejdskraftmigration
Opfordring til strengere acceptprocedurer for lovlig migration
Etablere en fælles EU-indvandringspolitik med et centraliseret ansøgningsorgan og -procedure
Etablere et partnerskabssystem, der gør det muligt for migranter at ansøge om asyl i deres oprindelsesland
Tillade en selektiv form for indvandring, der kun er rettet mod uddannede migranter, og fremme mobiliteten mellem 

økonomisk avancerede demokratier
Oprettelse af en EU-kommissær for asyl og integration

Humanistisk 
holdning til 
migration

Lettere og mere tilgængelige asylprocedurer i 
oprindelseslandene og oprettelse af humanitære 
korridorer

Bekæmpe ulovlig migration, slå ned på menneskehandel 
og smuglere

Skabe lovlige og sikre migrationsruter og -kanaler for at 
undgå dødsfald

Etablere en retlig ramme for at standse udvisningen af 
integrerede personer til usikre oprindelseslande

Fremme frivillig hjemsendelse gennem partnerskaber 
med oprindelseslandene frem for tvangsmæssig 
tilbagesendelse

Integration

Mindske bureaukratiske procedurer for indvandrere
Skabe integrationsprogrammer på EU-plan i deres jobsøgning
Sensibilisering af EU-borgere: investere i inklusionsrelateret 

uddannelse 
Etablere et opfølgningsforløb for migranter og asylansøgere
Etablere et uddannelsessystem til støtte for inklusion af 

migrantbørn i skolealderen og prioritere undervisning i 
sprog og værdier

Bekæmpelse af forskelsbehandling og behandling af migranter 
og tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold på en lige og 
retfærdig måde, f.eks. på arbejdsmarkedet

Bedre adgang til frivilligt arbejde for migranter
Øge mangfoldigheden af personale i migrationstjenester og 

politiske organer
Støtte britiske borgere, der bor i EU længe før brexit, for at 

opnå rettigheder i hele EU gennem en hasteprocedure
Give stemmeret til fastboende personer i EU
Fremme muligheden for at overføre politikker og god praksis 

vedrørende integration mellem EU-landene
Forbind hver nytilkomne med en "referent" indvandrer, der 

allerede er bosat



Figur 24 — Mindmap "Migration" emne del 2

Migration 
uden for EU 
som en 
trussel

Begrænsning af migration fra lande uden for EU 
Træffe foranstaltninger til at regulere migration 

fra lande uden for EU 
EU skal udvikle en mere defensiv holdning mod 

brug af ulovlig migration som politisk våben 

Migration

Grænsekontr
ol

Mere omfattende grænsekontrol, der giver pushback-myndighed
Prioritere respekt for menneskerettighederne i forvaltningen af migrationsstrømme
Finansiering af grænsemodtagelsesinfrastruktur (boliger og fødevarer)
Koordinere eftersøgnings- og redningsindsatsen i Middelhavet
Oprette et overnationalt agentur, der forvalter europæiske flygtningelejre
Sikre et centraliseret EU-distributionssystem for asylansøgere baseret på solidaritet
Øget finansiel støtte til medlemsstaterne for at styrke den fysiske grænsebeskyttelse eller 

finansiere grænsemodtagelsesprojekter
Foranstaltninger til omgående at udvise migranter, der begår en forbrydelse og/eller 

irregulære migranter

Håndtering af 
de 
grundlæggen
de årsager til 
migration

Fremme særlige aftaler og partnerskaber med oprindelseslande
Bekæmpe klimaændringerne i oprindelseslandene for at bekæmpe klimamigration og 

anerkende klimaflygtninges status
Etablering af lige handelsforbindelser
Investere i flere udviklingsbistandsplaner
Ophøre med europæisk militær engagement i udviklingslandene og standse 

destabiliserende praksis såsom subsidieret landbrugseksport



10. Uddannelse,
kultur, ungdom

og sport
Idéer, der offentliggøres under emnet Uddannelse, 
kultur, ungdom og sport, dækker en række 
forskellige temaer på grund af dens multitematiske 
karakter. Som andre steder på platformen er 
opfordringen til at fremme en fælles EU-identitet en 
tilbagevendende underliggende følelse for temaer, 
der er identificeret i dette emne, med bidrag, der 
bl.a. vedrører udvekslinger, eksponering for 
forskellige kulturer og mobilitet. Dette emne har 
genereret en samlet mængde på 4.976 bidrag, 
bestående af 2.063 ideer, 1.757 kommentarer og 
1.156 begivenheder. De forskellige ideer kan 
grupperes i følgende temaer: 

• Fremme en fælles EU-identitet 

• Mobilitet inden for EU 

• Fremtidssikret uddannelse 

• Arbejdsusikkerhed og arbejdsløshed blandt 
unge 

• Europæisk kulturarv 

• Adgang til uddannelse og kultur 

• Kreative og akademiske fagfolk

• Inclusivitet inden for sport

Begivenheder 
I den forløbne periode blev der drøftet en række 
emner, f.eks. adgang til videregående uddannelse, 
mobilitet og harmonisering af uddannelsessystemer 
og -titler. Som et eksempel blev der afholdt en 
deltagelsesbaseret workshop med 30 unge 
deltagere i en landby i Frankrig med det formål at 
drøfte, hvordan unges mobilitet i landdistrikterne kan
forbedres (se arrangementet). 

I Polen, som er et af de lande, der registrerede det 
højeste antal arrangementer for dette emne, 
drøftede deltagerne også unge migranters rolle fra 
Ukraine, herunder måder at fremme deres 
integration på (se   arrangementet)  . I dette tilfælde, 
som tog form af en debat, drøftede deltagerne især 
løsninger til at hjælpe børn, der ikke kendte sproget, 
til hurtigt at tilpasse sig den nye situation. 

I Spanien, et andet land med et stort antal 
arrangementer i forbindelse med dette emne, 
vedrørte de drøftede emner navnlig unges 
muligheder og beskæftigelsesudsigter. I et tilfælde i 
Navarra-regionen var den generelle følelse blandt 
de unge deltagere i arrangementet ganske 
pessimistisk, idet de fleste af dem klagede over 
manglende muligheder for at frigøre sig selv og 
opfordrede til forbedret skoletransport, øget adgang 
til stipendier og større bistand til at ansøge om 
mobilitetsprogrammer (se   begivenheden)  .

Fremme en fælles EU-
identitet
Når det kommer til emnet europæisk identitet, er et 
af de mest diskuterede emner sprogindlæring. 

Under begrebet sprogundervisning som et middel til 
at fremme interkulturel udveksling, og hvordan den 
bidrager til en fælles EU-identitet, understreger flere 
bidrag behovet for at overvinde ensproget skolegang
og opfordrer til anerkendelse af Europas heterogene
og flersprogede karakter som en ressource (se 
eksempel på en idé). På samme måde undersøgte 
en paneldiskussion i Berlin Europas flersprogethed 
og måder at anerkende og fremme mangfoldighed 
på flere sprog (se arrangementet). En anden 
deltager, der går ind for flersprogethed, opfordrer til 
større støtte til undervisning i mindretalssprog i 
skolen (se idé). En bidragyder foreslår, at der 
indføres EU-finansierede rejsekuponer til 
sprogudvekslinger (se   idé)  . 
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Indførelsen af et fælles europæisk sprog ses som 
noget, der kan fremme den europæiske integration 
ifølge mange deltagere (se eksempel på idé). Dette 
diskuteres også bredt under emnet Andre idéer (se 
eksempel på   idé  ). Diskussionen omhandler de 
forskellige fordele og ulemper ved et sådant fælles 
europæisk sprog og de forskellige mulige sprog, 
herunder esperanto (se   idé   og   idé,   begge stærkt 
støttet), latin (se eksempel på idé) eller engelsk (se 
eksempel på   idé)  . En samtale om især esperanto 
har givet anledning til en vis interesse online, hvilket 
afspejler dynamikken i debatten omkring ét neutralt 
sprog for alle EU-lande (se   arrangementet)  . 

En anden idé blandt de mest godkendte idéer 
vedrører oprettelsen af et europæisk offentligt radio- 
og tv-selskab (se idé). Flere idéer vedrører 
etablering af flere EU-medieportaler (TV, radio og 
sociale medier) for bedre at inddrage de europæiske
borgere, når det gælder EU-spørgsmål og -
spørgsmål, med det endelige mål at styrke den 
europæiske identitet og de europæiske 
kerneværdier (se eksempel på idé). Fremme af 
udbredelsen af europæiske medieproduktioner, 
f.eks. ved at etablere et fælles EU-mediemarked, 
fremmes også som en idé af mange deltagere (se 
eksempel på idé). En idé er oprettelsen af en 
specifik EU-medieplatform, der er skræddersyet til 
sprogindlæring (se idé). 

Et undertema af idéer vedrører uddannelse, hvor 
bidragyderne foreslår indførelse af et obligatorisk 
kursus om EU's historie og institutioner i alle 
europæiske gymnasier som et redskab for yngre 
generationer til at opbygge interesse og en følelse af
ejerskab i forhold til EU og dermed styrke EU's 
identitetsopbygningsproces (se eksempel på idé). 
Europæisk historiekundskab ses også af en anden 
deltager, der foreslår at iværksætte en europæisk 
undersøgelse for at måle unges historiske 
bevidsthed (se idé), mens en anden fremmer idéen 
om at skabe en officiel europæisk historie lærebog 
(se   idé  ). 

Mange deltagere anser eksistensen af 
skolearrangementer i forbindelse med EU for at 
være afgørende (se eksempel på idé), og en af dem 
foreslår, at der oprettes en lærer med ansvar for 
koordinering af EU-relaterede arrangementer og 
programmer (se idé). Mange idéer vedrørende 
fremme af en fælles EU-identitet tyder på forskellige 
former for udveksling eller venskabsbytte mellem 
skoler i forskellige medlemsstater for at fremme 
venskab på tværs af medlemsstaternes grænser (se
idé). En idé foreslår at fremme studiet af europæisk 
historie i skolernes læseplaner, herunder de enkelte 
europæiske landes historie (se   idé  ). 

Sportens undertema i forbindelse med fremme af en
fælles EU-identitet drøfter afholdelsen af mere 
tværnationale, intereuropæiske sportsbegivenheder 

(se eksempel på en idé) og muligheden for at 
oprette et europæisk sportshold, der kan konkurrere 
i internationale arrangementer (se eksempel på   idé)  .
Desuden er betydningen af fælles EU-symboler 
blevet fremhævet i forhold til at skabe en fælles EU-
identitet med bl.a. en idé om at indarbejde EU-flag 
på sportsudstyr og -uniformer for idrætsudøvere fra 
EU's medlemsstater (se   idé)  . 

En anden idé, som er mere positiv og også bredt 
nævnt i andre emner, går ind for, at der den 9. maj 
etableres en europæisk helligdag for at fremme en 
fælles europæisk ånd (se eksempel på idé). 

Fremme af europæisk kultur, f.eks. musik på 
forskellige europæiske sprog, nævnes af en 
deltager, der ønsker, at radioer skal streame mindst 
20 % ikke-engelsk musik (se   idé  ). 

Fødevarer ses også som en måde at bygge bro 
mellem europæiske lande og kulturer (se idé), 
hvilket får en deltager til at foreslå oprettelsen af en 
EU-finansieret europæisk opskriftsapp (se   idé  ).

Mobilitet inden for EU
Emnet mobilitet inden for EU genererer et relativt 
stort antal bidrag. 

Disse fremmer enten idéer til forbedring af de 
eksisterende mobilitetsprogrammer eller fremsætter 
nye oprindelige forslag. 

Nogle deltagere foreslår, at der oprettes en EU-ledet
onlineportal for ansøgning om videregående 
uddannelser i EU. Denne portal kan også give 
studerende mulighed for samtidig at ansøge om 
forskellige programmer inden for Den Europæiske 
Union (se eksempel på   idé  )  . 

Et andet undertema, som flere bidragydere har rejst,
vedrører udvidelsen af Erasmus-programmet til at 
omfatte unge, der ikke er på universitetet, f.eks. ved 
at udvide det til at omfatte gymnasieelever, herunder
studerende på erhvervsuddannelser. Dette vil give 
dem, der ikke har gået på de videregående 
uddannelser, mulighed for at bo i udlandet, udveksle
god praksis, lære nye sprog og kulturer og udvide 
deres færdigheder generelt (se eksempel på   idé  )  . 

Desuden har deltagerne understreget behovet for at 
gøre Erasmus-programmet mere inklusivt for 
studerende med lav indkomst. En idé er at forbedre 
tilpasningen af Erasmus-stipendier til 
leveomkostningerne i de enkelte lande (se idé). I 
denne forbindelse foreslår en deltager, at 
universitetet i bestemmelseslandet overdrages 
opgaven med at tildele Erasmus-stipendier, således 
at ansøgerne kan ansøge direkte til deres foretrukne
destinationsuniversitet i stedet for at ansøge via 
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deres hjemmeuniversitet (se   idé  ). Ønsket om at 
forbedre programmets nuværende form fremhæver 
bevidstheden om betydningen af 
uddannelsesprogrammer for mobilitet. Dette fremgår
også af, at der er forskellige begivenheder i 
forbindelse med dette emne, og som er knyttet til de 
to ovennævnte idéer (se   begivenheden  )  . 

En deltager opfordrer til, at britiske studerende 
reintegreres inden for Erasmus±programmet (se 
idé). 

Generelt dukker idéer om Erasmus-programmets 
tilgængelighed og inklusion ofte op igen. Som et 
eksempel foreslås det i de seneste bidrag, at 
Erasmus-programmet udvides til at omfatte andre 
uddannelseskategorier, f.eks. landbrug og andet 
håndværk (se   idé  )  .

Et andet fokusområde er "DiscoverEU"-initiativet. 
Nogle deltagere foreslår, at DiscoverEU-initiativet 
udvides til at omfatte alle unge europæere fra 18 år 
(se eksempel på   idé  ). 

Endelig drejer en idé om akademisk mobilitet sig om
ratificeringen af Lissabontraktaten om anerkendelse 
af Lissabontraktaten med henblik på at lette den 
faglige og akademiske mobilitet i Grækenland (se 
idé). 

En unik idé om mobilitet, eventuelt fra lande uden for
EU, vedrører oprettelsen af en europæisk 
stipendiumsordning for studerende, der retsforfølges
i deres eget land for at beskytte den akademiske 
frihed (se   idé  ).

Fremtidssikret uddannelse
Mange idéer giver udtryk for behovet for at 
genoverveje uddannelse i den nuværende 
digitaliserede tidsalder, navnlig efter covid-19-
pandemien ændrede undervisningspraksis i skoler 
og universiteter. Ifølge mange bidragydere er 
nytænkning af uddannelse i den digitale tidsalder en 
forudsætning for Europas fremtidige globale 
konkurrenceevne og modernisering (se eksempel på
idé). 

For at lette adgangen til kurser foreslår deltagerne 
digitale legitimationsoplysninger og 
forskningsmaterialer samt oprettelse af et fælles 
register over alle akademiske ressourcer eller en 
fælles europæisk digital platform, der er åben for alle
akkrediterede videregående 
uddannelsesinstitutioner i EU (se idé). Denne 
indkaldelse går hånd i hånd med behovet for at 
fremme IKT i skoler og universiteter, også ved at 
støtte skoler til køb af hardware (se eksempel på 
idé). 

I forbindelse med spørgsmålet om passende udstyr 
og rum til uddannelse er et forslag, som platformens 
brugere i høj grad har støttet, et forslag om en 
europæisk uddannelsesplan. Det vil være "en 
europæisk strategi med fokus på at støtte direkte 
investeringer i uddannelsesinfrastruktur og forbedre 
tilgængeligheden, konnektiviteten og kvaliteten af 
uddannelse og livslang læring" (se idé). En anden 
meget positiv idé foreslår at indføre retten til livslang 
læring og erhvervsuddannelse (se   idé)  . 

Fremme af bløde færdigheder og især kunstneriske 
aktiviteter ses ofte af bidragyderne som et andet 
vigtigt skridt i retning af at udvikle EU-studerendes 
kritiske tænkning og styrke deres globale værdier, 
især i en ung alder (se eksempel på   idé)  . 

Gennemførelsen af inkluderende 
uddannelsesmetoder og mere generelt fremme af 
mangfoldighed i uddannelserne betragtes som et 
vigtigt mål for fremtidens uddannelse i EU (se   idé)  . 
Dette afspejler også ideer om nødvendigheden af at 
bekæmpe kvindedrab (se idé) og antisemitisme 
gennem uddannelse (se   idé)  . 

Et undertema af idéer omhandler behovet for at 
reformere uddannelsespraksis for at producere 
voksne, der er i stand til at være aktive borgere i EU.
Ud over udvekslinger og uddannelse i EU, som 
nævnt ovenfor, omfatter dette undertema idéer, der 
drøfter behovet for at fremme unge studerendes 
aktive sociale deltagelse i skolerne (se idé) eller 
indgyde tværkulturelle færdigheder med f.eks. flere 
fremmedsprogsindlæringsmetoder (se idé). En 
beslægtet idé, nemlig sprogmangfoldigheden og den
rolle, som deres medieeksponering kan have med 
hensyn til at lette indlæringen og skabelsen af en 
fælles europæisk identitet, blev undersøgt under en 
række arrangementer (se eksempel på en 
begivenhed). En gruppe bidragydere har gjort 
opmærksom på behovet for at genoverveje det 
nuværende uddannelsessystem for at forberede de 
unge på fremtidens verden. Bidragyderne opfordrer 
til uddannelse i økonomi og finansiering (se   idé)   og 
klimaændringer (se eksempel på idé), herunder 
oprettelse af et europæisk klimakorps (se idé). 
Desuden efterlyser de mekanismer til forbedring af 
de unges STEM-færdigheder (videnskab, teknologi, 
ingeniørvidenskab og matematik), f.eks. gennem et 
EU-dækkende STEM-program for grundlæggende 
færdigheder (se idé). Hertil kommer, at 
bidragyderne, som nævnt i emnet digital omstilling, 
opfordrer til, at unge uddannes i digital trivsel (se 
eksempel på en idé). Spørgsmålet om digital 
velfærd kan også falde ind under 
anvendelsesområdet for den mere generelle 
opfordring til øget støtte til mental sundhed i 
skolerne (se idé). I idéen om fremtidssikret 
uddannelse udtænkt af nogle deltagere er skolernes 
læseplaner fleksible (se idé), og skolerne støtter 
elevforeninger og aktiviteter, der uddanner eleverne 

© Kantar Public 2022 91

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&amp;order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098


til at være selvstændige voksne (se   idé)  . I den 
forbindelse kan forslaget om at øge civilsamfundets 
organisationers indflydelse i skolerne gå hånd i hånd
med dette mere "deltagende" skolekoncept (se idé). 
I overensstemmelse med dette synspunkt er idéen 
om at fremme sportspraksis og øge idrætsklasserne 
i skolen (se idé). Lærernes evalueringer, der er 
ideelt koordineret af Den Europæiske Union, slås 
også til lyd for af andre deltagere (se   idé  ). 

En række idéer drøfter også tilpasningen af 
(erhvervs)uddannelse til arbejdslivet (se eksempel 
på idé) og behovet for at fremme 
iværksætterfærdigheder inden for uddannelse (se 
idé). Nogle idéer tilføjet på platformen fokuserer på 
uddannelse i innovation og iværksætteri (se 
eksempel på idé) og om behovet for en bedre 
anerkendelse af uformel læring (se eksempel på 
idé). I den forbindelse indebærer et andet forslag, at 
der indføres en obligatorisk faglig orientering for at 
vurdere elevernes talenter og interesser tidligt i 
deres skoleforløb (se idé). 

Et andet tema, der er opstået efter udbredelsen af 
onlineundervisning under pandemien, er 
spørgsmålet om hjemmeundervisning. En deltager 
opfordrer til, at hjemmeundervisning anerkendes i 
alle EU-lande (se idé). 

Idéen om at etablere en standardafslutningsprøve, 
der er fælles for alle EU-lande, foreslås af en 
deltager (se   idé  ).

Usikre ansættelsesforhold 
og arbejdsløshed blandt 
unge
Ungdomsbeskæftigelse er et tilbagevendende emne
på platformen, også fordi dette hænger nøje 
sammen med uddannelse og erhvervsuddannelse. 
Mange idéer om uddannelsesprogrammer fokuserer 
også på beskæftigelsesegnethed og overgang til 
arbejdsmarkedet (se eksempel på   idé  ). Når det 
drejer sig om unge, betragtes spørgsmålet om 
arbejdsløshed og unge "ikke i beskæftigelse eller 
under uddannelse" (NEET'er) også som 
nøglespørgsmål af deltagerne, og nogle idéer i 
denne forbindelse er meget positive (se eksempel 
på idé). Spørgsmålet om usikre ansættelsesforhold 
blandt unge drøftes af flere deltagere, der opfordrer 
til støtte til unge under usikre arbejdsvilkår gennem 
kvalitetsjob, rimelig aflønning og adgang til social 
beskyttelse (se idé og idé). I forbindelse med usikre 
ansættelsesforhold anmoder en respondent EU om 
at afskaffe ulønnede praktikophold (se idé). Andre 
foreslår at udvide visse garantier og former for 
beskæftigelsesstøtte til unge (se idéen) eller endda 

gennemførelsen af kvalitetsstandarder, der vil være 
bindende for alle job, der skabes i henhold til EU's 
og de nationale genopretningsplaner (se   idé)  . 

Et arrangement i Litauen fokuserede på de mange 
udfordringer, som unge står over for i perioden efter 
pandemien, herunder arbejdsløshed. Arrangementet
drøftede, om Det Europæiske Råds strategiske 
dagsorden 2019-2024 fuldt ud tager hensyn til 
unges specifikke problemer (se   arrangementet  ).

Europæisk arv
En forholdsvis mindre kategori af bidrag er dem, der 
kræver beskyttelse og fejring af europæisk kultur og 
kulturarv, f.eks. ved at indføre en EU-kommissær for 
kultur (se idé) og generelt flere investeringer i 
bevarelse af den fælles EU-kulturarv. Der er også 
behov for at bevare de traditioner, som især 
mindretalsgrupper har givet udtryk for (se 
begivenheden) og den religiøse kulturarv (se   idé)  . 

På et mere generelt plan er det blevet foreslået at 
oprette et virtuelt bibliotek i tilknytning til 
bibliotekerne i forskellige EU-medlemsstater med 
det formål at gøre sjældne bøger og kunstværker 
mere tilgængelige for alle EU-borgere (se   idé)  .

Adgang til uddannelse og 
kultur
Temaet for adgang til uddannelse er ofte nævnt. 
Dette omfatter forskellige former for ulighed i adgang
samt forskellige uddannelsesniveauer med særligt 
fokus på videregående uddannelse. Selv om ideerne
vedrørende dette emne er relativt mindre diskuteret, 
er et forslag om at gøre adgang til uddannelse gratis
for alle blevet positivt modtaget af nogle deltagere 
(se   idé  ). 

En overgang, som deltagerne anser for at være 
nøglen, er overgangen mellem sekundær- og 
tertiæruddannelse. I den forbindelse er der flere 
indkaldelser fra deltagerne til at støtte de studerende
i denne afgørende overgang (se eksempel på idé), 
også gennem forbedrede 
universitetsorienteringsprogrammer (se idé). Nogle 
kategorier er særligt dårligt stillede, når det drejer sig
om adgang til videregående uddannelse. I den 
forbindelse opfordres der til at støtte etniske 
minoriteter og handicappede i at få adgang til 
tertiære studier (se idé). Andre deltagere er klar 
over, at andre hindringer for uddannelse kan være af
geografisk eller økonomisk karakter. For at 
overvinde disse hindringer kræver flere deltagere 
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større uddannelsesressourcer i landdistrikterne (se 
eksempel på idé), og nogle foreslår at indføre 
forskellige former for EU-finansierede 
velfærdsydelser for at sikre elevernes økonomiske 
autonomi (se eksempel på   idé)  . 

Uligheder i adgang påvirker ikke kun videregående 
uddannelse, men også kulturelle faciliteter og 
museer. En deltagers opfordring til at lette 
handicappedes adgang til museer (se idé). Dette var
også emnet for We All Need Theatre-kampagnen (se
begivenheden), der specifikt var dedikeret til adgang
til teatre for personer med handicap. Et andet forslag
vedrører indførelse af et EU-museumskort for at 
gøre museer mere overkommelige (se   idé)  . Denne 
idé afspejler idéen om at indføre kulturkort eller -
kuponer, som flere deltagere har fremsat (se 
eksempel på idé). En anden idé tager i stedet sigte 
på at løse dette spørgsmål ud fra et bredere 
perspektiv og foreslå at øge den offentlige 
finansiering til kultur og dermed mindske dets 
afhængighed af private midler (se   idé  ). 

En særlig situation med ulemper fremhævet af en 
deltager er situationen for tidligere indsatte. På trods
af at de har afsonet deres straf, kæmper mange 
tidligere fanger for at vende tilbage til et normalt 
socialt liv, hvilket øger deres risiko for at blive 
gentagne lovovertrædere. Derfor er uddannelse og 
oplæring i fængsler særlig vigtig (se   idé)  . 

Som en måde at øge bevidstheden om disse 
spørgsmål fremmer en deltager idéen om at etablere
en ligestillingsdag på europæisk plan (se idé)

Kreative og akademiske 
fagfolk
Som tidligere nævnt er spørgsmålet om 
arbejdsusikkerhed, navnlig blandt unge, et 
spørgsmål, der har skabt en betydelig grad af 
opmærksomhed fra deltagerne på platformen. Den 
kreative sektor er særligt påvirket af usikre 
ansættelsesforhold. 

Covid-19-pandemiens indvirkning på 
arbejdsvilkårene for kulturudøvere og kreative 
samfund har givet anledning til alvorlige overvejelser
om deres status og EU-institutionernes rolle med 
hensyn til at skabe en retlig ramme, der kan 
forbedre sektorens usikkerhed (se eksempel på en 
idé). En deltager anmoder EU om at støtte den 
kreative sektor for at sikre en rimelig aflønning af 
kreative arbejdstagere (se idé). Ifølge et andet 
bidrag bør midler fra genopretningsfonden anvendes
til at finansiere kultursektoren og især bogsektoren 
(se idé), mens et bidrag specifikt kræver øget 
økonomisk støtte til danseinstitutter (se   idé  ). 

Professionaliseringen af kulturarbejdere var et vigtigt
diskussionsemne under flere arrangementer, der 
blev organiseret i hele Europa omkring kultur (se 
eksempel på et arrangement). En deltager foreslår, 
at EU anerkender kunstnernes status, hvilket også 
vil lette kulturel udveksling (se   idé)  . 

Andre anbefalinger vedrørende den kreative sfære 
vedrører både støtte til organisationer, der opererer 
på lokalt plan, og etablering af et integreret system 
for national og regional samfinansiering, der kan 
lette et mere internationalt kulturelt samarbejde (se 
eksempel på en   idé)  . 

Akademiske fagfolk og forskere er en anden faglig 
kategori, der er stærkt påvirket af arbejdsusikkerhed.
En idé foreslår at ændre den måde, hvorpå 
forskningsmidler tildeles, for at gøre det mere egnet 
til intersektionel forskning (se   idé)  .

Inclusivitet i sport
Ideer relateret til sport, især når dette diskuteres 
som et emne i sig selv, besætte en noget mindre 
plads på platformen. Men sportens tema er blevet 
diskuteret af flere deltagere. 

Som tidligere nævnt går mange deltagere ind for et 
europæisk sportshold, og andre efterlyser mere 
idrætspraksis i skolerne, men sportens emne 
nævnes ofte også i forbindelse med andre temaer, 
f.eks. inklusivitet. Deltagerne sætter spørgsmålstegn
ved sportens evne til at være inkluderende (se 
eksempel på idé) og foreslår idéer til at forbedre 
sportens inklusivitet (se eksempel på idé). Et bidrag 
anmoder EU om at sikre ligestilling mellem kønnene 
inden for sport, også gennem oprettelse af en særlig
europæisk myndighed (se idé). På et møde 
arrangeret af Europa Press drøftede deltagerne, om 
sportsmode seksualiserer en anden bidragyder, der 
kvæler den brede vifte af, i nogle tilfælde høje, 
universitetsbeskatningssystemer i EU, og opfordrer 
til en retfærdig universitetsbeskatning (se   idé  ). 

Et andet ofte nævnt aspekt af sport er den ulige 
offentlige viden om mindre mainstream sport (se 
eksempel på idé). I den forbindelse bør 
institutionerne ifølge en idé gribe ind for at støtte 
mindre udbredte sportsgrene (se   idé)  . 

Et arrangement i Tyskland drøftede, hvordan sport 
kan bidrage til klimaindsatsen, med deltagere, der 
for det meste var medlemmer af sportsklubber, og 
udvekslede eksempler på god praksis (se   event  ).
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Nye idéer i tidligere 
periode (21/02/2022-
09/05/2022)
Der er ikke udviklet nye temaer eller undertemaer i 
de seneste bidrag. 

Hvad angår idéer, vedrører flere forslag vedrørende 
temaet fremtidssikrende uddannelse, såsom 
modernisering af skolernes læseplaner (se 
eksempel på idé) eller reform og harmonisering af 
forskellige uddannelsessystemer (se eksempel på 
idé). Det blev også foreslået at oprette 
uddannelsesordninger for lærere, hvor deltagerne i 
ét arrangement i Italien understregede behovet for at
uddanne lærere om de muligheder, som EU tilbyder 
(se idé og arrangement). Temaet for mental sundhed
blev også rejst, med en bidragyder foreslår gratis 
psykologisk hjælp i skolerne (se   idé)  . 

Et andet tema, der dukkede op ofte, vedrører 
fremme af en fælles EU-identitet (se eksempel på 
idé). Som tidligere rapporteret mener bidragyderne, 
at udvekslingsprogrammer spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme mangfoldighed og øge 
borgernes tillid til EU (se idé). 

Talrige idéer vedrørende mobilitet inden for EU, hvor
deltagerne opfordrede til at udvide 
udvekslingsinitiativerne (se eksempel på idé). 

En ungdomsdebat arrangeret i Napoli af Europe 
Direct gav anledning til en række idéer om 
uddannelse, f.eks. behovet for at skabe et fælles 
europæisk uddannelsessystem med anerkendelse 
af akademiske kvalifikationer mellem de forskellige 
EU-lande, der er nævnt som et vigtigt skridt i denne 
retning (se idé). Et andet forslag gav udtryk for 
behovet for at øge adgangen til videregående 
uddannelse og kultur (se idé). 

Med hensyn til ungdomsspørgsmål drøftes de 
spørgsmål om ungdomsbeskæftigelse, der også er 
omfattet af andre emner. Desuden går en bidragyder
ind for at styrke de unges rolle i medierne for at sikre
en retfærdig repræsentation og en mindre stereo-
type, negativ rapportering (se   idé)  . 

Betydningen af sports- og fritidsaktiviteter blev også 
understreget af mange deltagere, som 
understregede den centrale rolle, som 
idrætsundervisning spiller, men også 
tværeuropæiske aktiviteter i forbindelse hermed (se 
eksempel på idé om idrætsundervisning). 

Mindre hyppigt nævnte idéer vedrørende kreative og
akademiske fagfolk samt støtte til 
grænseoverskridende akademisk forskning og 
samarbejde inden for videnskab (se eksempel på 
idé). 
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Figur 25 — Mindekort "Uddannelse, kultur, ungdom og sport" del 1 
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Fremme tværeuropæisk uddannelsesmobilitet 

gennem en EU-ledet onlineportal, der 
indsamler videregående uddannelseskurser

Gøre Erasmus-stipendiet mere inklusivt og 
tilgængeligt

Ratificering af Lissabontraktaten om 
anerkendelseskonventionen for at lette 
erhvervsmæssig og akademisk mobilitet i 
Grækenland

Reintegrere britiske studerende i 
Erasmus±programmet

Fremtidssikret 
uddannelse

Bedre afstemme (erhvervsmæssig) 
uddannelse med arbejdslivet
Investere i uddannelses- og 

uddannelsesinfrastruktur med en 
europæisk investeringsstrategi for 

uddannelse
Integrer soft-skills læring

Øge digitaliseringen af uddannelse
Integrer udvikling af STEM-

færdigheder i 
uddannelsessystemet

Integration af klimaændringer i 
uddannelsessystemet

Indgyde tværkulturelle færdigheder og 
tilskynde til aktiv social deltagelse

Gennemføre inkluderende 
uddannelsesmetoder og fremme 

mangfoldighed i uddannelse
Mere fleksible læseplaner for skoler 

med større udvalg af skoleklasser
Etablere en standard afsluttende 

eksamen for hvert EU-land
Fremme og etablere livslang læring og 

uddannelse som en rettighed



Figur 26 — Mindekort "Uddannelse, kultur, ungdom og sport" del 2 
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BILAG I: Liste over aktuelt mest
godkendte og kommenterede

ideer pr. emne
De fleste kommenterede og godkendte idéer pr. emne 
(19/04/2021–09/05/2022) 
Dette bilag indeholder de mest godkendte og kommenterede idéer under hvert emne fra den 9. maj 2022, 
herunder forslag fra enkeltpersoner, samt idéer, der fremmes af organisationer. Det omfatter også de idéer, 
der er registreret under emnet "Andre idéer". i resten af rapporten er idéer under dette emne blevet placeret 
under et af de ni tematiske emner eller flere emner i tilfælde af tværgående spørgsmål. Formålet med dette 
bilag er at afspejle en høj grad af interesse for eller debat om nogle idéer på platformen. 

Bemærk, at påtegninger ligner en "like/up-afstemning" på sociale medier. De viser deltagernes interesse i og
generelt favorisering af en idé, uden at der gives indikationer om nogen modstand mod den. Derfor er 
antallet af godkendelser ikke en indikator for generel støtte til idéen, men blot et af de mange aspekter, der 
skal tages i betragtning i analysen af platformens bidrag. Kommentarer kan dække en række feedback, fra 
neutrale til enige eller stærkt uenige. For mere baggrund om analysen af bidrag på platformen, se bilag II.



De fleste godkendte Mest kommenteret 

Klimaændringerne og 

miljø 

Idé: Retfærdig omstilling (se idé) 
Godkendelser: 477 

Kommentarer: 19 

Idé: Fremme af kerneenergi, hvor 
vedvarende energiikke kan anvendes 
(oversat) 
(se idé) 

Påtegninger: 120 

kommentarer: 162 

Idé:  Stop  alle  subsidier  til  fossile
brændstoffer (oversat) (se idé) 

Påtegninger: 326 
Kommentarer: 28 

Idé:  Forbedring  af  beskyttelsen  af
natur,  miljø, biodiversityog
mennesker,der  udvikler  industrielle
vindkraftanlæg i Europa (se idé) 

Påtegninger: 36 
Kommentarer: 96 

Idé: Gøredet europæiske

jernbanenet mere tilgængeligt og

tilrådeligt som  erstatning  for

forbindelser inden for EU (se idé) 

Påtegninger: 240 
kommentarer: 35 

Idé: Gør atomkraft til fokus  for  den

grønne omstilling (se idé) 
Påtegninger: 37 
kommentarer: 79 

Idé: Euro Trainscanner (oversat) (se
idé) 

Påtegninger: 203 
kommentarer: 63 

Idé:  Reduktion  af  miljøforurening  by

indvandringspolitik (se idea) 

Påtegninger: 8 

Kommentarer: 74 

Idé: Forbudmodfiskeri med 
levende agn i EU (se idé) 

Påtegninger: 177 

kommentarer: 23 

Idé: Euro Trainscanner (oversat) (se 
idé) 

Påtegninger: 203 

kommentarer: 63 
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
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De fleste godkendte Mest kommenteret 

Sundhed Idé: Videnskabsintensive sunde 
longevity teknologier: udvikling og
adgang (jf. idea) 

Påtegninger: 603 

Kommentarer:83 

Idé: Stop dagslys besparelse tid 
ændring: Endypning 
astronomically korrekt tid 
ogvalgfrit mandat flytte 
åbningstider til 1 time tidligere (se 
idé) 

Påtegninger: 41 

Kommentarer: 131 

Idé: Lige adgang til overkommelige
priser  og  højkvalitativeoffentlige
tjenester,  herunder  sundhed (se
idé) 

Påtegninger: 462 

Kommentarer: 17 

Idé: Videnskabsintensiv 
sundhedy longevit y teknologier: 
udvikling og adgang (se idé) 

Påtegninger: 603 

Kommentarer:83 

Idé:  Forskning  i  myalgisk
encefalomyelitis (ME/CFS) (se idé) 

Endorsements:217 

Kommentarer: 5 

Idé:  Mere  effektiv  hjælp  takket
være  et  fælles  sprog:  Esperanto
(oversat) (se   idé  )   

Påtegninger: 43 

kommentarer: 36 

Idé: Fokus påennti- Aging og 
Longevity forskning (se idé) 

Påtegninger: 168 

kommentarer: 32 

Idé: Flersprogethed på hospitalet:
Lægefagligt personale,  der  er
uddannet  i det internationale
sprog esperanto (oversat) (se   idé  ) 

Påtegninger: 22 

kommentarer: 35 

Idé:  Behandlingaf ændringer  for
atstyrke EU's beføjelser på
sundhedsområdet (se idé) 

Påtegninger: 117 

kommentarer: 7 

Idé: Fokus påennti- Aging og 

Longevity forskning (se   idé   

Påtegninger: 168 

Kommentarer: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Stærkere økonomi, social 

retfærdighed og 
beskæftigelse 

Idé: At få EU - budgettet til at fungere

for europæerne: En finanspolitisk 
union (se idé) 

Påtegninger: 581 

kommentarer: 33 

Idea: Ubetingede basisindkomster 
(UBI) i hele EU ,som sikrer, atpersonen 
altidhar materiel eksistens ogmulighed 
for at deltage isamfundslivet (se idé) 

Påtegninger: 319 

Kommentarer: 127 

Idé: Ny økonomisk model og styring i
EU (se idé) 

Påtegninger: 561 
kommentarer: 34 

Idé: Hvor mange penge vilesperanto

redde Den EuropæiskeUnion? (se idé)

Påtegninger: 79 
Kommentarer: 85 

Idé: Den europæiske søjle forsociale
rettigheder  med  henblik  på  en
økonomisk  økonomi  på  det  sociale
marked( se   idé  ) 

Påtegninger: 557 
kommentarer: 37 

Idé: Ubetinget basisindkomst 
(oversat) (se idé) 

Påtegninger: 77 
kommentarer: 83 

Idé:  En fornyet  social  kontrakt for

Europaom en retfærdig genopretning
(se idé) 

Påtegninger: 528 
Kommentarer: 32 

Idé: En social  protokol itraktaterne

med henblik  på  at sætte

enstopperfor lossepladserne i løn- og

arbejdsvilkårene (se idé) 

Påtegninger: 329 
Kommentarer: 66 

Idé: En social  protokol  i  traktaterne

med henblik  på  at standse

dumpingen af  lønninger og

arbejdsvilkår (se idé) 

Påtegninger: 329 
Kommentarer: 66 

Idé: Begynd at bekæmpe skattely i og

uden for EU (se idé) 

Påtegninger: 269 
Kommentarer: 52 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188


De fleste godkendte Mest kommenteret 

EU i verden Idé: EFS opfordrer til en reform af 
EU's handels- og 
investeringspolitik og relancering 
af global multilateralisme (jf. idea) 

Påtegninger: 463 
Kommentarer: 17 

Idé: Oprettelse af DetEuropæiske 
Fællesskab( se idé) 

Påtegninger: 441 

Kommentarer: 204 

Idé: Oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab( se idé) 

Påtegninger: 441 
Kommentarer: 204 

Idé: Internetportalen "Den Europæiske
Union — Nyheder" bør også informere
i  verden  auxiliary sprog esperanto
(oversat) (se idé) 

Påtegninger: 40 
kommentarer: 64 

Idé: Etcting som en: EU som global
aktør (se idé) 

Påtegninger: 301 
Kommentarer: 25 

Idé: Forening af Europa: 
Fortsættelseaf EU's udvidelse (se idé) 

Påtegninger: 230 
kommentarer: 61 

Idé:  Udenrigspolitikpå EU-plan

baseret  på absolut flertal, ikke

unanimit y (se idé) 

Påtegninger: 258 
kommentarer: 51 

Idé:  Udenrigspolitik  på  EU-plan

baseret  på absolut flertal, ikke

unanimity (se idé) 

Påtegninger: 258 
kommentarer: 51 

Foreningaf Europa: FortsætteEU -
udvidelsen (se idé) 

Påtegninger: 230 
kommentarer: 61 

Idé: Integration af
medlemsstaternesstyrker  på
europæisk plan (se idé) 

Påtegninger: 22 
kommentarer: 33 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet , 
sikkerhed 

Idé: 10 millioner stemmer: gør 
catalansk til et officielt EU-sprog (se 
idé) 

Påtegninger: 923 

Kommentarer: 119 

Idea: Beskyttelse af sårbare 
menneskeliv: en værdi af Europa (se 

idea) 

Påtegninger: 244 

Kommentarer: 190 

Idé: Ingen dobbeltstandarder i

forsvaretaf democracy og

retsstatsprincippet (se idé) 

Påtegninger: 628 
Kommentarer: 48 

Idé: Oprettelse af en fælles 

europæisk hær (se   idé  ) 

Påtegninger: 68 
Kommentarer: 183 

Idé:  Styrke  håndhævelsenaf
menneskerettighedsinstrumenterne  (
se idé) 

Påtegninger: 480 
kommentarer: 14 

Idé: Trisomi 21: Vi vil have mere... (se 
idé) 

Påtegninger: 82 
kommentarer: 142 

Idé: Ligestilling mellem kønnene (se 
idé  )   Godkendelser: 468 

Kommentarer: 21 

Idé:  Beskyttelse  af  vores
grundlæggende  værdier:  Mekanisme
for  demokrati,  retsstatsprincippet og

finansiering af mentalerettigheder (se
idé) 

Påtegninger: 257 
Kommentarer: 116 

Idé:  Beskyttelse  af  vores
grundlæggende  værdier:  Mekanisme
for  demokrati, retsstatsprincippet og

grundlæggende rettigheder (se idé) 
Påtegninger: 257 
Kommentarer: 116 

Idé:  Anerkendelse  af  esperanto  som

et af EU-borgernes kulturelle sprog.
(se idé) 

Påtegninger: 223 
Kommentarer: 90 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Digital transformation Idé: Retfærdig digitalisering (se 
idé) 

Påtegninger: 494

Kommentarer: 43 

Idé: EU-CAP = europæiske borgere 
Enberedskabsplatform (se idé) 

Tilsluttersig, at der er tale om: 1 

Kommentarer: 81 

Idé: Offentlig  støtte  til  open

source- software og -hardware
(oversat) (se idé) 

Påtegninger: 153

Kommentarer: 9 

Idé: Forbud mod ptocurrencies( se   idé  )

Påtegninger: 14

Kommentarer: 53 

Idé: På  vej  mod et etisk AI:

fremme debat og undgå uligheder
(se idé) 

Påtegninger: 125

Kommentarer: 6 

Idé: Fremme radio- og tv-programmer,
der  informerer esperanto via en
digital  distributionskanal  (DAB+  eller
DVB-T2) også i verden auxiliary sprog

(oversat) (se idea) 

Påtegninger: 26

Kommentarer: 47 

Idé: Europæisk spånfremstilling 
(oversat) (se idé) 

Påtegninger: 120

Kommentarer: 34 

Idé: Universel indkomst for open 

source-vedligeholdere (se idé) 

Påtegninger: 59

Kommentarer: 43 

Idé: GDPR: Afvisning af indsamling
af  personoplysninger  bør gøres

mindstlige så let  som  at

accepteredem

Påtegninger: 105

Kommentarer: 5 

Idé: Retfærdig digitalisering (see idé) 

Påtegninger: 494

Kommentarer: 43 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Europæisk demokrati Idé: For en clarity- mekanisme om

retten til selvbestemmelse (se idé) 

Påtegninger: 1.009 
Kommentarer: 211 

Idé: For en clarity- mekanisme om 

retten til selvbestemmelse (se idé) 

Påtegninger: 1.009 

Kommentarer: 211 

Idé: Stærkere sammen: En 
demokratisk europæisk føderation 
(se   idé  ) 

Påtegninger: 946 
Kommentarer: 184 

Idé: Vi har brug for et fælles 
europæisk sprog (se idé) 

Påtegninger: 121 
kommentarer: 191 

Idé: Enafskaffelse af Rådet Veto! 
(Andragende til konferencens 

repræsentanter) (se idé  )   

Påtegninger: 784 

Kommentarer: 88 

Idé: Stærkere sammen: En demokratisk
europæisk føderation (se idé) 

Påtegninger: 946 

Kommentarer: 184 

Idé: En reformplan for et 
borgerbaseret europæisk 
demokrati (se idé) 

Påtegninger: 613 

Kommentarer: 62 

Idé: Direkte valg af formand for Den 
Europæiske Union (se idé) 

Påtegninger: 222 

Kommentarer: 114 

Idé: Der kan ikke værenoget 
reelt europæisk demokrati uden 
en selvstændig finanspolitisk magt
i EU (oversat) (se idé) 

Påtegninger: 588 

kommentarer: 38

Idé: Bedre sprogkundskaber — bedre 
democracy. Engelsk og esperanto! (se
idé) 

Påtegninger: 180 

kommentarer: 110 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Migration Idé: En fælles migration og somlum

policy, baseret på respekt for 
rettigheder og ligebehandling (se 

idé) 

Påtegninger: 484

Kommentarer: 56 

Idé: Ikke mere indvandring fra ikke-

europæiskelande ellerlande udenfor 

den første verden (se idé) 

Påtegninger: 135 

Kommentarer: 139 

Idé: Ikke mere indvandring fra ikke-
europæiske lande eller  lande uden
for den første verden (se idé) 

Påtegninger: 135

Kommentarer: 139 

Idé: Fjernelse af uautoriserede

somllumsøgende/migranter (oversat)

(se   idé  ) 

Påtegninger: 45

Kommentarer: 91 

Idé: Ingen grænser for humanity: en

enkelt indvandringspolitik ( se idé) 

Påtegninger: 90

Kommentarer: 12 

Idé: Migration og integration (se idé) 

Påtegninger: 76

Kommentarer: 71 

Idé: Udvisning fra EU (oversat) 
(se idé) 

Påtegninger: 90

Kommentarer: 40 

Idé:  Undervisning  i  det  nationale
sprog  via  esperanto:  Fremme
organisationer, der gør det (oversat)

(se idea) 

Påtegninger: 28

Kommentarer: 59 

Idé: Migration og integration (se idé)

Påtegninger: 77

Kommentarer: 71 

Idé:  En fælles migrationspolitik og

enfælles  politik  baseret  på  respekt

for rettigheder og ligebehandling (se
idé) 

Påtegninger: 484

Kommentarer: 56 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Uddannelse, kultur, youth og
sport 

Idé: EUhar brug for bedre 

sprogindlæring (se   idé  ) 

Påtegninger: 729 

Kommentarer: 157 

Idé: EUhar brug for bedre 
sprogindlæring (se idé) 

Påtegninger: 729 

Kommentarer: 157 

Idé: Ungdommen. EU kan ikke 
finansiere precarity (se   idé  ) 

Påtegninger: 477

Kommentarer: 20 

Idé:  Gladere  sprogstuderende,  mere
succesfulde sproglærere (oversat) (se
idé) 

Påtegninger: 141

Kommentarer: 98 

Idé: Livslang læring og retten til

uddannelsefor altid atblive en realitet i
Europa (se idé) 

Påtegninger: 466

Kommentarer: 21 

Idé: Sprogundervisning i Europa 

(oversat) (se idé) 

Påtegninger: 184

Kommentarer: 83 

Idé:  En lektion  om  esperanto  for

skolebørn i DenEuropæiske Union (se

idea) 

Påtegninger: 238

Kommentarer: 62 

Idé:  En lektion  om  esperanto  for

skolebørn i DenEuropæiske Union (se
idé) 

Påtegninger: 235

Kommentarer: 62 

Idé: Oprettet på det europæiske 
offentlige radio- og tv-selskab (se 

idea) 

Påtegninger: 195

Kommentarer: 54 

Idé: Esperanto — International 

auxiliary sprog (se   idé  ) 

Påtegninger: 111

Kommentarer: 61 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893


De fleste godkendte Mest kommenteret 

Andre ideer Idé: For europæisk suverænty. De 
nødvendige reformer (oversat) (se 
idé) 
Påtegninger: 508

Kommentarer: 26 

Idé: Esperanto, et fælles neutralt sprog,
der er udformet til atvære let at lære, et

redskab til en mere forenet Europæisk

Union (se idé) 

Påtegninger: 261 

Kommentarer: 233 

Idé:  Officiel  anerkendelse  af
esperanto  som  et af EU-
borgernessprog (se idé) 
Påtegninger: 325

Kommentarer: 138 

Idé: Officiel anerkendelse af esperanto
som et af EU- borgernes sprog (se idé)

Påtegninger: 325

Kommentarer: 138 

Idé:  Esperanto,  et  fælles  neutralt
sprog, der er udformet til atvære let

at lære, et redskab til en  mere

forenet Europæisk Union (se   idé  ) 
Påtegninger: 261

Kommentarer: 233 

Idé: Europæiske Flag Greetings 

(oversat) (se   idé  ) 
Påtegninger: 1

Kommentarer: 120 

Idé:  An  Enhandlingsplan  for
overgangen  til  dyrefri  videnskab
(se idé) 

Påtegninger: 236

Kommentarer: 23 

Idé: EU'sunion- Forbundsstat 

(oversat) (se idé) 
Påtegninger: 126

Kommentarer: 82 

Idé: Stop ennimal lidelse i Eksotisk

dyrehandel med en positiv liste (se

idé) 
Påtegninger: 228

Kommentarer: 8 

Idé: Envedtagelse af  et  europæisk

sprog (oversat) (se idé) 
Påtegninger: 75

Kommentarer: 73 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459


Bilag II: Metode
De målinger, der anvendes til analysen i denne 
rapport, kommer fra en live platform, hvor data 
modereres og opdateres løbende, selv i løbet af 
forskerholdets dataanalyse. Dette kan føre til små 
afvigelser i numeriske data. 

De vigtigste parametre, der anvendes til den 
kvantitative analyse, er følgende: 

• Numeriske data om idéer uploadet af bidragydere, 
det være sig som enkeltpersoner eller som 
repræsentanter for en organisation. Numeriske 
data består af antal ideer — samlet og inden for
de forskellige emner. 

• Numeriske data om påtegninger: påtegninger 
ligner en "like/up-afstemning" på sociale 
medier. De hjælper med at angive deltagernes 
interesse i og generelt favorisering af en idé, 
samtidig med at de ikke giver indikationer om 
nogen modstand mod den. Derfor er antallet af 
godkendelser ikke i sig selv en indikator for 
generel støtte til idéen, men blot et af de 
mange aspekter, der tages i betragtning i 
analysen af bidrag på platformen. Numeriske 
data består af antallet af påtegninger — samlet 
set, inden for de forskellige emner og knyttet til 
en bestemt idé (bruges også til opførelse af 
ideer ved antallet af påtegninger). 

• Numeriske data om deltagernes kommentarer: 
analysen dækker også mængden af 
deltagernes kommentarer til hinandens ideer, 
da de angiver niveauet af aktivt engagement på
en idé. Med hensyn til substansen kan 
kommentarerne dække en række feedback, fra 
neutrale til enige eller stærkt uenige. Dette 
afspejles i den kvalitative analyse (se 
nedenfor). Numeriske data består af antallet af 
kommentarer — samlet set, inden for de 
forskellige emner og knyttet til en bestemt idé 

(bruges også til opførelse af ideer med antallet 
af kommentarer). 

• Numeriske data om begivenheder: bidragydere kan
oprette begivenheder på platformen og uploade
hændelsesrapporter. Numeriske data dækker 
antallet af begivenheder — samlet og inden for 
de forskellige emner. 

• Sociodemografiske data (anonymiserede): Forud 
for samarbejdet med platformens bidragydere 
anmodes om at give oplysninger om deres 
bopælsland, uddannelsesmæssige baggrund, 
alder, køn og beskæftigelsesstatus. 
Oplysningerne behandles anonymt. Da disse 
oplysninger deles frivilligt (ca. 70,5 % af 
deltagerne giver det), er der begrænsninger for 
den indsigt, der kan gives i deltagernes profiler.
Det er især usandsynligt, at respondenterne vil 
give oplysninger om deres erhverv, uddannelse
og bopælsland. For organisationer er det kun 
bopælslandet, der kan oplyses. 

Rapportens hovedfokus er på den kvalitative 
analyse på grundlag af idéer, kommentarer og 
hændelsesrapporter for at give et overblik over 
platformens indhold. Temaer og undertemaer 
identificeres inden for de foruddefinerede emner. 

I praksis er der inden for hvert emne foretaget en 
manuel tekstanalyse og gruppering af alle de 
foreslåede ideer og afsluttede arrangementer med 
hændelsesrapporter af et forskerhold. For at 
understøtte dette arbejde er det indhold, der er 
tilgængeligt via platformen, blevet behandlet af et 
automatiseret system til tekstanalyse, som er blevet 
brugt til at hjælpe analytikere med at forstå store 
mængder tekstindtastning. Det gør det muligt for 
gruppering (klyngering) af bidrag på tværs af sprog, 
og giver mulighed for at søge efter lignende indhold 
på tværs af platformen og på tværs af sprog. 
Analytikere bruger Tekstanalysesystemet til at lette 
flersproglig indholdsanalyse og til mere bekvemt at 
identificere de mange forekomster af en lignende idé
i forskellige bidrag. Dette bidrager til at vurdere 
forekomsten af et bestemt tema eller undertema. 
Tekstanalysesystemet evaluerer kun det indhold, der
indsendes via platformen. Dette omfatter 
pseudonymiserede svar på det sociodemografiske 
spørgeskema, som bruges til at kompilere de 
sociodemografiske data, og det andet indhold (idéer,
kommentarer og påtegninger), der er indsendt på 
platformen (herunder tilknyttede metadata såsom 
tidspunktet for inputtet). Efterfølgende har 
forskerholdet gennemlæst ideerne inden for den 
identificerede klynge samt eventbeskrivelserne og 
deres begivenhedsrapporter for at give et resumé af 
de fælles temaer og mulige undertemaer, samtidig 
med at de har bemærket variationer og potentielle 
uenighedspunkter i kommentarsektionerne. Der 
henvises også til meget eller ofte godkendte idéer, 
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der dækker temaet eller undertemaet. De 
identificerede temaer og deltemaer præsenteres i 
rækkefølge efter forekomstsniveau som vurderet af 
analytikeren ved hjælp af Tekstanalysesystemet. 

Det endelige mål med denne kvalitative tilgang er 
ikke kun at registrere de temaer eller ideer, der 
tiltrækker mest opmærksomhed på platformen, men 
også at registrere bredden og mangfoldigheden af 
ideer, der falder inden for ét emne. Hvis flere idéer, 
der indsendes på platformen, i praksis er udtryk for 
samme idé eller undertema, gives der kvalitative 
indikationer til dette i resuméet ved at henvise til en 
"tilbagevendende" eller "fremtrædende" idé eller 
undertema. 

Resuméerne indeholder også links til illustrative 
ideer eller begivenheder, som beskriver et konkret 
forslag eller giver et godt resumé af det generelle 
argument for det identificerede tema eller 
undertema. 

Ved analyse af begivenheder fokuserer 
forskerholdet på lukkede begivenheder med en 
begivenhedsrapport. Der lægges særlig vægt på de 
mere deltagelsesbaserede og 
høringsarrangementer, der omfatter stemmer og 
holdninger fra de borgere, som ellers ikke ville finde 
vej til den digitale platform. 

Opdelingen af et emne i temaer og undertemaer 
eller ideer er visuelt repræsenteret i det relevante 
mindmap.
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