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Inledning

Denna princip framkom klart och tydligt under årets upplaga av Europeiska ungdomsevenemanget (EYE). 
Förutom att presentera avsiktsförklaringar, vad är det då de unga i det moderna Europa tar upp till diskussion 
och hur ser vår framtidsvision ut?

Världen har onekligen förändrats drastiskt de senaste åren. Det europeiska projektet har sin grund i fred och 
trygghet för medborgarna inom Europas gränser, men det har blivit allt tydligare att om vi inte anstränger oss 
tillsammans kan den unga befolkningen i framtiden komma att uppleva ett mycket mer instabilt Europa än 
det Europa de växte upp i. 

Det finns dock utrymme för optimism. De grundläggande förändringarna i våra sätt att leva och hur vi 
interagerar med varandra kommer sannolikt att påverka hur vi kommer att styra oss själva i framtiden. Unga 
människor anklagas ofta för sitt ointresse och brist på engagemang. Vår rapport visar dock att unga människor 
är upplysta, omdömesgilla i sitt förhållande till politik och att de engagerar sig i frågor om hur framtiden kan 
struktureras på ett rättvisare och hållbarare sätt.

Samtidigt som många oroar sig inför konsekvenserna av en tekniskt avancerad framtid – oavsett om det 
handlar om den hotade anställningstryggheten eller till och med människors frihet – spelar de unga redan 
en ledande roll i den här förändringen och lägger fram förslag på hur vi ska hantera den kommande femte 
industriella revolutionen. 

En av de viktigaste idéerna i den här rapporten handlar om Europavalet nästa år och är ganska rättfram: 
involvera unga människor i den politiska processen. Var inte rädda för att låta unga kandidater delta och lyssna 
på deras frågor, idéer och lösningar. 

Samtidigt som politiker bör ta till sig till de yngres perspektiv för att kunna möta framtiden bör även de unga 
tro på sina övertygelser om tolerans och optimism i möjligheterna som dessa förändringar innebär.

Tidigare generationer har upplevt större oroligheter i strävan efter ett samhällskontrakt i syfte att skydda 
majoritetens intressen. Nu är det vår tur.

Innehållet i den här rapporten är framåtsträvande. En del idéer tenderar att vara lagda åt det mer idealistiska 
hållet, medan andra är tillräckligt konkreta för att ge lagstiftarna något att reflektera över. Rapporten innehåller 
breda förslag som både är kreativa och konkreta. Allt från häpnadsväckande tekniska möjligheter till robusta, 
icke-diskriminerande trygghetsåtgärder, ökat politiskt engagemang och garantier för att människor inte ska 
arbeta hårdare för att i slutändan inte tjäna på det.

Vi bjuder in till en jämlik debatt mellan politiker och unga människor. Det handlar om att ge upphov till en 
diskussion som utmynnar i en definition av gemensamma värderingar och målsättningar och som vi vill sträva 
efter att upprätthålla eller uppnå under de kommande årtiondena. 

Den ”framtid” vi föreställer oss är i realitet den framtid som på ett ögonblick blir vår nutid och de unga börjar 
säga vad de tycker. 

Unga människor  

är inte framtiden – 

de är nutiden.

Greg Bianchi & Julie Mahlerová 
Chief Editors
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Förord

Antonio Tajani 
Europaparlamentets talman

För tredje gången öppnade Europaparlamentet upp sina portar för tusentals unga 
människor från hela kontinenten till att delta i Europeiska ungdomsevenemanget 2018. 
Under den unika sammankomsten deltog fler än 8000 unga medborgare i en öppen debatt 
kring Europas framtid och bidrog till vårt institutionella arbete med sina idéer. 

Det var verkligen ett inspirerande tillfälle för oss alla. Det blev ombytta roller – de unga 
ledde diskussionen och parlamentsledamöterna lyssnade – en påminnelse om att de unga 
utgör såväl vår nutid som framtid.

Det två dagar långa evenemanget bjöd på en lång rad olika stimulerande diskussioner och 
debatter. Evenemanget kretsade kring ungas önskan om att få representera förändringarna 
i samhället och att aktivt delta i utformandet av sin framtid.

Dessa utbyten är mycket viktiga med tanke på att Europa för närvarande står inför flertalet 
utmaningar: flyktning- och migrationskrisen, återhämtningen från den ekonomiska krisen 
och det ständiga terrorhotet. Svaret på dessa utmaningar är inte i att falla tillbaka till de 
nationella gränserna. Tvärtom ligger lösningen i att stärka samarbetet och hoppet för att 
öka solidariteten och främja våra europeiska värderingar, och att säkerställa de europeiska 
intressena på den internationella arenan med utgångspunkt i multilateralismen. 

EYE visade tydligt att den yngre befolkningen är villig att ta sig an dessa utmaningar och 
arbeta för en bättre framtid. 

De yngre kan göra skillnad och jag är säker på att deras bidrag kommer att leda till en 
alltmer livaktig europeisk demokrati. Europavalet 23–26 maj 2019 utgör ett ypperligt bra 
tillfälle för alla medborgare att bestämma riktningen för politiken i vår union och säkerställa 
att välståndet, stabiliteten och freden som vi har kunnat garantera i över 60 år fortsätter att 
råda. Det är i allra högsta grad inom de här ramarna som de europeiska medborgarna har 
kunnat utöva sina friheter. 

I egenskap av Europaparlamentsledamöter kommer vi att fortsätta denna viktiga dialog 
med er, Europas unga, och sträva efter att säkerställa att er framtid finns i ett bättre och 
starkare EU.
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Klaus Welle 
Europaparlamentets generalsekreterare

Ni unga människor, unga européer, är Europeiska unionens framtid. Trots att jag numera 
överstiger medelåldern på deltagarna i Europeiska ungdomsevenemanget var jag i början 
av min karriär en envis aktivist och ger fortfarande mitt fulla stöd till unga i dag. Av detta 
skäl föreslog jag inför Europaparlamentets politiska ledning upprättandet av ett Europeiskt 
ungdomsevenemang som en central kärna där en öppen, strukturerad och fortlöpande 
dialog kan föras mellan Europaparlamentets ledamöter och den unga befolkningen.

Det första Europeiska ungdomsevenemanget 2014 och de följande upplagorna har varit 
mycket framgångsrika, inte minst för att unga människor har haft mycket att säga till 
om när det gäller programmets innehåll. Evenemanget hålls nu vartannat år för att unga 
européer ska kunna utrycka och utbyta sina idéer om ett bättre Europa. Att samla över 
8000 personer på en sådan unik plats som Europaparlamentet är, ger dem möjlighet att 
bygga en europeisk identitet. 

Europeiska ungdomsevenemanget är en möjlighet för unga aktiva medborgare att lämna 
avtryck i den europeiska politiken och att föra fram åsikter kring politikområden som 
påverkar deras liv. 

Denna process fortsätter även efter evenemanget. I den här rapporten har de mest 
innovativa idéerna som framkom under EYE2018 samlats och kommer att läggas fram för 
Europaparlamentets ledamöter.

Författarna, som har valts ut med hjälp av European Youth Press, har sammanställt flera 
tänkvärda idéer som unga EYE-deltagare förde fram i Strasbourg 1–2 juni 2018.

EYE blev en succé tack vare ett flertal olika aktörer: Europaparlamentets politiska ledning, 
Europaparlamentets tjänster som ansvarar för förberedelserna, evenemangspartner och 
ungdomsgrupper som bidrog till programmet, det stora antalet volontärer och, naturligtvis, 
deltagarna själva som engagerade sig entusiastiskt såväl före som under och efter 
evenemanget. 

Dialogen mellan ledamöterna och de unga upphör inte efter evenemangets slut. Den 
fortsätter med den här rapporten och de kommande ungdomsutfrågningarna i slutet av 
det här året inför Europavalet 2019. 
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Speak up Europe! 
Lista över 100 idéer efter tema

1. UNGA OCH ÄLDRE: 
Hänga med i den digitala revolutionen

 1  Främja elektroniska meritförteckningar för att förändra rekrytering på 
djupet

 2  Stödja yrkesutbildningar och införa ett system för utbildning varvad med 
praktik

 3  Skapa särskilda ungdomsenheter inom institutioner

 4  System för överförbara anställningsförmåner 

 5  Reformera ungdomsgarantin

 6  Upprätta en generationstäckande arbetskraftsstadga

 7  Åtgärdssystem för missmatchning på europeisk nivå

 8  Inrätta en europeisk byrå för robotik och en europeisk kravstämpel för 
robotik

 9  Reglera militär användning av ai

 10  Inrätta en europeisk plattform för crowdfunding

 11  Investera i teknik för kultur och kulturarv

 12  Upprätta ett europeiskt robotbedömningssystem

 13  Upprätta en paneuropeisk mediekanal

 14  Entreprenörsprogram och mjuka färdigheter

 15  Använd Ersamus för att motverka avfolkningen

 16  Kurser i livskunskap

 17  Främja nyfikenhet, personlig utveckling och ansvar

 18  Inför ”utmaningslektioner” för att främja kreativare elever

 19  Projektsamarbeten mellan skolor

 20  Verktyg mot digitalt utanförskap och för psykisk hälsa
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Speak up Europe! Lista över 100 idéer efter tema

2. RIKA OCH FATTIGA:  
Krav på rättvis fördelning

 21  Inför medborgarlön för att bekämpa ojämlikheten

 22  Främja livslångt lärande

 23  Medborgarlön, men inte för alla

 24  Enhetlig skatt och arbetstagares rättigheter i EU

 25  Tillgång till hälso- och sjukvård för transpersoner

 26  Avskaffa den rosa skatten

 27  Främja mänskliga rättigheter inom textilhandeln

 28  Erbjud lättillgängliga kurser i Europa 

 29  Stöd ett mer inkluderande EYE 

 30  Beskatta robotar!

 31  Förhindra skatteflykt

 32  Rättvis representation i Europaparlamentet

 33  Gör oss lyckligare, sluta använda BNP som enda verktyg för att mäta 
framgång

 34  Gör landsbygdsområden attraktivare för ungdomar 

 35  Hjälp flyktingar till egenmakt och integration genom att inkludera dem i 
de nationella utbildningssystemen

 36  Omfattande sexualundervisning

 37  Stöd till socialt företagande och delningsekonomi

 38  Nationella skyddsmekanismer för journalister i Europa 

 39  Främja teckenspråk

 40  Skapa övergångsboenden
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3. ENSAMMA OCH TILLSAMMANS:  
Arbeta för ett starkare Europa

 41  Säkerställa utbildningsmöjligheter i Storbritannien efter brexit

 42  Skapa en europeisk flyktingdag

 43  Investera i bistånd och använd diplomati för att begränsa flyktingströmmar

 44  Uppmuntra mer utbyte mellan Europa och Turkiet

 45  Upprätta ett frivilligt system som för invandrare och européer närmare 
varandra

 46  Stärk de yttre gränserna och datadelningen

 47  Uppmuntra unga att ställa upp i valen

 48  Använd sociala medier för röstningsinformation till unga

 49  Skapa ett årligt frågemöte mellan EU-ledare och unga

 50  Fastställ en enhetlig ålder för när unga kan ställa upp i valen

 51  Utveckla e-röstningen för att öka valdeltagandet

 52  Sänk röståldern till 16 år i Europavalen 

 53  Låt företag och appar sprida information om röstning

 54  Sammankoppla Europa med nationella plattformar för att uppmuntra 
engagemang

 55  Utveckla ett europeiskt medborgarinitiativ

 56  Främja klassiska språk och europeisk historia

 57  Skapa en plattform där kvalificerade flyktingar kan hitta utbildningstjänster

 58  Inför politik i samhällskunskapen i skolan

 59  Inför ett ungdoms-id som ger rabatt på kulturella platser

 60  Skapa ett rörligt initiativ för rektorer
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Speak up Europe! Lista över 100 idéer efter tema

4. TRYGGHET OCH HOT:  
Överleva i oroliga tider

 61  Föregå med gott exempel genom att införa FN:s säkerhetsråds resolution 
2250 för unga

 62  Prioritera mänskliga rättigheter i handelsavtal

 63  Göra rättvisa till en europeisk angelägenhet

 64  Bekämpa exkludering i syfte att stoppa extremism

 65  Göra sociala medier till en allmännyttig tjänst

 66  Främja ett större militärt samarbete

 67  Upprätta humanitära korridorer för flyktingar

 68  Upprätta en paneuropeisk transparensdatabas

 69  Skydda visselblåsare

 70  Utbilda polisen i hanteringen av hatbrott på nätet

 71  Upprätta en fond för unga politiska kandidater

 72  En förklaring om rättigheter på nätet

 73  Obligatorisk utbildning i första hjälpen

 74  Säkerställa öppenhet inom idrotten

 75  Integrera och anpassa cybersäkerhet

 76  Gör utbildning i cybersäkerhet till en rutin

 77  Främja underrättelsesamarbete på EU-nivå

 78  Främja utbildning i molekylär- och cellbiologi

 79  Investera i genredigeringsteknik

 80  Skapa ett gratis anti-virusprogram för EU-medborgare
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5. LOKALT OCH GLOBALT:   
Värna om vår planet

 81  Upprätta ett europeiskt program för gröna tak

 82  Använd grön diplomati för att förhandla med klimatet i åtanke

 83  Feminism i kampen mot klimatförändringar

 84  Stöd till unga jordbrukare och ny teknik

 85  Färre subventioner till kött

 86  Främja biologisk mångfald och bättre standarder för produktionsdjur

 87  Stöd hållbara hushåll att sälja tillbaka energi till elnätet

 88  Fastställ en tidsplan för att upphöra med användningen av fossila bränslen 
och begränsa förlusten av arbetstillfällen

 89  Främja en europeisk energigemenskap och -marknad

 90  Stärk infrastruktur och en gemensam transportpolitik på europeisk nivå

 91  Smarta städer och kollektivtrafik

 92  Stöd miljövänligt entreprenörskap och miljöfrämjande projekt

 93  Främja återvinning av elektroniska anordningar

 94  Främja en plastfri strategi

 95  Finansiera saneringen av plast i haven

 96  En ny kultur för livsmedelsbutiker och beskattning

 97  Gör minskning av livsmedelsavfall lagstadgad och obligatorisk

 98  Förenkla processen för matdonationer

 99  Utbildning i hållbarhet i skolan

 100  Utveckla ett system för användning av regnvatten inom  
vattenförsörjningen
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Sammanfattning av enkätsvar1

1 943 svaranden från 28 EU-medlemsstater. Enkäten pågick 12 mars–19 april 2018. Enkäten delades med deltagarna i Europeiska ungdomsevenemanget och Europeiska ungdomsforumet

Av de 943 svarandena 
som deltog i enkäten

tillhör 

553 
stycken en 
ungdoms-

organisation,

390 
390 stycken tillhör 

inte någon.

-24

+24

80%

80%

20%

67%

Majoriteten av de svarande som tillhör 
en ungdomsorganisation (80 procent) är 

under 24 år.

67 procent av de 
svarande uppger 

att de absolut skulle 
kunna tänka sig 

att arbeta, bo och 
studera i ett annat 
land än sitt eget.

80 procent av de svarande anser att 
unga människor helt och hållet eller 
till största delen gynnas av EU. De 

resterande procenten uppgav att de 
inte hade någon åsikt eller att de inte 

höll med.

YTTRANDEUTOMLANDS

  ålder
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2 Frågan om immigration var öppen och kunde därmed omfatta alla aspekter kring immigration (t.ex. om vi gör tillräckligt för att hjälpa flyktingar, om vi behöver förstärka gränskontrollerna 
osv.) och visar inte nödvändigtvis på en negativ inställning till immigration

Svaranden inom hela Europa uppgav att 

29%2

18%

20%

de oroade sig mest över

och sociala frågor.

Dock oroar de sig även över

och 

immigration 

ojämlikhet

miljön

bekymmer



15

1. UNGA OCH ÄLDRE: 
 Hänga med i den digitala revolutionen
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Vi lever i en värld där det i dag blir allt svårare att vara ung. 
Naturligtvis finns det mycket som har förbättrats genom åren: 
tiderna då Europa översköljdes av konflikter är snart ett minne 
blott, tillgången till utbildning är utspridd och unga personer 
i Europa har i allmänhet en bra levnadsstandard. Dock ökar 
ojämlikheterna mellan yngre och äldre generationer. Enligt 
Eurostat är arbetslöshetssiffrorna i allmänhet högre för unga 
personer jämfört med äldre åldersgrupper samtidigt som det 
även finns många ungdomar som varken arbetar eller studerar.3 

Digitaliseringen håller på att stöpa om arbetslivet, vilket ställer 
krav på nya färdigheter och perspektiv. Arbetsformerna blir 
allt mer flytande, vilket öppnar upp för flexibilitet, men även 
risken för att prekära livsstilar ska växa fram och tillgången till 
sociala skyddsmekanismer ska inskränkas.

Samtidigt breder automatiseringen och robotiken ut sig massivt på 
alla områden. Det går inte att förneka att maskiner gör mycket i 
människans liv bättre, som t.ex. inom medicin- och fordonsområdet, 
men de ger även upphov till frågor kring etiska och praktiska aspekter, 
som t.ex. oron kring att de kommer att ta över våra jobb. En del har 
varnat för science fiction-scenarion där artificiell intelligens (AI) hotar 
människans hela existens. Myternas och farhågornas omfattning när 
det gäller digitaliseringen visar att det fortfarande finns frågor kring 
etik och normativa frågor som kräver svar. Utbildningssystemen är inte 
utrustade för att hänga med i denna snabba omvandling av samhället 
och tekniken. Skolor och universitet saknar ofta resurser och är inte 
förberedda eller inställda på att hjälpa eleverna och studenterna att 
uppnå rätt balans mellan de hårda som mjuka färdigheter som krävs 
på den nya digitaliserade arbetsmarknaden. Detta leder ofta till en 
diskrepans i de kompetenser de tillhandahåller och de kompetenser 
arbetsgivarna kräver. 

De sociala verkningarna av alla dessa trender är både extremt 
komplexa och även i viss mån farliga. Unga människor studerar allt 
längre och får tillgång till stabila jobb allt senare, vilket fördröjer 
deras ekonomiska oberoende. Unga personer börjar bidra till 
pensionssystemet senare och på ett mer splittrat sätt, vilket innebär 
att de först senare i livet kan bidra till de sociala försäkringssystemen, 
däribland sjuk- och hälsovård för äldre. Den förväntade livslängden 
har ökat samtidigt som födelsetalen har minskat stadigt, vilket 
innebär att det finns allt färre resurser som säkerställer ett bekvämt liv 
för den åldrande befolkningen. 

Fattigdomen ökar bland de unga, som i kombination med 
arbetslöshet inte bara hotar deras situation som skattebetalare, utan 
även deras psykiska hälsa. Enligt en studie från forskningsinstitutet 
McKinsey Global Institute 20164 är detta den första generationen i 
historien där barnen har det sämre ställt än sina föräldrar, en realitet 
som potentiellt kan leda till förödande konsekvenser för hela vårt 
samhällssystem. Unga personer behöver prioriteras på alla områden 
och inom alla institutioner, och på nationell såväl som på europeisk 
nivå. Detta vore en början till förändring, men vilka åtgärder bör vidtas 
för att förbättra arbetsmarknaden, den tekniska utvecklingen och 
utbildningssystemen i Europa så att de unga gynnas? Under 2018 års 
upplaga av EYE samlades över 8000 unga personer för att diskutera 
dessa frågor. De unga är bekymrade, men ambitiösa. Det är hög tid 
att lagstiftarna tar till sig deras entusiasm.

3 Eurostat, ”Unemployment statistics”, Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_developments (hämtad i juli 2018)

4 Richard Dobbs o.a. “Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies” (Fattigare än sina föräldrar? Stagnerade eller minskande inkomster i utvecklade ekonomier), 
McKinsey Global Institute, juli 2016, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20
new%20perspective%20on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (hämtad i juni 2018)
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ARBETE OCH ARBETSLÖSHET

Efterverkningarna av finanskrisen 2008 drabbade vissa befolkningsgrupper svårare än 
andra delar av befolkningen, bl.a. de unga. Under 2017 låg ungdomsarbetslösheten 
i EU28 på 16,8 procent (Eurostat), i stort sett samma siffra som tio år tidigare  
(15,8 procent)5.

5 Eurostat pressmeddelande, “Unemployment in the EU regions in 2017” (Arbetslöshet i EU:s regioner 2017), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/
bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae (hämtad i juni 2018)

6 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training” (Statistik om unga som varken arbetar eller studerar), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (hämtad i juni 2018)

7 Eurostat, “Young people - social inclusion” (Unga människor – social inkludering), Eurostat Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_
inclusion (hämtad i juni 2018)

8 Europeiska kommissionen, “The Youth Guarantee” (Ungdomsgarantin), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 (hämtad i juli 2018)

9 Europeiska kommissionen, “Youth Employment Initiative” (Sysselsättningsinitiativet för unga), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 (hämtad i juni 2018)

10 Caritas Europa, “Europe’s youth. Between hope and despair” (Europas unga. I gränslandet mellan hopp och förtvivlan)http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en-web.pdf 
(hämtad i juni 2018)

Unga människor drabbades särskilt hårt under finanskrisen. Även om siffrorna har förbättrats något på senare 
år, har de uppnått samma nivåer som före krisen först nu och vid ett tillfälle under det första kvartalet 2013 låg 
ungdomsarbetslösheten på 23,9 procent. Arbetslösheten varierar mellan länderna med sex procent i Tyskland till 42 
procent i Grekland, vilket tydligt visar hur de unga i södra och östra Europa möts av större hinder på arbetsmarknaden. 
Dessutom ökar andelen unga som varken arbetar eller studerar: under 2017 varken arbetade eller studerade nästan 
17 miljoner unga människor, vilket utgjorde nästan en femtedel av de unga (18,3 procent) enligt Eurostat6. Dessutom 
misslyckas man ofta med att inkludera de som är undersysselsatta, arbetar illegalt eller är underbetalda, även om 
de betraktas som sysselsatta i åtskillnaden mellan sysselsatta och arbetslösa. Den prekära sysselsättningen ökar och 
förstärks genom den så kallade gigekonomin som erbjuder tillfällig sysselsättning. Konceptet ”flexicurity” (”flexibility” 
och ”security”, en blandning mellan flexibilitet och trygghet) har ännu inte visat några framgångar och även om allt 
fler unga arbetar, fortsätter de att vara fattiga (en tredjedel av den unga befolkningen i Europa, enligt Eurostat).7 Nya 
arbetsformer ställer krav på flexibilitet, vilket alltför ofta är ett ofrivilligt val snarare än ett frivilligt sådant, och som leder 
till ett nytt, oroväckande fenomen: ”SINKies” – en enda inkomst och inga barn, och som hänvisar till unga arbetande 
par, vars kombinerade löner knappt uppgår till en enda ”skälig” inkomst. Allt detta påverkar ungas tillgång till sociala 
rättigheter som t.ex. bostad, sysselsättning och utbildning.

För att motverka de här trenderna har EU vidtagit åtgärder som t.ex. ungdomsgarantin8 och sysselsättningsinitiativet för 
unga9. Även om åtgärderna anses vara kraftfulla i kampen mot ungdomsarbetslösheten karaktäriseras de europeiska 
åtgärderna av en viss fixering vid anställning och anställbarhet, enligt Caritas (2018), och verkar inrikta sig på utbudets 
kvantitet snarare än dess kvalitet.10 Dessutom klarar de inte alltid av att nå ut till de mycket utsatta grupperna och 
misslyckas med att integrera skyddsåtgärder. Obetalda praktikplatser är ett klassiskt exempel på den här typen av 
problem. ”Nu när ekonomin verkar ökar sitt utnyttjande är det hög tid att korrigera detta genom att säkerställa kvaliteten 
på sysselsättning och praktikarbete”, säger Caritas. Och visst är det så att en av de saker som unga människor efterfrågar 
mest är rättvisa arbetsvillkor – främst förväntad lön.
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 3. SKAPA SÄRSKILDA UNGDOMSENHETER  
     INOM INSTITUTIONER 

Ana

Jag tror att alla företag, statliga och offentliga institutioner, 
icke-statliga och statliga organisationer skulle tjäna på att ha en 
särskild enhet vigd åt unga människor. Enheten skulle utarbeta ett 
program som riktar sig till unga och erbjuda dem jobb som passar 
deras profil. Programmen skulle fungera som en snabbstart för 
unga människor som tack vare arbetslivserfarenheten skulle växa 
yrkesmässigt. 

För att få ta del av dessa program skulle de sökande få visa prov 
på motivation, akademiska prestationer och personlig karaktär. I 
idealfallet skulle akademiska institutioner samarbeta med företag 
och andra organisationer för att utarbeta dessa program för att få 
en bättre mix mellan teori och praktik. 

Detta skulle gynna båda sidor: arbetsgivarna skulle hitta rätt 
medarbetare för sina företag/institutioner i takt med att de under 
praktiken utbildar dem i de färdigheter som krävs och unga 
människor skulle få visa prov på vad de går för och få ett jobb. 

 1. FRÄMJA ELEKTRONISKA  
     MERITFÖRTECKNINGAR FÖR ATT FÖRÄNDRA  
     REKRYTERING PÅ DJUPET 

Imen & Simone

När vårt jobb har en mening blir även våra liv meningsfulla. Vi 
behöver ändra företagens rekryteringssystem och röra oss bortom 
meritförteckningarna. Ett sätt att göra detta i praktiken skulle 
kunna vara att EU uppmuntrade till användning av elektroniska 
meritförteckningar – en ny form av CV – som syftar till att ge 
upphov till ett nytt förhållningssätt till identitet i Europa.

Detta skulle få ett antal olika effekter: de skulle länka samman 
människor med jobb på ett mer dynamiskt sätt, ge människor 
möjlighet att visa upp sina unika färdigheter och nya lärandeverktyg 
(särskilt när det gäller lärare), förbättra och bredda ESCO-
plattformarna (europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer 
och yrken) vid jobbsökande. Elektroniska meritförteckningar kan 
presenteras för företag och förmedla ”det här kan jag bidra med 
till ditt företag”.

Den här lösningen skulle uppmuntra unga att aktivt och 
målmedvetet reflektera kring jobbet de vill ha, och samtidigt 
motivera arbetsgivarna. Den skulle även leda till att mervärden som 
färdigheter, kompetenser och kvalifikationer länkas samman med 
varandra på ett mer interaktivt sätt. I slutändan skulle det innebära 
mer visibilitet på arbetsmarknaden och underlätta sökandet efter 
ett jobb eller en medarbetare.

EU skulle kunna bli ledande på området genom att gynna 
upprättandet av elektroniska meritförteckningar och arbeta för att 
upprätta en central databas där jobbsökanden kan uppdatera sina 
framgångar kontinuerligt och ansöka om jobb på ett smidigare och 
mer målinriktat sätt.

 2. STÖDJA YRKESUTBILDNINGAR  
     OCH INFÖRA ETT SYSTEM  
     FÖR UTBILDNING VARVAD  
     MED PRAKTIK 

Thomas 

Utbildning varvad med praktik betraktas i allt 
större utsträckning som ett sätt att överbrygga 
gapet mellan utbildning och sysselsättning. 
Detta system ger utrymme för en flexiblare 
inställning till hur nya färdigheter förvärvas och 
bidrar till en balans mellan arbete och familjeliv 
med en eventuell ändrad karriärinriktning. 
Det tar även hänsyn till människors psykiska 
hälsa eftersom långtidsarbetslöshet undviks. 
Eventuella problem som kan uppstå när det 
gäller utbildning varvad med praktik, som 
t.ex. avlägsna skolor eller materialkostnader 
och transportproblem, måste lösas.

En möjlighet skulle kunna vara att införa ett 
övergripande europeiskt system för utbildning 
varvad med praktik i likhet med Tysklands 
system. Tyska studenter kombinerar skola 
med lärande i samband med yrkesutbildning. 
Studenterna vänder sig till företag och lär sig 
ett yrke i praktiken samtidigt som de får betalt 
för det. 

Unga människor skulle dra fördelar av ett 
sådant system och skulle även vara användbart 
för företag som skulle kunna behålla anställda 
som de har investerat i. 

UNGA OCH ÄLDRE: Hänga med i den digitala revolutionen



EYE2018 Rapport           18

 6. UPPRÄTTA EN  
     GENERATIONSTÄCKANDE  
     ARBETSKRAFTSSTADGA 

Idé som uppkom under en workshop

EU borde genomföra en generationstäckande 
arbetskraftsstadga i syfte att dra nytta av olika 
generationers olika färdigheter och bygga 
en mer harmonisk arbetsplats. En sådan 
stadga skulle hjälpa till att identifiera olika 
påfrestningar som olika generationer ställs 
inför, som t.ex. en färdighetsmissmatchning, 
särskilt vad gäller kompetens och utbildning, 
och använda deras talanger gemensamt 
för att tackla utmaningarna. Till exempel 
anses unga människor ofta vara bra på vissa 
tekniska kompetenser som de kan bidra med, 
medan äldre medarbetare kan bidra med 
erfarenheter som de har samlat på under 
årtionden av arbetslivserfarenhet, eller föreslå 
lösningar som har fungerat tidigare.

EU:s generationstäckande arbetskraftsstadga 
skulle vara en frivillig uppförandekod 
som får organisationer att dra fördel av 
de kombinerade färdigheter som deras 
medarbetare från olika generationer besitter 
genom att uppmuntra till mentorskap mellan 
generationerna eller omvänt mentorskap där 
de yngre delar med av sina kunskaper till äldre 
kollegor.

Snart, för första gången i historien, kommer 
arbetskraften i EU att omfatta människor från 
fem olika generationer.12 Varje generation har 
formats på olika sätt av olika erfarenheter, 
besitter olika styrkor och svagheter och har 
sina egna perspektiv på arbetslivet. Dessa 
grupper kommer att behöva samarbeta med 
varandra inom större organisationer och 
riskerar att i slutändan dra åt olika håll.

Organisationer som registrerar sig för 
stadgan skulle även kunna åta sig att skapa 
en arbetsplats med mer balans mellan 
generationerna genom att göra justeringar 
som gör det möjligt för äldre medarbetare 
att stanna kvar på arbetsplatsen längre (t.ex. 
genom att ändra deras förutsättningar och 
skapa mer flexibilitet) och göra det enklare 
för yngre medarbetare att kombinera 
sina arbetsliv med andra ansvarsområden 
som att t.ex. ta hand om barn och andra 
familjemedlemmar.

Incitament och erkännande skulle kunna 
ges till organisationer som registrerar sig 
för stadgan. EU skulle även kunna jobba för 
att engagera företag i den här processen 
och skapa ett nätverk som förklarar bästa 
praxis genom att säkerställa jämlikhet mellan 
generationerna.

 4. SYSTEM FÖR ÖVERFÖRBARA  
     ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER 

Daniel

Jag vill se en justering av de nya flexibla arbetsformerna för att de 
ska omfatta ekonomisk trygghet och socialt skydd. EU borde inrätta 
ett ”överförbart” system för anställningsförmåner. Hur skulle det 
fungera? Individuella konton som följer med den anställde genom 
hela arbetslivet skulle skapas, vilket skulle ge dem möjlighet att 
byta jobbform, jobbstruktur och jobbintensitet samtidigt som de 
fortsätter att ha tillgång till sociala förmåner. 

Den traditionella föreställningen om arbetslivet, dvs. att lärandet 
upphör i tjugoårsåldern, karriärutvecklingen når sitt slut i 
fyrtioårsåldern och att arbetslivet avslutas i sextioårsåldern, blir 
mindre relevant och sätter stopp för begreppet ”livstidsanställning”. 
Därför är det viktigt att det upprättas villkor för flexibla, rörligaoch 
andra former av sysselsättning. 

Alternativa arbetsformer innebär redan flexibilitet för företagen, 
då de kan utnyttja expertis som finns utanför organisationen, och 
arbetstagare som kan justera sin karriärbana som de själva vill. 
Flexibla arbetsformer bör dock inte finnas på bekostnad av den 
ekonomiska tryggheten. Mitt förslag skulle bidra till garantin om 
ekonomisk trygghet.

För att detta ska fungera bör EU agera i egenskap av medlare 
och föra samman berörda parter för att besvara följande frågor: 
Vem ska bidra och hur mycket? Vem kan administrera ett sådant 
system? Vilken typ av reglerande åtgärd krävs för att möjliggöra 
den här modellen?

 5. REFORMERA UNGDOMSGARANTIN 

Idé som uppkom under en workshop

EU bör överväga en reform av ungdomsgarantin så att den 
fokuserar på jobbens kvalitet i stället för kvantitet. Endast 
möjligheter som garanterar en trygg anställning för unga 
under en tidsperiod på minst 18 månader bör subventioneras 
Professor Bjørn Hvinden, som leder projektet EU Negotiate som 
försöker mäta hur unga människor påverkas av tillfälliga och otrygga 
anställningar, har vittnat om att arbetsgivare i en del EU-länder har 
subventionerats för att skapa lågkvalitativa jobb med få långsiktiga 
förmåner. Hans forskning visar att lågkvalitativa anställningsformer, 
förutom att skada ungas livskvalitet och psykiska hälsa, även gör 
unga EU-medborgare mindre attraktiva för arbetsgivare.11

En reform av ungdomsgarantin skulle bidra till att minska stressen 
och de skadliga verkningarna av otrygga jobb. 

11 Teresa Küchel, “EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed” 
(Ungdomsarbetslösheten i EU: en del jobb är värre än att vara arbetslös), Nordic Labour Journal, http://
www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (hämtad i juni 2018)

12 Bentley University, “Multi-Generational Impacts on the Workplace” (Flergenerationseffekterna på 
arbetsplatsen), https://www.bentley.edu/files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20Generational%20
Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (hämtad i juli 2018)
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INTERVJU

 7. ÅTGÄRDSSYSTEM FÖR  
     MISSMATCHNING PÅ  
     EUROPEISK NIVÅ 

Daniel

EU bör grunda sig på EU-initiativ och 
finansieringsmekanismer som främjar 
livslångt lärande (t.ex. ny kompetensagenda 
för Europa) genom att skapa ett europeiskt 
åtgärdssystem för missmatchning. Detta 
skulle kunna omfatta ett ekosystem på EU-
nivå (en offentlig-privat dialog) för experter 
som ansvarar för att efter land, bransch och 
sektor övervaka och kartlägga vilka framtida 
kompetenser som behövs och identifiera 
färdighetsglapp under processen. 

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen 
förändrar i hög takt typerna av jobb och 
färdigheter som kommer att behövas på 
arbetsmarknaden, vilket sätter press på 
de befintliga arbetsmarknadssystemen i 
medlemsstaterna. Det här förslaget skulle 
bidra till att dessa omfattande förändringar 
skulle kontrolleras, deras potential utnyttjas 
och en rättvisare fördelning inom Europa 
säkerställas, vilket skulle uppmuntra till 
rörlighet inom alla medlemsstater snarare än 
en avfolkning.

Systemet bör få vägledning, fastställa tydliga 
standarder och tillhandahålla rättssäkerhet 
för alla och säkerställa att det tillämpas på ett 
allmängiltigt sätt, dvs. att det stöder tillväxt, 
utveckling och rörlighet för människor inom 
alla organisationer, branscher och länder.

EU har infört specifika strategier för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten: fungerar de?

Problemen med ungdomsarbetslösheten har förbättrats och 
ungdomsgarantin har varit ett positivt bidrag till detta. Men 
vilka typer av jobb har skapats? Betalar de bra? Omfattar de 
social trygghet? Tjänar man tillräckligt? Kan unga människor bli 
oberoende? Vi kanske inte är arbetslösa, men vi arbetar ofta med 
okonventionella anställningsformer. Vi får höra att detta till och 
med kan vara framtiden inom arbetslivet. Vi är öppna inför detta, 
men det har gett upphov till en ny uppfattning om oss: att vi 
skulle tycka om oförutsägbarhet, flexibilitet och frihet. Men om 
du kunde välja vilken typ av jobb du ville ha, vad skulle du välja? 
74 procent av de unga som är medlemmar i vår organisation 
uppger att deras förstahandsval är en stabil tillsvidareanställning. 
Endast fyra procent vill arbeta som frilansare. 50 procent av de 
unga har jobbat inom flera olika områden utan att kunna kalla 
det kvalitetsjobb. Så varför väljer vi denna livsstil? Detta är absurt. 
Det krävs av oss att vi är flexibla, vilket egentligen inte är någon 
frihet: om jag alltid oroar mig för mitt arbete är jag inte fri. Vi kan 
inte gå med på att utnyttjas på arbetsmarknaden längre. Vi måste 
börja prata om kvalitetsjobb. Vi måste ge unga valmöjligheter.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som bör 
vidtas för att förändra systemet?

Den första skulle vara att införa kvalitetsaspekten som en 
prioritering: lönen bör vara skälig och gå att leva på, den bör ge 
lika möjligheter för alla och den ska inte behöva kräva mer än 
åtta timmars arbete. Vi bör även ha miljön i åtanke. Att skapa 
kvalitativa, hållbara och gröna jobb bör utgöra huvudlösningen 
i framtiden. Den andra åtgärden gäller i synnerhet de unga, och 
det är att all praktik bör vara betalda jobb. EU bör uppmuntra sina 
medlemsländer att ändra sin lagstiftning så att all praktik betalas. 
Den tredje åtgärden är att vi behöver uppmärksamma och 
reglera den fjärde digitala revolutionen. Hittills har gigekonomin 
skapat jobb utan någon social trygghet. Enligt mig bör de 
sociala rättigheterna och arbetstagarrättigheterna skyddas inom 
alla slags jobb. Och glöm inte att inkludera de unga i den här 
utvecklingen. Vi vill vara en del av lösningarna.

Kommissionär Marianne Thyssen berättade att 
EU har fördubblat sin budget för Erasmus Plus. 
Du tycker att vi borde öka den tio gånger mer. 

Jag tycker inte att de unga prioriteras trots att många EU-
representanter påstår det motsatta. När det gäller budgetposterna 
framgår det tydligt att de inte prioriteras. Andra sektorer 
som t.ex. jordbruk eller system för social trygghet prioriteras. 
Medvetenheten om detta är inte tillräckligt stor i Europa. Om vi 
verkligen insåg hur viktigt det är att säkerställa möjligheter för alla 
unga skulle det inte vara något problem att göra budgeten tio 
gånger större eftersom vi skulle veta att det i slutändan lönar sig.  

Tea Jarc,  
ordförande för ungdomsarbetsorganisationen Mladi Plus i 

Slovenien
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13 Eurostat, “Archive: High-tech statistics” (Arkiv: Statistik kring högteknologi), Eurostat Statistics 
explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_
statistics&oldid=220664 (hämtad i juni 2018).

14 James Manyika o.a., “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” (Jobb 
försvinner, jobb skapas: arbetskraftsomvandling under automatiseringseran), McKinsey Global Institute, 
december 2017, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20
Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20
skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (hämtad i juni 2018)

TEKNIK

De tekniska framstegen är för närvarande en utmaning på alla områden i människors liv.

I den globala jakten på innovation och lönsamhet erkänner EU att det är av yttersta betydelse att ny teknik utvecklas, utnyttjas 
effektivt och används inom handeln. Högteknologiska sektorer och företag betraktas som nyckelaktörerna i den ekonomiska 
tillväxten och att de generellt tillhandahåller välbetalda jobb.

Enligt Eurostat hade EU under 2014 nästan 46 000 företag inom högteknologisk tillverkning (allt från flygindustri till försvarsmateriel, 
telekommunikation och vetenskapliga instrument osv.), men sektorn stod endast för fyra procent av den totala sysselsättningen 
inom EU 2015. Trots att högteknologiska produkter står för 17 procent av det totala exportvärdet från EU, registrerades även ett 
handelsunderskott med importer på kring 22 miljarder mer än för exporter bara under 2015. Investeringarna inom forskning och 
utveckling på teknikområdet ökar men Europa har fortfarande långt ifrån etablerat sig som världsledande.13

Trots att framstegen och behovet av teknik är tydligt, betraktas teknik fortfarande med misstänksamhet. En av de mest utmärkande 
och oroande konsekvenserna är att robotikens och den artificiella intelligensens framväxt sägs komma att ta över jobb från människor 
i allt större utsträckning – enligt en undersökning från McKinsey Global Institute, kommer uppemot 800 miljoner arbetstillfällen att 
försvinna innan 2030.14 Frågan debatteras, men optimister menar att nya jobb kommer att skapas då gamla försvinner och att de 
unga sannolikt kommer att utföra jobb i framtiden som inte ens existerar ännu. 

Oavsett hur framtiden ser ut går trenden inte att stoppa och därför är det bättre att blicka framåt mot horisonten och hitta ett sätt 
att hantera teknikens förändringar. Många frågor har ställts när det gäller teknik: Hur ska artificiell intelligens och tillverkningen av 
robotar regleras och vilka kvalitets och etiknormer ska etableras för att säkerställa att tekniken underlättar människans existens i 
stället för att hota den? Det uttrycks även oro kring integritet och privatliv. 

Alla dessa frågor ställer krav på en diskussion i det offentliga rummet och inte bara i vetenskapliga kommittéer och teknikarbetsgrupper. 

 8. INRÄTTA EN EUROPEISK BYRÅ FÖR ROBOTIK  
     OCH EN EUROPEISK KRAVSTÄMPEL FÖR  
     ROBOTIK 

Francesca & Eduard

EU bör utveckla, genomföra och ständigt uppdatera regler för 
provning, certifiering, utformning och standardisering av (specifika 
klasser av) robotprodukter och produkter som använder artificiell 
intelligens. Detta kan formaliseras genom expertkommittéer som 
behandlar etiska, tekniska, juridiska och ekonomiska frågor samt 
genom samarbetsbaserade styrinstrument. Dessutom skulle en 
europeisk kravstämpel för robotik säkerställa en enhetlig standard.

En av de största utmaningarna på teknikområdet är utvecklingen av 
en gemensam strategi för robotik inom unionen. Lagstiftning kan 
ge upphov till begränsningar för innovation, men krävs samtidigt 
för att göra tekniken godtagbar för så många människor som 
möjligt. Det är därför av yttersta vikt att en rättslig ram framarbetas 
och som främjar innovation och säkerställer att den drivs av de 
europeiska kärnvärdena.

Denna strategi skulle kunna hjälpa oss att förstå vilka möjligheter 
som robotik och artificiell intelligens innebär genom snäva, 
skräddarsydda, förhandsbedömda och ständigt övervakade regler 
samtidigt som etiska designer säkerställer att användarna godtar 
produkterna redan under de tidigaste tillverkningsstadierna. 

Dessutom går en kravstämpel för robotik hand i hand med den 
fortlöpande regleringsprocessen för robotstyrning eftersom 
denna process skulle ge utrymme för riktlinjer som tillfälligt skulle 
kunna fungera som ett riktmärke för användningsområden och 
robotutveckling. Certifieringen kan granskas då och då för att 
säkerställa de högsta skyddsstandarderna.

 9. REGLERA MILITÄR  
     ANVÄNDNING AV AI 

Neven 

Europeiska unionen skulle kunna säkerställa 
att företag inom EU som handlar med andra 
länder (utanför EU) binds av strikta regler 
kring användningen av artificiell intelligens i 
krigföring.

Vi har hört mycket om artificiell intelligens 
och maskininlärning, om fördelarna för 
sjukvården och självkörande bilar, men ett 
annat område som påverkas avsevärt av 
maskininlärning i dag är den militära tekniken. 
Maskiner har redan förmåga att ta beslut 
kring huruvida de ska döda eller inte, och 
denna beslutsförmåga baseras i huvudsak på 
maskininlärningsmodeller. 

Många av dessa algoritmer är otydliga och 
ingen bär det egentliga ansvaret för beslutet 
om liv eller död.

Regleringen skulle bidra till att begränsa 
användningen av artificiell intelligens 
och maskininlärning till fredliga 
användningsområden. Greg Allen vid Center 
for New American Security, hävdar att AI kan 
påverka militär utrustning lika mycket som 
utvecklingen av kärnvapen.

EU kan upprätthålla ett förbud av 
användning av AI i militär utrustning genom 
att lagstifta om vapentillverkning i EU. 



21

INTERVJU

Vilka är de största utmaningarna i dag när det 
handlar om AI?

När det gäller robotar och artificiell intelligens anser jag att det 
finns tre viktiga aspekter som spelar en stor roll och följande frågor. 
Den första aspekten är uppfattningsförmågan, dvs. hur robotar 
ska efterlikna människor. Frågan här är hur vi ska bygga dem så 
att de förbättrar människors liv. Sedan har vi mångfaldsaspekten: 
tekniken i dag har förmåga att överträffa människans natur. Till 
exempel kan en del tekniker ”se” färger som vi inte kan se. Frågan 
här är hur vi ska främja teknik som hjälper människor, men som 
fortfarande påminner om människans natur? Den tredje aspekten 
är skydd, dvs. frågan om hur vi ska utarbeta lagstiftningen så att 
den skyddar människor.

Robotik och automatisering är ett ämne som 
oroar alltmer, särskilt bland de unga som oroar 
sig för att deras jobb ska ”försvinna”. Är denna 
oro befogad eller inte?

Innovation har alltid funnits. Det finns en bok av Nicholas Carr [red. 
anm, The Glass Cage] om förändringar till följd av teknik och som 
förklarar det här. Det vi står inför i detta ögonblick kan komma att 
få stora konsekvenser också på grund av globaliseringen, men det 
är fortfarande något som alltid har skett historiskt. Det betyder 
inte att vi inte bör diskutera utmaningarna, men vi måste se 
möjligheterna i utvecklingen: andra jobb kommer att skapas, och 
en del av jobben som kommer att försvinna kommer att bli jobb 
som inte behövs eller som blir ineffektiva. Innovation kan komma 
att generera ekonomisk tillväxt som kommer att gynna alla: 
en del jobb kommer att förändras och utvecklas och involvera 
digitalisering. Vi bör försöka se fördelarna i förändringarna för att 
kunna hjälpa och anpassa organiseringen av jobb för dem som 
genomgår omvandlingen. Detta kommer att normaliseras med 
tiden. Förändringarna kommer och vi kan inte gömma oss från 
dem, vi behöver bestämma hur vi ska gå dem till mötes. 

Francesca Episcopo,  
Forskare vid DIRPOLIS-institutet

 10. INRÄTTA EN EUROPEISK  
       PLATTFORM FÖR  
       CROWDFUNDING 

Olga

Jag tycker att EU borde upprätta ett system 
för crowdfunding vid de befintliga offentliga 
finansinstituten och en officiell plattform 
där alla föreslagna projekt skulle bedömas 
och granskas av officiella experter som 
arbetar för EU. Experterna kan omfatta 
personer som jobbar inom cybersäkerhet och 
bedrägeribekämpning i syfte att upptäcka 
eventuella bedrägliga handlingar.

Många nystartsföretag är beroende av offentlig 
finansiering i början, men även crowdfunding. 
Tyvärr missbrukas dessa plattformar ibland 
som fristäder för bedragare. 

En sådan plattform skulle ge europeiska 
medborgare möjlighet att direkt och på ett 
säkert sätt finansiera projekt de intresserar sig 
för, och även ge möjlighet åt nystartsföretag 
att hitta kunder till sina kunder direkt.

 11. INVESTERA I TEKNIK FÖR  
       KULTUR OCH KULTURARV 

Adrià 

Jag tycker att EU borde investera mer i teknik 
för kultur- och konstnärssektorn, främst för 
offentliga museer, för att göra upplevelsen mer 
inkluderande för besökarna. Användningen 
av ny teknik skulle förändra sättet vi besöker, 
utforskar och lär oss i traditionella museer och 
göra människor mer intresserade av kultur. 

En del museer använder sig redan av botar så 
att besökarna, särskilt de yngre, kan guidas 
runt och lära sig om konst och historia på 
ett roligt sätt. Detta skulle kunna utvecklas 
till en ny nivå. Jag drömmer om en framtid 
där museer, AI och virtuell verklighet gör att 
besökarna till exempel kan interagera direkt 
med historiska personer eller hoppa in i en 
målning.

För att stödja investeringarna i dessa tekniker 
skulle en del av turistskatterna, t.ex. från 
hotell, gå till finansieringen av museerna. 

UNGA OCH ÄLDRE: Hänga med i den digitala revolutionen
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15 E. Fosch-Villaronga, “Creation of a Care Robot Impact Assessment” (Inrättande av en 
konsekvensbedömning för sjukvårdande robotar), International Journal of Humanities and Social Sciences 
Vol:9, No:6, 2015, https://waset.org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-impact-assessment; 
(hämtad i juni 2018).

D. Reisman o.a., “Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency 
accountability” (Konsekvensbedömningar av algoritmer: en praktisk struktur för ansvarsskyldigheten 
hos offentliga institutioner), AI Now Institute, April 2018, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf 
(hämtad i juni 2018)

 12. UPPRÄTTA ETT EUROPEISKT  
       ROBOTBEDÖMNINGSSYSTEM 

Eduard

Mitt förslag är att det inrättas ett europeiskt robotbedömningssystem 
som kan hjälpa robotforskare att identifiera, analysera, minska och 
eliminera risker som robotik och AI innebär.

Det finns för närvarande inga specifika multidisciplinära regler för 
robotar som kan identifiera och bedöma riskerna som robotar och 
AI utgör för samhället. En robot kan påverka människors privatliv, 
integritet, oberoende och trygghet – både fysiskt och psykiskt – 
vilket ger upphov till känsliga etiska frågor. 

En konsekvensbedömning ligger i linje med den riskbaserade 
strategin som följs av Europeiska unionens konsekvensbedömning 
om personlig integritet och säkerhet, men skulle sträva efter att 
utvidga sitt tillämpningsområde till andra typer av risker, med 
tillämpning på robotområdet (Care Robot Impact Assessment, 
Fosch-Villaronga 2015) och algoritmområdet (Algorithm Impact 
Assessment, AI Now Institute 2018).15

Detta skulle underlätta robotutvecklarnas process för 
regelefterlevnad då de skulle bära ansvar för att kunna identifiera 
och bedöma sina robotars olika risker.

 13. UPPRÄTTA EN  
       PANEUROPEISK  
       MEDIEKANAL 

Olga 

Vi har ett verkligt behov av en paneuropeisk 
mediekanal. Jag syftar inte på media som 
fokuserar på politiska händelser, utan media 
som tillhandahåller nyheter, underhållning, 
filmer, media med samma programutbud 
i alla medlemsstater. Kommunikationen 
kring och främjande av EU är inte tillräckligt 
i de traditionella medierna, som TV och 
streamingtjänster. 

I Europa konsumerar alla medlemsstater 
amerikanska bestsellers, kassasuccéer och TV-
serier och saker. Jag köper inte argumentet 
om de språkliga eller kulturella barriärerna 
mellan de olika medlemsstaterna. Sverige 
skiljer sig lika mycket från Italien som Texas 
skiljer sig från Kalifornien. Kultur och media är 
den gemensamma grunden i den europeiska 
identiteten.

Framgångarna hos vissa europeiska tv-
program, ofta deckare, i engelsktalande 
länder visar att publiken är villig att titta på 
undertextat innehåll – se olika produktioner 
från det danska programföretaget DR. 

EU kan sträva efter att skapa en dialog mellan 
olika programföretag för att producera 
paneuropeiska serier som undertextas 
och som skulle väcka intresse hos alla 
människor i Europa. Produktionerna kan 
antingen vara storskaliga, historiska eller 
vara dramainriktade. Program har redan 
producerats med internationella skådespelare, 
att instifta ett större samarbete mellan 
europeiska produktionsbolag och TV-kanaler 
skulle vara en spännandemöjlighet.
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I en värld där arbetet blir alltmer flytande, människor har flera jobb under sin karriär 
och det är svårt att få långsiktiga avtal behöver man nya färdigheter inom flera 
sektorer för att kunna ta sig fram. Det nya nyckelordet ”livslångt lärande” tyder på 
att människor kommer att behöva lära sig nya färdigheter under hela livet, även efter 
att de är klara med sina studier. Men utbildningssystemen är inte rustade för att göra 
unga människor redo för arbetslivet, och bristen på tekniska och digitala färdigheter 
är allmänt känd.

UTBILDNING

Detta märks tydligt i den stora obalansen mellan de färdigheter som man lär sig i skolan och de befattningar och förmågor 
som efterfrågas på arbetsmarknaden. En del av problemet med kompetensbrist är att personer med högskoleexamen 
ibland tar jobb som de är överkvalificerade för. Praktiker och utbildningar på arbetsplatsen börjar bli vanliga delvis tack 
vare ungdomsgarantin, men övergången från skolan till arbetslivet är sällan smidig. Dessutom lärs mjuka färdigheter 
som lagarbete, kreativitet och problemlösning eller användbara färdigheter som internet- och mediekunskap knappt ut 
i skolan eller på universitetet. 

Såsom nämnts tidigare hjälper yrkesutbildning unga människor att tidigt ta ansvar, förbättrar deras anställningsbarhet 
och ger dem spetskunskaper. Det verkar som att lärlingsutbildningar och andra program som ger studenterna mer 
praktisk kunskap, know-how, färdigheter och/eller kompetenser som krävs för ett särskilt yrke ökar chanserna för 
nyutexaminerade att hitta jobb. 

 14. ENTREPRENÖRSPROGRAM OCH MJUKA  
       FÄRDIGHETER 

Christian & en idé som uppkom under en workshop 

Min idé om ett bättre utbildningssystem är att ha 
entreprenörsprogram i skolan, som får unga människor att 
samarbeta med organisationer som exempelvis uppstartsföretag 
och inför aktiviteter i läroplanen som inspirerats av till exempel 
programmet för transatlantiskt ledarskap (Transatlantic Leadership 
Program)16. 

Skolorna lyckas inte lära sina elever tillräckligt många mjuka 
färdigheter. När unga kommer in på arbetsmarknaden känner 
de att deras utbildning inte har förberett dem ordentligt för olika 
utmaningar.

EU skulle kunna utveckla en projektplattform för mjuka färdigheter, 
där olika organisationer kan sammanställa olika aktiviteter runtom i 
EU som är kopplade till ämnen såsom politik, aktivism eller resor, så 
att unga kan få möjligheten att lära sig nya saker, få nya färdigheter 
och utveckla projekt tillsammans.

 15. ANVÄND ERSAMUS FÖR ATT  
       MOTVERKA AVFOLKNINGEN 

Idé som uppkom under en workshop  

Eftersom det är välkänt att internationella 
erfarenheter är extremt användbara för 
människors livskunskap är tanken att man 
borde göra det lättare för unga att få 
denna sorts erfarenhet. Unga skulle även 
bli uppmuntrade att bo, jobba och studera i 
områden som har problem med avfolkning. 
En period utomlands skulle kunna vara i tre 
månader, och studenter skulle kunna bo hos 
värdfamiljer och studera eller göra praktik. 
Detta skulle främja ökade kunskaper om 
andra kulturer och språk samt göra de unga 
mer öppensinnade. I slutet av universitetet 
är många studenter osäkra på om de ska 
fortsätta studera eller börja arbeta, men en 
erfarenhet som denna skulle kunna hjälpa 
dem att få en tydligare uppfattning om det. 

Erasmusprogrammet blir alltmer populärt 
bland unga, men det finns fortfarande många 
som aldrig har rest utomlands för att studera 
eller jobba under en längre tid än en semester.

Detta skulle även kunna bidra till att lösa 
ett rörlighetsproblem: EU:s statistik visar att 
hälften av alla unga i Europa som inte kan 
hitta ett jobb i sina hemländer är villiga att 
flytta utomlands för att hitta ett17. Genom att 
skapa incitament för att flytta till ett annat 
land i minst tre månader skulle unga kunna 
få erfarenheter utomlands och fylla luckor på 
arbetsmarknaden. Vad gäller den ekonomiska 
delen borde EU:s institutioner tillhandahålla 
den nödvändiga finansieringen av dessa 
rörlighetsprogram.

16 Youth Proaktiv, “Transatlantic Leadership Program” http://youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-
program/ (hämtad i juli 2018)

17 Kommissionen, “Half of young Europeans ready to work abroad”, http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=sv&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (hämtad i juni 2018)
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 16. KURSER I LIVSKUNSKAP 

Idé som uppkom under en workshop

Ett sätt att bättre förbereda unga inför livet, hjälpa dem att få de 
grundläggande färdigheter som de behöver för att framgångsrikt 
styra sin vardag och bli bättre medborgare som är integrerade och 
delaktiga i samhället skulle vara att införa kurser i livskunskap. 
Många unga tänker inte på olika sorters livskunskap, som 
exempelvis att fylla i en skattedeklaration, återvinna eller laga enkla 
maträtter. Om man införde ett sådant här ämne skulle unga från 
tidig ålder lära sig om denna viktiga del av livet. 

Ett system som bygger på detta, och som mycket väl skulle kunna 
fungera i hela EU, har införts i Finland där elever lär sig kotitalous, 
hemkunskap, och käsityö, syslöjd. De lär sig att laga mat, städa, 
använda pengar på ett ansvarsfullt sätt, tvätta, återvinna och spara 
vatten och elektricitet, men även småskaligt hemarbete som att sy, 
laga kläder, bygga en släde att leka i snön med eller en fågelholk 
till sin trädgård. 

Desto viktigare är att de lär sig digitala färdigheter som att känna 
igen falska nyheter och riskerna med nätmobbning, men även mer 
praktiska färdigheter som att installera ett antivirusprogram och 
använda en skrivare.  

 18. INFÖR ”UTMANINGSLEKTIONER” FÖR ATT  
       FRÄMJA KREATIVARE ELEVER 

Aleksandra

Bedömningskriterierna borde ses över på alla utbildningsnivåer 
för att ta till vara på kreativitet och innovation. Det traditionella 
systemet för kunskapsbedömning passar inte när modernt innehåll 
ska bedömas. Betygssystemet för projekt och individuella uppgifter 
skulle till exempel kunna delas in i olika kategorier där varje kategori 
har sina egna bedömningskriterier och sin egen betygsättning, 
ungefär som bedömningskriterierna på universitetet. På detta sätt 
blir det område som eleven har bristande kompetens i tydligt och 
klart, så att både eleven och läraren får en bättre bild av var fokus 
ska läggas. 

Ett av de viktigaste kraven och behoven på dagens konkurrenskraftiga 
arbetsmarknad är kreativitet. En alternativ metod för att åtskilja och 
hjälpa kreativare elever är att ge dem möjligheten att få en rättvis 
bedömning. 

Detta skulle kunna uppnås genom att man arbetar för att riva 
hinder och främja ansvarstagande genom att införa nya ämnen, 
till exempel ”utmaning” som finns i vissa skolor i Berlin. I detta 
ämne ska eleverna en timme i veckan ägna sig åt en utmaning, 
till exempel spela schack med en pensionär eller starta ett lokalt 
projekt för unga. Detta stärker både den personliga utvecklingen 
och den sociala samverkan.

 17. FRÄMJA NYFIKENHET,  
       PERSONLIG UTVECKLING  
       OCH ANSVAR 

Laura & Jakob 

Studenter borde uppmuntras att jobba på 
sina svagheter, samtidigt som de får friheten 
att välja vilka aktiviteter de vill inrikta sig på. 
Vi tror att ett sådant här projektorienterat 
system, där unga kan utveckla sina egna 
åsikter och styrkor i stället för att få kunskap 
inbankad i sig, kan ge mycket bättre resultat. 
Det skulle främja nyfikenhet och kreativitet. 
Att jobba med projekt innebär att man tränar 
nya färdigheter och lär sig under processen, 
vilket förstärker budskapet om att man lär sig 
av sina misstag.

Som en del av ett demokratiskt samhälle 
vill vi att unga ska vara fria, jämlika och 
leva i solidaritet, men skolsystemet är inte 
demokratiskt på något sätt: läraren lär ut 
samma sak till en klass med olika elever med 
olika styrkor och intressen. Med tanke på allas 
individualitet borde varje elev få möjlighet att 
utveckla sina egna färdigheter och passioner. 
Genom att välja detta tillvägagångssätt kan vi 
få ut så mycket som möjligt av alla elever.

PISA-studien har visat att ett liknande 
system i Finland är det mest framgångsrika 
utbildningssystemet i världen. För yngre 
elever upp till 13 år existerar inte gamla 
vanliga lektioner, utan elever och lärare 
samarbetar i stället. Det är viktigt att leka i 
skolan och lärarens mål är att motivera sina 
elever. I synnerhet finns det inga klassrum, 
utan eleverna arbetar i lärogrupper för att 
förbättra sin djupanalys och utveckla sin 
problemlösningsförmåga eller andra talanger. 
Detta främjar deltagande och utveckling av 
sociala färdigheter. Finska elever får också 
välja ett ämne som de är intresserade av och 
utveckla det genom att komma i kontakt 
med externa resurser, till exempel experter 
eller museum. Detta ”fenomenlärande” har 
visat sig ge eleverna de rätta färdigheterna 
för 2000-talet, och vi borde införa det i hela 
Europa. 
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 19. PROJEKTSAMARBETEN  
       MELLAN SKOLOR 

Gaétan

En idé är att inrätta tjänster för 
nätverksförmedlare som jobbar i skolor för att 
få olika grupper av elever att engagera sig i ett 
särskilt tema (t.ex. europeiska värden, hållbar 
utveckling, utbildning m.m.) genom en serie 
möten. Ta till exempel en grupp elever som 
vill utveckla ett projekt för hållbar utveckling 
i sin skola. 

Med stöd av en lärare tar de reda på om det 
finns andra institutioner i EU som jobbar med 
samma tema. I det läget kan de kontakta 
nätverksförmedlarna, som sätter dem i 
kontakt med skolans nätverk. På det sättet får 
denna skola möjlighet att bygga upp relationer 
med andra skolor som de kan interagera och 
samarbeta med. 

Nätverket skulle kunna samarbeta för att 
organisera en europeisk konferens om hållbar 
utveckling, där gymnasieelever utbyter 
projekt och föreslår lösningar och idéer, 
precis som på EYE. Dessa nätverk skulle ha 
många fördelar, t.ex. utbyte av information 
och färdigheter, främjande av utbyten om 
särskilda teman mellan europeiska skolor, 
utveckling av samarbeten, en möjlighet för 
unga generationer att reflektera över ett 
europeiskt tema, skapandet av en känsla av 
tillhörighet i EU, insamlande av nya idéer och 
förbättring av ungas engagemang.

I Frankrike har exempelvis ministeriet för 
jordbruk och livsmedel olika nätverk för unga 
som går jordbruksutbildningar. Dessa nätverk 
gör det möjligt att spåra ungas önskemål och 
förslag till ministeriet i syfte att tillsammans 
utforma projekt – det är en bra metod som 
skulle kunna exporteras till resten av EU.

UNGA OCH ÄLDRE: Hänga med i den digitala revolutionen

INTERVJU

När vi talar om ungas välbefinnande tenderar 
vi att bara tänka på det i ekonomiska termer 
och glömmer bort det psykiska välbefinnandet 
och hälsan. Många ungdomar i dag kan känna 
sig ”fångade”.

Vi har en bumeranggeneration som bor med sina föräldrar, flyttar 
ut under en kort period, arbetar i mycket instabila miljöer och 
utan någon avtalstrygghet, vilket innebär att de inte till fullo kan 
utveckla sin självständighet och ibland måste flytta tillbaka till sina 
föräldrar. Offentliga och sociala tjänster erkänner ännu inte fullt 
ut de särskilda behov som unga har. Orsakerna till varför så många 
unga inte vänder sig till socialtjänsten är att det är förknippat med 
ett stigma. Ungdomar är antingen inte tillräckligt självsäkra eller 
helt enkelt omedvetna om att dessa tjänster finns. Det är viktigt 
att förbättra arbetsvillkoren för de som är nya i arbetslivet och se 
till att det finns bättre psykologiskt stöd, så att unga kan känna 
sig tillfreds och vara produktiva samhällsmedborgare. 

Det finns också ett problem mellan 
generationerna som gör saken svårare.

Flera deltagare här på EYE har sagt att de upplever att äldre 
personer ofta inte tar ungas problem på särskilt stort allvar. De 
hör saker som: ”Det är bara för att du är ung, du kommer att 
växa ifrån det. När jag var yngre var det mycket svårare och 
jag klarade mig ändå.” Jag tror att tiderna förändras, livet blir 
alltmer oförutsägbart. När våra föräldrar växte upp avslutade de 
skolan, fick jobb som var permanenta och stabila, hade råd att 
bo någonstans och så vidare. I dag finns inte längre denna enkla 
livsstruktur för unga. Det är mycket mer flytande nu. Så det är 
klart att det ger upphov till oro och rädsla som unga behöver 
hjälp med, och jag tror att inte att det bästa rådet som äldre kan 
ge är att säga ”väx upp bara”.

Anna Ludwinek,  
forskningsledare vid enheten för socialpolitik, Eurofund
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 20. VERKTYG MOT DIGITALT  
       UTANFÖRSKAP OCH FÖR  
       PSYKISK HÄLSA 

Larissa  

Jag tror att EU kan göra något åt tillgången 
till digitala verktyg och resurser genom att se 
till att länder investerar tillräckligt med pengar 
i tillhandahållandet av lika tillgång till teknik i 
klassrummen, vilket innebär klassrummen i alla 
skolor – inte bara toppskolor i storstäder utan 
även yrkesskolor och skolor på landsbygden. 

Ett stort tema i skolorna just nu är det som 
handlar om digitalt utanförskap. Vi tar för givet 
att alla har tillgång till digitala plattformar, 
men i verkligheten har inte alla råd med 
samma sorts teknik. Vi (OBESSU) har krävt att 
detta ska lösas genom att bärbara datorer och 
surfplattor tillhandahålls i skolorna, så att alla 
får samma tillgång till teknik.

När det gäller socialt utanförskap mer allmänt 
är det avgörande att främja medvetenhet, 
stödja besök av det civila samhällets 
organisationer i skolor och genomföra 
workshoppar. EU skulle kunna ge, och ger för 
närvarande, tillgång till finansiering av dessa 
initiativ. Men jag anser att detta borde göras 
på mer lokal nivå, så att skolor kan ha ett 
närmare samarbete med det civila samhället 
kring dessa svåra frågor.
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KOMMENTAR PÅ UNGDOMSFORUM  
 UNGA OCH ÄLDRE

Den digitala revolutionen väcker många frågor och innebär många utmaningar och möjligheter. Hur kan 
Europa gå framåt och använda det bästa vi har, utan att försämra vår levnadsstandard? För att inleda denna 
resa måste Europa sätta människor, deras rättigheter och deras gemenskaper i centrum för denna övergång 
till en mer digitaliserad värld. Europeiska ungdomsforumet strävar efter en digital revolution som fungerar 
för alla generationer.

De senaste årtiondena har vi sett tekniska framsteg som har 
förändrat vårt sätt att leva och organisera våra liv. Från framväxten 
av internet och sociala medier till snabba framsteg inom 
automatisering, robotar och artificiell intelligens i allmänhet – denna 
utveckling har skett så snabbt att det har varit svårt att hinna med 
att bedöma dess effekter. Dagens generation av unga har enligt 
många påverkats mest. De har växt upp i en tid med avgörande 
genombrott och teknisk utveckling. De är därmed både de första 
som får experimentera och uppleva hur deras liv förbättras av denna 
nya teknik och de som drabbas hårdast av vår brist på kunskap och 
förståelse för de långsiktiga negativa effekter som tekniken har på 
våra liv, demokratier, miljö, jobb och arbetstagarrättigheter samt 
på vår hälsa. De upplever även dessa tekniska förändringar mitt 
under välkända socialpolitiska och ekonomiska problem, såsom 
hög arbetslöshet, större risk för fattigdom och socialt utanförskap, 
större ojämlikhet och andra utmaningar när det gäller att utöva 
sina rättigheter. 

Det finns många exempel på de effekter som den digitala 
revolutionen redan har haft på våra liv. Den har gett oss nya 
sätt att få kontakt med andra och har helt förändrat sättet som 
vi får information på och hur vi hanterar medier. Den har lett till 
nya former av gruppbyggande och till skapandet av nya former 
av politisk aktivism. Den har lett till en ökning av medier och 
nyhetskällor, nya former av rapportering som är mer tillgängliga 
för alla och till skapandet av medborgarjournalisten. Nackdelen 
med allt detta är att desinformationen på nätet, bland annat falska 
nyheter, har ökat avsevärt och att hatpropaganda blivit lättare att 
sprida. Som ett resultat skulle man kunna hävda att detta även gör 
det lättare att manipulera och skapa kaos från utsidan under val och 
andra demokratiska processer. Ekonomin och arbetsmarknaden 
har också påverkats. I den globala kapplöpningen för att vara 
konkurrenskraftig och ligga i framkanten har investeringar i ny teknik 
och innovation varit en central drivkraft för ekonomisk tillväxt och 
produktivitet. Det har lett till uppkomsten av teknikjättar – Google, 
Facebook, Microsoft och Amazon, för att nämna några – och till 
en ökning av nystartade teknikföretag och, som ett resultat, till att 
en enorm mängd arbetstillfällen har skapats i den högteknologiska 
sektorn och den tekniska tillverkningsindustrin. Tyvärr har en av 
konsekvenserna av detta samtidigt varit den snabba expansionen av 
den så kallade gigekonomin, där alltfler unga anställs av appdrivna 
tjänster såsom Deliveroo och Uber, och därmed rör sig från säkra 

och långsiktiga anställningar till osäkra jobb 
utan grundläggande rättigheter, socialt 
skydd eller semester. Stordata och relaterade 
system med artificiell intelligens (AI) används 
dessutom alltmer i alla delar av samhället. De 
har en förmåga att vägleda, och ibland även 
ersätta, människor vid beslutsfattande och 
problemlösning. Genom maskininlärning, 
AI och algoritmer kan stordata underlätta 
våra liv på många sätt. De kan se till att 
resurser fördelas på ett mycket mer riktat 
och kostnads- och tidsbesparande sätt, och/
eller identifiera problem och lösningar mycket 
snabbare än människor någonsin skulle 
kunna. I hälso- och sjukvårdssektorn kan till 
exempel individanpassade diagnoser och 
medicin som fastställs genom AI-system leda 
till bättre och lämpligare vård. Den inverkan 
som detta kommer att ha på vårt samhälle 
och våra liv kommer bara att öka ännu mer 
med utvecklingen och inträdet av sakernas 
internet, då datadelning och teknik bäddas in i 
vardagslivet genom fordon, hushållsapparater 
och andra fysiska apparater som är utrustade 
med datagenererande teknik.

Vissa säger att vi står på gränsen till den fjärde 
industriella revolutionen, eftersom denna 
utveckling sker i en hastighet som saknar 
motstycke och skapar störningar i nästan varje 
industri och samhällssektor, vilket leder till en 
omvandling av hela system för produktion, 
förvaltning och styrning. Andra varnar för 
den potentiella kollapsen av västvärldens 
demokratier och välfärdssystem i den form 
som vi känner dem. Den senaste tidens 
globala politiska händelser har visat oss att nya 
samhällsproblem, även avseende integritet, 
uppstår när utnyttjandet av personuppgifter 
blir både en affärsmodell och ett verktyg för 
att skapa politiskt kaos. Som den nyligen 
inträffade skandalen kring Facebook-
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uppgifter och Cambridge Analytica visar måste denna utveckling 
ske parallellt med en bredare diskussion om principer och etik samt 
om hur vi ska säkerställa att denna teknik inte blir ett hot mot vår 
framtid snarare än den goda kraft som den var tänkt att vara. Vissa 
kommer att hävda att lagstiftning och reglering kanske begränsar 
innovationen, men att det behövs för att se till att teknik gynnar och 
är tillgänglig för så många människor som möjligt. I EU är det av 
största vikt att vi skapar en rättslig ram som främjar innovation för 
att bibehålla vår konkurrenskraft mot Kina och USA, samtidigt som 
vi ser till att denna innovation drivs och präglas av våra europeiska 
kärnvärden. EU har redan blivit ledande när det gäller datareglering 
genom antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen, 
en rättslig ram som fastställer riktlinjer för insamlingen och 
behandlingen av individers personuppgifter. Det behövs dock 
mycket mer för att säkerställa att unga i synnerhet stöds och rustas 
bättre för de kommande utmaningarna. Ungdomarna på YO!Fest 
och det europeiska ungdomsevenemanget 2018 i Strasbourg 
föreslog flera idéer som EU:s beslutsfattare borde överväga, bland 
annat att ”EU borde utveckla, genomföra och ständigt uppdatera 
regler för provning, certifiering, utformning och standardisering av 
robotprodukter och produkter som använder artificiell intelligens. 
Detta kan formaliseras genom expertkommittéer som behandlar 
etiska, tekniska, juridiska och ekonomiska frågor samt genom 
samarbetsbaserade styrinstrument.” Ett annat förslag var att stöd 
och finansiering skulle göras tillgängligt för ett ekosystem för 
livslångt lärande, där en expertgrupp skulle övervaka och kartlägga 
vilka färdigheter som kommer att behövas i framtiden i varje land, 
industri och sektor.

På Europeiska ungdomsforumet förespråkar 
vi EU-regler som först och främst följer en 
rättighetsbaserad strategi. Detta innebär att 
alla politiska lösningar skulle behöva bygga 
på internationella normer för mänskliga 
rättigheter, där hänsyn i första hand skulle tas 
till vilka effekter teknisk innovation har på ungas 
tillgång till sina rättigheter i fråga om anständigt 
arbete, hälsa och likabehandling eller på deras 
deltagande i beslutsfattandet. En stor del av de 
problem som beskrivs ovan härrör från den för 
höga koncentrationen av pengar och resurser i 
händerna på ett fåtal teknikjättar/konglomerat. 
EU borde gå i täten för att diskutera och hitta 
lagstiftningslösningar på denna nya verklighet 
– lösningar som leder till en minskning av den 
maktobalans som tekniken skapar. Slutligen 
måste våra utbildningssystem tänkas om 
eftersom denna nya verklighet kräver större 
kritiskt tänkande och digitala kunskaper, så att 
särskilt unga människor kan påverka och forma 
det digitala beslutsfattandet. Mark Zuckerberg 
sa nyligen enligt uppgift att ”det är viktigare 
att skydda vår gemenskap än att maximera 
våra vinster”. Intressant nog skulle detta kunna 
vara ett bra mantra för EU att börja använda i 
sitt försök att leda vägen i regleringen av den 
digitala revolutionen.
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2. RIKA OCH FATTIGA:  
 Krav på rättvis fördelning
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Innan vi kan börja lösa ojämlikheten måste vi enas om att den finns. 
Temat ”Rika och fattiga” utformades i syfte att hitta gemensamma 
lösningar på Europas ökande ojämlikhet, men ojämlikhet är ett 
komplicerat fenomen som tar sig många olika uttryck och är svårt 
att känneteckna, och inte minst att enas om. Ojämlikhet existerar 
på mikro- och makronivå, så lösningar måste hittas för båda 
nivåerna. Det är svårt som individ att erkänna att det vi har i livet 
beror lika mycket på våra privilegier som på våra egna prestationer, 
men vi bör samarbeta för att göra livet rättvisare.

Som en mäktig övernationell allians i en globaliserad era påverkar 
Europeiska unionen livet för miljontals medborgare från länder utanför 
EU, och vårt ansvar och våra lösningar för att minska ojämlikheten sträcker 
sig därför utöver våra egna gränser. 

Även om ojämlikhet må ha sina rötter i välstånd skapas och återskapas 
det i vår vardag på sätt som handlar om mycket mer än vårt kontosaldo. 
Europas inkomstklyfta är ett giltigt ämne, men ojämlikheten är ett mycket 
mer komplicerat system, som härrör från sexualitet, kön, utbildning, 
klyftan mellan stad och landsbygd, medborgarskap, globalisering, fysiska 
förmågor, hudfärg, teknik och naturligtvis makt.

Europa utmärker sig genom sin socialpolitik, men de alltmer synliga 
resultaten av ojämlikhet har lett till diskussioner om nya sätt att omfördela 
inkomsterna från samhällets rikare delar. 

Dessa frågor lyfts ofta i samband med den förväntade omstruktureringen 
av arbetsmarknaden och framväxten av AI-teknik. Det dök visserligen 
upp många idéer under temat ”Rika och fattiga”, men modeordet var 
utan tvekan medborgarlön – ett grundläggande levnadsstipendium som 
utbetalas till alla medborgare, oavsett deras anställningssituation. Detta är 
en socialpolitik som har väckt mycket debatt, men unga ser uppenbarligen 
medborgarlön som en möjlig lösning på många politiska problem och är 
beredda att ta på sig dess risker.

Ojämlikhet märks ofta knappt, och vi måste erkänna detta om vi ska 
kartlägga dess orsaker och komma med lösningar. Om vi menar allvar med 
vårt mål att få slut på ojämlikheten måste allt arbete inkludera de som lider 
av konsekvenserna. EYE tillhandahöll visserligen en sådan plattform, men 
en återkommande fråga som lyftes av deltagarna var de höga kostnaderna 
för att delta i evenemanget och det höga minimikravet på utbildningsnivå 
för att delta i samtalen. Detta är ett potentiellt hinder för dem vars 
värdefulla inblick i ojämlikheten faktiskt måste höras. 

Ojämlikhet föder skamkänslor genom att vissa medlemmar av samhället 
får höra att de förtjänar mindre. Om vi som en demokratisk union är 
angelägna om att avveckla den ojämlikhet som skambelägger våra 
medborgare, och om vi vill se tillbaka på denna tid och känna oss stolta 
över vad vi gjorde, måste vi vara villiga att arbeta tillsammans och ta dessa 
svåra beslut. Äkta jämlikhet är inkluderande. 0
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OJÄMLIKHET: DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE 

I de kapitalistiska samhällen som vi själva har byggt är pengar synonymt med makt. 
När pengar och makt koncentreras alltför mycket till vissa grupper blir detta ett system 
som inte lyckas tjäna den stora massans intressen. Även om EU:s medlemsstater 
inrättar nationella välfärdssystem i syfte att minimera effekterna av denna obalans 
har konsekvenserna av tidigare maktstrukturer lett till en systematisk ojämlikhet som 
alltjämt återskapas. 

Ojämlikheten säger oss att människor inte är fria att skapa sina egna öden utifrån sina meriter, utan att de är födda in 
i ett system som är utom deras kontroll – ett system som på förhand väljer vinnare och förlorare, och ger makt åt den 
förra på bekostnad av den senare. Den växande ojämlikheten mellan bemedlade och obemedlade är ett bevis på detta, 
som tyder på att det nuvarande välfärdssystemet inte gör tillräckligt för att minska denna klyfta. 

Jämställdhet borde inte handla om vem som jobbar hårdare eller vem som förtjänar något mer, utan om att ge alla 
samma chans att lyckas. Alla förtjänar samma utgångspunkt i livet, men tills vi hittar sätt att omfördela resurserna mer 
rättvist kommer klyftan mellan rika och fattiga att fortsätta växa. 

 21. INFÖR MEDBORGARLÖN FÖR ATT BEKÄMPA  
       OJÄMLIKHETEN 

Joe 

Medborgarlön är en ovillkorad inkomst som är skild från arbetet och 
utbetalas av staten till alla medborgare oavsett vad de tjänar, och 
under årets EYE var det en populär lösning på sociala problem som 
bottnar i ojämlikhet. Medborgarlön ses allt oftare som en lösning 
när unga hamnar i otrygga levnadssituationer på grund av ökade 
levnadskostnader, sämre löner och större hinder för anställning.

Förespråkare av medborgarlön, såsom Aurelie Hampel vid 
Unconditional Basic Income Europe, menar att medborgarlön 
nästintill skulle utrota fattigdomen eftersom människor är bäst 
lämpade själva att identifiera sina behov, och en medborgarlön 
skulle ge dem den självständighet som behövs för att tillgodose 
dessa. I dag när ett stort antal jobb hotas av automatisering 
skulle medborgarlön skapa en ny pelare av socialt skydd, som gör 
att medborgarna kan rida ut stormen med en arbetsmarknad i 
förändring. Enligt Aurelie måste vi sluta tänka på medborgarlön 
som ”gratis pengar”. 

Ekonomen Harro Boven avfärdar kritik om att medborgarlön är för 
dyrt och anser att om man undanröjde de byråkratiska kostnaderna 
skulle större delen av medborgarlönen kunna hämtas genom att 
man omfördelar nuvarande bidrag och finansierar det resterande 
underskottet med en blygsam förmögenhetsskatt. 

En medborgarlön skulle minska en del av den ekonomiska börda 
som skapas av högskoleutbildning, som för närvarande utgör ett 
hinder för låginkomstfamiljer och avskräcker unga från att följa sina 
drömmar. Säg till oss att vi har ekonomisk trygghet. Säg till oss att 
vi kan våga drömma.

 22. FRÄMJA LIVSLÅNGT  
       LÄRANDE 

Matthaeus  

Jag skulle vilja att de ökade vinster som 
multinationella företag får genom effektivitet 
omfördelas till deras anställda genom program 
för livslångt lärande.

Automatiseringen har under de senaste 
åren utvecklats i en rekordhög takt tack vare 
den artificiella intelligensens frammarsch, 
och experter förutspår en dramatisk 
omstrukturering av vår arbetsmarknad när 
människor inte längre är oumbärliga arbetare. 
Denna ökade effektivitet kommer att spara 
arbetsgivarna mycket pengar, men eventuellt 
göra ett stort antal människor arbetslösa och 
skapa nya jobb som dagens arbetskraft inte 
har de nödvändiga färdigheterna för. 

Ett program för livslångt lärande skulle 
både gynna företaget och ge de anställda 
de färdigheter som krävs för att navigera 
genom de nya omständigheterna på en 
arbetsmarknad i förändring genom att öka 
deras attraktionskraft. Detta krav bör ha 
formen av en rättslig skyldighet, men eftersom 
det kan visa sig bli oöverkomligt dyrt för små 
företag skulle det endast vara obligatoriskt i 
stora multinationella företag. Det skulle leda 
till skapandet av en företagskultur där program 
för livslångt lärande är grundläggande för att 
locka till sig arbetstagare.
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 25. TILLGÅNG TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR  
       TRANSPERSONER 

Frederieke 

Jag skulle vilja att transpersoner välkomnas in i EU med öppna 
armar. Detta bör inbegripa hälso- och sjukvården, som är särskilt 
lämpad att tillgodose deras unika behov. Både behandlingen av 
transpersoner och deras identitet borde legitimeras inom hälso- och 
sjukvårdssystemet genom att medicinsk personal specialutbildas 
och transidentiteten inte längre sjukdomsförklaras. I dag får 
transpersoner olika slags behandling och rättigheter i EU, vilket är 
ett problem som bör tas upp på EU-nivå.

Transgender Europe har visat att på grund av fördomarna och 
marginaliseringen av transpersoner i vårt samhälle har de sämre 
mental och fysisk hälsa samt en ökad risk för att smittas av hiv och 
begå självmord. Denna ojämlikhet förvärras av att transpersoner har 
svårt att få fullgod hälso- och sjukvård på grund av stigmatiseringen 
av dem från läkarkårens sida, som visar sig genom beteenden 
såsom att kalla transpersoner för det namn och kön som de blev 
tilldelade vid födseln, vilket försvagar förtroendet mellan medicinsk 
personal och patient. 

Transpersoner i Europa har också problem med att få nödvändig 
hormonbehandling och könskorrigerande kirurgi på grund av 
ekonomiska hinder och stigmatisering, trots att Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast att dessa 
behandlingar utgör en ”nödvändig behandling” och krävt att 
medlemsstaterna klassificerar dem som sådana i försäkringsplaner. 
Enligt en undersökning av Transgender Europe från 2008 nekades 
en tredjedel av de svarande behandling för att deras läkare 
personligen motsatte sig könskorrigeringen, medan hälften av de i 
EU som genomgick denna operation själva stod för kostnaderna.18 19

 23. MEDBORGARLÖN, MEN INTE FÖR ALLA 

Anoosh 

Vi måste förändra det nuvarande sociala välfärdssystemet, vars 
huvudsakliga strukturer kommer från 1900-talet.  

Idén om medborgarlön för att minska systematisk social ojämlikhet 
skulle kunna funka, men det är helt orimligt att en rik bankdirektör 
ska få lika mycket som en underbetald sjuksköterska. 

Genom att införa villkorad medborgarlön för att komplettera 
lägre löner skulle ansvaret för rättvisa löner överföras från privata 
företag till staten, och vissa människors beroende av låga löner för 
att företag inte har råd att betala mer skulle minska. Det skulle 
också säkerställa att begränsade statliga medel utnyttjas, i linje med 
välfärdsstatens mål. 

 24. ENHETLIG SKATT OCH  
       ARBETSTAGARES  
       RÄTTIGHETER I EU 

Anoosh & Quentin 

Vi föreslår att EU:s skatt och arbetsrätt 
standardiseras i syfte att främja jämlikhet bland 
medborgarna och mellan alla medlemsstater.

Trots strävan mot gemensamma mål finns 
fortfarande stor ojämlikhet inom EU:s 
gränser. Detta innebär att skillnaderna i 
levnadsstandard för olika EU-medborgare blir 
allt större beroende på vilken medlemsstat de 
bor i. 

Vi anser att alla människor förtjänar samma 
möjligheter i livet, men nationella regeringars 
skillnader i beskattning och rättigheter för 
arbetstagare förhindrar detta. Genom en 
standardisering skulle en gemensam minimilön 
kunna införas, vilket skulle öka medborgarnas 
köpkraft genom icke-privatiserade metoder. 

Genom att skapa en enhetlig skattepolitik 
och arbetsrätt inom EU skulle alltså en 
gemensam minimilön i hela Europa kunna 
införas i takt med att ekonomierna närmar 
sig varandra. Detta skulle bidra till att få slut 
på de geografiska skillnaderna när det gäller 
ekonomisk styrka runtom i EU.

18 Europaparlamentet, “Transgender Persons’ Rights in the EU Member States”, http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-20100601-PE425.621-Transgender-Persons-
Rights-in-the-EU-Member-States.pdf (hämtad i juni 2018)  

19 Transgender Europe, www.tgeu.org (hämtad i juni 2018)

20 Kommissionen, “VAT rates”, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (hämtad i juli 2018)
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 26. AVSKAFFA DEN ROSA  
       SKATTEN 

Emily 

Jag skulle vilja att det högre priset som sätts på 
kvinnliga produkter avskaffas, så att kvinnor 
inte underkastas högre levnadskostnader på 
grund av sitt kön. Denna obalans sträcker sig 
till beskattningssystemet, där grundläggande 
hygienartiklar som är oumbärliga för kvinnors 
hälsa får en lyxskatt, medan rakblad för män 
betraktas som ett grundläggandebehov. 

”Rosa skatt” syftar på företeelsen där 
produkter och tjänster som är utformade för 
kvinnor automatiskt är dyrare än jämförbara 
produkter för män, vilket leder till en ökad 
levnadskostnad för kvinnor. Företeelsen 
inom beskattningssystemet att kategorisera 
kvinnliga hygienprodukter som ”icke väsentliga 
lyxartiklar” kallas för ”tampongskatt” och 
resulterar i högre beskattning, trots att 
produkterna är nödvändiga.

Sedan mars 2017 kan medlemsstaterna 
bestämma vilka produkter de vill lägga 
till på listan över varor med reducerad 
mervärdesskatt. Hygienartiklar kan dock inte 
beskattas med mindre än 5 procent.20 För 
hemlösa kvinnor, kvinnor i låginkomsthushåll 
och unga kvinnor som köper sina egna 
hygienartiklar utgör ”tampongskatten” ett 
onödigt hinder för deras strävanden att ta 
hand om sina grundläggande hälsobehov. 

 27. FRÄMJA MÄNSKLIGA  
       RÄTTIGHETER INOM  
       TEXTILHANDELN

 Davina

Vi måste göra leveranskedjorna för textil 
rättvisare genom bindande lagstiftning om 
mänskliga rättigheter. De textilföretag som 
producerar och/eller säljer inom EU måste 
visa att de respekterar mänskliga rättigheter 
samt säkerställa att de följer internationella 
arbetsnormer. 

Slutligen måste man inom EU främja en 
institutionaliserad rättvis handel, upprättandet 
av gemensamma system samt en öppen 
diskussion om rättvis handel och insatser för 
att nå en bredare publik.

Detta skulle kunna uppnås genom att 
ledamöter av Europaparlamentet stöder 
kampanjer och resolutioner för att införa ett 
kapitel om politik för rättvis handel i varje 
handelsavtal.

INTERVJU

Hur viktigt är integritet när det gäller mänskliga 
rättigheter?

I Europa börjar det bli allt lättare att ifrågasätta EU:s integritet och 
engagemang för grundläggande mänskliga rättigheter när vi står 
och ser på när utsatta familjer och personer dör på våra stränder. 
Hur kan vi säga till ungdomar att de ska vara stolta över Europa 
när vi inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter? 
Alltför ofta får man ett intryck av överbetonade, välgörande 
plattityder och en abstrakt känsla av solidaritet för migration. 
Europa måste ägna sig åt lite självanalys och EU måste se över 
vissa av sina handelsmetoder för att säkerställa att mänskliga 
rättigheter förblir centrala i dess handelsavtal.

Varför avstår folk från att rösta?

Enligt mig röstar inte unga för att de inte känner någon 
samhörighet med Europaparlamentet och inte känner sig 
representerade där, särskilt icke-vita européer som fortfarande 
kallas för andra eller tredje generationens invandrare. Hur kan vi  
uppmana unga att rösta i valet till Europaparlamentet när de inte 
har någon representation där? Europa måste sätta större fokus 
på att lyssna på unga och deras behov, och försöka ge dem den 
representation i Europaparlamentet som de förtjänar.

Amal Hussein,  
somalisk student som studerar i Spanien
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REVOLUTION

Oron växer i Europa. Vi börjar bli medvetna om att de nuvarande socioekonomiska 
strukturerna inte är utformade i folkets intresse. Paradoxen med den nuvarande 
ekonomiska situationen är att dess framgång bygger på ständig och oändlig tillväxt. 
Upprätthållandet av denna tillväxt har skett på den stora massans bekostnad – den 
nedsippringseffekt som utlovades uppstod aldrig, utan i stället har de rika blivit rikare 
och de fattiga fattigare.

Det är ett oundvikligt faktum att om allt förblir likadant kommer det bara att bli värre, och därför är förändring vårt enda 
hopp. Som individer som lever i ett system befinner vi oss i en situation där vi tvingas underkasta oss systemets hårda och 
obevekliga krav. Som individer som agerar ensamma är vi maktlösa, och systemet upprätthålls på vår bekostnad. När denna 
kostnad mångdubblas omvandlas vårt personliga lidande till en kollektiv kostnad.

Om vi vill att saker och ting ska förbättras måste vi omvandla denna kollektiva kostnad till en kollektiv revolution och 
upplösa de förtryckande strukturer som underminerar det allmännas bästa. Ledamöterna av Europaparlamentet har en 
privilegierad ställning där de kan leda denna förändring och vi, Europas unga, uppmanar dem att ta modiga beslut i de 
mest utsatta gruppernas intresse. 

Som alla stora förändringar kommer det att mötas med stridigheter och motstånd, särskilt av de som gynnas av nuvarande 
status quo. Vi behöver politiker med visioner och integritet som tar dessa svåra beslut för det allmännas bästa och står emot 
de oundvikliga påtryckningarna från maktens korridorer. 

Vi är unga och idealistiska, och vi tror att förändring är möjligt. Svik oss inte. 

 28. ERBJUD LÄTTILLGÄNGLIGA  
       KURSER I EUROPA 

Idé som uppkom under en workshop

EU borde främja införandet av lättillgängliga 
och kostnadsfria utbildningsmoduler på 
YouTube och andra sociala medieplattformar 
med hjälp av universiteten. Det skulle bland 
annat kunna vara kurser i programmering och 
språkkurser.

Många unga studerar runtom i EU och har 
chansen att studera på olika universitet 
genom Erasmusprogrammet, men när de 
börjar jobba förlorar de möjligheten att bygga 
vidare på de olika kunskaper som de arbetade 
med på universitetet. Genom att erbjuda 
dessa kurser skulle EU kunna åstadkomma 
en påtaglig förändring och hjälpa människor 
i hela EU att utöka sina kunskaper. En 
ytterligare fördel skulle vara att kurserna 
skapar utvecklingsmöjligheter för personer 
som inte har gått på universitetet men som vill 
lära sig nya färdigheter.

Detta skulle kunna uppnås genom samarbeten 
med olika universitet i EU och möjligen 
genom att man drar nytta av det befintliga 
Erasmusnätverket.



EYE2018 Rapport           34

 30. BESKATTA ROBOTAR! 

Idé som uppkom under en workshop

Jag skulle vilja att EU införde en robotskatt, 
som skulle innebära att robotar beskattas på 
ungefär samma sätt som mänskliga arbetare. 
Detta skulle kunna bidra till att ta igen 
förluster från insamlad inkomstskatt och ge 
regeringen extra intäkter för att ta itu med 
omstruktureringen av arbetsmarknaden. 

Robotar förväntas ta över medelkvalificerade 
jobb med medelhöga löner eftersom artificiell 
intelligens gör att robotar kan jobba hårdare, 
snabbare och mer felfritt än människor 
någonsin skulle kunna. För att förhindra 
att medelklassen urholkas, vilket skulle öka 
ojämlikheten ytterligare, måste åtgärder 
vidtas för att se till att den ökade rikedom som 
robotar genererar omfördelas i samhället i 
stort. Europaparlamentet har tidigare förkastat 
ett förslag om att införa en robotskatt, men 
jag anser att det är ett nödvändigt steg om 
regeringarna ska ta itu med de problem som 
en omstrukturerad arbetsmarknad innebär21. 

En automatiseringsskatt skulle göra det 
möjligt att omfördela välståndet genom social 
trygghet, utbildningsprogram och offentliga 
tjänster samt möjliggöra investeringar i andra 
ekonomiska sektorer. Det är också avgörande 
att omfördelning i form av en skatt leder till 
en överföring av makt och ansvar från privata 
företag till den mer lämpade och demokratiskt 
valda regeringen. 

 29. STÖD ETT MER INKLUDERANDE EYE 

Roger 

Jag anser att EYE borde göra medel tillgängliga i förtid för 
ungdomsgrupper som representerar en mångfald av användare 
och för vilka kostnaderna för att delta i EYE är ett hinder. Många 
av deltagarna detta år var välutbildade och ekonomiskt trygga, 
vilket är en felaktig representation av unga i Europa. Jag skulle vilja 
att framtida EYE-evenemang sätter en bredare social delaktighet i 
centrum för alla politiska beslut för att se till att personer med olika 
bakgrund deltar.

EYE ger Europas unga en ovärderlig möjlighet att göra sina röster 
hörda. Det är dock av största vikt att dessa röster är representativa 
för hela Europas unga befolkning och inte bara det privilegierade 
fåtalet. Kostnaderna för transport, boende och mat blir tillsammans 
stora, och för de som har lång resväg kan priserna bli ännu högre. 
EYE sponsrar visserligen vissa ungdomsgrupper för att täcka 
deras kostnader, men eftersom detta utbetalas retroaktivt är det 
nödvändigt för deltagarna att ha pengarna tillgängliga innan.

EYE 2018 saknade det unika perspektivet från personer med 
ekonomiska problem, vars värdefulla idéer därmed kommer 
att förbli okända. Detta skulle kunna åtgärdas genom direkt 
finansiering för individer samt en ökning av evenemangets synlighet 
bland institutionerna. Ett annat förslag är att samarbeta med 
partner för att sponsra möjligheter och på förhand marknadsföra 
evenemanget i regioner med få deltagare.

 31. FÖRHINDRA SKATTEFLYKT 

Jonathon 

Jag skulle vilja att EU hindrar rika från att utnyttja sitt ekonomiska 
privilegium genom att upprätta ett register över de verkliga ägarna 
av alla tillgångar i Europa.

Alla siffror pekar mot det oundvikliga faktumet att ojämlikheten 
ökar, och i takt med att de rika blir rikare har de också blivit 
bättre på att gömma sina pengar. Detta berövar inte bara de 
offentliga tjänsterna viktiga medel och påskyndar sänkningen av 
levnadsstandarden för det lägre samhällsskiktet, utan regeringarnas 
oförmåga att ingripa mot de superrikas olagliga metoder försvagar 
människors förtroende för den demokratiska processen.   

Genom större insyn skulle den verkliga ägaren av en tillgång gå att 
identifiera. Detta skulle förhindra rika företag och personer från 
att gömma sig bakom vilande bolag, vilket Panamadokumenten 
avslöjade var mycket utbrett.

Europaparlamentet skulle kunna försöka samarbeta med andra 
europeiska institutioner för att göra en sådan ägandeförteckning 
verklighet.

21 Europaparlamentet, “Robots and Artificial Intelligence: MEPs call for EU-wide liability rules”, 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-and-artificial-
intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules (hämtad i juli 2018)
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INTERVJU

Europa lider av ojämlik lycka. Att veta att man är mindre lycklig och 
mindre jämlik gör att man mår ännu sämre och att ojämlikheten 
ökar ännu mer. Det är därför viktigt att arbeta för lika lycka för 
alla, och att komma ihåg att det inte är pengar utan hälsa som 
är den främsta vägen till lycka! I stället för att bara fokusera på 
stark ekonomisk tillväxt borde europeiska politiker mäta den 
politiska framgången i termer av lycka. Mentala hälsoproblem är 
till exempel en viktigare indikator på missnöje än vad anställning 
är. Ändå envisas politiker med höga anställningsnivåer som ett 
tecken på framgång.

En annan politisk fälla är att misstolka vetenskapliga resultat 
och tro att det som gör folk lyckliga i allmänhet fungerar för 
hela samhället. Så fort man inskränker en människas personliga 
frihet att göra egna livsval och till exempel tvingar någon till en 
hälsosam livsstil för att öka lyckan får det bara motsatt effekt. Att 
tvinga in människor i utbildning (som enligt genomsnittet leder 
till lycka) mot deras vilja kommer i stället att göra dem mindre 
lyckliga. Då är det bättre att förklara varför vissa beslut är bra och 
sedan låta var och en välja själv.

 

Isabelle Arendt,  
Happiness Research Institute

 32. RÄTTVIS REPRESENTATION I  
       EUROPAPARLAMENTET 

Fatima & Amal

Europas befolkning har större mångfald 
än någonsin, men dessa förändringar har 
inte lyckats ta sig in i Europaparlamentet, 
där den genomsnittliga ledamoten 
är en vit heterosexuell man. I dag är 
endast 37,4 procent av ledamöterna i 
Europaparlamentet kvinnor22, endast 17 av 
751 av ledamöterna är icke-vita23 och mindre 
än 4 procent är för närvarande under 35 år.24 
Vi, Europas unga, har olika hudfärg, sexuella 
läggningar och könsidentiteter, vi är icke 
funktionshindrade och funktionshindrade och 
intersektionella.

Vi skulle vilja att vår livfullhet och mångfald 
återspeglades bland ledamöterna av 
Europaparlamentet. Det är viktigt att 
ledamöterna förstår våra erfarenheter, så att 
de kan relatera till de unika problem som vi 
möter och är beredda att försvara oss. Det 
måste göras mer för att skapa en attityd av 
social delaktighet. Om vi ska kunna känna oss 
representerade och som att vi hör hemma i EU 
är det viktigt att vi ser oss själva återspeglade 
bland de som fattar besluten. 

22 Europaparlamentet, “Kvinnor i Europaparlamentet”, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_PUB(2017)0001_SV.pdf (hämtad i juli 2018)

23 Politico, “When Britain exits the EU, its diversity departs too”, https://www.politico.eu/article/brexit-diversity-exits-the-eu-brussels (juni 2018)

24 Siffror från Europaparlamentets administration
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 33. GÖR OSS LYCKLIGARE, SLUTA ANVÄNDA  
       BNP SOM ENDA VERKTYG FÖR ATT MÄTA  
       FRAMGÅNG 

Joshua  

Jag skulle vilja att ledamöterna av Europaparlamentet prioriterar 
medborgarnas lycka och börjar använda vetenskapliga mätmetoder 
för lycka när de utformar den offentliga politiken och mäter dess 
framgång. Detta innebär att man tittar på mer än de nationella 
lyckonivåerna för att fastställa mönster och kartlägger andra källor 
till lycka än de traditionella materiella kvantifierarna såsom inkomst.

Som i alla delar av livet påverkar ojämlikhet i samhället även 
lyckonivåerna. Lycka är inte bara något abstrakt, luddigt begrepp 
utan en hård vetenskap, och när OECD mäter lycka i sitt Better 
Life Index använder de tio olika kategorier, bland annat hälsa, 
samhällsengagemang, miljö och gemenskap. För närvarande ökar 
lyckoklyftan, och om Europas politiker vill vända denna trend måste 
de börja tala med medborgarna för att förstå varför.

Även om inkomst är viktigt är hälsa faktiskt en av de främsta 
orsakerna till lycka, men de blandas ofta ihop eftersom rika har 
bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Om Europas politiker menar 
allvar med att öka lyckonivåerna bör de sätta den i centrum för alla 
sina politiska beslut. Som en deltagare från Bulgarien sa: ”Lycka är 
inte en enda politik.”

25 Kommissionen, “Statistics on rural areas in the EU”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU (hämtad i juni 2018)

 34. GÖR LANDSBYGDSOMRÅDEN  
       ATTRAKTIVARE FÖR UNGDOMAR 

Jannes

Jag skulle vilja att EU sätter fart på sina landsbygdsområden för 
att behålla deras minskande unga befolkning, men även för att 
erbjuda ett alternativt levnadssätt för unga i städer som har svårt 
att klara de ökade levnadskostnaderna.

I dag bor 28 procent av den europeiska befolkningen i 
landsbygdsområden, men för lite görs för att ta itu med den 
ojämlikhet som de upplever inom den politiska representationen, 
rörligheten och tillgången till kunskap25. De saknar möjligheter 
att utforska, experimentera och upptäcka på samma sätt som 
stadsbefolkningen. Som ett resultat tvingas unga att flytta, och 
lämnar en krympande åldrande befolkning bakom sig. 

Om landsbygdsområden ska bli attraktivare för unga är det av 
största vikt att alla deras grundläggande behov kan tillgodoses. 
Unga måste få tillräcklig infrastruktur för att kunna nå personligt, 
politiskt och utbildningsmässigt självförverkligande. Det är 
avgörande att utvidga tillgängligheten av utbildningstjänster såsom 
distanskurser till landsbygdsområden, särskilt de som är inriktade 
på jordbruksföretagande. Jag skulle vilja att den offentliga politiken 
utformades på ett sådant sätt att varje region får möjlighet att 
fastställa ett eget program för landsbygdsutveckling och därmed 
kan beakta de individuella behoven hos sin unga befolkning. 
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EGENMAKT

Under de senaste århundradena har vi lyckats minska ojämlikheten mycket, men det 
är viktigt att vi inte nöjer oss med det utan alltid är uppmärksamma på försök att 
underminera dessa ansträngningar. 

Jämlikhet är inget som automatiskt består: den är lika lätt att förstöra som den var svår att uppnå, och att behålla den 
jämlikhet vi har lyckats uppnå är en ständig balansakt. 

Jämlikhet är något djupt personligt och beroende av sammanhanget. För att verkligen förstå vad jämlikhet är måste 
man se till alla aspekter och arbeta obegränsat, pluralistiskt och frikostigt för lika behandling av alla människor. Alla i 
vårt samhälle måste få möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och berätta vad jämlikhet betyder för just dem och hur 
de vill bli behandlade. 

Egenmakt handlar i mångt och mycket om en känsla av att vara viktig: jag är viktig, jag räknas, och när jag säger något 
kommer man att lyssna på mig. Om parlamentsledamöter kan ge unga människor de verktyg de behöver för att uttrycka 
sig, och framför allt lyssnar på vad de har att säga, kan de hjälpa unga människor att kämpa för ett rättvisare Europa. 

 35. HJÄLP FLYKTINGAR TILL EGENMAKT OCH  
       INTEGRATION GENOM ATT INKLUDERA DEM  
       I DE NATIONELLA UTBILDNINGSSYSTEMEN 

Idé som uppkom under en workshop  

Jag skulle vilja att EU hjälpte medlemsstaterna att använda 
utbildning som en nödvändig åtgärd i flyktingkriser.

Enligt en rapport från UNCHR har 3,5 miljoner flyktingbarn i 
åldrarna 5 till 17 år inte gått i skolan under 2016, vilket belyser 
den utbildningskris som unga människor för närvarande står inför.26 
Utbildningssystemet ger en oerhört viktig möjlighet för unga 
flyktingar att integreras i de lokala samhällena, att knyta band, lära 
känna den lokala kulturen och lära sig språket. Dessutom får de 
den kunskap de behöver för att kunna spela en viktig roll och bidra 
till samhället. 

Medlemsstaterna måste försöka inkludera flyktingarna i de 
nationella utbildningssystemen för att ge dem den kunskap och de 
färdigheter de behöver för att kunna leva ett självständigt liv och 
bättre förstå den nya värld de har kommit till. 

Jag skulle vilja att EU hjälpte till genom att ha uppsikt över processen 
och bidra med kunskap och statistik – och vid behov ekonomiskt 
stöd – för att säkerställa en så harmonisk övergång som möjligt. 
Man bör också ta vara på den möjlighet som ungdomsgrupper 
och ungdomsorganisationer innebär för att underlätta 
integrationsprocessen, med uppmuntran och ekonomiskt stöd från 
EU.

 36. OMFATTANDE  
       SEXUALUNDERVISNING  

Jiale  

Jag uppmanar EU att se till att medlemsstaterna 
integrerar en omfattande sexualundervisning i 
den akademiska utbildningen. Undervisningen 
bör baseras på traditionell sexualundervisning 
om sexuell utveckling och hälsa, men bör 
också omfatta en fördomsfri introduktion till 
ämnen som könsidentitet, sexuell läggning, 
sexuellt beteende och könsmångfald.

Tack vare HBTQ-rörelsens ihärdiga arbete har 
vi gått ifrån tidigare normativa begränsningar 
inom könsklassificering och sexuell läggning 
och i stället lyckats uppnå en mer tolerant 
förståelse för individen. Dagens unga känner 
sig själva bättre, är mer insatta och alltmer 
motståndskraftiga mot de begränsningar som 
samhället försöker tvinga på dem, men detta 
avspeglas inte i dagens sexualundervisning. 

En bättre sexualundervisning skulle minska 
fördomarna och främja ett samhälle där sex 
är något positivt, och samtidigt lära unga 
människor att ta hand om sig själva i ett 
samhälle som inte är fördömande.

26 UNHCR, ”UNHCR report highlights education crisis for refugee children”

http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a3ec4/unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html (hämtad i juni 2018)

RIKA OCH FATTIGA: Krav på rättvis fördelning
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27 Free Press Unlimited, ”Media organisations urge EU to take action on killing of journalists”, https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-
urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (hämtad i juni 2018)

28 Free Press Unlimited, ”Media organisations urge EU to take action on killing of journalists”, https://www.freepressunlimited.org/en/news/media-organisations-
urge-eu-to-take-action-on-killing-of-journalists (hämtad i juni 2018)

 37. STÖD TILL SOCIALT FÖRETAGANDE OCH  
       DELNINGSEKONOMI 

Ellie 

Jag skulle vilja att EU arbetade mer för att främja socialt företagande 
och delningsekonomi bland unga människor i synnerhet. Dessutom 
skulle jag vilja att EU ökade de sociala företagens inflytande genom 
att föra en direkt dialog med dem för att förstå vilka rättsliga 
hinder som undergräver deras ansträngningar, och att EU sedan 
arbetade tillsammans med dem för att övervinna dessa hinder där 
det behövs. 

Varje tekniskt framsteg har åtföljts av sedelärande berättelser, 
och trots att moderna enheter har tagits fram för att öka 
uppkopplingen får de ibland den rent motsatta effekten. I dessa 
tider måste vi påminna oss om Bill Gates kommentar: ”Teknik är 
bara ett verktyg.”

Delningsekonomi är en sammansmältning av social och ekonomisk 
solidaritet och teknisk kommunikation där ”givare”, ”mottagare” 
och ”delare” sammankopplas på internet. Millennieskiftets 
övergång från att äga till att ha tillgång till något och från status 
till delande förklarar den  storartade succén för appar som Uber, 
AirBnB och Crowdfunding. Förutom den kommersiella nyttan 
främjar delningsekonomin även social rättvisa genom att bana 
väg för en cirkulär ekonomi där kunskap, resurser och tjänster 
omfördelas och skapar sociala värden i stället för att gå till spillo. 

Exempel på ett sådant socialt företag är appen ”Too Good To Go” 
där matproducenter säljer överskottsprodukter till konsumenter till 
reducerat pris. Företagets företrädare Rose Boursier-Wyler säger att 
det fortfarande finns vissa rättsliga hinder, till exempel bromsar bäst 
före-datumet på produkternas förpackningar företagets framsteg. 
Hon hoppas kunna arbeta med EU för att övervinna dessa hinder 
och minska livsmedelsavfallet ännu mer.

 38. NATIONELLA  
       SKYDDSMEKANISMER FÖR  
       JOURNALISTER I EUROPA 

Miranda  

Jag vill att EU ska ta på sig rollen som 
journalisternas beskyddare genom att 
tillsammans med medlemsstaterna etablera 
nationella skyddsåtgärder för journalister 
som arbetar i Europa och sätta stopp för 
den straffrihet som för närvarande råder för 
makthavare. Ett sätt att lyckas med detta skulle 
vara att skapa en transeuropeisk arbetsgrupp 
eller organisation som värnar om den 
journalistiska friheten i Europa och rapporterar 
till ledamöterna av Europaparlamentet och till 
medlemsstaterna.

De demokratiska värdena är meningslösa 
om man inte kan garantera pressfriheten. På 
senare år har pressfriheten urholkats, och det 
råder nästan fullständig strafflöshet i en värld 
där en journalist dödas var femte dag.27

Europa är inte förskonat från den journalistiska 
frihetens förfall. De senaste månaderna har 
journalisterna Daphne Caruana Galizia från 
Malta, Jan Kuciak från Slovakien och Kim 
Wall från Sverige dödats. Enligt Reportrar 
utan gränsers regionala mätning för 2018 
har statens inblandning och fientlighet mot 
journalister förvärrats i nästan hela Europa, 
och den värsta utvecklingen ses i Malta, 
Tjeckien, Serbien (EU-kandidatland) och 
Slovakien.28
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 39. FRÄMJA TECKENSPRÅK  

Ferre 

Jag skulle vilja att funktionshindrade och icke 
funktionshindrade kunde lära av varandra 
och förvandla utmaningarna mellan dem till 
mervärde. Det borde finnas kurser i skolan 
som uppmuntrar icke funktionshindrade att 
lära sig teckenspråk.

I dagens utbildningssystem skiljer 
man ofta funktionshindrade från icke 
funktionshindrade, något som leder till 
socialt utanförskap och orörlighet för de 
funktionshindrade. Till exempel är andelen 
funktionshindrade studenter i Erasmus 
mycket lägre än andelen funktionshindrade i 
samhället i stort.

Dålig tillgång till eller hinder mot utbildning för 
funktionshindrade är ett omfattande problem. 
14 procent av alla personer mellan 15 och 64 
år i EU har grundläggande aktivitetsproblem.1 
Samtidigt är andelen funktionshindrade som 
hoppar av skolan i förtid 31,5 procent, vilket 
är mycket högre än de 12,3 procent som de 
icke funktionshindrade avhopparna står för.30 
Dessa tendenser till utestängning finns även på 
arbetsmarknaden där färre än 1 av 2 personer 
med grundläggande aktivitetssvårigheter får 
anställning.31

Det är viktigt att öka de funktionshindrades 
synlighet, och utbildningssystemet bör 
utnyttjas för att integrera dem i samhället. 

Detta skulle kunna inledas genom kampanjer 
som främjar en bättre attityd mot människor 
med funktionshinder, till exempel genom 
att teckenspråk lärs ut på skolor och 
att teckenspråk blir extra meriterande 
på arbetsplatser. EU skulle också kunna 
tillhandahålla garanterade platser i Erasmus 
för funktionshindrade studenter.

RIKA OCH FATTIGA: Krav på rättvis fördelning

29 Eurostat, ”Disabilities among the working age population, http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_
Disability_statistics_final.png (hämtad i juni 2018)

30 Europeiska kommissionen, ”Disability statistics – access to education 
and training”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Disability_statistics_-_access_to_education_and_training (hämtad 
i juni 2018)

31 Eurostat, ”Disabilities among the working age population, http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_
Disability_statistics_final.png (hämtad i juni 2018)

INTERVJU

Vi måste tänka annorlunda när det gäller uppdelningen mellan stad 
och landsbygd. Uppdelningen är inte nödvändigtvis polariserad i 
sig utan snarare något kontinuerligt. Alla landsbygdsområden är 
olika och har sina egna, specifika  problem som kräver särskilda 
lösningar – man kan inte per automatik tillskriva dem den 
traditionella jordbruksrollen. I landsbygdsområden tror man ofta 
att man är avskuren från globaliseringens utveckling. 

Varje landsbygdsområde måste hitta den säregenhet som kan 
innebära en konkurrensfördel och få hjälp att utveckla den. 
Självklart måste det finnas stimulansåtgärder och infrastruktur 
för detta, och man måste främja innovation och utbildning. Till 
exempel måste man sluta fokusera enbart på subventioner och 
i stället börja undersöka hur man kan skapa möjligheter. Likaså 
måste enskilda kommuner kunna gå ihop och samarbeta för att 
gemensamt förverkliga  vissapolicyer.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
OECD
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 40. SKAPA  
       ÖVERGÅNGSBOENDEN  

Idé som uppkom under en workshop  

Jag skulle vilja att EU hjälpte unga människor 
under övergångsfasen vid inträdet på 
hyresmarknaden. Hur stödet kan se ut beror 
på om det handlar om stad eller landsbygd. 
I städer är problemet ofta höga hyror och få 
tillgängliga bostäder, och där skulle en lösning 
kunna vara en typ av subventionerat boende 
med en fast maxhyra under en ingångsperiod.

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i 
vissa delar av Europa. De som ändå faktiskt 
lyckas ta sig in på arbetsmarknaden tjänar 
betydligt mindre än sina äldre kolleger och 
har svårt att betala de höga bostadshyrorna. 
Att flytta hemifrån är ett stort steg för unga 
människor som lär sig att ta egna beslut och 
stå på egna ben, men priserna på bostads- 
och hyresmarknaden blir ett allt större hinder. 

På landsbygden är problemet att det inte finns 
tillräckligt med små bostäder till överkomligt 
pris som är anpassade för ungdomars 
behov. Jag skulle vilja se att det byggdes 
övergångslägenheter i landsbygdsområden 
där unga människor fick ett alternativ till 
familjehemmet i form av små bostäder till 
överkomligt pris.

Det skulle innebära en verklig förändring 
för många ungdomar och lösa ett av 
ungdomsarbetslöshetens mest seglivade 
problem.
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KOMMENTAR PÅ UNGDOMSFORUM  
 RIKA OCH FATTIGA

Finanskrisen ligger bakom oss och arbetslösheten har gått ned. Ja, så säger de i alla fall. Men unga människor 
riskerar ändå att få det sämre ställt än sina föräldrar. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande dubbelt så stor 
som EU-genomsnittet. Hur kan vi se till att det sociala Europa blir mer än bara tomma ord, att det blir verklighet 
för alla unga, även de mest utsatta? Europeiska ungdomsforumet arbetar för att skapa kvalitetsjobb och ett 
förbud mot obetalda praktikplatser, och för att se till att välfärdssystemet är tillgängligt för alla.

Unga människor är den grupp som löper störst risk att drabbas 
av fattigdom och socialt utanförskap och som drabbas hårdast 
av ojämlikheten i Europeiska unionen. Även om problem för 
unga tas upp i allt större utsträckning på EU:s politiska agenda 
handlar insatserna alltför ofta bara om att få ned den höga 
ungdomsarbetslösheten. Men på YO!Fest och Europeiska 
ungdomsforumet (EYE) 2018 var de ekonomiska rättigheterna bara 
en av de aspekter som diskuterades. Unga människor träffades för 
att utöver anställningsfrågor diskutera olika aspekter av socialt 
utanförskap, såsom tillgång till hälso- och sjukvård, bostäder och 
delaktighet. Man var överens om att unga människor inte är en 
homogen grupp – de har olika behov, bakgrund och erfarenheter 
som påverkar deras möjlighet att fullt ut utnyttja sina sociala och 
ekonomiska rättigheter. 

Ungdomarnas diskussioner på YO!Fest och Europeiska 
ungdomsforumet belyste att det efter år av fokus på att stärka 
den ekonomiska och monetära unionen nu finns ett behov av 
att investera i ett mer socialt Europa. Den 17 november 2017 
tillkännagav EU den europeiska pelaren för sociala rättigheter: 
20 viktiga principer och rättigheter för en rättvis arbetsmarknad 
och rättvisa välfärdssystem i dagens Europa. I pelaren ingår 
många principer som påverkar unga, exempelvis tillgången till 
socialt skydd, rätten till en omfattande kvalitetsundervisning och 
tillräckliga minimilöner. 

Pelaren är ett steg i rätt riktning, men för att förhindra att unga 
människor hamnar i fattigdom och socialt utanförskap måste EU 
fokusera på följande frågor: 

Vi behöver mer inkluderande utbildningssystem. 
Skolsystemen i Europa misslyckas regelbundet med att inkludera 
unga människor från  utsatta grupper (t.ex. unga romer, unga 
med funktionshinder och unga flyktingar etc.). Ett socialt 
Europa kan bara bli verklighet om vi kan se till att alla, oavsett 
bakgrund, har tillgång till kostnadsfri, elevcentrerad utbildning 
som ger unga människor de verktyg de behöver för att vara aktiva 
medborgare med lika rättigheter. Det innebär också att man måste 
investera mer i och i större utsträckning erkänna icke-formell 
utbildning och icke-formella utbildningsleverantörer, till exempel 
ungdomsorganisationer som har bevisat att de når ut till människor 
som det formella utbildningssystemet inte lyckas nå ut till. 

Vi behöver fler möjligheter till 
kvalitetsutbildning. Det behövs fler insatser 
på nationell nivå för att anta och genomföra 
lagstiftning som bättre reglerar praktik- 
och lärlingsutbildningar, tillsammans med 
principerna i Europeiska ungdomsforumets 
europeiska stadga för högkvalitativa praktik- 
och lärlingsplatser. Vi måste kunna säkerställa 
lika tillgång till utbildningsmöjligheter som 
följer kvalitetsstandarder och därmed även blir 
möjliga vägar in i anställning.

Vi måste investera i unga människors 
förmåga att bli självständiga och 
oberoende. Det betyder att tillgängliga 
bostäder och tidiga insatser mot hemlöshet 
måste bli viktiga politiska prioriteringar. 
Detsamma gäller en allmän och fri tillgång 
till kvalitetsvård oavsett sexuell läggning, 
ursprung, utbildning och anställnings- eller 
bostadsstatus.

Vi måste bli bättre på att anpassa oss 
till de förändrade förutsättningarna 
i arbetslivet. Unga människor tvingas 
allt oftare in i icke-standardiserade 
sysselsättningsformer, till exempel 
nolltidskontrakt, ofrivilligt tillfälligt arbete eller 
deltidsarbete, och falskt egenföretagande. 
Detta påverkar deras tillgång till grundläggande 
arbetstagarrättigheter som sjukskrivning eller 
betald semester. Arbetslagstiftningen måste 
hela tiden uppdateras för att återspegla de 
nya utmaningar som uppstår i och med nya 
typer av arbeten. 

Vi måste förbättra tillgången till socialt 
skydd. Detta är avgörande för att minska 
ungdomsfattigdomen eftersom sociala 
välfärdssystem ofta inte tar hänsyn till hur 
arbetsmarknaden ser ut i verkligheten för unga 
människor, vars tillträde till arbetsmarknaden 
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ofta är beroende av tidigare anställning eller status. För att göra 
det sociala skyddet tillgängligt för unga måste man ta hänsyn 
till vilken typ av arbete ungdomar har, till exempel praktik- eller 
lärlingsplatser eller obetalt arbete.

Vi måste avskaffa minimilönerna för unga. Minimilönerna 
för unga människor är diskriminerande och bryter mot principen 
om lika lön för lika arbete. EU måste anta en rekommendation 
om tillräckliga minimilöner och uppmuntra medlemsstaterna att 
avskaffa minimilönerna för unga. 

Vi måste involvera unga människor i kampen mot 
ekonomiskt och socialt utanförskap. Ungdomsorganisationer 
och ungdomsledda sammanslutningar har rätt förutsättningar 
för att förstå unga människors behov och vet hur man når ut till 
utsatta grupper. För att utarbeta så effektiva policyer som möjligt 
är det viktigt att investera i ungdomsorganisationer och se till att 
de deltar aktivt i utvecklingen, implementeringen, övervakningen 
och utvärderingen av policyer och program som påverkar unga 
människor. 

Inget av detta är möjligt utan tilldelning av tillräcklig finansiering i 
kombination med förslag på policyer på nationell nivå och EU-nivå. 
Nästa EU-budget är ett viktigt tillfälle att visa att unga människor 
prioriteras på den politiska agendan samt att investera tillräckligt 
i policyer och program som syftar till att hjälpa unga människor 

ur fattigdom och socialt utanförskap. 
Finansieringen måste stödjas av en tydlig 
strategi för hur den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter ska genomföras, och unga 
människor måste integreras i alla prioriterade 
frågor. 

Efter år av nedskärningar har den växande 
ojämlikheten fått betydande konsekvenser 
för EU. Den har påverkat vår sociala 
sammanhållning och undergrävt vår tilltro 
till de politiska institutionerna och har fått 
desillusionerade människor att ta sin tillflykt 
till populism och extremism. Europas unga 
kräver nu sin beskärda andel. Det är dags att 
vi investerar i de unga och förverkligar det 
sociala Europa. 
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3. ENSAMMA OCH TILLSAMMANS: 
 Arbeta för ett starkare Europa 
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Vår generation är formad av Europeiska unionen och alla dess 
fördelar men även utmaningar. De flesta av Europas unga 
känner inte ens till en verklighet utan EU. 

Ändå finns det ett betydande antal unga européer som stöder 
partier och rörelser som vill gå ur den europeiska integrationen. 
Alltför ofta tar vi sådant som EU har uppnått under senare 
decennier för givet. Detta gäller alla generationer.

Många unga människor förstår dock inte skillnaden mellan ett 
europeiskt samhälle och ett icke-europeiskt samhälle, eftersom de inte 
har upplevt båda. Dessutom använder nationella regeringar i Europa 
ofta EU som en syndabock genom att lägga skulden för kontroversiella 
och splittrande frågor på EU. Detta ständiga skuldbeläggande skapar 
en negativ bild av EU, delvis av dess egna medlemsstater. 

EU:s och medlemsstaternas oförmåga att framhäva och försvara sina 
framgångar  visar att blocket haft svårt att proaktivt  lösa de problem 
och situationer som har påverkat det europeiska projektet under 
senare år. 

Vi måste ta hänsyn till att EU har vissa brister. EU har inte lyckats 
skapa social trygghet för alla europeiska medborgare och inte heller 
jämlikhet oavsett nationalitet. Ändå kan vi inte förneka de fördelar 
unionen medför: fred, ömsesidig förståelse, välstånd och möjligheten 
att upptäcka Europa och dess olika kulturer. 

EU har gett Europas folk så otroligt mycket, och det är oroande att 
föreställa sig vilken skada det skulle innebära om samarbetet skulle 
fallera. Vi måste ena människor över landsgränser och åldersskillnader 
och skapa en större känsla av samhörighet i stället för splittring.
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EUROPAS FRAMTID 

Brexit har kommit att bli en av de mest kontroversiella frågorna – inte bara på 
Europeiska ungdomsforumet utan i Europeiska unionen som helhet. Det finns olika 
synpunkter i frågan. Vissa tror att det kommer att stärka EU, andra är rädda för att det 
blir dess fall. 

Brexit har visat andra medlemsstater att populism som triumferar i val är en reell fara. Verkligheten borde få folk att vakna 
upp och göra dem medvetna om vilka faror populismen innebär och få dem att arbeta för att bekämpa den. Motsatt 
slutledning är att brexit skulle kunna uppmuntra till andra ”utträdesrörelser”. En möjlig lyckad utgång för Storbritannien 
och en framgångsrik brittisk flyktingpolitik skulle kunna leda till ökat stöd för denna ståndpunkt, vilket skulle påverka EU 
mycket negativt och eventuellt leda till dess sönderfall. 

Men Europas framtid handlar inte bara om medlemmar som går ur EU. Relationen med Turkiet och andra nya EU-anslutningar 
ger också upphov till viktiga frågor. Pågående förhandlingar med länder som inte respekterar de grundläggande mänskliga 
rättigheterna leder till minskad trovärdighet och minskat förtroende. 

På grund av olika problem som hotar Europa utifrån har EU på senare år sett ett behov av att gå samman och bygga 
relationer med olika länder som inte alltid respekterar samma principer.

Nya och rättvisare fördrag måste upprättas, relationen med Storbritannien efter brexit måste vara så förmånlig som möjligt 
för båda parterna, och relationen med Turkiet måste stärkas så att man kan säkra nya starka band utanför Europa.

Europas framtid står på spel, och unga människor har gjort klart att de vill se en starkare och rättvisare union med tydliga 
principer.

 41. SÄKERSTÄLLA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I  
       STORBRITANNIEN EFTER BREXIT 

Sorana & Ian

EU och Storbritannien måste komma överens om fortsatt samarbete 
på utbildningsområdet och låta Erasmusprogrammet fortsätta. 
Brittiska studenter måste kunna fortsätta studera i Europa, och 
vice versa. Dessutom måste akademiker i Storbritannien erbjudas 
möjlighet att arbeta och samarbeta med kolleger i EU.

Många unga är rädda att brexit kan hindra studenter från att 
studera i Storbritannien på grund av högre terminsavgifter och 
viseringsproblem. Unga människor anser att den här frågan måste 
tas på allvar eftersom vi annars riskerar ett system som inte gynnar 
någon.

Storbritannien har redan åtagit sig att fortsätta med 
Erasmusprogrammet till 2020 – efter att Storbritannien har 
gått ur EU – men mer behöver göras för att säkerställa att det 
blir en långsiktig lösning. Unga människor är oroliga över vilka 
konsekvenser brexit kan ha, och den här typen av åtgärder skulle 
kunna lugna dem.

 42. SKAPA EN EUROPEISK  
       FLYKTINGDAG 

Sérgio 

En europeisk flyktingdag skulle vara ett viktigt 
bidrag till en öppnare och ärligare diskussion 
om alla frågor gällande asylsökande i Europa 
och invandring i allmänhet. Vi måste ändra 
synsätt, och detta skulle kunna vara ett tydligt 
ställningstagande med tanke på vad som 
hände innan unionen bildades och det i stället 
var européerna som flydde från krigszoner.

Den senaste utvecklingen har visat att 
främlingsfientliga och rasistiska argument 
i vissa fall får mer uppmärksamhet från 
medierna och väljarna. EU måste göra något 
positivt för att tackla det här synsättet.

Det skulle kunna fungera ungefär som 
Europadagen där EU-institutionerna gör 
reklam för dagen i alla medlemsstaterna 
och i samarbete med lokala medier 
anordnar olika evenemang och samtal för 
att öka medvetenheten. Med ett nätverk 
av representanter i medlemsstaterna och 
kontakter i den ideella sektorn skulle EU 
kunna göra en verklig insats för att inkludera 
flyktingar och skapa en diskussion och 
förståelse över hela Europa om vad det innebär 
att vara flykting, och hur vi som samhälle kan 
hantera flyktingströmmar.
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 45. UPPRÄTTA ETT FRIVILLIGT SYSTEM SOM  
       FÖR INVANDRARE OCH EUROPÉER  
       NÄRMARE VARANDRA 

Joao

Mitt förslag är att skapa ett system där européer kan arbeta frivilligt 
med en specifik invandrare och hjälpa honom eller henne att 
assimileras i EU. Att komma till en ny plats kan vara tufft. För att 
slippa söka hjälp hos den överansträngda socialtjänsten skulle vanliga 
människor kunna hjälpa nyanlända med de byråkratiska hindren. 

Europas framtid är beroende av nyanlända om man ser till trenden 
i vår egen befolkning: allt fler äldre och låga födelsetal. Genom 
att hjälpa människor att känna sig välkomna och delaktiga i vårt 
samhälle gör vi en viktig insats här.

Man kan tänka sig olika stimulansåtgärder för att uppmuntra till 
detta, men det skulle också kunna bli ett flaggskeppsprogram för 
den europeiska solidaritetskåren för att öka programmets synlighet 
och användning.

 46. STÄRK DE YTTRE  
       GRÄNSERNA OCH  
       DATADELNINGEN 

Anssi

Samtidigt som det är vår skyldighet att stödja 
invandrare som försöker ta sig till Europa och 
som behöver vår hjälp måste vi också ha ett 
fungerande system för att samordna den 
här hjälpen och starka yttre gränser för att 
upprätthålla ordningen. 

En av EU:s viktigaste principer är solidaritet 
mellan dess medlemmar. Det innebär att 
invandrare bör få möjlighet att bosätta sig i 
länder där vissa av deras familjemedlemmar 
redan befinner sig, vilket skulle sätta stopp 
för den orättvisa situationen där vissa länder 
tar emot fler flyktingar än andra. Invandrarna 
skulle också integreras bättre i samhället om 
de fick möjlighet till relevant utbildning och 
hjälp att hitta arbete.

Det aktuella systemet där vissa medlemsstater 
kan välja om de vill ta emot invandrare fungerar 
helt enkelt inte. Det krävs starkare solidaritet 
i Europa och en bättre sammanhållning om 
man ska kunna lösa invandringen på ett 
sätt som samtidigt respekterar de mänskliga 
rättigheterna.

 43. INVESTERA I BISTÅND OCH ANVÄND  
       DIPLOMATI FÖR ATT BEGRÄNSA  
       FLYKTINGSTRÖMMAR 

Ruben

Unga människor är inte blinda för de svårigheter som orsakar 
invandring till EU. För att hjälpa till att lösa den här pågående krisen 
är det av yttersta vikt att man respekterar de mänskliga rättigheterna 
och flyktingarna. Mitt förslag är en tudelad lösning där vi dels 
erbjuder humanitär hjälp till läger i och utanför EU, dels ger bistånd 
till organisationer som kan hjälpa till i ursprungsländerna.

Vi befinner oss i dag i en situation där flyktingar tvingas fly från 
inbördeskrig och andra typer av oroligheter som torka eller 
sjukdomsutbrott och kommer till EU för att söka skydd. Men inte 
ens i flyktinglägren är de alltid säkra. Vi måste därför ge direkt 
finansiering för att se till att flyktingar har ett säkert och drägligt 
boende när de är i EU.

Men det räcker inte med detta för att lösa problemet. Vi måste 
också överväga att ge bidrag för att göra flyktinglägren vid Europas 
yttre gränser säkra, och vi måste söka diplomatiska lösningar och 
hjälp utifrån för att försöka lösa de faktorer som gav upphov till 
flyktingströmmarna från första början.

 44. UPPMUNTRA MER UTBYTE  
       MELLAN EUROPA OCH  
       TURKIET 

Malgorzata & Timon 

Erfarenheter som Europeiska volontärtjänsten 
(EVS) och den europeiska solidaritetskåren 
kan vara en ögonöppnare. Unga människor i 
Turkiet är intresserade av Europa, och om EU 
kan svara med att erbjuda dem möjligheter 
som nämnda program kan detta gynna alla i 
det långa loppet. Jag föreslår att vi uppmuntrar 
mer utbyte mellan Europa och Turkiet.

I dag är de politiska relationerna mellan EU 
och Turkiet i ett svårt läge. Men vardagen 
för vanligt folk på båda sidor ser ungefär 
likadan ut. Unga européer måste ha möjlighet 
till utbyte med sina nära grannar. Detta 
för att främja ömsesidig förståelse och för 
att bekämpa negativa känslor och brist på 
information om varandras kulturer, vilket i sin 
tur kan skapa en omsvängning i relationerna.

Erasmusprogrammet finns redan i Turkiet, 
men relationerna kan stärkas ännu mer om 
man kan erbjuda särskilda utbytesprogram 
för studenter, liknande det befintliga 
utbytesprogrammet för studenter mellan 
Turkiet och Tyskland.32

32 German-Turkish school exchange program, https://www.bosch-stiftung.de/en/project/german-turkish-school-exchange-program (Accessed July 2018)
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INTERVJU

Anser du att Europa går mot mer splittring eller 
större sammanhållning?

Det är väldigt svårt att svara antingen eller på den frågan. Brexit 
har slagit hål på myten att Europa blir en alltmer enad front och 
har tvingat EU att inse att utvecklingen inte bara kan gå framåt 
utan även bakåt. Trots att brexit innebär en splittring kan det 
på samma gång även vara en enande kraft för de europeiska 
projekten och få oss att fundera över hur vi kan arbeta i dag för 
att föra människor närmare varandra. Hotet om en sönderfallande 
union är högst påtagligt, men detta tror jag i själva verket kan 
hjälpa oss att skapa klarhet.”

”Före folkomröstningen var det många som tog för givet att 
Storbritannien var en självklar del av EU – även folk som var 
väldigt skeptiska till EU. Även om brexit naturligtvis inte är bra är 
en intressant och potentiellt positiv följd att det har tvingat EU-
vänliga att försvara EU och att formulera vad det innebär att vara 
europé och på så sätt har det fört dem närmare varandra.

Olivia Elder,  
doktorand vid Universitetet i Cambridge
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33 Statista, ”Voter turnout in the European Parliament Elections in the European Union (EU) from 1979 to 2014”,
https://www.statista.com/statistics/300427/eu-parlament-turnout-for-the-european-elections/ (hämtad i juni 2018)

34 Reuters Institute Oxford University, ”Digital News Report 2017”, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf p.10 (hämtad 
i juli 2018)

35 BBC, ”Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people”, https://www.bbc.com/news/uk-36528256 (hämtad i juni 2018)

EUROPAVALEN 2019: UNGDOMARS VALDELTAGANDE OCH RÖSTNING

Europavalet 2019 blir en avgörande händelse i EU:s moderna historia. Statistiken visar 
att valdeltagandet har sjunkit kraftigt bland väljarna33.

Vi måste vända denna trend. Genom att inte rösta visar väljarna att de inte är intresserade av europeisk politik, något som 
undergräver hela EU-projektets demokratiska auktoritet. Unga i synnerhet har en ökande känsla av att deras röst inte spelar 
någon roll. 

Att öka valdeltagandet hos unga är ingen lätt uppgift. Unga människor måste känna att deras röst är viktig och betyder 
något. Vi måste övertala unga människor att gå och rösta på valdagen, och röstningen måste bli enklare och mer tillgänglig 
för alla. EU måste ta itu med bristen på valkampanjer och göra något åt den. 

 47. UPPMUNTRA UNGA ATT STÄLLA UPP I  
       VALEN 

Tristan

Varför inte uppmuntra unga att ställa upp i valen för att göra EU 
mer ungdomligt och levande?

Ett lågt valdeltagande är ofta ett symtom snarare än en orsak. Vissa 
av Europaparlamentets ledamöter kan komma att bli omvalda för 
en sjätte valperiod, vilket ger en bild av ett föråldrat EU som inte 
är helt representativt för det samhälle som röstar fram det, särskilt 
inte de unga. 

Genom att uppmuntra politiska grupper att kvotera in yngre 
kandidater kan vi förändra denna bild. Dessutom skulle 
Europaparlamentet kunna upprätta en särskild kommitté som 
fokuserar på unga medborgare och EU:s framtid. Unga kräver ett 
EU som visar att det bryr sig.

Denna idé togs också upp på Europeiska ungdomsforumet 2016 
och antyder att unga fortfarande ser detta som en lösning som bör 
tas på allvar.

 49. SKAPA ETT ÅRLIGT FRÅGEMÖTE MELLAN  
       EU-LEDARE OCH UNGA 

Valerie

Min idé för att gynna bättre kontakt mellan unga och politiker är 
att skapa ett årligt frågemöte mellan ledare i Europaparlamentet, 
kommissionen och rådet som kan sändas live i olika sociala 
mediekanaler, till exempel Facebook Live. Frågorna skulle kunna 
komma från unga människor i olika länder i Europa och ställas till 
EU-ledarna via en utvald grupp unga människor.

Den aktuella rättegången mot Mark Zuckerberg har skapat en hel 
del uppmärksamhet kring Europaparlamentet som institution. Om 
sådana här händelser lyftes fram på rätt sätt i de sociala medierna 
skulle man kunna nå ut till nya målgrupper. Unga människor är inte 
av naturen ointresserade, vi måste bara få de rätta möjligheterna 
att uttrycka våra åsikter!

Ett årligt möte skulle bidra till att göra reklam för EU-institutionerna 
och göra dem mer tillgängliga, samt visa att EU bryr sig om vad 
unga människor har att säga. För ett verkligt ungdomsfokus med 
ett uppifrån och ned-perspektiv skulle mötet till och med kunna 
genomföras i samarbete med ungdomsorganisationer.

 48. ANVÄND SOCIALA MEDIER  
       FÖR  
       RÖSTNINGSINFORMATION  
       TILL UNGA 

Giulia 

Min idé är att använda sociala medieplattformar 
för att informera unga om varför det är viktigt 
att rösta, hur de kan registrera sig och var de 
kan rösta.

Traditionella annonseringsformer som 
affischer eller annonser i radio och tv når inte 
längre ut till unga människor. Enligt Reuters 
Institute for the Study of Journalism research 
använder 51 procent av alla med tillgång till 
internet sociala medier som en nyhetskälla34, 
vilken i sin tur kontrolleras av en specifik 
ekokammare. En politiskt intresserad person 
har större chans att se politiska uppmaningar 
till handling i sina sociala mediekanaler.35

Ett sätt skulle kunna vara att skapa särskilda 
sociala mediekampanjer på Facebook, Twitter, 
Instagram och Snapchat. Olika politiska 
grupper skulle kunna använda sina nätverk 
för att dela ett gemensamt meddelande som 
betonar betydelsen av att rösta för de yngre 
generationerna.
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36 Council of Europe, ”Report for the Council of Europe E-Voting in the 2005 local elections in 
Estonia”, https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/CoE_Studies/FinalReportCOE_
EvotingEstonia2005_en.asp (hämtad i juli 2018)

37 What Scotland Thinks, ”So how many 16 and 17 year olds voted?”, http://blog.whatscotlandthinks.
org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/ (hämtad i juli 2018)

 52. SÄNK RÖSTÅLDERN TILL 16  
       ÅR I EUROPAVALEN 

Ella

Vi borde överväga att sänka röståldern till 16 
år i Europavalen. Detta skulle också kunna 
kopplas till en intensivare politisk undervisning 
i skolorna. Om unga först fick lära sig om hur 
viktigt det är att rösta och kort tid därefter fick 
möjligheten att utöva denna rättighet skulle 
det kunna leda till ett större valdeltagande.

Det här är ingen ny metod. I Skottlands 
folkomröstning om självständighet 2014 
utökades rösträtten till att även inkludera 
16-åringar eftersom det ansågs troligt att 
deras röst skulle påverka resten av deras liv. 

De unga tog väl vara på förtroendet, och 
studier visar att 75 procent av alla 16- och 
17-åringar röstade, en andel som var högre 
än valdeltagandet i åldersgrupperna 18–24 
och 25–34.37

 50. FASTSTÄLL EN ENHETLIG ÅLDER FÖR NÄR  
       UNGA KAN STÄLLA UPP I VALEN 

Sam

EU borde fastställa en enhetlig ålder för när unga runtom i Europa 
kan ställa upp i Europavalen. Detta skulle också kunna påverka 
de nationella valen, där det långsamt skulle kunna börja ske 
förändringar.

Unga människor är dåliga på att aktivt delta i politiken, delvis för att 
de sällan ser sina jämlikar, eller politiker i ungefär samma ålder som 
de själva, bli valda som representanter. Ett problem är att det inte 
finns någon gemensamt fastställd ålder för när man kan ställa upp 
i EU-valen. I vissa länder kan man ställa upp i val till parlamentet 
från 18 år, i andra måste man vänta så länge som tills man fyllt 24.

Europaparlamentariker och EU-institutioner måste uppmuntra 
medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att få unga 
människor att engagera sig.

 51. UTVECKLA E-RÖSTNINGEN  
       FÖR ATT ÖKA  
       VALDELTAGANDET 

Richard 

Vi bör införa e-röstning inom hela EU för att 
se till att det blir så enkelt och tillgängligt som 
möjligt att rösta i Europavalen.

Den utbredda röstskolkningen vid val är ofta 
ett uttryck för väljarnas växande missnöje med 
politiken. Vallokaler med mycket trängsel eller 
som är svåra att ta sig till kan få många att 
avstå från att rösta i stället för att stå i långa 
köer eller resa långa sträckor för att rösta.

Vi har mycket att lära från Estland som har 
kommit långt när det gäller att nyttja IT-teknik 
och internet i privat och offentlig sektor. 
Estland är det enda land i Europa där tillgång 
till internet är fastställt som en social rättighet 
enligt lag. Över 54 procent av befolkningen 
använder internet, 34 procent av alla hushåll 
har en dator hemma och 82 procent av alla 
hemmadatorer är anslutna till internet.36

E-röstning i Estland har använts i några val 
med ett något ökat valdeltagande. Även 
om det finns rättsliga hinder skulle denna 
metod kunna användas för att öka de ungas 
valdeltagande över hela Europa.

Utöver fler möjligheter för unga att ställa upp 
i valen var e-röstning en het fråga även 2016, 
vilket visar att unga ser detta som en viktig 
lösning som man bör titta närmare på.
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INTERVJU

Vad kan politiska ledare göra för att uppmuntra 
unga att engagera sig i valen?

När det gäller valet till Europaparlamentet tror jag att det just 
för att det har ett lägre ungdomsdeltagande måste utgå från 
de unga själva. Attityden hos många unga i dag är att man 
inte tänker ta order från etablissemanget i Bryssel. Efter vissa 
folkomröstningar har jag i mitt eget land (Irland) sett exempel 
på hur fantastiska nätverk har växt fram där man samarbetar, 
hjälper varandra och gör skillnad. Otroligt många fler irländare än 
tidigare har registrerat sig för att få rösta, och det är inte för att 
de har blivit tillsagda av sina föräldrar att göra så, utan för att de 
har uppmuntrats av sina jämlikar. 

Jag har fem barn och en av mina döttrar hjälpte min yngre dotter 
att registrera sig, och hon till och med tog med sig henne till 
den lokala polisstationen för att få den nödvändiga stämpeln, 
så där har inte jag hjälpt till. Det är de unga som har hjälpt 
varandra. Men det som regeringarna kan göra är förstås att öka 
medvetenheten om valen till Europaparlamentet och betona 
hur viktiga de är. För några år sedan gjorde de inte det, och 
människor gick till vallokalerna bara för att visa sin egen regering 
sitt förakt, de brydde sig inte. Men parlamentet har fått större 
makt på senare år: det lagstiftar med medlemsstaterna och 
väljer Europeiska kommissionens ordförande. Parlamentet är 
sammansatt av vänster, höger, center-vänster och center-höger, 
och det är precis det Europas framtid handlar om. Det budskapet 
måste nå ut, oavsett om det sker via regeringarna själva eller via 
aktörer i civilsamhället, men jag tror att det är mest effektivt när 
unga människor gör detta genom samarbete. 

Emily O’Reilly,  
Europeiska ombudsmannenn
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Arbeta för ett starkare Europa

 53. LÅT FÖRETAG OCH APPAR  
       SPRIDA INFORMATION OM  
       RÖSTNING 

Kenny

EU borde samordna kampanjer med privata 
företag för att göra det mer intressant med 
politik. Under valet i Storbritannien 2017 
skickades till exempel meddelanden från Uber 
ut med budskapet ”Var inte bara passagerare 
i ditt eget liv. Rösta nu.”38

Många känner inte till hur röstningen går 
till eller väljer att hålla sig utanför politiken 
fullständigt. Att få korta påminnelser från en 
favoritapp en viss dag kan vara ett bra sätt att 
påverka valdeltagandet.

Europaparlamentet har en unik möjlighet 
att använda sitt rykte för att inleda samtal 
med organisationer om hur man kan främja 
valdeltagandet. Genom att uppmuntra till 
samarbete i samband med val kan röstningen 
förvandlas från något man gör i enskildhet till 
att bli en verkligt social aktivitet.

38 Birmingham Live, ”Local elections 2018: Uber offering free rides to 
ensure wheelchair users can vote”
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/local-elections-
2018-uber-offering-14604401 
https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-
election-day-promo-code (hämtad i juni 2018)
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ENGAGEMANG OCH MEDBORGARANDA

Europeiska unionens värden utgör en av dess grundpelare och det kitt som förenar 
alla europeiska medborgare över kontinenten. Det är viktigt att komma ihåg att EU:s 
många invånare har olika kulturer, talar olika språk och har olika erfarenheter av 
historiska händelser som andra världskriget. Men tillsammans bildar de det europeiska 
samhället. EU betonar sex punkter i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna som måste respekteras och följas av alla medlemsstater: respekt för 
människans värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och 
rättskipning. 

Dessa värden ingår i den europeiska andan och vad det innebär att vara europé. Att inte följa dem är att svika de 
grundläggande europeiska principerna. 

Flyktingkrisen har gjort integration till en viktig utmaning för vårt samhälle. Frågan har blivit mycket kontroversiell och 
splittrar Europas medborgare: många är för flyktingarnas integration medan andra vill stänga gränserna.

Att vara medborgare i Europa kräver engagemang. Det är inte helt lätt att beskriva vad det innebär att vara europé, men 
att respektera unionens värden är den första och viktigaste utgångspunkten.

 54. SAMMANKOPPLA EUROPA MED  
       NATIONELLA PLATTFORMAR FÖR ATT  
       UPPMUNTRA ENGAGEMANG 

Jan 

De politiska grupperna i Europaparlamentet borde arbeta närmare 
sina nationella motsvarigheter och synkronisera idéer, och olika 
grupper i samhället måste inkluderas för ett gräsrotsperspektiv 
på Europas politik. Politiker måste anordna evenemang i sina 
egna valkretsar och stärka kopplingen mellan EU och Europas 
medborgare.

Europeiska unionen måste få folk att förstå att den berör alla. 
Men endast om man kan visa denna relevans kommer folk att ta 
unionen och dess institutioner på allvar och engagera sig. I dag 
känns EU långt ifrån sina medborgare, och många känner därför 
att det inte berör dem. 

Vi behöver decentraliserade, lokala partigrupper som förmedlar de 
nationella problemen till de politiska grupperna på Europanivå så 
att de kan föra en verkligt transeuropeisk politik som respekterar 
denna mångfald av åsikter. 

 55. UTVECKLA ETT EUROPEISKT  
       MEDBORGARINITIATIV 

Andreas  

Folk upplever ofta att deras röst inte gör någon 
skillnad. Detta är också en av anledningarna 
till att unga människor inte bryr sig om att 
rösta i EU-valen. 

För att motarbeta detta demokratiska 
underskott måste vi etablera mekanismer för 
direktdemokrati. Mer specifikt bör vi börja 
med en befintlig mekanism, exempelvis det 
europeiska medborgarinitiativet, och förbättra 
den genom att göra den rättsligt bindande i EU. 
Den schweiziska folkomröstningsmekanismen 
följer en liknande process och skulle kunna 
fungera som förebild. EU-domstolen bör 
ha dömande makt för att kunna säkerställa 
procedurens laglighet. I grundläggande frågor 
som rör EU måste det finnas möjlighet att 
utlysa en europeisk folkomröstning genom 
det europeiska medborgarinitiativet.

Demokratins verkliga innebörd utgår från 
folkets vilja. Om vi respekterar folkets vilja 
tror jag därför att även folket kommer att 
respektera den politiska unionen. Bara 
under dessa förutsättningar kan Europeiska 
unionens medborgare engagera sig i Europas 
gemensamma frågor.
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INTERVJU

Hur har du upplevt Europeiska 
ungdomsevenemanget?

CHRISTIANA: Genom att eleverna engagerade sig i Europeiska 
ungdomsevenemanget och framträdde inför parlamentet fick 
de mer självförtroende. När de öppnade sig och mötte nya 
människor från hela Europa lärde de sig mycket. De arbetade 
som ett team och utförde det som de hade förberett i flera 
månader. Eleverna ville dela budskapet om sammanhållning 
eftersom vi bara kan övervinna våra problem genom att enas. 
Elevernas medelålder ligger på 16–17 år. De delade sin energi 
med de människor som såg deras framträdande under Europeiska 
ungdomsevenemanget.

SIMONA: Vi deltog i något som Europa arbetar med, och det 
är något mycket viktigt. Jag tyckte bäst om att komma in i 
plenisalen, träffa människor från olika länder och olika kulturer. 
Detta påverkade mig djupt och jag har blivit mer medveten om 
Europa.

MARY: Alla på Europeiska ungdomsevenemanget har en 
underbar energi. Jag kommer att dela denna erfarenhet med mina 
vänner hemma och uppmuntra dem att delta i nästa Europeiska 
ungdomsevenemang. Här har jag lärt mig att när vi är enade kan 
vi göra något mycket fint. 

MARINOS: När jag deltog i Europeiska ungdomsevenemanget 
gjorde jag min första resa utanför Cypern, och jag njöt av varje 
ögonblick. Strasbourg är en underbar plats och jag har verkligen 
njutit av upplevelsen från det ögonblick jag klev på flygplanet. Jag 
vill förmedla budskapet till mina vänner att det är trevligt att vara 
en del av Europa eftersom det finns så många olika kulturer, med 
olika mattraditioner, språk och olika levnadssätt. Mångfalden 
visar att det fortfarande finns hopp för Europa.

 
Christiana Petraki,  

lärare på gymnasiet och tekniska skolan i Polis Chrysochous, 
Cypern och hennes elever (Simona Bortea, Mary Fournidou och 

Marinos)

 56. FRÄMJA KLASSISKA SPRÅK  
       OCH EUROPEISK HISTORIA 

Andrea

Mitt förslag går ut på att gynna undervisningen 
i historia och klassiska språk som grekiska och 
latin som ett sätt att känna starkare band till 
Europas historia. 

Vi får ofta höra talas om vad som förenar 
oss som européer och att vi måste skapa en 
europeisk identitet, men de klassiska språken 
som har bidragit till många av de värden som 
vi respekterar i Europa i dag beskrivs ofta som 
”utdöda”.

EU skulle kunna försöka stödja undervisning 
av sådana språk och historia genom 
ungdomsgrupper utanför skolan, och 
eventuellt sponsra offentliga evenemang om 
dessa ämnen som kan väcka intresse hos unga 
runtom i Europa.

 57. SKAPA EN PLATTFORM  
       DÄR KVALIFICERADE  
       FLYKTINGAR KAN HITTA  
       UTBILDNINGSTJÄNSTER 

Guillemette 

EU borde försöka sammanlänka professionellt 
meriterade flyktingar till utbildningssektorn 
för att kunna förmedla kvalificerade personer 
till organisationer som tar emot flyktingar.

För närvarande finns Science4refugees som 
matchar flyktingar med en vetenskaplig 
bakgrund med organisationer som söker 
personal. Förmedlingen görs via portalen 
EURAXESS där forskare som vill fortsätta sina 
karriärer i Europa erbjuds information och 
stödtjänster.

Denna metod skulle kunna utökas till 
utbildningssektorn för att fylla tomma platser 
i olika utbildnings- och forskartjänster på 
skolor, universitet och även företag.

ENSAMMA OCH TILLSAMMANS:  
Arbeta för ett starkare Europa
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 59. INFÖR ETT UNGDOMS- 
       ID SOM GER RABATT PÅ  
       KULTURELLA PLATSER 

Idé som uppkom under en workshop

EU bör stödja ett system för att förse 
ungdomar under 25 år med ett kort som 
ger dem rabatterat inträde till vissa kulturella 
sevärdheter såsom museer, bibliotek och 
teatrar.

Ett nyligen fattat beslut om att skapa ett 
gratis interrailkort för ett antal unga européer 
välkomnades, men man bör bygga vidare på 
initiativ som detta. När ungdomar reser vill de 
ofta se sevärdheterna i de städer de besöker, 
men oöverkomliga kostnader kan hindra dem.

Genom att finansiera ett rabattkort skulle EU 
påtagligt kunna gynna ungdomar som vill 
resa och uppleva mer av vad Europa har att 
erbjuda.

 58. INFÖR POLITIK I SAMHÄLLSKUNSKAPEN I  
       SKOLAN 

Idé som uppkom under en workshop

Min idé är att införa politisk utbildning i alla skolor i hela EU. Även 
om utbildning inte ingår i Europeiska unionens behörighet, bör EU 
uppmana medlemsstaterna att förbättra den politiska utbildningen. 
Ett nytt ämne som baseras på politik samt utgår från EU:s historia 
och arbete skulle kunna införas i läroplanerna.

Det finns en betydande brist på politisk utbildning i skolorna. 
Ungdomar får begränsad undervisning i politisk kunskap. Detta 
måste åtgärdas inom utbildningssystemet så att elever förstår hur 
komplicerat EU är och hur EU har påverkat deras liv till det bättre. 

Detta kan uppnås i samarbete med tidningar eller andra 
journalistiska organ. Till exempel genom att ge skolor fri tillgång till 
en nättidning som erbjuder kurser i politik.

 60. SKAPA ETT RÖRLIGT INITIATIV FÖR  
       REKTORER 

John  

EU skulle kunna överväga att främja och samordna ett initiativ för 
mobila rektorer där dessa samarbetar med regeringar, skolor och 
lokala aktörer i hela EU. Nya röster skulle komma med nya idéer till 
initiativet eftersom rektorerna skulle kunna anordna workshoppar 
och rundabordssamtal. I workshoppar skulle unga ledare, studenter, 
chefer och entreprenörer kunna ha fördjupade diskussioner som 
inriktas på Europas framtid. Ledamöter av Europaparlamentet, 
experter eller opinionsbildare från Europa och andra delar av 
världen skulle kunna leda diskussionerna.

De mobila skolledarna skulle kunna använda projekt som 
deltagarna har identifierat i initiativet för att öka det politiska 
engagemanget. Tjugo konkreta projekt skulle kunna utformas och 
ingå. De ungdomar som deltar i dessa workshoppar skulle sedan 
kunna arbeta frivilligt i ett år med de projekt som identifierats. 
Detta skulle kunna bidra till att främja ett aktivt medborgarskap 
och engagemang i EU-frågor.
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KOMMENTAR PÅ UNGDOMSFORUM  
 ENSAMMA OCH TILLSAMMANS

Debatten om Europas framtid finns med i alla diskussioner och oftast står ungdomar i centrum för våra 
ledares intressen. Är det tomma uttalanden eller ett verkligt åtagande att samarbeta med ungdomar för att 
bygga vår unions framtid? För att bygga ett mer enat, välmående, demokratiskt och hållbart Europa, med 
de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen som grund, måste ungdomar och deras organisationer 
vara en del av dialogen och delta i de beslut som fattas. Europeiska ungdomsforumet arbetar för att se till 
att miljontals unga människors röst hörs för att forma dagens och morgondagens Europa.

Två processer formar för närvarande Europeiska unionens framtid, 
nämligen Storbritanniens utträde ur EU och diskussionen kring 
Europas framtid. Även om många av effekterna av dessa processer 
fortfarande är okända, undersöktes båda processerna och 
deras innehåll ingående som en del av YO!Fest och Europeiska 
ungdomsevenemanget 2018.

Det som båda har gemensamt är den viktiga roll som ungdomar 
kommer att behöva spela, och det utrymme för deltagande som 
de måste få. Europeiska ungdomsforumets långvariga kampanj 
#YouthUp Europa, som efterlyser en mer ungdomsinkluderande 
politik, understryker vikten av de ungas röst i båda dessa 
förhandlingar.

I diskussionerna om brexit har ungdomar varit och fortsätter att vara 
den mest EU-vänliga generationen. De är långt ifrån apatiska när 
de uttrycker sina åsikter eftersom de engagerar sig i direkt politisk 
verksamhet, leder arbetet och kommer ut i massor för denna 
specifika fråga. Det är därför klart att man under förhandlingarna 
måste lyssna på brittiska ungdomar . Ungdomar är politiskt 
intresserade – de avvisar bara de strukturer som enligt dem inte 
har levererat. Vid bedömningen av ungdomars delaktighet måste 
vi se längre än till valdeltagandet som sådant: det finns ett problem 
med ungdomars politiska deltagande, men det hänför sig strikt till 
institutionell politik. 

Ungdomar är tydliga med att deras röst ska höras vid 
förhandlingsbordet, såsom det har beskrivits av Brittiska 
ungdomsrådet och Europeiska ungdomsforumet. De politiska, 
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av brexit 
kommer sannolikt att skada ungdomar, potentiellt djupare än 
äldre generationer. Enligt Europeiska ungdomsforumets resolution 
om ungdomar och brexit och deltagarna i YO!Fest och Europeiska 
ungdomsevenemanget 2018, måste prioriteringar såsom skydd av 
rättigheter och ungdomars tillgång till de möjligheter som EU ger 
dem, till exempel Erasmus, fortsätta. För att säkerställa att detta 
verkligen sker, är ungdomars roll i förhandlingarna avgörande. 

Deltagarna i YO!Fest och Europeiska ungdomsevenemanget 2018 
betonade också skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter 
som ett centralt problemområde i brexitförhandlingarna. Beroende 
på hur Storbritannien och Nordirland lämnar EU, kan det hända att 
Förenade kungariket inte längre förblir en undertecknare av den 
europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna. Förenade 

kungariket kommer emellertid att förbli en 
undertecknare av den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, och deltagande 
i detta måste skyddas och eventuellt utökas för 
att ytterligare förbättra skyddet av ungdomars 
rättigheter, i enlighet med Europeiska 
ungdomsforumets policydokument om 
jämlikhet och icke-diskriminering, vilket 
betonades starkt av deltagarna i YO!Fest och 
Europeiska ungdomsevenemanget 2018. Detta 
är ett andra kärnområde som är en prioritet för 
ungdomar under brexitförhandlingarna.

Den andra processen är naturligtvis 
diskussionen om Europas framtid. Samtidigt 
som ungdomars röst är av central betydelse i 
diskussionerna om brexit, har själva kärnan i 
vad som är demokratiskt deltagande och hur 
Europeiska unionen bör införliva nya former i 
sin struktur, mycket att göra med diskussionen 
om Europas framtid. 

Demokrati är av central betydelse för denna 
diskussion. Demokrati kan naturligtvis inte 
existera utan väsentlig medverkan från alla 
samhällssektorer. Särskilt i dagens läge ser 
unga människor politiskt deltagande som 
något som fortsätter efter själva valet och som 
omfattar många alternativa deltagandeformer, 
såsom protester och undersökningar: 
föränderliga former av demokrati. Detta gäller 
i synnerhet den nuvarande generationen 
av ungdomar. Om vi  misslyckas med att 
bli medvetna om och anpassa oss till deras 
föränderliga metoder och övertygelser, riskerar 
europeiska politiska institutioner att bli alltmer 
avlägsna och otidsenliga. Som svar måste man 
i diskussionen om Europas framtid överväga 
hur klyftan mellan ungdomar och politiska 
institutioner ska överbryggas, för att se till att 
deras kreativitet och potential kan bidra till 
beslutsprocesserna. 
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Många av de idéer som föreslogs under YO!Fest och Europeiska 
ungdomsevenemanget 2018 återspeglar detta. Deltagarna föreslog 
att sänka rösträttsåldern till 16 år, vilket Europeiska ungdomsforumet 
föreslog 2006. Sänkning av rösträttsåldern till 16 år har visat sig ha 
en tydlig, positiv inverkan på ungdomars engagemang och deras 
politiska kunskaper. Många länder har redan påbörjat denna resa, 
t.ex. Österrike, Malta eller Estland. Europaparlamentet instämde i 
denna uppmaning 2015, och uppmanade medlemsstaterna att 
sänka rösträttsåldern till 16 år i vallagstiftningen. 

Undersökningar visar att när ungdomar engageras tidigt i det 
demokratiska och civila samhället genom att rösta, blir de mer 
engagerade under resten av sina liv. Som ett komplement till 
denna idé, förespråkar både Europeiska ungdomsforumet och 
deltagarna vid YO!Fest och Europeiska ungdomsevenemanget 
2018 medborgarskapsutbildning i alla skolor, så att unga väljare 
har goda kunskaper när de röstar. När rösträttsåldern kombineras 
med omfattande medborgarskapsutbildning, medför en lägre 
rösträttsålder att det blir mycket lättare att införa en vana att rösta 
medan ungdomar fortfarande går i skolan och ofta bor hemma, 
vilket ökar nivån av livslångt deltagande. Utan denna utbildning 
skulle 16- och 17-åringar kastas in i nästa lokala, nationella eller 
europeiska val utan några förkunskaper om systemet och hur det 

fungerar. Sänkning av rösträttsåldern till 16 år 
och medborgarskapsutbildning måste därför 
samordnas för att stärka demokratin. 

Dessa förslag på hur man ska överbrygga 
de demokratiska klyftorna och den inverkan 
som dessa har på ungdomar genom brexit 
och processen Europas framtid, är inte 
uttömmande. I debatterna under YO!Fest 
och Europeiska ungdomsevenemanget 2018 
och den bredare #YouthUp-kampanjen har 
konkreta, slagkraftiga förändringar föreslagits, 
vilka kan bidra till att locka ungdomar tillbaka 
till valpolitiken. De måste stå i centrum för 
diskussionerna under nästa års kampanj 
inför valet till Europaparlamentet. Det åligger 
beslutsfattare och politiska ledare att lyssna, 
engagera sig och välkomna större, bredare 
förändringar – att vända trenden med politiska 
institutioner som avlägsnar sig allt mer från 
yngre medborgare. 
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4. TRYGGHET OCH HOT:  
 Överleva i oroliga tider
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I Europa har fred och säkerhet historiska kopplingar till kapprustning 
och konflikter, fred genom rädsla, stabilitet genom makt. I ett 
modernt sammanhang uppnås fred och säkerhet genom diplomati, 
genom att följa internationella rättsstatsprinciper och respektera 
de mänskliga rättigheterna. Men är den aktuella gemensamma 
förståelsen av säkerhet anpassad till nya faror som utvecklas? Kan 
vi med vår inställning till säkerhet hantera nuvarande risker?

För att se till att vi har en effektiv säkerhetspolitik som är anpassad till 
våra tekniska och sociologiska framsteg, måste ett tvärsnitt av samhället 
och spetskompetensen ges utrymme för att på ett meningsfullt delta 
i diskussionerna. Som de viktigaste aktörerna i framtiden och den 
demografiska grupp som möter hinder för tillträde till den politiska 
processen, måste ungdomar stödjas i att få tillgång till en plattform för 
dessa viktiga diskussioner. Europeiska ungdomsevenemanget 2018 är en 
utgångspunkt. Ungdomar längtar efter fred och säkerhet.

Även om dessa röster inte nödvändigtvis var eniga, var de gemensamma 
teman uppenbara: deltagarna var frustrerade över den begränsade tillgång 
som ungdomar har till den politiska processen och efterlyste rörelser för 
reform, fred och säkerhet. Denna frustration inramas av sårbarheten och 
det frekventa utnyttjandet av ungdomar, med över 600 miljoner som bor 
i väpnade konfliktområden och andra utsatta områden över hela världen.

Bakom dessa röster låg ett tydligt behov av att unga människor skulle 
stärkas som demokratiska agenter eftersom vi arbetar för fred och för att 
förebygga marginalisering, extremism och konflikter.

Med deltagare från olika bakgrunder, kunde olika perspektiv på säkerhet 
och fara utläsas från evenemanget. Trots motstridiga ståndpunkter, finns 
det gemensamma intressen, och diskussioner resulterade ofta i vanliga, 
praktiska förslag på lösningar. Dessa perspektiv och idéer lägger grunden 
för våra nästa steg i dessa oroliga tider.

Men i detta ämne är det särskilt viktigt att erkänna de röster som inte kunde 
höras vid Europeiska ungdomsevenemanget och att erkänna privilegiet 
av relativ säkerhet som gjorde det möjligt för deltagarna att engagera 
sig i detta evenemang och ge underlag för rapporten. Regionala och 
globala perspektiv från länder utanför EU var tyvärr underrepresenterade. 
Vägen mot fred och säkerhet måste emellertid engagera aktörer från 
alla kontinenter, med olika erfarenheter, eftersom säkerhet är en global 
angelägenhet. Av detta skäl fokuserar ämnet starkt på övernationella och 
internationella organisationers insatser för internationellt samarbete för 
fred och säkerhet och särskilt på EU:s roll inom dessa processer.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSTATSPRINCIPEN

Som garantier för ett fredligt och tryggt samhälle, står fördrag och lagar om mänskliga 
rättigheter för säkerhet och utveckling av människor överallt. Insatser för fred och 
säkerhet måste samtidigt fortlöpande respektera dessa rättigheter genom att tillämpa 
de nuvarande stadgar som försvarar dem.

Ett sätt att uppnå detta är att se hot mot säkerhet och trygghet utifrån den rättighet de kränker. Detta säkerställer 
att statliga misslyckanden lyfts fram och det uppmuntrar beslutsfattare att göra säkerhetsrättigheter till den främsta 
prioriteringen. Säkerhet och trygghet får inte betraktas som fristående från begreppet mänskliga rättigheter. Ett 
rättighetsbaserat tillvägagångssätt säkerställer att säkerhet införs och grundar sig på mänskliga rättigheter.

Dessa diskussioner är förankrade i de rättsliga förpliktelserna mot dem vars trygghet och säkerhet är i fara. För att göra 
det, kommer detta undertema att ägna sig åt kritik av rättsstatsprincipen, och granska den gällande säkerhetspolitiken. 
Idéer medför också lösningar på hur rättsstatsprincipen kan vara ett verktyg för att uppnå ett fredligt och tryggt samhälle.

 61. FÖREGÅ MED GOTT  
       EXEMPEL GENOM ATT  
       INFÖRA FN:S  
       SÄKERHETSRÅDS  
       RESOLUTION 2250 FÖR UNGA 

Idé som uppkom under en workshop

FN:s säkerhetsråds resolution 2250 är den 
första resolution som omfamnar ungdomars 
roll i samhället och stöder ungdomar och 
ungdomsledda organisationer som viktiga 
partners för att utmana konflikter och 
våldsam extremism. Direktivet är det första 
att erkänna kopplingen mellan ungdom, 
fred och säkerhet och stärker ungdomsledd 
konfliktlösning och fredsbyggande insatser. 
Vi måste se till att denna resolution inte 
misslyckas i genomförandestadiet. Ungdomar 
kräver därför att Europeiska unionen ska spela 
en viktig ledande roll i genomförandet av FN:s 
säkerhetsråds resolution 2250.

Nationella genomförandeplaner måste 
skapas för att effektivt integrera denna ram 
som därefter bör förankras i samarbete med 
berörda parter på alla nivåer. EU-länderna 
bör bilda en gemensam ram för övervakning 
och utvärdering av genomförandet av 
denna resolution, med inre EU-indikatorer 
för rapportering, tillsammans med interna 
övervakningsmekanismer. Denna resolution 
bör dessutom ge upphov till samma grad av 
samarbete som Europarådets stater har visat 
sig kapabla till.

Departement- och avdelningsöverskridande 
tillvägagångssätt i genomförandet av 
denna resolution måste säkerställas och 
samarbete främjas på regional och nationell 
nivå. Tillvägagångssättet måste underlätta 
gemensamma insatser mellan det civila 
samhällets organisationer och staten, och 
skydda det civila samhällets meningsfulla 
engagemang. För att vara jämbördiga 
partners i och ta med sig sin särskilda 
kompetens till denna process, behöver 
ungdomsorganisationer finansiering and stöd 
from Europeiska unionen för att utnyttja sin 
förmåga att arbeta inom denna ram.

 62. PRIORITERA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I  
       HANDELSAVTAL 

Joanna 

EU måste börja placera de mänskliga rättigheterna i täten när man 
deltar i internationella investeringar och handelsavtal.

Enligt internationell rätt är staten den främsta aktören som ansvarar 
för att skydda de mänskliga rättigheterna. I demokratiska samhällen 
är all myndighetsutövning förknippad med medborgarnas 
grundläggande rättigheter. Reaktionerna på brott mot mänskliga 
rättigheter är emellertid inte lika effektiva som de skulle kunna 
vara. Detta är särskilt tydligt när det gäller rättsliga mekanismer 
som är utformade för statliga investerare. 

Europa reagerar på påtryckningar från det civila samhället och är 
på väg mot ett system med en multilateral investeringsdomstol. 
De frågor som fortfarande måste få ett svar i detta nya system är 
huruvida det bara kommer att tillåta investerare att väcka talan 
mot stater, samtidigt som tredje part hindras från att väcka talan 
mot investerarna. Kommer den också att genomdriva mänskliga 
rättigheter och företagens miljömässiga åtaganden?

Vi vill se till att ett system med en multilateral investeringsdomstol 
inte avskräcker investerare från att närma sig EU. I denna mening 
bör EU vara neutral och rättvis, men EU bör också stå upp för 
mänskliga rättigheter vid förhandlingar om sådana affärer.

EU måste börja placera de mänskliga rättigheterna i täten när man 
deltar i internationella investeringar och handelsavtal.

Enligt internationell rätt är staten den främsta aktören som ansvarar 
för att skydda de mänskliga rättigheterna. I demokratiska samhällen 
är all myndighetsutövning förknippad med medborgarnas 
grundläggande rättigheter. På grund av en rad olika skäl är dock 
nationella domstolar ibland ineffektiva, oförutsägbara och svaga 
när det gäller att reagera på brott mot mänskliga rättigheter. Detta 
är särskilt tydligt när det gäller rättsliga mekanismer som bildas av 
och för statliga investerare. Europa har svarat på påtryckningar 
från det civila samhället och är på väg mot ett system med en 
multilateral investeringsdomstol. EU måste se till att denna nya 
domstol kommer att skydda äganderätten för investerare på ett 
effektivt och neutralt sätt. Det finns emellertid frågor: kommer 
den endast att göra det möjligt för investerare att väcka talan 
mot stater, samtidigt som tredje part hindras från att väcka talan 
mot investerarna? Kommer den också att genomdriva mänskliga 
rättigheter och företagens miljömässiga åtaganden?

Vi vill se till att denna domstol inte avskräcker investerare från att 
närma sig EU. I denna mening bör EU vara neutral och rättvis, men 
också styras av lag som syftar till att skydda både investerare och 
allmänna intressen.
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 65. GÖRA SOCIALA MEDIER TILL EN  
       ALLMÄNNYTTIG TJÄNST 

Idé som uppkom under en workshop

En effektiv lösning på att motverka kränkningar av privatlivet, 
missbruk av uppgifter och underminering av den demokratiska 
processen skulle kunna vara att ta allmännyttiga tjänster, såsom 
sociala medier, ur händerna på privata organisationer som drivs 
i vinstsyfte och överföra dem till samhällsägandets objektiva och 
ansvariga händer.

Som ungdomar är det svårt att leva i nutid utan någon form av 
närvaro i sociala medier, med tanke på de sociala, yrkesmässiga 
och praktiska fördelarna. Andra viktiga tjänster, såsom el, gas eller 
Internet regleras på grund av deras avgörande roll i samhället. Av 
detta skäl bör sociala medier ses över och regleras som offentliga 
tjänster på samma sätt som elektriska produkter och telefoner.

Företag bakom sociala medier har visat sig vara ovilliga att anpassa 
sig och är ovilliga att självreglera. Även om sociala medier inte är 
lika avgörande för överlevnad som traditionella offentliga tjänster, 
såsom el, vatten och naturgas, lever vi i en alltmer sammankopplad 
värld och ungdomars liv är ofta starkt beroende av dessa plattformar.

 66. FRÄMJA ETT STÖRRE  
       MILITÄRT SAMARBETE 

Michel

EU bör överväga att inrätta ett ”europeiskt 
säkerhetsråd” som skulle bestå av europeiska 
försvarsministrar och som kunde godkänna 
användning av en paneuropeisk militär styrka.

I utrikestjänsten har EU en institution för 
diplomattjänster, som möjliggör att denna 
hjälper EU:s höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik. Det finns 
emellertid ingen gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik.

Säkerhetsrådet skulle inte bara samordna 
EU:s utrikespolitik, det skulle också förbättra 
dialogen mellan EU och andra världsmakter, 
eftersom det förenklar interaktion. Detta 
skulle stärka EU som en enhetlig aktör inom 
detta område, vilket har försummats hittills, 
eftersom EU är i behov av förbättrad formell 
samordning.

 63. GÖRA RÄTTVISA TILL EN EUROPEISK  
       ANGELÄGENHET 

Nikolaus

Ett nytt fördrag som utökar EU:s befogenheter måste övervägas för 
att säkerställa att de nationella gränserna inte utgör något hinder 
när det gäller att ta itu med brott. Ett första steg skulle vara att 
integrera alla medlemsstaters rättssystem för att få en övergripande 
behörighet på EU-nivå. Den nyligen genomförda reformen av den 
europeiska åklagarens roll är en början, men mer kan göras.

Detta nya fördrag skulle också kunna tilldela mer behörighet till 
Europeiska utrikestjänsten för att insistera på genomförandet av 
de beslut som den fattar. För närvarande är utrikestjänsten EU:s 
diplomattjänst samt EU:s utrikes- och försvarsdepartement. Om 
utrikestjänsten skulle ha mer behörighet och delta i ytterligare 
samarbete mellan utrikestjänster i alla länder, skulle EU kunna bli 
en mer legitim aktör på den internationella scenen.

 64. BEKÄMPA EXKLUDERING I  
       SYFTE ATT STOPPA  
       EXTREMISM 

Idé som uppkom under en workshop 

EU bör vidta åtgärder för att undvika 
utestängning och främja integration för att 
stoppa enskilda personer från att anamma 
extremistiska ideal. Extremism påverkar olika 
samhällsgrupper, invandrare är bara en av 
dem, och finner ofta grogrund i alla former av 
utanförskap, vilket extremistgrupper utnyttjar.

Genom ekonomiskt stöd till sociala 
grupper som samlar medlemmar från alla 
samhällsgrupper och genom gratis utbildning, 
såsom språkkurser, kan enskilda personer som 
annars skulle tendera att känna sig utestängda 
från resten av samhället, i stället börja 
kommunicera med andra. Detta bidrar till att 
bygga upp förståelse och respekt för olika 
synsätt och en större känsla av tillhörighet.

Vi anser att det är avgörande att se till 
att integrationen av invandrare förblir en 
prioritering vid en tidpunkt när budgetar har 
varit ansträngda, eftersom de långsiktiga 
fördelarna är alltför viktiga för att ignorera.
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 67. UPPRÄTTA HUMANITÄRA  
       KORRIDORER FÖR  
       FLYKTINGAR 

Hannah

Delaktighet och integration är avgörande för 
att skapa ett civilsamhälle. Dessa begrepp 
har blivit ännu viktigare under de senaste 
åren, till följd av ett stort antal asylsökande 
i de europeiska länderna. En viktig del av 
denna diskussion är frågan om hur man ska 
finansiera program och stödja inkommande 
flyktingar.

Humanitära korridorer kan samordnas 
av det civila samhället och av en statligt 
subventionerad grupp baserad på ett nätverk 
för integrationsstöd för invandrare som 
kommer in i EU. Detta skulle kunna innebära 
att icke-statliga organisationer arbetar 
med lokala välgörenhetsorganisationer och 
samhällsgrupper för att granska utsatta 
flyktingar. Dessa grupper skulle då hjälpa 
asylsökande och utsatta flyktingar att 
integreras i de lokala samhällena.

Detta projekt är anpassningsbart för andra 
europeiska länder eftersom det är ett 
partnerskap mellan privata organisationer i 
det civila samhället och medlemsstaternas 
regeringar. EU skulle kunna spela en roll 
i identifieringen av det civila samhällets 
organisationer i Europa, som är intresserade 
av att delta, och uppmuntra medlemsstaterna 
att replikera dessa korridorer och utbyta bästa 
praxis.

INTERVJU

Unga som bor i Europeiska unionen har inte 
upplevt några extrema konflikter och några 
brott mot mänskliga rättigheter. Vad är ditt 
budskap till unga människor i Europa som 
har en stark demokrati och ser den som en 
självklarhet?

De har tur att de inte behöver gå igenom vad folk måste uppleva 
i mitt land. Mänskliga rättigheter och demokrati är av avgörande 
betydelse och ungdomar måste göra sitt bästa för att förbättra 
dem. Och det gäller inte endast den europeiska problematiken. 
Det gäller också för hela världen. Ungdomar kan lätt luras av 
extremism och det är den största faran för vår framtid. I stället för 
att vara en del av våldet, bör de bry sig om mänskliga rättigheter 
och aktivism. Genom utbildning måste medvetenheten om 
mänskliga rättigheter och demokrati spridas bland ungdomar. 
Ibland räcker det inte med familjebakgrund för att överföra 
betydelsen av fria val och individuella och kollektiva mänskliga 
rättigheter till ungdomar. Det är därför utbildning måste stärkas. 
Demokratin måste segra och det är just de unga som måste vara 
medvetna om det och försvara demokratin för att inte förlora 
den.

Lamiya Aji Bashar,  
Sacharovpristagare
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SKAPA UTRYMME FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

Ett oberoende civilt samhälle är avgörande för den europeiska säkerheten – ett 
utrymme där samhällsgrupper kan forma politiken utan att påverkas av kommersiella 
vinster eller statens auktoritet. För att hjälpa utmana osäkerhetens orättvisor måste 
det civila samhället ges befogenhet att samarbeta med myndigheter och beslutsfattare 
på lokal, nationell och global nivå.

 Utan att det civila samhället frodas på alla nivåer, kommer demokratin att svikta och rösterna från dem som möter de 
högsta hindren för beslutsfattandet kan lämnas ohörda och minoriteter försättas i sårbara lägen. Av detta skäl krävde 
ungdomar under Europeiska ungdomsevenemanget att ett mångsidigt, starkt och oberoende civilt samhälle skulle skyddas 
eftersom det är en nödvändig förutsättning för säkerheten och fredsbyggandet.

Tyvärr håller fenomenet med krympande utrymmen för det civila samhället på att växa. Efter accelererade krafttag under 
de senaste åren, har över hundra länder i hela världen antagit lagar för att begränsa det civila samhällets organisationer.

Dessa restriktioner är en auktoritär reaktion på demokratiska ideal och denna globala trend måste motverkas och vändas 
av omsorg för demokrati för att skapa en säker miljö för alla medborgare.

Regimer är mer öppna och fräcka i sina attacker mot det civila samhället, ett resultat av svag internationell reaktion på 
tidiga begränsningar. EU måste nu agera som ledare för att främja det civila samhällets tillväxt och engagemang.

 68. UPPRÄTTA EN PANEUROPEISK  
       TRANSPARENSDATABAS 

Florin

Europeiska unionen måste anstränga sig för att underlätta öppenhet 
och öka statliga och överstatliga aktörers ansvar gentemot enskilda 
personer. Ett sätt att uppnå detta är att upprätta en paneuropeisk 
transparensdatabas som skulle främja kvalitativ journalistik och 
stark civil tillsyn. Det skulle också kunna inkludera en lag som skulle 
omfatta alla medlemsstater och föreskriva att uppgifter om mark- 
och företagsägande ska vara tillgängliga utan kostnad. Detta skulle 
hjälpa i kampen mot korruption och populism.

Öppenhet bör hamna i centrum för EU:s politik. I vissa länder, t.ex. 
Rumänien, innebär något så grundläggande som att få en lista över 
företag som är registrerade i landet, att man ställs inför ett avsevärt 
ekonomiskt hinder. Detta är ett stort hinder för många, inklusive 
undersökande journalister som försöker att avslöja korruption, 
eftersom de bara kan arbeta med undersökningar från fall till 
fall. Utan öppenhet blir ansvar lidande och korruption frodas. 
Databasen ProZorro, som övervakar offentlig upphandling i Ukraina 
och som vann en utmärkelse från partnerskapet för öppenhet 
(Open Government Partnership), skulle kunna vara en modell för 
en sådan paneuropeisk databas.

 69. SKYDDA VISSELBLÅSARE 

Coralie 

EU bör uppmuntra medlemsstaterna att införa 
lagstiftning på nationell nivå, som skyddar 
visselblåsare från otillbörliga påföljder. 
Människor måste känna sig trygga för att 
kliva fram med information, skyddas genom 
rättsliga garantier om de ska uttala sig mot 
korruption. Europaparlamentet bör vidta 
åtgärder för en sådan förstärkning.

Korruptionsindex (Corruption Perception 
Index), Transparency Internationals årliga 
rangordning av länder, visar att det inte räcker 
med endast lagstiftning för att bekämpa 
korruption. För att göra det möjligt för 
samhällen att övervinna korruption, måste 
vi främja en gynnsam miljö som inkluderar 
pressfrihet och utrymmen för det civila 
samhället.

EU måste förenkla processen för människor 
att rapportera misstänkt korruption, att 
skydda visselblåsare från vedergällning och 
att främja åtgärder genom brottsbekämpande 
myndigheter, där trovärdiga uppgifter finns 
tillgängliga. Genom att göra detta skulle EU 
erkänna den viktiga roll som oberoende media 
och det civila samhället har spelat i en effektiv 
övervakning och utredning.
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 70. UTBILDA POLISEN I HANTERINGEN AV  
       HATBROTT PÅ NÄTET 

Kelly-Ann

Polisen bör utbildas för att få större digital kompetens för att 
känna igen online-övergrepp i ett tidigt skede. Detta skulle följas 
av genomförandet av förebyggande strategier, som att lägga till 
online-övergrepp och online-kriminalitet till juridiska dokument i 
hela EU.

Online-övergrepp och hatpropaganda mot kvinnor, särskilt på 
sociala medier och andra online-plattformar, är en fråga som följer 
med vår alltmer digitaliserade värld.

Kvinnor löper större risk att påverkas av online-övergrepp än män. 
EU måste ingripa, ta initiativ och underlätta diskussionen om hur 
man ska motverka detta. Digital kompetens måste också inkluderas 
i läroplanerna eftersom utbildningsplattformar spelar en viktig roll 
i att öka medvetenheten och göra förebyggande metoder allmänt 
kända.

Lagstiftningen skulle behöva komma från enskilda medlemsstater, 
men ett förslag skulle kunna utarbetas, som EU:s medlemsstater ställer 
sig bakom på ett liknande sätt som bakom Istanbulkonventionen, 
dvs. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning 
av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

 72. EN FÖRKLARING OM RÄTTIGHETER PÅ  
       NÄTET 

En idé som hörts i en workshop

I likhet med förklaringen om de mänskliga rättigheterna, kan en 
förklaring om rättigheter på nätet bli en riktlinje för en säkrare, mer 
inkluderande Internet.

För närvarande utgör Internet en gråzon för myndigheter, där de 
vanliga regler som styr mer traditionella medieformer har mindre 
inflytande. EU bör använda sin ställning som en global bastion 
för liberala, demokratiska rättigheter, för att verka för ett Internet 
som är pålitligt och säkert. Genom att utarbeta en förklaring om 
de rättigheterna på nätet, kan EU vidta åtgärder för att samordna 
sina allierade och börja bekämpa cyberkrigföring, samtidigt som 
detta utvidgas till medborgarna för att ge dem rättigheter när de 
är online.

I praktiken skulle detta kunna inkludera skapandet av en 
”trafikljussystem” som oberoende analytiker kan använda för 
att betygsätta tillförlitligheten av källor, så att det blir lättare att 
identifiera felaktig eller verkligt falsk rapportering.

Internet är ett kraftfullt verktyg, men det har potential att få både 
positiva och negativa effekter för samhället. EU bör stå upp för att 
se till att enskilda personers rättigheter respekteras.

 71. UPPRÄTTA EN FOND FÖR  
       UNGA POLITISKA  
       KANDIDATER 

Hannah 

EU bör minska ekonomiska hinder för formellt 
demokratiskt deltagande, som många 
unga människor möter i sina tidiga politiska 
karriärer. En fond för unga kandidater bör 
inrättas för att stödja unga kandidater.

Det finns alltför få ungdomar som kandiderar 
i sina lokala eller nationella val. Vi behöver fler 
förebilder som skaffar sig en position på alla 
förvaltningsnivåer, från olika bakgrunder, olika 
intressen, förmågor och identiteter. Annars 
verkar politik vara otillgänglig för samhället i 
stort. 

Det finns några partier i Europa, vars 
företrädare är i sena tjugo- och tidiga 
trettioårsåldern. De ser potentialen hos 
unga människor. Men det finns många 
medlemsstater där detta inte förekommer och 
det politiska landskapet formas av äldre män. 
Politiska partier och EU måste erkänna stödet 
från unga inom varje europeiskt parti, och ge 
ekonomiskt stöd till de unga företrädare som 
vill ställa upp i valet till Europaparlamentet.
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 73. OBLIGATORISK UTBILDNING I  
       FÖRSTA HJÄLPEN 

Christian 

Jag anser att EU bör upprätta en obligatorisk 
EU-standardiserad kurs i första hjälpen, 
kanske som en andra fas av körkortet.

I mitt yrke som en ambulansförare ser jag en 
hel del fall där människor står runt någon 
som är i behov av första hjälpen, oförmögna 
att hjälpa till. Orsakerna är många, men 
tillämpningen av kunskaper om första hjälpen 
tills de yrkesverksamma anländer kan minska 
fallets akuta karaktär eller till och med rädda 
liv. Om alla skulle kunna ge första hjälpen i 
en olyckssituation, skulle antalet dödsfall på 
vägarna eller i våra vardagliga livssituationer 
minska.

Detta skulle kunna uppnås genom att 
skapa en paneuropeisk rörelse för att 
stödja undervisning i första hjälpen i skolor. 
Europaparlamentet skulle kunna uppmana 
europeiska ledare att inkludera sådan 
undervisning i sina läroplaner, och föreslå en 
europeisk standard avseende första hjälpen.

 74. SÄKERSTÄLLA ÖPPENHET  
       INOM IDROTTEN 

Idé som uppkom under en workshop 

EU bör sträva efter att öka öppenheten i idrott 
för att undvika skandaler. EU skulle kunna 
göra detta genom att vara värd för debatter 
i frågan och stödja strängare regler för att 
testa idrottare, särskilt om de deltar i Europa-
baserade tävlingar.

Idrott gör i huvudsak att vi känner oss bättre till 
mods, den uppmuntrar tävlingsinstinkten men 
också kamratskap och samhörighet, och lär 
oss värderingar och etik. En öppen diskussion 
bör också införas för att avslöja de samhälleliga 
konsekvenserna av idrottskorruption samt hur 
man ska bemöta den. 

En uppsättning europeiska regler för alla 
idrottsklubbar och en plattform som ger 
fans möjlighet att rapportera korruption 
skulle kunna införas, så att officiella organ 
eller journalister kan utreda vidare. EU bör 
överväga att inrätta en helt oberoende 
organisation, bestående av advokater, poliser 
och civila experter som skulle specialisera sig i 
kampen mot idrottskorruption och göra idrott 
förnäm och öppnare återigen. 
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INTERVJU

Hur viktigt är ett EU som omsätter demokratiska 
värden och mänskliga rättigheter i praktiken, 
och hur viktigt är det i resten av världen? Kan 
du känna det i ditt arbete?

Jag anser att jag i dag, i mitt dagliga arbete, kan säga att vi har 
mycket viktiga projekt inom Europeiska unionen. Jag kan ge dig 
två exempel. Vi arbetar med EU för att ta barn och kvinnor ut ur 
gruvorna där de bor som sexslavar eller slavar i allmänhet. På så 
sätt arbetar vi med EU för att skydda barn och kvinnor. Vi kan 
ge kvinnorna en ny status, vilket ger dem möjlighet att kunna 
återintegreras i samhället och barnen kan gå i skolan eller har 
möjlighet att njuta av en normal måltid. I dag är jag väldigt glad 
eftersom dessa barn nu är bland de bästa eleverna i sin region. 
Vi såg att dessa barn inte hade något liv och EU hjälpte dem att 
bygga upp ett nytt liv. 

Det andra projektet som vi arbetar med, i samarbete med EU, 
är ett projekt som rör offer för sexuella övergrepp. Syftet med 
detta projekt är att betona att sexuella övergrepp inte bara bör 
betraktas som en fysisk åkomma, utan som en kränkning av 
de mänskliga rättigheterna. Vi vill också att de kvinnor som är 
offer för sexuella övergrepp återintegreras i samhället och är 
produktiva och oberoende. Vi vill ha detta nya projekt inte bara 
i vår vårdcentral, utan i andra vårdcentraler där det också skulle 
behöva antas. 

Dessa är två mycket starka exempel som visar att EU kan bygga 
grunden, på ett praktiskt sätt, för att försvara de mänskliga 
rättigheterna och de sårbaras rättigheter.

Europa står för närvarande inför beslut om dess 
framtid. Vad skulle ditt budskap vara till unga 
människor som uppskattar en stark demokrati, 
men som inte röstar?

Om vi   låter andra lösa våra problem utan att vi själva deltar, då 
kommer problemet med populism att öka eftersom en del av 
befolkningen inte kan uttrycka sig. 

I dag måste vi vara uppmärksamma! Demokratin måste vara 
levande varje dag. Vi måste skydda och utöva den varje dag. 
Annars kommer den att dö.

 
Denis Mukwege,  

Sacharovpristagare 2014 och grundare av Panzi Foundation, 
Demokratiska republiken Kongo
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HANTERING AV TEKNISKA FRAMSTEG

Internet är som en motor för tillväxt och den digitala revolutionen har fört med sig 
enorma ekonomiska fördelar för EU när det gäller ökad produktivitet, innovation och 
tillgängligheten till e-tjänster och e-handel. Men vid sidan av alla dessa fördelar och 
ekonomiska möjligheter, innehåller Internet också växande hot mot vårt sätt att leva.

Faror som en gång ansågs vara science fiction-fantasi är nu skrämmande verkliga, men många av dessa faror har 
fortfarande svårt att ta plats i dialogen medborgarna emellan. Cyberhot möter en otillräcklig reaktion från beslutsfattare, 
vilket försätter vårt samhälle i en utsatt situation. Under Europeiska ungdomsevenemanget stod det klart att många 
ungdomar efterfrågar mer utbildning inom detta område, genom vilken vi gör det möjligt för samhället att fatta 
välgrundade beslut om lösningar på de risker som utgörs av den tekniska utvecklingen.

En förståelse för de nya online-hot som vi står inför är viktigt för att utarbeta ett svar på hoten. EU måste koncentrera 
sig starkt på it-kunskap, samtidigt som man kartlägger och påtalar internet-infrastrukturberoenden och internet-
infrastrukturens sårbarheter i hela EU. Cybersäkerhet   bör integreras så att vi förstår de bredare cyberriskerna och 
systemcyberriskerna, och kan identifiera de mest kritiska tjänster, tillgångar och infrastrukturer som EU ska skydda. Vårt 
mål bör vara att utveckla en effektiv strategi för cyberriskhantering och påskynda samarbetet mellan EU-länderna att 
använda gemensamma funktioner och fastställa standarder inom teknisk utveckling.

 75. INTEGRERA OCH ANPASSA CYBERSÄKERHET 

Francesca 

EU bör anpassa cybersäkerhetspolitiken till sin exportstrategi och 
sin utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik (Pesco), på en liknande 
nivå som för handel- och utvecklingsmål. Cybersäkerhet   är alltså 
inte bara ett tekniskt problem, utan snarare erkänner EU dess 
bredare systemrisker för säkerheten. Ett sätt att ta itu med denna 
fråga är att identifiera de mest kritiska tjänster och tillgångar 
som kräver skydd. Nästa steg kräver att EU-länderna arbetar nära 
tillsammans och skapar ett nätverk av gemensamma funktioner. 
I detta sammanhang kan it-produktstandarder fastställas på ett 
enkelt och effektivt sätt.

Det är därför vi måste anpassa den ekonomiska agendan (EU-
strategin för den inre marknaden) till cybersäkerhetsagendan. Vi 
får inte behandla cybersäkerhet som ett fristående problem. I stället 
måste allmänheten förstå att skydd av Internet är ett absolut krav 
både när det gäller ekonomin och nationell säkerhet. Det är viktigt 
att komma ihåg att cyberrisker påverkar alla näringar och sektorer: 
från företag på Fortune 500-listan och mindre organisationer med 
begränsade resurser till EU-regeringar, internationella institutioner 
och slutligen EU:s medborgare.

 76. GÖR UTBILDNING I  
       CYBERSÄKERHET TILL EN  
       RUTIN 

Idé som uppkom under en workshop  

EU:s medlemsstater måste uppmuntras att 
inleda utbildningsprogram i cybersäkerhet 
från grundskolan till universitetet, och 
investera i forskning och utveckling inom 
cybersäkerhet (utöver Horisont 2020). 
Det är viktigt att upprätta en gemensam 
vokabulär, karriärutvecklingsvägar och stöd till 
ungdomar som kommer in på området. Att 
inleda en bredare informationskampanj om 
cybersäkerhet för allmänheten, utöver ”EU:s 
månad för cybersäkerhetsmedvetenhet”, 
skulle göra detta till ett attraktivt och 
tillgängligt program som EU-medborgare kan 
delta i.

Det finns en växande klyfta mellan efterfrågan 
på cybersäkerhetstalanger och tillgången på 
en professionell arbetskraft. Det uppskattas 
att år 2020 kommer det att behövas två 
miljoner fler jobb inom cybersäkerhet i hela 
världen. För att föregripa detta måste EU 
främja utbildning i cybersäkerhet.

Fler kvinnor och minoriteter måste dessutom 
uppmuntras att göra karriär i cybersäkerhet, 
vilket är viktigt också för tillgänglighet.
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 77. FRÄMJA UNDERRÄTTELSESAMARBETE PÅ  
       EU-NIVÅ 

Idé som uppkom under en workshop

EU bör överväga att skapa sin egen version av FBI för att stärka den 
nuvarande Europol-organisationen, med hjälp av den befintliga 
strukturen med förbättrad informationsutbyteskapacitet. Detta 
skulle innefatta en policy för efterlevnad.

För närvarande bygger en stor del av säkerhetssamarbete på 
att information delas mellan medlemsstaterna och, såsom det 
tragiskt har visats, får denna information inte leda till några 
åtgärder. Genom att skapa större underrättelsesamarbete och 
ett sammanhängande europeisk organ, kan EU vidta konkreta 
åtgärder för att samla in och säkra underrättelseinformation. Detta 
skulle gynna medborgarna och skapa en miljö med ökad säkerhet.

 79. INVESTERA I GENREDIGERINGSTEKNIK

Idé som uppkom under en workshop

Om man ligger steget före, kan man forma kurvan. Europeiska 
unionen bör investera kraftigt i genredigeringsteknik för att undvika 
kompetensflykt till andra länder, t.ex. USA eller Kina.

Europa är mycket bra på att bilda utmärkta forskningscirklar, 
vanligtvis genom offentliga institutioner, som betalas av 
medlemsstaterna. Lämpliga finansiella investeringar i forskning 
och industri krävs dessutom för att behålla en ledande ställning 
i detta snabbt växande område, och skulle göra det möjligt för 
EU att bibehålla sin starka förhandlingsposition när det gäller att 
avgöra hur denna teknik kommer att användas och levereras till 
medborgarna.

EU bör sträva efter att anslå medel och stödja universitet som 
forskar i denna teknik och stödja denna typ av innovation inom EU.

 78. FRÄMJA UTBILDNING I  
       MOLEKYLÄR- OCH  
       CELLBIOLOGI 

Idé som uppkom under en workshop 

För att förbereda sig för DNA-revolutionen på 
bästa sätt, och ha en rimlig etisk debatt, måste 
befolkningen förberedas. Eftersom detta 
ämne är mycket känsligt och det cirkulerar en 
hel del partisk information, bör medborgare 
få ordentlig utbildning i molekylär- och 
cellbiologi samt genetik på högstadiet och 
gymnasiet. Alla dessa vetenskaper är helt 
nya och snabbt växande, och bör läras ut i en 
uppdaterad läroplan.

Genredigering har otroliga möjligheter för 
medicin, jordbruk och miljö, men skapar också 
farhågor om potentiella faror. Denna nya 
teknik måste tas med i formella diskussioner 
och etiska bedömningar. I Europa är 
genredigering ett mycket känsligt ämne och 
människor blandar ofta ihop flera begrepp, 
vilket kan vara skadligt på lång sikt.

I linje med den tidigare idén, bör forskare 
eller forskningsinstitutioner vara skyldiga 
att kommunicera via ledande medier för att 
förklara vad de gör och hur deras arbete 
kommer att påverka modern vetenskap, i syfte 
att undvika motstånd inom befolkningen. EU 
kan främja vikten av detta ämne i läroplaner 
och skapa initiativ för att sprida kunskap.

TRYGGHET OCH HOT: Överleva i oroliga tider
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 80. SKAPA ETT GRATIS ANTI- 
       VIRUSPROGRAM FÖR EU- 
       MEDBORGARE 

Nikolaos

EU bör finansiera ett offentligt ägt företag 
som anställer forskare, programmerare och 
programutvecklare för att skapa ett gratis 
anti-virusprogram och distribuera det utan 
kostnad till Europas medborgare. Produkter 
med öppen källkod har fördelen av att präglas 
av samarbete och säkerställer att systemen 
är robusta och anpassningsbara till nya hot. 
Genom att anställa de bästa av de bästa, 
kunde Europa tillhandahålla en viktig tjänst 
av samhällsintresse till sina medborgare. 
Att köpa ett antivirus kan dessutom vara 
kostsamt, vilket innebär att en del företag och 
privatpersoner kan välja att arbeta och leva 
utan ett viktigt antivirusprogram och göra sina 
system och sin personal sårbara för nya hot.

Ett grundläggande steg för de flesta 
internetanvändare är att ladda ner ett 
antivirusprogram på sin enhet. På grund av 
online-bedrägerier och bristande information, 
känner sig många medborgare överväldigade 
när de ska välja en pålitlig och högkvalitativ 
mjukvara som ska skydda dem.

Genom att stödja och skapa en offentligt 
ägd organisation skulle detta säkerställa ett 
tillgängligt antivirussystem som gagnar alla 
och som är medborgarinriktat, vilket skulle 
medföra omedelbara, påtagliga fördelar för 
EU-medborgarnas säkerhet.

INTERVJU

Vad exakt kan EU göra för att ta itu med online-
övergrepp mot kvinnor?

Min enda idé skulle vara att online-övergrepp formellt erkänns 
som en form av kränkning och våld som kvinnor och flickor 
möter. Vi har evenemang, såsom Kasta ljus på våld mot kvinnor 
och Människorättsdagen i december. Självklart är allt våld mot 
kvinnor fel, men jag tror att det skulle vara bra om alla politiska 
partier, alla medlemsstater och EU-institutionerna medgav att 
online-övergrepp är en form av våld mot kvinnor och flickor. 
 
Jag anser att den andra saken som EU skulle kunna göra är 
definitivt inriktad på gränsöverskridande partnerskap. Från min 
personliga erfarenhet av online-övergrepp konstaterades det 
att många av dem som begick övergrepp befann sig i Amerika 
eller i Österrike, men det fanns inga resurser inom Interpol att 
arbeta med detta och jag är säker på att dessa medlemsstater 
har information om troll i Förenade kungariket eller någon 
annanstans, så hur delar vi med oss av informationen runt online-
brott?

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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KOMMENTAR PÅ UNGDOMSFORUM  
 TRYGGHET OCH HOT

Säkerhet är en viktig angelägenhet för många medborgare. Hur kan vi få folk att se positivt på dessa 
diskussioner? Ungdomar och ungdomsorganisationer erkänns globalt som bidragande faktorer till mer 
fredliga och motståndskraftiga samhällen. Europa, en kontinent som åtnjutit fred under flera decennier, 
kan sätta ungdomar i centrum för lösningen. Europeiska ungdomsforumet står för unga, fred och säkerhet 
i Europa och resten av världen.

De diskussioner vid YO!Fest och det europeiska 
ungdomsevenemanget 2018 som var inriktade på frågor med 
anknytning till fred och säkerhet hölls i ett sammanhang av politisk 
kris kring Europeiska unionens (EU) yttre politik. 

Inom ramen för den befintliga politiska ramen såsom den globala 
strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik 
stöds idén om samhällelig motståndskraft genom fördjupning av 
arbetet med utbildning, kultur och unga för att främja mångfald, 
samexistens och respekt, men utan att integrera unga som aktörer, 
dvs. de ses bara som mottagare. 

I form av det europeiska samförståndet om utveckling ges en ram 
där ungdomar är aktörer inom förändring och utveckling, och som 
sådana, bidrar till Agenda 2030, som innebär en förändring från 
resonemanget varigenom unga framställs som varande offer av 
sammanhang. 

Medan den politiska oron kring asyl och förvaltning av yttre gränser 
fortsätter med fruktan ingjuten i den allmänna opinionen hanteras 
unga, inom ramen för Europeiska kommissionens nyligen framlagda 
förslag om den nästa fleråriga budgetramen för yttre frågor, på 
ett begränsat sätt och huvudsakligen genom Erasmusperspektivet. 
Den senaste utvecklingen inom området unga, fred och säkerhet 
är dock positiv. Rådets slutsatser förser medlemsstaterna med 
riktlinjer om hur de kan genomföra resolutionen från Förenta 
nationernas säkerhetsråd om unga, fred och säkerhet som antogs 
2015 och förser unga med utrymme för att bidra till förebyggande 
och lösning av konflikter. Det är avgörande att medlemsstaterna 
genomför sådana slutsatser för att bygga ett tryggt, sammanhållet 
och harmoniskt samhälle, som sätter unga i centrum för ett fredligt 
Europa.

Diskussioner vid YO!Fest och EYE 2018 utgjorde en säker 
plats för unga att organisera och bygga på sina erfarenheter av 
fredsbyggande och förebyggande av konflikter. Unga tog upp frågor 
med anknytning till den nuvarande så kallade migrationskrisen, 
tillsammans med att ta upp hinder som hindrar fullständig 
inkludering av unga i samhällen, såsom osäkra arbetsförhållanden, 
socioekonomiska ojämlikheter, utbildningsstrukturer och tillgång 
till rättigheter. För att bygga mer inkluderande samhällen där alla är 
välkomna är det avgörande att vi kopplar isär migrationsdebatten 
från säkerhetsaspekter. 

Inom ramen för verksamheten vid YO!Fest 
och EYE 2018 utmanades stereotyper och 
främjades en interkulturell dialog, för att belysa 
behovet av uppbyggnad av motståndskraftiga 
samhällen, där unga kan uppnå sin potential 
och åtnjuta sina grundläggande rättigheter till 
fullo, och behovet av att öka jämställdheten, 
och öka ungas och unga kvinnors egenmakt, 
för att deras mångfald ska kunna utnyttjas. 

Med utgångspunkt i de idéer som utbytts 
vid YO!Fest och EYE 2018 bör de europeiska 
institutionerna och medlemsstaterna arbeta 
tillsammans för att ta fram nationella strategier 
för genomförande av FN:s säkerhetsråds 
resolution om unga, fred och säkerhet, 
på ett deltagande sätt, där ungdomar 
och ungdomsorganisationer deltar i deras 
utformning, genomförande och utvärdering. 

Det är centralt att europeiska institutioner 
säkerställer att unga från olika bakgrunder 
erkänns och ges adekvat stöd för att arbeta 
med verksamheter som förebygger våldsamt 
beteende och våldsamma resonemang. Detta 
bör utgöra en del av den finansiering som 
tillhandahålls genom Erasmusprogrammet 
och dess efterträdare.
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5. LOKALT OCH GLOBALT:   
 Värna om vår planet
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Vad kan Europeiska unionen göra för att värna om vår 
planet? Att ta itu med klimatförändringarna är bråttom, 
men många människor ser det inte som en prioritet. Den 
senaste Eurobarometern visade att enligt EU-medborgare är 
klimatförändringar endast den sjunde mest viktiga frågan som 
EU för närvarande står inför, medan miljö och energiförsörjning 
låg på plats tio respektive elva39. Faran är dock verklig, och vi 
måste agera nu ifall vi vill undvika att vårt ekosystem förstörs 
och att hela vår mänskliga existens hotas. Detta inbegriper inte 
endast bekämpning av klimatförändringar, utan även en väg 
mot en mer hållbar, hälsosam och rättvis livsstil för alla, i linje 
med FN:s mål för hållbar utveckling för 2030.

I agendan för EYE 2018 fastställs en vision för dessa mål, från globala 
till lokala, från jorden till rymden och allt däremellan. I densamma 
tydliggjordes att för att lösa dessa problem är inkludering och 
deltagande av alla aktörer nödvändigt: globala organisationer, 
europeiska institutioner, nationalstater, regioner och kommuner, 
företag, jordbruksanläggningar, forskningsinstitut, skolor, icke-statliga 
organisationer och privata medborgare. Unga deltagare ser allvarligt 
på klimatförändringarna och miljön. Flera har redan anpassat sig till 
en mer hållbar livsstil än sina föräldrar eller är villiga att ändra sig för 
sin egen skull och för framtida generationer.
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39 Europeiska kommissionen, ”Standard Eurobarometer 89, mars 2018”, 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180  (hämtad i juni 2018)
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH JORDBRUKARE  

Lösningarna till klimatförändringarna är lika varierande som själva utmaningarna. Att 
höja medvetenheten om problemet är det allra första steget, men därefter bör konkreta 
åtgärder följa. En vändpunkt verkade ha nåtts när 195 länder antog Parisavtalet vid 
COP21 i Paris, den 12 december 2015. Avtalet trädde i kraft mindre än ett år senare. De 
länder som är parter i avtalet åtog sig att begränsa den globala temperaturhöjningen 
till väl under två grader Celsius, och att, med tanke på de allvarliga riskerna, sträva 
efter 1,5 grader inom den nära framtiden. Att bekämpa klimatförändringar blir än mer 
brådskande i tider med högljudda förnekare. EYE visade att unga vill göra sina röster 
hörda: Klimatförändringarna är en global utmaning som inte följer nationella gränser. 
Utsläpp och andra konsekvenser påverkar människor överallt.

Trycket på politiska institutioner ökar med varje centimeter som vi förlorar av istäckena vid polerna. I detta avsnitt kommer 
20 idéer att presenteras som inbegriper lärdomar från yttre rymden, nya diplomatiska åtgärder, och kvinnors påverkan 
i denna kamp. En diskussion kommer att presenteras om jordbruk under 2000-talet och nya lagar som skulle kunna 
bidra till att hindra avskogning av regnskogen i icke-europeiska länder. EU har lyckats minska utsläpp av växthusgaser 
med nästan en fjärdedel sedan 199040. På grund av tekniska innovationer förbrukas mindre energi och användningen 
av koldioxidintensiva bränslen har minskat. Men det finns mer att göra. Unga behöver göra sig hörda bättre, begära 
konkreta åtgärder, och komma på kreativa metoder för att visa att vi måste agera nu, innan det är för sent.

 81. UPPRÄTTA ETT EUROPEISKT  
       PROGRAM FÖR GRÖNA TAK 

Idé som hörts i panelen 

Min idé går ut på att EU skulle lansera en 
kampanj för att främja en grön användning 
av yttertak i städer. Detta skulle kunna 
inbegripa en omvandling av befintliga 
yttertak till offentliga trädgårdar, och låta 
dem användas till jordbruk i städer, eller att 
uppmuntra byggherrar att skapa utrymme på 
nya byggnader för att maximera utrymmet på 
yttertak.

Europa har städer av varierande storlekar, 
och mycket av yttertakutrymmet är oanvänt. 
Stora delar av detta kan dock användas på 
ett bra sätt: En studie i Bologna visade att 
takträdgårdar skulle kunna producera tre 
fjärdedelar av alla grönsaker som konsumeras 
i dem ifall alla lämpliga, platta takytor 
användes för jordbruk i städer41.

Utöver jordbruksanvändning skulle yttertak 
även ge gemensamma trädgårdar för 
boende och kontorsarbetare för förbättring 
av livskvaliteten. Detta skulle kunna uppnås 
genom stöd till en kampanj och lagstiftning 
om att avsätta mer takutrymme på byggnader 
för gröna ändamål.

 82. ANVÄND GRÖN DIPLOMATI FÖR ATT  
       FÖRHANDLA MED KLIMATET I ÅTANKE 

Idé som hörts i panelen  

En annan idé vore att främja klimatdiplomati. Detta är en form av 
riktad utrikespolitik, för att engagera regeringar i tredjeländer och icke-
statliga aktörer på global nivå, i en kollektiv önskan att generera mindre 
utsläpp och stödja klimattålig utveckling – och därmed understödja 
kampen mot klimatförändringarna. Denna metod innebär en strävan 
efter en harmonisering av staters intressen, samtidigt som vikten av 
människors välfärd, miljöns tillstånd och bevarande av planeten jorden 
betonas. Klimatdiplomati bör inbegripas i hållbarhetsagendan i syfte 
att öka medvetenheten på politisk nivå och betona nödvändigheten 
av att reagera på klimatförändringarna inom ramen för varje möjlig 
plattform42.

När vi funderar över lösningar på klimatförändringarna tenderar 
vi att begränsa omfattningen till arbete som utförs av icke-statliga 
organisationer och aktivister. Parisavtalet är dock ett tydligt exempel 
på att politiker kan ta viktiga steg mot en miljömedveten politisk sfär. 
Trots detta anser unga fortfarande att det finns mer att göra. Å ena 
sidan begär vi mer från våra beslutsfattare, och å andra sidan begär vi 
att fler unga blir mer involverade och börjar informera inom samhällen 
och aktivistgrupper.

Såsom Jayathma Vickramanayake, FN:s generalsekreterares sändebud 
för unga, uttryckte saken: ”Om alla diplomatiska utbyten även hade 
som mål att göra saker och ting mer miljövänliga, tänk vilken effekt 
detta skulle ha på klimatförändringarna”.

40 Europeiska miljöbyrån, EU reports lowest greenhouse gas emissions on record (EU rapporterar den hittills lägsta registrerade nivån av utsläpp av 
växthusgaser), https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-inventory-report-press-release (hämtad i juni 2018)

41 Europeiska kommissionen, Rooftop gardens could grow three quarters of city’s vegetables (Tre fjärdedelar av stadens grönsaker skulle kunna 
odlas i takträdgårdar), http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_
vegetables_409na2_en.pdf (hämtad i juli 2018)

42 Gemensamt möte i utskotten för utrikesfrågor/miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Klimatdiplomati http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi/
home.html (hämtad i juni 2018)



69

 83. FEMINISM I KAMPEN MOT  
       KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Kristy 

EU bör främja åtgärder både externt och internt som ger kvinnor 
mer makt när miljökriser uppstår – såsom hjälp till utvecklingsländer 
där jordbruk är den vanligaste försörjningsmetoden att bli 
mindre beroende av kvinnlig arbetskraft43. Internt kan EU även 
säkerställa att kvinnor är adekvat representerade och ges lika stor 
uppmärksamhet i denna fråga – till exempel genom att säkerställa 
att 50 procent av de ledande kandidaterna för europeiska politiska 
partier är kvinnor.

Enligt en rapport från FN vet vi att klimatförändringar inte endast 
utgör en kris för miljön. De framhäver ojämlikheter ytterligare. Unga 
uppfattar kampen mot klimatförändringar som en som inbegriper 
feminism, och detta har sina skäl: Det föreligger bevis för att påstå 
att kvinnor troligare kommer att påverkas av klimatförändringar. 
Studier från FN har visat att ungefär 80 procent av enskilda personer 
som fördrivits av klimatförändringar är kvinnor44. Detta fenomen 
sker på en global skala och konsekvenserna gör det i slutändan 
svårare för kvinnor att återhämta sig från katastrofer som förstör 
infrastruktur samt levnads- och bostadsutrymmen.

Vi ser även en generationsöverskridande metod: Kvinnor tar 
hand om sina barn, föräldrar, äldre, och detta återspeglas i deras 
utgifter. Om vi riktar in oss på kopplingarna mellan klimaträttvisa 
och rättvisa mellan könen skulle detta kunna vara en av de första 
effektiva metoderna för att hitta en hållbar, varaktig lösning som 
skulle ge kvinnor samma ekonomiska makt som män. I egenskap av 
en global politisk institution är EU tillräckligt mäktigt för att agera i 
denna fråga och få till stånd en global rättvisa.

Feminism är tveklöst ett viktigt verktyg för att ta itu med global 
ojämlikhet och bör användas för att minska effekterna av 
klimatförändringar. 

 84. STÖD TILL UNGA  
       JORDBRUKARE OCH NY  
       TEKNIK 

Idé som hörts i panelen 

För att ta itu med frågan om livsmedelsbrist 
kan EU vidta åtgärder genom tre steg. 

För det första bör jordbruksanläggningar 
förses med infrastruktur för användning av 
ny teknik, för att kunna producera tillräckligt 
med livsmedel för Europa. Grundläggande 
utrustning, såsom bredband och GPS för 
plantering, odling och skörd av grödor, bör 
installeras i landsbygdsområden. 

För det andra bör Europeiska unionen 
tillhandahålla incitament för medborgare att 
bli jordbrukare, genom till exempel startfonder 
eller en utbetalning till unga jordbrukare som 
vill starta ett eget jordbruksföretag. Detta skulle 
bidra till att göra ny teknik överkomlig för stora 
och småskaliga jordbruksanläggningar. 

För det tredje bör ny teknik integreras i 
kursplanerna vid institut för lantbruksutbildning. 
Detta skulle bidra till att öka medvetenheten om 
effektiva alternativ och förse unga jordbrukare 
med den kunskap som krävs för att använda 
den mest lämpliga tekniken. 

Sammantaget är den europeiska modellen 
för jordbruk mycket effektiv och diversifierad. 
Europa kan producera en stor mängd livsmedel 
på en relativt liten yta. Av detta skäl kan 
Europa vara ett exempel för andra regioner i 
världen. Vidare tenderar många unga att se 
framtidens jordbruk som varande tekniskt, 
men även mycket diversifierat, med beaktande 
av ekologisk produktion, hållbarhet och djurs 
välbefinnande. 

43 World Farmers Organisation, The Role of Rural Women in Agriculture (Rollen för kvinnor på landsbygden inom jordbruk), http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-
of-rural-women-in-agriculture.html (hämtad i juli 2018)

44 BBC, Climate change impacts women more than men (Klimatförändringar påverkar kvinnor mer än män), https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (hämtad i juli 2018). 
FN, Women, Gender Equality and Climate Change (Kvinnor, jämställdhet och klimatförändringar), http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_
Climate_Change_Factsheet.pdf (juni 2018)
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INTERVJU

Vilka miljöproblem stötte du 
på du under dina uppdrag att 
besöka EU-projekt?

Jag träffade många jordbrukare. I 
exempelvis Zimbabwe är ekonomin baserad 
på jordbruket och klimatförändringarna 
förstör grödorna. Jordbrukarna undervisas 
i nya jordbruksmetoder eftersom de följer 
traditionella metoder och inte vet hur 
man planterar, de gör detta på måfå. 
Klimatförändringarna påverkar jordbrukare 
eftersom de inte kan sälja grödor. Deras skörd 
räcker precis för dem själva och deras familjer. 
Om grödorna förstörs helt och hållet under 
klimatförhållandena har de ingen mat. Inom 
ramen för många EU-projekt försöker man 
undervisa dem i hur man kan undvika sådana 
fall eller anpassa sig till vädret. I Mauritius såg 
jag ett projekt benämnt ”Ekoskolan”, där små 
barn uppmuntrades att undvika plast och bry 
sig om miljön. Om barn inte börjar bry sig nu 
kommer vi alla att vara begravda i plast under 
nästa årtionde!

Ellie Tomassi,  
Bloggare på Faces2Hearts i östra och södra 

Afrika

 85. FÄRRE SUBVENTIONER TILL KÖTT 

Noémie & Emily 

Europa bör inta en ledande roll inom främjande av växtbaserade 
koster, genom en förskjutning av jordbrukssubventioner bort 
från intensiv boskapsuppfödning till produktion av frukt och/eller 
grönsaker. Detta steg kan stödjas genom att öka EU:s finansiering 
för forskning om ekologisk produktion av växtrika alternativ och 
genom införande av striktare gränser för föroreningar av luft, jord 
och vatten, djurs välbefinnande och användningen av antibiotika.

Ett större problem är överkonsumtionen av kött, som är ohållbar 
på många sätt. Jordbruk står för 10 procent av EU:s totala utsläpp 
av växthusgaser och mycket av vår insats går till köttproduktion45. 
Mark används i allt större utsträckning för att producera foderväxter 
för djur snarare än grönsaker för människor att äta. Att konsumera 
grödorna direkt i stället för att använda dem som foder till djur skulle 
minska mängden utsläpp av växthusgaser i atmosfären och frigöra 
mark för andra ändamål. Utöver de gaser som släpps ut i luften 
vid industriella jordbruksanläggningar håller animaliskt avfall på att 
nå en omfattning så stor som marken inte kan absorbera, vilket 
leder till bestående skador i jorden. Att minska köttkonsumtionen 
är en lösning för att minimera effekten av djuruppfödning på vår 
miljö och för att producera mera livsmedel, samtidigt som ett mer 
diversifierat ekosystem säkerställs.

Denna trend förekommer inte endast i Europa, utan även utanför 
dess gränser. Regnskogar och andra ekosystem med en biologisk 
mångfald undergrävs av effekterna av koster med mycket kött, 
mejeriprodukter och soja, som utgör foder till vår boskap. Den 
mesta avskogningen i syfte att föda upp djur sker i tropiska regioner. 
I exempelvis Amazonas har 80 procent av all avskogad mark 
omvandlats till betesmark för betande djur46. Det är uppenbart att 
regnskogen, ett av de viktigaste ekosystemen på denna planet, vår 
gröna lunga som måste skyddas, håller på att förstöras.

 86. FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD OCH  
       BÄTTRE STANDARDER FÖR  
       PRODUKTIONSDJUR 

Marlene

EU bör fastställa regler för större biologisk mångfald och därvid 
motverka att jordbrukare skapar monokulturer. 

Den nuvarande strukturen av vår landsbygd utgör ett allvarligt 
problem. Enorma monokulturer erbjuder få habitat för vilda djur 
och växter och äventyrar den biologiska mångfalden. Diversifiering 
på landsbygden har många fördelar: Den skyddar vår mark från 
erosion, leder till att en biologisk mångfald återkommer och 
säkerställer dess hållbarhet, bara för att nämna ett fåtal.

EU bör främja starkare samarbete med lokala naturvårdare och mer 
ekologiskt jordbruk för att skapa en mer hållbar miljö och livsstil. 
Sådana jordbruksanläggningar bör även garantera högre nivåer för 
djurs välbefinnande, t.ex. utomhusområden för djuren.

Detta skulle vara ett viktigt steg mot hållbart jordbruk samt skydd 
av djurens välbefinnande, biologisk mångfald och vilda djur och 
växter.

45 Eurostat, Agriculture - greenhouse gas emission statistics (Jordbruk – statistik över utsläpp av 
växthusgaser), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture_-_greenhouse_
gas_emission_statistics&oldid=367927 (hämtad i juli 2018)

46 Yale, Cattle Ranching in the Amazon Region (Boskapsuppfödning i regionen Amazonas) https://
globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/cattle-ranching (hämtad i juli 2018)
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FÖRNYBAR ENERGI, SMARTA STÄDER OCH HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

Bör Europeiska unionen bli en grön energisupermakt? Energikostnader utkräver sin 
tribut av europeisk industri och europeiska hushåll. Så hur kan vi skapa en hållbar 
övergång inom energisektorn? Vi måste sluta konsumera förorenande fossila bränslen 
och växthusgaser och sträva efter att utveckla ren förnybar energi. 

EU vill att 32 procent av dess energikonsumtion ska komma från förnybara källor senast 2030, ett nytt mål som är inbegripet 
i direktivet om förnybar energi, som en del av paketet om ren energi47. En bra övergång bör även skapa nya arbetstillfällen, 
för att ersätta de som går förlorade inom industrier på nedgång. Problemet är att förnybar energi fortfarande är dyr och 
att befintlig teknik ännu inte garanterar full täckning av världens energibehov. Vissa smarta städer och stadsområden 
som använder data för att förbättra effektiviteten och resurshantering är dock redan ledande exempel, och hjälper oss 
att föreställa oss ett annat slags liv. Av detta skäl har Europeiska kommissionen, sedan 2010, tilldelat vissa städer priset 
”Europas miljöhuvudstad”.

Vid EYE 2018 uppdagades det dock att nyckeln till framgång är att göra grön teknik lönsam för industrin. Vi måste undvika 
en konflikt mellan miljön och industrin. Att hitta ekologiskt hållbara lösningar innebär inte att industrin ska förstöras, utan 
i stället att en hållbar industri ska byggas upp. Unga har förmåga att och vill leda denna förändring, men de måste ges 
makt för att kunna göra det.

47 Europeiska kommissionen, Europe leads the global clean energy transition (Europa leder den globala övergången till ren energi), http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_
en.htm (hämtad i juni 2018)



EYE2018 Rapport           72

 87. STÖD HÅLLBARA HUSHÅLL ATT SÄLJA  
       TILLBAKA ENERGI TILL ELNÄTET 

Claire & hört i panelen

EU bör stödja ren energi, såsom vind- och solkraft eller användning 
av elbilar. Solpaneler bör exempelvis bli vanligare bland europeiska 
hushåll. Alla skulle kunna producera energi för sitt eget hus, och 
om det skulle bli ett överskott skulle det kunna säljas tillbaka 
till elföretagen. Denna metod praktiseras redan i vissa EU-
medlemsstater som Tyskland, Frankrike och Italien. 

EU bör avsätta subventioner till liknande metoder i nästa 
fleråriga budgetram eller alternativt sänka skatten för att belöna 
användningen av solpaneler. Detta skulle kunna förekomma 
subventioner för elbilar, som måste nå en större spridning på 
marknaden och bli mer överkomliga än de är nu.

 89. FRÄMJA EN EUROPEISK ENERGIGEMENSKAP  
       OCH -MARKNAD 

Idé som uppkom under en workshop

När ren energi produceras i tillräcklig mängd bör denna kunna 
överföras mellan medlemsstater. EU bör främja fler kopplingar 
mellan medlemsstater i form av ett nät för ren energi. Ett överskott 
av ren energi som produceras i en medlemsstat, såsom vid- eller 
solenergi, skulle kunna exporteras till en annan, på en verklig 
europeisk energimarknad. 

Detta skulle kräva en ökad sammanhållning och en mer integrerad 
union, som skulle inbegripa energisektorn. Fördelarna skulle vara 
att en mer effektiv energimarknad på europeisk nivå skapas och 
en minskning av energikostnader för EU-medborgares företag 
och hushåll. En möjlighet att lagra energi på ett effektivt sätt bör 
inbegripas.

Elnät är ett viktigt sätt att tillhandahålla trygg energiförsörjning till 
människor och ger även en ram för att sträva efter mer hållbar 
energi och minska beroendet av fossila bränslen.

 88. FASTSTÄLL EN TIDSPLAN  
       FÖR ATT UPPHÖRA  
       MED ANVÄNDNINGEN  
       AV FOSSILA BRÄNSLEN  
       OCH BEGRÄNSA FÖRLUSTEN  
       AV ARBETSTILLFÄLLEN

Idé som uppkom under en workshop 

EU bör utarbeta en plan med fasta datum för att 
upphöra med användningen av fossila bränslen 
och gruvbrytning av kol. Vissa åtgärder skulle 
till exempel inbegripa en progressiv utfasning 
av användningen av fossila bränslen: sanktioner 
för företag som inte respekterar reglerna, en 
koldioxidskatt (som för närvarande finns i vissa 
länder), och en skatt på inköp av dieselbilar. 

Det är nödvändigt att förändra våra vanor för 
konsumtion av energi: I stället för att konsumera 
fossila bränslen bör vi använda förnybar energi. 
EU:s beroende av gas och fossila bränslen är inte 
hållbart på lång sikt. Frågan är inte huruvida en 
minskning av utsläpp av växthusgaser är vägen 
framåt, utan när detta kommer att ske. Denna 
strukturella förändring skulle kunna leda oss till 
en ny industriell revolution. 

EU bör även bidra till att skapa nya arbetstillfällen. 
I övergången bort från kolindustrin är ofta de 
som förlorar sina arbeten inte nödvändigtvis de 
som åter anställs för nya gröna arbetstillfällen. EU 
och medlemsstaterna har en social plikt att göra 
denna övergång möjlig och samtidigt skydda 
arbetarna. En tidsplan för detta skulle underlätta 
en organiserad, strukturerad förändring.

 90. STÄRK INFRASTRUKTUR  
       OCH EN GEMENSAM  
       TRANSPORTPOLITIK PÅ  
       EUROPEISK NIVÅ 

Idé som hörts i panelen 

En stor källa till trafikföroreningar är den stora 
användningen av privata transportsätt och korta 
flygresor48. Ett sätt att minska problemet är att 
stärka europeisk infrastruktur, till exempel genom 
höghastighetståg som överkomliga alternativ 
eller genom bättre samordning av privat 
godstransport i Europa.

Därför är det nödvändigt att reglera och samordna 
trafik med luftfart, tåg eller vägtransporter. En 
sådan harmonisering skulle bidra till minskningen 
av utsläpp av koldioxid. Den skulle till exempel 
uppmuntra samordning mellan transportföretag 
för att använda utrymmet i lastbilar på ett 
optimalt sätt för att spara bränsle. Den skulle även 
innebära gemensamma europeiska standarder 
för säkerhet.

Detta skulle förstås kräva finansiering och 
politisk sammanhållning, men det skulle förse 
EU-medborgare med renare och effektivare 
transportsätt.

48  Insyn i EU-politiken: Transport, publikation från Europeiska kommissionen, 2014: ”Vägtransporter är 
det klart vanligaste transportsättet och ligger bakom den största andelen av föroreningarna: omkring 
71 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn enligt de senaste uppgifterna 
(varav två tredjedelar orsakas av personbilstrafiken). Inom andra sektorer är dock föroreningarna avsevärt 
mindre. […] [L]uftfart står för […] 13 procent. […] Tåget är det transportmedel som förorenar minst, 
mindre än 1 procent.”
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INTERVJU

Vad kan unga göra för att skydda miljön och 
bekämpa klimatförändringar?

Som jag ser det kan klimatåtgärder delas upp i tre kategorier: För 
det första tycker jag att svaren på klimatförändringarna, å ena 
sidan, kommer från beslutsfattande på hög nivå. Å andra sidan 
kommer de från människors beteende när de ändrar sin livsstil, på 
ett hållbart och miljövänligt sätt. För att uppnå målen för hållbar 
utveckling och målen i Parisavtalet upprätthåller FN en kampanj 
vid namn Little x Little50, som kommer att bidra till att skydda 
vår värld från klimatförändringarna. Den handlar om att använda 
mindre plast, att ta kortade duschar, och att cykla till jobbet i 
stället för att köra bil. 

Det andra slaget av åtgärder handlar om hur vi, som unga, 
tillsammans kan skapa plattformar som höjer medvetenheten 
bland våra medmänniskor, nationella ledare, kommuner, 
borgmästare och människor i våra samhällen. Slutligen går den 
tredje åtgärden ut på att hålla regeringar och stora företag 
ansvariga. Vi bör till exempel avfatta fler framställningar om 
klimatförändringar. Kanske borde vi skapa en rörelse som samlar 
människor runtom i världen.

 

Jayathma Vickramanayake, 
Förenta nationernas generalsekreterares sändebud för unga

Talare i panelen ”Att arbeta mot en bättre värld: unga och 
hållbar utveckling”

 91. SMARTA STÄDER OCH  
       KOLLEKTIVTRAFIK 

Idé som uppkom under en workshop

I syfte att skapa verkligt hållbara städer bör 
EU stödja kommuner för att ta fram en ny 
slags metod som uppfyller alla generationers 
behov, från barn till ungdomar, till vuxna och 
äldre, genom användning av en smart och 
effektiv kollektivtrafik, baserad på utsläppsfria 
lösningar, och delning, såsom utökad cykel- 
och bildelning. 

Vidare skulle förmåner eller subventioner 
kunna användas för att skapa stora områden 
för fotgängare och fler cykelbanor, inbegripet 
bättre infrastruktur för säker parkering av 
cyklar, samt skapande av fler trafikfria zoner. 
För det tredje bör priset för kollektivtrafik vara 
överkomligt för alla. EU skulle till exempel 
kunna stödja ett enhetligt biljettsystem för 
kollektivtrafik i stora städer, med appar som 
ger tidtabeller i realtid och flexibla linjer på 
begäran.

I dag bor, enligt Europeiska kommissionen49, 
mer än två tredjedelar av européerna i små 
och stora städer. Problemen inom dessa städer 
gäller begränsat utrymme, trafik, föroreningar 
och brist på grönområden. Ovannämnda 
förslag syftar till att göra kollektivtrafik mera 
attraktiv.

49 Europeiska kommissionen, Stadsutveckling, http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/themes/urban-development/ (hämtad i juli 2018)

50 FN, Little x Little – en kampanj som leds av generation Z till stöd för målen för hållbar utveckling https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-
support-sustainable-development-goals/ (hämtad i juli 2018)
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 92. STÖD MILJÖVÄNLIGT ENTREPRENÖRSKAP  
       OCH MILJÖFRÄMJANDE PROJEKT 

Henriette  

Enligt min idé uppmanas EU att avsätta mer medel till miljövänligt 
entreprenörskap. Dessa finansieringsalternativ bör även 
annonseras tydligare. Det skulle kunna vara mer effektivt att ge 
mindre belopp av EU-finansiering till många snarare än ett stort 
belopp till färre, i syfte att sprida en ny miljövänlig kultur i Europa.

Det är välkänt att för ett företag kräver etableringsfasen alltid 
mest stöd. Vad gäller miljövänliga företag kämpar dessa för att 
förgrena sig utanför entreprenörskapets traditionella paradigm. 
EU bör stödja gröna nystartade företag med subventioner.

Program för sammanslutningar, icke-statliga organisationer eller 
helt enkelt grupper av människor som är engagerade i miljöfrågor 
bör även finansieras. I syfte att erhålla uppmärksamhet bör 
processen för ansökan om finansiering vara tydlig och enkel att 
slutföra, eftersom mer komplicerade versioner redan förekommer.

Denna idé skulle stärka yngre generationer, både som 
entreprenörer och aktivister, så att de har de verktyg de behöver 
för att påverka sina egna samhällen.

Slutligen bör dessa EU-program inbegripa vissa element av 
kapacitetsuppbyggnad och handledning, i syfte att utbyta råd om 
bästa praxis med aspirerande nystartade företag. 

 93. FRÄMJA ÅTERVINNING AV  
       ELEKTRONISKA  
       ANORDNINGAR 

Frauke

EU skulle kunna bidra till att spara på 
naturresurser genom att tvinga företag att 
utforma sina elektroniska anordningar och 
hushållsprylar på ett modulärt sätt. På detta 
sätt behöver endast den särskilda modulen 
bytas ut ifall någonting går sönder, och saker 
blir enklare att reparera. 

Vad gäller exempelvis telefoner skulle EU 
kunna lägga fram en rättsakt för att göra 
det obligatoriskt för stora företag att ersätta 
den del som har slutat att fungera, i stället 
för att köpa en helt ny telefon. Denna metod 
skulle även vara en mer hållbar lösning för 
elektroniskt avfall.

Detta skulle kunna uppnås genom 
samordnade politiska åtgärder till stöd för 
reglering som skulle leda till en mer hållbar 
och etisk metod för elektroniskt avfall.
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LIVSMEDELSAVFALL, INGEN PLAST, RENT VATTEN OCH SANITET:  
ATT FÖRÄNDRA KONSUMTIONSVANOR

Nästan en tredjedel av alla livsmedel som produceras går, enligt FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO), förlorade eller blir till avfall varje år51. Runt 88 miljoner 
ton livsmedel slängs varje år i EU, med tillhörande kostnader på uppskattningsvis 
143 miljarder euro52. I EU står hushållen för det mesta av livsmedelsavfallet, medan 
jordbruket ligger på andra plats. Förutom att det är oetiskt har livsmedelsavfall en 
negativ inverkan på miljön och ekonomin eftersom vatten och energi redan har slösats 
bort för att producera de livsmedel som sedan slängs. Det mesta av allt livsmedelsavfall 
är onödigt och orsakas av dåliga lagringsmetoder, och förvärras av en brist på 
högkvalitativ utbildning om livsmedelsavfall. 

Samtidigt producerar européer 25 miljoner ton plastavfall varje år1. Plast förorenar våra floder, hav och jordar. FN driver 
en kampanj för rena hav och Europeiska unionen har i år lanserat en Europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi, 
med målsättningen att förändra hur plastprodukter produceras, används och återvinns samt att undanröja större källor 
till marint skräp. Dessutom är tillgång till rent vatten och sanitet en mänsklig rättighet och riskerna med koppling till dess 
brist sträcker sig från ökenspridning till dödliga sjukdomar och konflikter. 

Unga efterfrågar en förändring av mentalitet, till att börja med i form av specifik utbildning om hållbarhet i skolor och 
nya regler för att skapa vår livsstil och rädda miljön.

 94. FRÄMJA EN PLASTFRI STRATEGI 

Idé som hörts i panelen

EU bör eftersträva att finansiera forskning om alternativa material 
för tillverkning av plast. Det finns till exempel en slags plast som 
tillverkas av svampar, medan även bambu kan användas för att 
skapa verktyg som kan återanvändas, vilket skulle bidra till att 
minska incitamenten för den nuvarande breda användningen av 
plast.

Den centrala delen av frågan om att undanröja plastavfall 
inbegriper att producera och använda en mindre mängd plast fram 
till dess att man uppnår en plastfri livsstil. Även om ett komplett 
och omedelbart undanröjande av plast kan te sig omöjligt är det 
möjligt att minska vår användning, återvinna och hitta miljövänliga 
sätt att producera den på. 

EU skulle även kunna göra det obligatoriskt att märka produkter, 
att specificera om en produkt innehåller plast, vilken mängd och 
vilken slags plast – om plasten exempelvis är återanvänd eller om 
den har producerats från källor som är mindre förorenande. Ett 
annat sätt att främja plastfria produkter är att förse affärer med 
plastfria prylar som de kan ge bort, för användning i det dagliga 
livet.

 95. FINANSIERA SANERINGEN  
       AV PLAST I HAVEN 

Idé som hörts under en debatt  

The amount of plastic in the world’s ocean is 
estimated at 150 million tons. That is roughly 
one-fifth of the weight of all the fish in our 
oceans54. But how can we clean something 
as vast as an ocean? Speaking to Marcella 
Hansch, the architect and founder of Pacific 
Garbage Screening, it is to develop a non-
polluting platform that could be installed in 
rivers and oceans to filter out plastics. 

In the oceans, such a platform calms down 
the currents passing through a canal system 
and as a result, the plastic items, being lighter, 
slowly rise to the surface.  There would be 
no use of nets, so fish can pass through the 
platform without danger. 

The EU should fund joint teams and projects 
of engineers, architects and scientists to 
develop new solutions to clean our seas and 
take inspiration from projects such as these.

51 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Key facts on food loss and waste you should know! (Nyckelfakta om livsmedelsförluster och -avfall som du borde veta!), http://www.fao.org/
save-food/resources/keyfindings/en/ (hämtad i juni 2018)

52 Europeiska kommissionen, Livsmedelsavfall, https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en (hämtad i juli 2018)

53 Europeiska kommissionen, Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-5_sv.htm (hämtad i juli 2018)

54 Pacific Garbage Screening, Plastic in the oceans (Plast i haven), https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (hämtad i juni 2018)
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55 The Guardian, French law forbids food waste by supermarkets (Fransk lag om förbud mot livsmedelsavfall i mataffärer), https://www.theguardian.com/
world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets (hämtad i juli 2018)

 96. EN NY KULTUR FÖR LIVSMEDELSBUTIKER  
       OCH BESKATTNING 

Valeria 

EU bör tillhandahålla incitament för plastfria butiker, där alla 
saker som säljs är plastfria, samtidigt som steg tas för att stödja 
butiker som inför policyer om att använda mindre plast. EU skulle 
till exempel kunna uppmana mataffärer att skapa gångar med 
plastfria produkter och förbjuda plastpåsar, och i stället endast 
tillhandahålla tyg- eller papperspåsar för sina kunder. Plast skulle 
sedan kunna göras dyrare. Mataffärer skulle exempelvis kunna 
uppmuntras att ge en återbäring till kunder som tar tillbaka plasten 
till affären för återvinning eller återanvändning. Denna policy gäller 
redan i delar av Skandinavien, där en flaska i huvudsak ”hyrs” med 
en pant som återbetalas när den tomma flaskan lämnas tillbaka. 

Mataffärer, stora som små, är mycket viktiga för att forma 
konsumenters vanor. Vidare är många av de produkter vi köper 
i mataffären, inbegripet frukt och grönsaker, förpackade i plast. 
I vissa fall är plastpåsar fortfarande tillgängliga för engångsbruk. 

En annan central idé gäller beskattning: Skatter bör vara högre 
för mataffärer och företag som använder mer plast, och lägre om 
den minskar denna användning. Dessutom skulle de företag som 
fortfarande använder plast, eller som ser det som en avgörande del 
av sin affärsmodell, kunna ges incitament för att stödja projekt som 
försöker sanera haven. 

För de som föregår med gott exempel skulle en annan slags belöning 
kunna erbjudas, såsom ett kvalitetsintyg eller rankingsystem med 
stjärnor för hållbara företag, tillsammans med gratis utbildning för 
personal i hur man kan bli ännu mer miljövänliga. På detta sätt blir 
mataffärer, stora som små, och företag förebilder, tar sin del av 
ansvaret bidrar till att utbilda människor.

 97. GÖR MINSKNING  
       AV LIVSMEDELSAVFALL  
       LAGSTADGAD OCH  
       OBLIGATORISK 

Idé som hörts i panelen  

EU bör lagstifta om och göra det obligatoriskt 
för mataffärer att hitta sätt att säkerställa att 
livsmedelsavfallet minskas.

Livsmedel vars bäst före-datum håller på att 
gå ut slängs ofta i mataffärer. I många fall 
stämmer dock bäst före-datumet inte överens 
med det faktiska datum när livsmedlet blir 
oätligt. Vidare skiljer sig lagstiftningen åt i olika 
EU-medlemsstater. EU behöver harmonisera 
dessa regler. 

Genom lagstiftning bör även säkerställas 
att livsmedel vars bäst före-datum håller 
på att gå ut placeras synligt på hyllorna, 
till försäljning till ett reducerat pris eller, 
om de gått ut, ges bort gratis. I Frankrike 
finns det till exempel redan en lag genom 
vilken regler införs för större affärer att ge 
bort osålda livsmedel som närmar sig bäst 
före-datumet till välgörenhetsinrättningar 
och livsmedelsbanker55. Idealt sett borde 
livsmedelsavfall undvikas helt och hållet och 
livsmedel som gått ut ges bort gratis till enskilda 
personer och välgörenhetsinrättningar. På 
detta sätt vore det möjligt att inte endast 
bekämpa livsmedelsavfall, utan även hunger 
och fattigdom.



77

 98. FÖRENKLA PROCESSEN FÖR  
       MATDONATIONER 

Idé som hörts i panelen 

EU bör uppmuntra nya sätt att dela livsmedel. Allteftersom 
konceptet ”delningsekonomi” blir allt vanligare är det uppenbart 
att de ekonomiska förmånerna med detta fenomen vanligtvis är 
begränsade till de som äger fastigheter eller bilar. I syfte att skapa 
en verkligt ”delad” ekonomi bör EU försöka göra vardagsföremål 
”delningsbara”.

Det finns till exempel en app benämnd Too Good to Go som nu är 
aktiv i åtta länder som räddar matrester genom en plattform för 
de som har ett överskott av livsmedel och de som letar efter bra 
livsmedel till ett bra pris. 

EU bör stödja dessa initiativ utifrån och skapa en digital marknad för 
livsmedelsavfall, som kopplar samman jordbrukare, restauranger, 
mataffärer och konsumenter, där alla med ett överskott av livsmedel 
kan registrera sig och låta sina ”rester” komma någon som behöver 
dem till godo.

 99. UTBILDNING I HÅLLBARHET I  
       SKOLAN 

Dina & Giusy 

Hållbarhet är ett viktigt koncept för framtiden, 
och utbildning är centralt eftersom det är 
enklare att integrera god praxis i unga år. 
Detta gäller även för utbildning i hur man 
kan undvika livsmedelsavfall och plast. EU 
skulle kunna bidra till att säkerställa att 
sådana ämnen tas upp i skolan. Skolor skulle 
kunna erbjuda lektioner där elever lagar mat 
och städar tillsammans, lär sig om livsmedels 
värde, de negativa följderna av att inte bry sig 
om miljön, hur man anammar en hälsosam 
livsstil, och hur man förbättrar sina färdigheter 
inom hantering av livsmedel.

Sponsorer skulle kunna delta till stöd 
för sådana utbildningsinitiativ. De skulle 
till exempel kunna tillhandahålla flaskor 
som kan återanvändas i skolor. Som en 
del av denna utbildning skulle EU kunna 
främja synergieffekter mellan skolor och 
nationalparker, i form av sommarläger för att 
upptäcka miljön. 

Genom sådana initiativ skulle en respekt för 
naturen och skydd av djur ingjutas på ett 
naturligt sätt hos barn, något som de kommer 
att ta med sig in i vuxenlivet.

LOKALT OCH GLOBALT: Värna om vår planet
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 100. UTVECKLA ETT  
         SYSTEM FÖR ANVÄNDNING  
         AV REGNVATTEN INOM  
         VATTENFÖRSÖRJNINGEN 

Idé som hörts i panelen  

EU skulle kunna stödja ett system för 
uppsamling av regnvatten för användning i 
toaletter eller för bevattning av trädgårdsväxter 
i hemmet. Detta skulle kunna inbegripa 
tillhandahållande av incitament för människor 
att använda vattentankar för insamling av 
regnvatten för användning i deras hushåll.

Vatten bör vara en gemensam tillgång 
som är enkelt tillgänglig för alla, på rättvisa 
villkor. Faktum är att 2010 erkände Förenta 
nationernas generalförsamling uttryckligen 
den mänskliga rättigheten till vatten och 
sanitet och tillstod att rent dricksvatten och 
sanitet är avgörande för förverkligande av alla 
mänskliga rättigheter. För närvarande minskar 
vattenkällor, och priset på vatten kan vara 
högt. Denna idé skulle bidra till att minska det 
onödiga slöseriet med rent dricksvatten.

INTERVJU

Hur kan forskning från rymden hjälpa oss att 
värna om vår planet?

Forskning från rymden kan hjälpa oss att bättre förstå vår planet 
och hur vi kan värna om den. Man ser inte heller några gränser 
från rymden. Du ser en hel enhet, inga nationer. Du ser en planet 
i jämvikt, som endast skyddas av en tunn hinna av atmosfär. Du 
ser också den förödelse som vi orsakar på vår jord. Men jorden 
kommer inte att dö, den kommer att klara sig. Det är vi som 
kommer att försvinna om vi fortsätter så här.

Paolo Nespoli, 
Astronaut, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Nasa

Talare i panelen om en rymdvandrares liv
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KOMMENTAR PÅ UNGDOMSFORUM  
 LOKALT OCH GLOBALT

Vi vet alla att det inte finns någon planet B. Men detta kan inte begränsas till vad vår planet fysiskt sett 
kan klara av. Vi måste anamma en helhetssyn och ändra våra dagliga liv och handlingar till förmån för 
hållbar utveckling. Det finns ingen planet B med hög ungdomsarbetslöshet, med växande ojämlikhet, med 
utestängande av unga från beslutsfattande. Europa måste inta en ledande roll i förändringen av praxis och 
situationer som bidrar till ojämlikhet och äventyrar vår planet. Europeiska ungdomsforumet vill omvandla 
planet A och ändra våra system till förmån för hållbar utveckling.

”Det finns inga arbeten på en död planet.” Så löd Internationella 
fackliga samorganisationens (IFS) slogan inför toppmötet i Paris om 
klimatförändringar i december 2015. För IFS visar denna slogan 
brådskan med att ta itu med klimatförändringar och arbeta med 
frågor om miljömässig hållbarhet. För Europeiska ungdomsforumet 
härrör denna nödvändighet av att skydda vår planet inte endast 
från frågor rörande ungdomsarbetslöshet, utan från farhågor om 
rättigheter och välbefinnande för denna och framtida generationer 
av unga. På en död planet finns inte heller något deltagande av 
unga, någon demokrati eller något Europa. 

Vid YO!Fest och Europeiska ungdomsevenemanget 2018 erkändes 
det att skydd av vår planet är en brådskande och mycket viktig 
nödvändighet för att skydda vår och kommande generationers 
framtid. Hållbar utveckling kräver en omprövning av vårt 
förhållande med naturen. Diskussioner inriktades på itutagande 
av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, föroreningar, 
ohållbar konsumtion och överanvändningen av naturresurser. 
Under diskussionerna erkändes även att miljöfrågor inte kan tas itu 
med isolerat från ekonomisk och social politik. Å ena sidan kräver 
en övergång till en ekonomi som inte är centrerad kring fossila 
bränslen att sociala och ekonomiska frågor beaktas sida vid sida 
med miljöfrågor, i syfte att säkerställa att människors möjligheter till 
arbete och välbefinnande värnas. Å andra sidan får miljöeffekterna 
av ekonomisk och social politik inte sättas i andra hand eller skjutas 
på framtiden för framtida generationer att hantera, i syfte att 
säkerställa att planeten inte faller offer för vår jakt på framsteg 
och möjligheter. Flera evenemang och sessioner på detta tema 
inriktades på de internationellt överenskomna målen för hållbar 
utveckling, genom vilka det erkänns att skydd av vår planet är en 
integrerad del av en bredare rörelse för att leda världen till en mer 
hållbar väg och för att uppnå fred, välstånd och välbefinnande för 
alla. 

Europeiska unionen behöver vara ambitiös med att trappa upp 
åtgärder för att skydda vår planet som en del av ansträngningarna 
för att verka för en verkligt hållbar utveckling. I detta syfte ska EU 
fokusera på följande:

EU intog en ledande roll i förhandlingarna om den universella 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess mål för hållbar 
utveckling, som antogs 2015. Sedan dess har det misslyckats 
med att inta en ledande roll vid genomförandet av agendan i EU 

på ett omfattande och ambitiöst sätt. Att 
framskrida med Agenda 2030 för hållbar 
utveckling på europeisk nivå skulle ge EU 
en möjlighet att ta itu med de utmaningar 
som Europa står inför på ett integrerat 
sätt. En strategi för systemtänkande 
krävs för att uppmuntra beslutsfattare att 
beakta underliggande mönster och ta itu 
med problemens bakomliggande orsaker. 
Kopplingarna mellan olika policyområden 
och de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
dimensionerna av hållbar utveckling måste 
beaktas av EU för att göra människors och 
planetens välbefinnande det slutliga målet 
med ekonomiska och sociala system. EU 
måste inrätta en omfattande och ambitiös 
strategi för hållbar utveckling för att uppnå 
detta. Att erkänna kopplingar är också 
nödvändigt för att ta itu med flera och 
överlappande former av diskriminering, till 
exempel erkännande av kopplingarna mellan 
effekterna av klimatförändringar och kvinnors 
rättigheter. Hållbar utveckling kan endast 
uppnås genom en rättighetsbaserad metod 
och genom säkerställande av att alla mål för 
hållbar utveckling uppfylls för alla grupper i 
samhället.

Övergång bort från ohållbara 
metoder

Nuvarande och tidigare generationer har 
äventyrat ungas framtid genom ohållbara 
ekonomiska och finansiella metoder som 
tar föga hänsyn till framtida konsekvenser. 
Ohållbar konsumtion, produktion och handel 
samt ohållbara investeringsmönster äventyrar 
människors och planetens framtid. I vår 
nuvarande konsumtionskultur är det inte lätt 
för alla att ha en hållbar livsstil. EU har en 
särskild skyldighet att ta itu med detta och 
vidta snabba åtgärder för en övergång till 
jämlikhet vad gäller tillgång till och konsumtion 
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av resurser, inom ramen för vår planets kapacitet. Diskussioner vid 
YO!Fest och EYE inriktades på hantering av livsmedelsavfall och 
ohållbar livsmedelskonsumtion, plastavfall, färre subventioner för 
kött och en fast tidsplan för upphörande av utvinning av fossila 
bränslen.

Främjande och prioritering av mer hållbara metoder

Samtidigt som åtgärder inrättas för att stoppa ohållbara metoder 
inom utvinning, produktion och konsumtion bör EU även prioritera 
främjandet av och stöd till mer hållbara metoder. Unga och deras 
organisationer har en viktig roll att spela inom inrättandet och 
främjandet av mer hållbara och miljövänliga metoder, inbegripet 
genom att informera om naturens inneboende värde och fördelarna 
med att vara förnöjsam. Kraftfulla åtgärder krävs även från EU och 
europeiska regeringar. EU bör stödja utbildning i hållbar utveckling 
inom formell och icke-formell utbildning, och erkänna det arbete 
som ungdomsorganisationer redan gör för att främja en mer 
hållbar livsstil. Institutioner och regeringar bör även säkerställa att 
alla har tillgång till hållbara metoder såsom miljövänlig transport, 
genom att till exempel stödja och främja hållbara och överkomliga 
system för kollektivtrafik.

Främjande av lokala och globala svar

Hållbar utveckling kräver åtgärder på alla 
nivåer, från lokala till globala sådana, samt 
erkännande av att åtgärder på en nivå 
kommer att ha en effekt på åtgärder på 
andra nivåer. På lokal nivå intar unga ofta en 
ledande roll inom förändringar som bidrar 
till att leda in världen på en mer hållbar väg. 
Ungdomsorganisationer stärker ungas röster 
för att kollektivt verka för hållbar utveckling 
på lokal, nationell, regional och global nivå. 
Stöd till dessa förändringar och utrymme för 
dessa röster att göra sig hörda är avgörande 
på vägen mot hållbar utveckling. 

Det är tydligt att dagens ekonomiska, sociala 
och politiska system inte fungerar för vår 
planet eller för människor, i synnerhet unga. 
Att verka för omvandlande förändringar, mot 
ett system som prioriterar vår planets behov 
och människors rättigheter, snarare än rent 
ekonomiska intressen, har aldrig varit mer 
nödvändigt.
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European Youth Press (EYP) är en paraplyorganisation som 
omfattar 60 000 unga journalister och andra yrkesverksamma 
inom mediebranschen. EYP organiserar mängder med evenemang 
för unga journalister och framhåller vikten av ungdomsmedier och 
pressfrihet i Europa, samt deltar i diskussioner om standarder för 
journalistutbildningar och mediapolitik i Europeiska unionen. EYP 
tillhandahöll ett team på tio unga EYE-reportrar som uppdrogs att 
sammanställa en heltäckande rapport om ungdomsevenemanget 
EYE.

Under ledning av två chefredaktörer rekryterades åtta unga 
allmänreportrar och specialiserade journalister från olika delar av 
Europa för att samla in, beskriva och utveckla de viktigaste tankarna 
och idéerna som dryftades under EYE-dagarna. Rapporten innehåller 
de hundra mest konstruktiva idéerna. European Youth Forum bidrog 
dessutom med två sidor egna kommentarer till varje huvudtema.
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