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Indledning

Det kom højt og tydeligt til udtryk ved dette års Europæiske Ungdomsarrangement (EYE). Men bortset fra 
hensigtserklæringer, hvad kan de unge så byde ind med i et moderne Europa? Og hvad er vores vision for 
fremtiden?

Der er ingen tvivl om, at verden har ændret sig drastisk i det seneste par år. Det europæiske projekt har 
resulteret i fred og sikkerhed for borgerne inden for EU's grænser. Men det er ved at stå klart, at uden en 
samlet indsats er der risiko for, at de unge kan komme til at overtage et betydeligt mere ustabilt Europa end 
det, de har haft fornøjelsen af at vokse op i. 

Der er dog grund til optimisme. Fundamentale ændringer af den måde, vi lever og omgås hinanden på, vil 
sandsynligvis have betydning for, hvordan vi leder os selv fremover. Unge beskyldes ofte for at være sløve og 
uengagerede. Ikke desto mindre viser denne rapport, at unge er velinformerede, fornuftige i deres tilgang til 
politik og overvejer, hvordan fremtiden kan indrettes på en mere retfærdig og bæredygtig måde.

Hvor mange måske er nervøse for de mulige konsekvenser af en mere teknologisk avanceret fremtid – hvad 
enten man føler, at ens arbejde eller ligefrem personlige frihed er truet – fører unge allerede an i en forandret 
tid og kommer med forslag til, hvordan vi håndterer den forventede 5. industrielle revolution. 

En af de centrale idéer fra denne rapport vedrører valget til Europa-Parlamentet næste år, og den er ret enkel, 
nemlig at involvere unge i den politiske proces. At være modig nok til at opstille unge kandidater og lytte til 
deres fokuspunkter, idéer og løsninger. 

Så imens politikere på den ene side bør forsøge at inddrage unges perspektiv på, hvordan fremtiden håndteres, 
må unge på den anden side med deres tolerante og optimistiske holdning også have tiltro til de muligheder, 
som disse forandringer byder os.

Tidligere generationer har måttet kæmpe hårdt for en social kontrakt, der kunne beskytte flertallets interesser. 
Nu er det vores tur.

Indholdet i denne rapport er ambitiøst. Nogle af idéerne er måske mere over i det idealistiske, mens andre er 
konkrete og bør give stof til eftertanke for lovgiverne. I rapporten fremlægges brede forslag, fantasirige såvel 
som konkrete. Lige fra svimlende teknologiske muligheder til stærk, ikke-diskriminerende sikkerhed og lige fra 
øget politisk engagement til at sikre, at mennesker ikke arbejder hårdere for et mindre udbytte.

Vi opfordrer såvel politikere som unge til at engagere sig kritisk. Det handler om at få skabt en samtale, der 
definerer et sæt fælles værdier og mål, som vi ønsker at bevare eller nå i de kommende årtier. 

For det er en kendsgerning, at den "fremtid", som vi forestiller os, hastigt er ved at blive nutid. Og unge er 
begyndt at sige deres mening. 

Unge er  

ikke fremtiden;  

de er nutiden.

Greg Bianchi & Julie Mahlerová 
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Forord

Antonio Tajani 
Europa-Parlamentets formand

For tredje gang slog Europa-Parlamentet dørene op for tusindvis af unge fra hele kontinentet 
til Det Europæiske Ungdomsarrangement 2018. Ved denne enestående sammenkomst 
deltog mere end 8 000 unge borgere i en åben debat om fremtiden for Europa og kom 
med idéer, der gav næring til arbejdet i vores institution. 

Det var i sandhed inspirerende for os alle. Rollerne var byttet om, så ordene kom fra de 
unge, mens Europa-Parlamentets medlemmer lyttede, og vi fik en påmindelse om, at 
ungdommen er vores nutid og fremtid.

Ved arrangementet, der løb over to dage, kunne der opleves en lang række forskelligartede, 
stimulerende diskussioner og debatter. Kernen i disse var et stærkt ønske blandt de unge 
om at være med til at skabe forandring og aktivt at være involveret i at forme deres fremtid.

Disse udvekslinger er vigtige i en tid, hvor Europa står over for mange udfordringer: 
Flygtninge- og indvandrerkrisen, konsolidering oven på finanskrisen og den konstante 
trussel om terrorisme. Svaret på disse udfordringer er ikke at vende tilbage til nationale 
grænser. Løsningen er derimod øget samarbejde og tillid, at styrke solidariteten og vores 
europæiske værdier samt at hævde europæiske interesser på globalt plan baseret på 
multilateralisme. 

Det stod klart efter EYE, at unge er klar til at tage fat på disse udfordringer og at arbejde 
for en bedre fremtid. 

Unge kan gøre en forskel, og jeg er sikker på, at deres bidrag vil resultere i et mere levende 
europæisk demokrati. Valget til Europa-Parlamentet d. 23.-26. maj 2019 vil være en god 
anledning for alle borgere til at lægge den politiske kurs for Unionen og sikre, at den 
fremgang, stabilitet og fred, som vi har kunnet garantere i mere end 60 år, fortsætter. 
For det er inden for netop disse rammer, at europæiske borgere har kunnet udøve deres 
frihedsrettigheder. 

Som medlemmer af Europa-Parlamentet vil vi fortsætte denne vigtige dialog med jer, 
Europas unge, og arbejde for at sikre, at jeres fremtid ligger i et bedre og stærkere EU.
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Klaus Welle 
Europa-Parlamentets generalsekretær

Unge mennesker, unge europæere, er Den Europæiske Unions fremtid. Selvom jeg i dag 
er noget ældre end aldersgruppen ved Det Europæiske Ungdomsarrangement, var jeg 
ungdomsaktivist først i karrieren, og jeg bakker stadig op om ungdommen i dag. Derfor har 
jeg foreslået parlamentets politiske ledelse at etablere et Europæisk Ungdomsarrangement 
som omdrejningspunktet for en åben, struktureret og løbende dialog mellem medlemmerne 
af Europa-Parlamentet og ungdommen.

Det første EYE-arrangement i 2014 og de efterfølgende arrangementer har været 
store succeser, ikke mindst fordi de unge har fået stor indflydelse på udformningen af 
programmet. I dag afholdes EYE hvert andet år, hvor unge i Europa kan give deres mening 
til kende og udveksle idéer til et bedre Europa. Ved at bringe over 8 000 unge sammen på 
et så enestående sted som Europa-Parlamentet giver det dem muligheden for at skabe en 
europæisk identitet. 

Det Europæiske Ungdomsarrangement er en mulighed for unge aktive borgere til at sætte 
deres præg på europæisk politik og til at give deres mening til kende om politik, som vil 
påvirke deres liv. 

Og processen fortsætter efter arrangementet. De mest innovative af de idéer, der kom 
frem ved EYE2018, er samlet i denne rapport, og de bliver fremlagt for medlemmerne af 
Europa-Parlamentet.

Forfatterne, som er valgt med assistance fra Den Europæiske Ungdomspresse, har nedfældet 
den imponerende række idéer, som de unge EYE-deltagere kom med i Strasbourg den 1.-2. 
juni 2018.

Resultatet af Det Europæiske Ungdomsarrangement afhænger af en række elementer: 
Parlamentets politiske ledelse, parlamentets tjenestegrene med ansvar for forberedelserne, 
samarbejdspartnere og ungdomsgrupper, som har bidraget til programmet, de mange 
frivillige og, selvfølgelig, først og fremmest alle deltagerne selv med deres entusiasme og 
engagement før, under og efter arrangementet. 

Dialogen mellem parlamentets medlemmer og de unge er ikke slut efter EYE-arrangementet; 
den fortsætter med denne rapport og de kommende ungdomshøringer sidst på året i 
slutspurten op til valget til Europa-Parlamentet i 2019. 
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Sig din mening, Europa! 
100 idéer grupperet efter tema

1. UNGE OG ÆLDRE: 
At holde trit med den digitale revolution

 1  Brug af e-portfolio til at revolutionere rekruttering

 2  Støtte til erhvervsrettet uddannelse, og implementering af tosporet 
erhvervsuddannelse

 3  Oprettelse af særlige ungdomsafdelinger i institutioner

 4  Portabelt system for arbejdsgoder 

 5  Reform af ungdomsgarantien

 6  Indførelse af et charter for en tværgenerationel arbejdsstyrke

 7  Eu-program til matchning af kompetencer

 8  Oprettelse af et europæisk agentur for robotteknologi og et 
godkendelsesstempel

 9  Lovgivning for militær anvendelse af kunstig intelligens

 10  Oprettelse af en europæisk crowdfunding-platform

 11  Investering i teknologi til kultur og kulturarv

 12  Indførelse af en europæisk konsekvensanalyse af robotteknologit

 13  Etablering af tværeuropæiske medier

 14  Iværksætterordninger og bløde kvalifikationer

 15  Brug af Erasmus som hjælp til at tackle affolkning

 16  Undervisning i livskompetencer

 17  Motivering til nysgerrighed, personlig udvikling og ansvarlighed

 18  Indførelse af "udfordringstimer" for at gøre elever mere kreative

 19  Projektsamarbejde mellem skoler

 20  Redskaber mod digital eksklusion og til mental sundhed
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Sig din mening, Europa! 100 idéer grupperet efter tema

2. RIGE OG FATTIGE:  
Krav om en rimelig fordeling

 21  Indførelse af borgerløn til bekæmpelse af ulighed

 22  Fremme af livslang læring

 23  Basisindkomst, men ikke til alle

 24  Ens skatte- og arbejdstagerrettigheder i EU

 25  Adgang til sundhedsbehandling for transkønnede

 26  Afskaffelse af "the pink tax"

 27  Fremme af menneskerettigheder i tekstilhandel

 28  Tilgængelighed af uddannelseskurser i hele Europa 

 29  Støtte til et mere inkluderende EYE-arrangement 

 30  Skat på robotter!

 31  Forebyggelse af skatteunddragelse

 32  Ligelig repræsentation i Europa-Parlamentet

 33  Gør os lykkeligere, og hold op med at bruge bnp som det eneste mål for 
vækst

 34  Gør landdistrikter mere attraktive for ungdommen 

 35  Integrer flygtninge og styrk deres handlekraft ved at inkludere dem i 
nationale uddannelsessystemer

 36  Udvidet seksualundervisning

 37  Støtte til socialt iværksætteri og deleøkonomi

 38  nationale beskyttelsesmekanismer for journalister i Europa 

 39  Fremme af tegnsprog

 40  Adgang til bolig i overgangsfasen
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3. HVER FOR SIG OG SAMMEN:  
Arbejdet for et stærkere Europa

 41  Sikre uddannelsesmuligheder i det forenede kongerige efter brexit

 42  Lav en europæisk flygtningedag

 43  Invester i udlandsbistand og brug diplomati til at dæmme op for 
migrationsstrømmene

 44  Tilskynd til øget udveksling mellem europa og Tyrkiet

 45  Lav en frivillig ordning der linker indvandrere med europæere

 46  Styrkelse af de ydre grænser og datadeling

 47  Få de unge til at stille op til valg

 48  Brug sociale medier til at oplyse unge om valget

 49  Invitér til en årlig Q&A mellem EU's ledere og ungdommen

 50  Fastsæt en ensartet alder for unges valgret

 51  Sats på onlineafstemning for at øge valgdeltagelsen

 52  Giv 16-årige stemmeret til parlamentsvalget 

 53  Brug virksomheder og apps til at sprede budskabet om valget

 54  Link Europa med nationale platforme for at fremme engagement

 55  Udvikl et Europæisk Borgerinitiativ

 56  Støt klassiske sprog og Europæisk historie

 57  Skab en platform for pædagogiske roller til kvalificerede flygtninge

 58  Undervis i politik som en del af samfundsfag

 59  Finansiér et ungdomskort med rabat til kulturelle steder

 60  Opret et mobilt skolelederinitiativ
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Sig din mening, Europa! 100 idéer grupperet efter tema

4. SIKKER OG FARLIG:  
Overlevelse i urolige tider

 61  Gå forrest ved at gennemføre UNSCR 2250 for ungdom

 62  Prioritér menneskerettigheder i handelsaftaler

 63  Giv retssystemet en Europæisk dimension

 64  Bekæmp udstødelse for at stoppe ekstremisme

 65  Gør sociale medier til en offentlig opgave

 66  Støt øget militært samarbejde

 67  Opret humanitære korridorer for flygtninge

 68  Opret en paneuropæisk gennemsigtighedsdatabase

 69  Beskyt whistleblowere

 70  Uddan politiet i at tackle hadforbrydelser

 71  Opret en fond for unge kandidater

 72  Erklæring om onlinerettigheder

 73  Obligatoriske kurser i førstehjælp

 74  Sikre gennemsigtighed i sport

 75  Udbred og tilpas cybersikkerhed

 76  Gør uddannelse i cybersikkerhed til normal praksis

 77  Støt efterretningssamarbejde på eu-plan

 78  Støt uddannelse i molekylær- og cellebiologi

 79  Invester i genredigeringsteknologi

 80  Udvikling af gratis antivirussoftware til EU-borgerne
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5. LOKAL OG GLOBAL:   
Beskyttelse af vores planet

 81  Lav et europæisk program om grønne tage

 82  Brug grønt diplomati til forhandling med klimaet for øje

 83  Feminisme i kampen mod klimaforandringer

 84  Støtte til unge landmænd og ny teknologi

 85  Færre tilskud til kød

 86  Støt biodiversitet og højere standarder for husdyr

 87  Støt bæredygtige husstandes salg af energi til nettet

 88  Opstil en tidsplan for afvikling af fossile brændstoffer, og begræns tabet 
af arbejdspladser

 89  Støt et europæisk energifællesskab og -marked

 90  Muliggør europadækkende infrastrukturer og en fælles politik på 
transportområdet

 91  Intelligente byer og offentlig transport

 92  Bevar miljøvenlige projekter og iværksætteri 

 93  Støt genvinding af elektronisk udstyr

 94  Støt en plastfri tilgang

 95  Finansier fjernelse af plast fra havene

 96  En ny kultur for fødevarebutikker og beskatning

 97  Gør nedbringelse af madaffald lovpligtigt og obligatorisk

 98  Forenkl muligheden for maddonationer

 99  Undervisning i bæredygtighed i skolen

 100  Udvikling af et system med brug af regnvand til toiletskyl
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Sammenfatning af data fra spørgeskema1

1 943 respondenter fra 28 EU-medlemsstater. Spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 12. marts til 19. april 2018. Svarene blev præsenteret for deltagerne ved EYE og Det 
Europæiske Ungdomsforum

Ud af de 943 respondenter 
i spørgeskemaundersøgelsen

hører 

553 
til en

ungdoms- 
organisation,

mens 

390 
ikke gør.

80%

67%

-24

+24

80%

20%

Hovedparten af de respondenter, som 
er med i en ungdomsorganisation 

 (80 %), er under 24

67 % af respondenterne 
svarer, at det tiltaler dem 

"fuldt ud" at arbejde,  
bo og studere i et andet 

land end deres eget

80 % af respondenterne mener,  
at unge enten fuldt ud eller  

overvejende har fordel af EU.  
De øvrige respondenter ved ikke eller 

er uenige

holdning/meningudland(et)

alder
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2 Spørgsmålet var åbent, dvs. svaret kan referere til alle aspekter af indvandring (f.eks. om vi gør nok for at hjælpe flygtninge, om vi har brug for at styrke grænsekontrol osv.) og er ikke 
nødvendigvis et udtryk for modstand mod indvandring

Respondenter på tværs af EU 

29%2

18%

20%

har størst fokus på 

og samfundsspørgsmål

men også på

og 

immigrations- 

ulighed

miljøet

Bekymringer
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1. UNGE OG ÆLDRE: 
 At holde trit med den digitale revolution
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I dag bor vi i en verden, hvor det bliver stadigt sværere at være 
ung. Meget er selvfølgelig blevet bedre end tidligere: Tiderne med 
konflikter i Europa går i glemmebogen, der er udbredt adgang 
til uddannelse, og unge i Europa har generelt gode levevilkår. 
Men uligheden stiger mellem unge og ældre generationer. Ifølge 
Eurostat er ungdomsarbejdsløsheden generelt meget højere 
end arbejdsløsheden for andre aldersgrupper, og der er desuden 
mange, som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse 
(NEET-indikatoren).1 Digitaliseringen forandrer arbejdsverdenen 
med krav om nye kompetencer og perspektiver. Arbejdsmåder 
bliver mere flydende, hvilket giver mulighed for fleksibilitet, 
men også indebærer risikoen for en usikker livsstil og forringet 
adgang til social sikring.

Samtidig stormer automatisering og robotteknologi frem 
på alle områder. Maskiner er utvivlsomt med til at forbedre 
mange aspekter af menneskers liv, f.eks. i sundhedssektoren og 
bilindustrien, men de giver også anledning til etiske og praktiske 
problemer, bl.a. bekymringen for, at job går tabt. Nogle har 
advaret om science fiction-scenarier, hvor kunstig intelligens 
måske kan bringe selve menneskeheden i fare. De mange myter 
om og frygten for digitaliseringen viser, at der stadig er etiske og 
normative spørgsmål, som mangler svar. I denne henseende er 
uddannelsessystemerne ikke godt rustet til at holde trit med en 
så hastig samfundsmæssig og teknologisk forandring. Skoler og 
højere læreanstalter mangler ofte ressourcerne, forberedelsen 
og tankesættet til at hjælpe eleverne og de studerende med at 
opnå den rette balance mellem hårde og bløde kvalifikationer, 
som er nødvendige for at træde ind på det nye digitaliserede 
arbejdsmarked. Det resulterer ofte i et misforhold mellem de 
kompetencer, de kan tilbyde, og dem, som arbejdsgivere har 
brug for. 

Samfundsbetydningen af alle disse tendenser er både meget 
kompleks og har underliggende skadelige følgevirkninger. Unge 
studerer længere og får først faste job senere, så de udsætter 
deres økonomiske uafhængighed. Unge går senere i gang med 
at yde bidrag til pensionssystemet og gør det på en mere diffus 
måde, så de ikke kan yde lige så meget til socialsikringsordninger, 
bl.a. ældresundhed, før senere i livet. Den forventede levealder 
er steget, men samtidig er fødselshyppigheden faldet støt, 
hvilket betyder, at der bliver stadigt færre ressourcer til at sikre 
en behagelig tilværelse for en aldrende befolkning. 

Fattigdom er stigende blandt unge, hvilket, sammen med 
arbejdsløshed, truer ikke blot deres stilling som skatteydere, 
men også deres mentale trivsel. Ifølge en undersøgelse fra 2016 
fra McKinsey Global Institute2 er dette den første generation 
i historien, som er dårligere stillet end deres forældre; en 
kendsgerning, der anses for at have potentielt ødelæggende 
konsekvenser for hele det system, vi lever i. Unge har brug 
for at blive anerkendt som en prioritet i alle sektorer og alle 
institutioner, både på det lokale og nationale plan og på det 
europæiske. Det vil være en begyndelse, men hvilke skridt skal 
der tages for at forbedre arbejdsmarkedet, den teknologiske 
udvikling og uddannelsessystemerne i Europa for at sikre, at 
unge kan drage nytte af disse? Ved EYE-arrangementet i 2018 
samledes mere end 8 000 unge for at debattere disse emner. Unge 
er nervøse, men ambitiøse. Tiden er inde for beslutningstagere 
til at gribe fat i denne ungdommelige ånd.

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

4 Richard Dobbs m.fl., "Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies", McKinsey Global Institute, juli 2016, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20
Insights/Employment%20and%20Growth/Poorer%20than%20their%20parents%20A%20new%20perspective%20on%20income%20inequality/MGI-Poorer-than-their-parents-Flat-or-falling-
incomes-in-advanced-economies-Full-report.ashx (tilgået juni 2018)
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ARBEJDE OG ARBEJDSLØSHED

Eftervirkningerne af finanskrisen fra 2008 har ramt bestemte befolkningsgrupper, bl.a. 
de unge, hårdere end andre dele af befolkningen. I 2017 var ungdomsarbejdsløsheden 
i de 28 EU-medlemsstater i gennemsnit 16,8 % (Eurostat) og dermed omtrent den 
samme som ti år tidligere (15,8 %).5

5 Eurostat-pressemeddelelse, "Unemployment in the EU regions in 2017", http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-
aadc4d1e2aae (tilgået juni 2018)

6 Eurostat, "Statistics on young people neither in employment nor in education or training", Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_
young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (tilgået juni 2018)

7 Eurostat, "Young people - social inclusion", Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion (tilgået juni 2018)

8 Europa-Kommissionen, "Ungdomsgaranti", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 (tilgået juli 2018)

9 Europa-Kommissionen, "Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176 (tilgået juni 2018)

10 Caritas Europa, "Europe's youth. Between hope and despair"http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas-europesyouth-en-web.pdf (tilgået juni 2018)

Unge blev særligt hårdt ramt af finanskrisen. Selvom der er sket en forbedring i de senere år, er beskæftigelsestallene først 
nu ved at være på niveau med tallene før krisen, og på et tidspunkt i første kvartal af 2013 var ungdomsarbejdsløsheden 
på 23,9 %. Arbejdsløsheden varierer fra land til land (fra 6 % i Tyskland til 42 % i Grækenland) og viser klart, at unge 
i det sydlige og østlige Europa står over for større hindringer for at komme ind på arbejdsmarkedet. Desuden er NEET-
andelen (dem, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse) stigende. I 2017 var der næsten 17 mio. unge i alderen 
20-34, som hverken var i beskæftigelse eller uddannelse, svarende til næsten hver femte unge (18,3 %) ifølge Eurostat6. 
Derudover vil sondringen mellem dem, der anses for at være i beskæftigelse og ikke i beskæftigelse, typisk ikke medtage 
dem, der, selvom de er i arbejde, er underbeskæftiget, arbejder ulovligt eller er underbetalt. Der er en stigning i usikre 
arbejdsvilkår, som forstærkes af den såkaldte "gig economy" (opgaveøkonomi), der giver mulighed for freelance- og 
løsarbejde. Flexicurity-modellen (engelsk ordsammenskrivning af "fleksibilitet" og "sikkerhed") har endnu ikke vist sig at 
være vellykket, og selvom stadigt flere unge er i arbejde, er de fortsat fattige (hver tredje unge i Europa ifølge Eurostat).7 
Nye arbejdsformer pålægger en fleksibilitet, der for ofte er tvunget snarere end tilvalgt, hvilket fører til nye, bekymrende 
fænomener, som f.eks. begrebet "SINKies" (en forkortelse for "Single Income, No Kids"), der dækker over unge par i 
arbejde, hvis samlede indkomst kun svarer til én "almindelig" indkomst. Alt dette påvirker unges mulighed for at få 
adgang til bestemte sociale rettigheder, som f.eks. bolig, arbejde og uddannelse.

For at imødegå disse tendenser har EU iværksat foranstaltninger som bl.a. ungdomsgarantien8 og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet9. Selvom disse anses for at være stærke foranstaltninger til at tackle 
ungdomsbeskæftigelseskrisen, forekommer de europæiske reaktioner at være kendetegnet ved en vis fiksering på 
beskæftigelse og beskæftigelsesegnethed ifølge Caritas (2018), og de synes at være gearet efter mængden snarere 
end kvaliteten af tilbuddet.10 Desuden lykkes de ikke altid med at nå ud til stærkt marginaliserede grupper og at få 
tilkoblet beskyttelsesforanstaltninger. Ulønnet praktik er et klassisk eksempel på disse problemer. "Nu hvor økonomien 
ser ud til at øge beskæftigelsen, er det tid til at råde bod på dette ved at garantere kvaliteten af ansættelse og 
lærlingeuddannelser", udtaler Caritas. Og en af de ting, som unge ønsker sig mest, er netop rimelige arbejdsvilkår, 
begyndende med lønforventninger.
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 3. OPRETTELSE AF SÆRLIGE  
     UNGDOMSAFDELINGER I INSTITUTIONER 

Ana

Jeg mener, at det vil være en fordel, hvis alle virksomheder, statslige 
og offentlige institutioner, ikkestatslige og statslige organisationer 
havde en afdeling specielt for unge. En sådan afdeling skulle 
udarbejde et program for unge til at udføre et job, som passer på 
deres profil. Programmerne vil fungere som en kickstart for unge, 
som vil vokse erhvervsmæssigt ved hjælp af erfaring. 

Grundlaget for at optage unge i disse programmer bør være 
motivation, uddannelsesresultater og personlighed. Ideelt set vil 
det få uddannelsesinstitutioner til at samarbejde med firmaer og 
andre organisationer om at oprette disse programmer med en 
bedre kombination af teori og praksis. 

Det vil være til gavn for begge parter: Arbejdsgivere kan få de rette 
medarbejdere til deres firma/institution, fordi de lærer dem de 
nødvendige kompetencer under praktikken, og unge kan bevise 
deres værd og få et job. 

 1. BRUG AF E-PORTFOLIO TIL AT  
     REVOLUTIONERE REKRUTTERING 

Imen og Simone

Når vores arbejde giver mening, giver vores liv også mening. Vi 
har brug for at ændre virksomheders ansættelsesmetoder ved at 
komme væk fra CV'et. En praktisk måde at gøre det på vil være for 
EU at opfordre til at bruge e-portfolio, som er en ny form for CV, 
der har som mål at skabe en ny tilgang til identitet i EU.

Det vil bane vejen for flere ting: Koble mennesker sammen med 
job på en mere dynamisk måde, give mennesker mulighed for at 
fremvise individuelle færdigheder og nye undervisningsværktøjer 
(især for undervisere), forbedre og udbygge ESCO-platforme 
(europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, 
kvalifikationer og erhverv) ved jobsøgning. E-portfolioen fungerer 
som en præsentation til virksomheder af, "hvad jeg kan tilbyde 
jeres virksomhed".

En løsning som denne vil tilskynde unge til aktivt og målrettet at 
overveje, hvilket arbejde de vil have, og også motivere ansatte. 
Det vil samtidig have den fordel, at færdigheder, kompetencer og 
kvalifikationer vikles sammen på en mere interaktiv måde. I sidste 
ende vil det gøre arbejdsmarkedet mere gennemskueligt og gøre 
det mindre vanskeligt at finde et arbejde eller en medarbejder.

EU kan føre an ved at tilskynde til oprettelsen af e-portfolio og 
arbejde for at oprette en central database, hvor jobsøgende 
løbende kan opdatere deres status og søge stillinger på en mere 
strømlinet og målrettet måde.

 2. STØTTE TIL ERHVERVSRETTET  
     UDDANNELSE, OG  
     IMPLEMENTERING  
     AF TOSPORET  
     ERHVERVSUDDANNELSE 

Thomas 

Erhvervsrettet uddannelse bliver i stadigt 
højere grad set som en mulighed for at bygge 
bro imellem uddannelse og beskæftigelse. Det 
vil give en mere fleksibel holdning til at udvikle 
nye færdigheder og vil hjælpe med at skabe 
balance imellem arbejde og familieliv med 
mulighed for et karriereskift. Det tager også 
højde for menneskers mentale sundhed ved 
at undgå langvarige arbejdsløshedsperioder. 
Potentielle problemer for erhvervsrettet 
uddannelse, som f.eks. fjernt beliggende 
skoler eller udgifter til materialer og 
transportbehov, skal tackles.

En mulig tilgang vil være at 
indføre et tværeuropæisk tosporet 
erhvervsuddannelsessystem som bl.a. i 
Tyskland. De tyske studerende veksler 
imellem skolegang og praktik som led i 
en erhvervsuddannelse. De ansættes i en 
virksomhed, hvor de i praktik lærer et fag og 
får løn for det. 

Det ville hjælpe de unge og samtidig være 
nyttigt for virksomhederne, der vil kunne 
fastholde de medarbejdere, som de har 
investeret i.

UNGE OG ÆLDRE: At holde trit med den digitale revolution
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 6. INDFØRELSE AF ET CHARTER  
     FOR EN TVÆRGENERATIONEL  
     ARBEJDSSTYRKE 

Idé hørt på workshop

EU bør implementere et charter for en 
tværgenerationel arbejdsstyrke for at udnytte 
forskellige generationers kompetencer og 
skabe en mere harmonisk arbejdsplads. 
Det vil hjælpe med at få anerkendt de 
forskellige belastninger, bl.a. manglende 
overensstemmelse mellem udbudte og 
efterspurgte kompetencer, navnlig i 
forbindelse med kompetencer og uddannelse, 
som forskellige generationer står overfor, og 
anvende deres kombinerede færdigheder til at 
tackle typiske udfordringer. Hvor unge f.eks. 
ofte menes at have bestemte teknologiske 
kompetencer, har ældre arbejdstagere 
erfaring fra årtier med at arbejde eller kan 
foreslå løsninger, som har fungeret tidligere.

EU's charter for en tværgenerationel 
arbejdsstyrke skal være en frivillig norm, 
som forpligter virksomheder på at udnytte 
de kombinerede kompetencer blandt deres 
medarbejdere, som tilhører forskellige 
generationer, ved at opfordre til en praksis, som 
f.eks. tværgenerationelle mentorordninger 
eller omvendte mentorordninger, hvor unge 
giver viden videre til ældre kolleger.

For første gang i historien vil arbejdsstyrken 
i EU snart bestå af mennesker fra fem 
forskellige generationer.12 Hver generation 
er formet af forskellige erfaringer, besidder 
forskellige stærke og svage sider og har 
deres eget syn på arbejdslivet. Disse grupper 
kommer til at arbejde sammen i store firmaer, 
og de kan ende med at trække i forskellige 
retninger.

Virksomheder, som tilslutter sig dette charter, 
kan desuden forpligte sig til at skabe en mere 
tværgenerationelt afbalanceret arbejdsstyrke 
ved at foretage justeringer, som vil gøre 
det muligt for ældre arbejdstagere at blive 
på arbejdspladsen i længere tid (f.eks. 
ændring af forholdene på arbejdsstedet, 
større arbejdsfleksibilitet) og gøre det 
nemmere for yngre arbejdstagere at bringe 
balance i arbejdslivet ved hjælp af andre 
ansvarsopgaver, som f.eks. at passe børn eller 
ældre familiemedlemmer.

Virksomheder, som tilslutter sig charteret, kan 
vælge at give incitamenter og anerkendelser. 
Tilsvarende kan EU søge at involvere 
virksomheder i denne proces og at skabe et 
netværk til at udbrede bedste praksis til at 
sikre tværgenerationel retfærdighed.

 4. PORTABELT SYSTEM FOR ARBEJDSGODER 

Daniel

Jeg foreslår en justering af de nye fleksible arbejdsformer med 
økonomisk og social sikring. EU bør oprette et "portabelt" system 
for arbejdsgoder. Hvordan vil det fungere? Der oprettes individuelle 
konti, som følger arbejdstagere igennem deres karriere og gør det 
muligt for dem at lave om på arten, strukturen og intensiteten af 
deres arbejde, samtidig med at de fortsat har adgang til sociale 
ydelser. 

I takt med at traditionelle antagelser – at vi holder op med at lære i 
tyverne, at vi ikke kommer videre i karrieren fra og med fyrrerne, og 
at vi holder op med at arbejde i tresserne – bliver mindre relevante, 
bliver forestillingen om "livslang ansættelse" betydningsløs. Derfor 
er det afgørende, at der skabes betingelser for fleksible, løse og 
forskelligartede arbejdsformer. 

Alternative arbejdsformer er allerede i gang med at skabe større 
fleksibilitet for virksomheder, som kan drage fordel af ekspertise 
uden for virksomheden, og for medarbejdere, som kan indrette 
deres karriereveje alt efter deres personlige præferencer. Men 
fleksible arbejdsformer bør ikke gå ud over økonomisk sikring. 
Dette forslag vil hjælpe med at sikre det.

For at det kan fungere, skal EU optræde som mægler og samle 
interesserede parter for at definere følgende: Hvem skal bidrage 
økonomisk og hvor meget? Hvem kan forvalte et sådant system? 
Og hvilken type af lovgivningsmæssig foranstaltning kræver det at 
muliggøre en sådan model?

 5. REFORM AF UNGDOMSGARANTIEN 

Idé hørt på workshop

EU bør overveje at reformere EU's ungdomsgaranti med fokus på 
kvalitet i arbejdet i stedet for kvantitet. Der bør kun ydes støtte til 
muligheder, hvor der er garanti for sikker ansættelse af unge i en 
periode på mindst 18 måneder.

Professor Bjørn Hvinden, chef for EU Negotiate-projektet, der 
skal forsøge at måle virkningerne af midlertidig beskæftigelse og 
usikker ansættelse på unge arbejdstagere, hævder, at arbejdsgivere 
i nogle EU-stater har fået støtte til at skabe job med lav kvalitet 
i arbejdet og begrænset udbytte på langt sigt. Hans forskning 
viser, at ud over at skade unges livskvalitet og mentale sundhed 
kan beskæftigelsesformer med lav kvalitet i arbejdet gøre unge EU-
borgere mindre attraktive for arbejdsgivere.11

En reform af EU's ungdomsgaranti vil hjælpe med at lette stress og 
den skadelige karakter ved usikre ansættelsesvilkår. 

11 Teresa Küchel, "EU youth unemployment: some jobs are worse than being unemployed", Nordic Labour Journal, http://www.nordiclabourjournal.org/
nyheter/news-2017/article.2018-01-15.4801052502 (tilgået juni 2018)

12 Bentley University, "Multi-Generational Impacts on the Workplace", https://www.bentley.edu/files/2017/11/01/Bentley%20CWB%20Generational%20
Impacts%20Research%20Report%20Fall%202017.pdf (tilgået juli 2018)
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INTERVIEW

 7. EU-PROGRAM TIL  
     MATCHNING AF  
     KOMPETENCER 

Daniel

EU bør bygge på EU-initiativer og 
finansieringsmekanismer, som fremmer 
livslang læring (f.eks. den nye dagsorden 
for færdigheder i Europa) ved at oprette 
et europæisk program, der skal skabe 
overensstemmelse mellem udbudte og 
efterspurgte kompetencer. Det kan omfatte et 
økosystem på EU-plan (offentlig-privat dialog) 
af eksperter, som er ansvarlige for overvågning 
og kortlægning baseret på land, branche 
og sektor, hvilke fremtidige kompetencer 
der er brug for, og identificere manglende 
overensstemmelse mellem udbudte og 
efterspurgte kompetencer i processen. 

Teknologiske fremskridt og digitalisering 
er i hastigt tempo ved at ændre de typer 
af job og kompetencer, der bliver brug for 
på arbejdsmarkedet. Det lægger pres på 
de nuværende arbejdsmarkedssystemer i 
medlemsstaterne. Dette forslag vil hjælpe 
med at holde disse vidtrækkende forandringer 
under kontrol, udnytte forandringspotentialet 
og sikre en mere retfærdig fordeling i 
Europa, så der tilskyndes til mobilitet i alle 
medlemsstaterne i stedet for affolkning.

Dette program bør køres som et forsøg 
for at sætte klare normer og tilvejebringe 
retssikkerhed for alle og for at sikre, at 
det vil blive anvendt universelt, dvs. at det 
støtter vækst, udvikling og bevægelighed for 
mennesker i virksomheder, brancher og lande.

EU har iværksat specifikke strategier til at 
bekæmpe ungdomsarbejdsløshed. Virker de?

Beskæftigelsen blandt unge er blevet bedre, og det har 
ungdomsgarantien været medvirkende til. Men hvilke typer af job 
er der blevet skabt? Er lønnen god? Er der social sikring? Tjener 
de unge nok? Har unge mulighed for større uafhængighed? 
Selvom vi ikke er arbejdsløse, er vi ofte beskæftiget med atypisk 
arbejde. Vi får oven i købet at vide, at det måske er sådan, at vi 
kommer til at arbejde i fremtiden. Det er vi åbne over for, men 
det har givet os nogle nye prædikater, nemlig at vi gerne vil 
være uforudsigelige, fleksible og fri. Men hvis man kunne vælge, 
hvilken type job man ville have, hvad skulle det så være? 74 % 
unge, som er medlemmer af vores fagforening, siger, at de først 
og fremmest ville vælge en stabil langtidsaftale. Kun 4 % ønsker 
at arbejde freelance. 50 % unge har arbejdet med stort set alt 
uden at opleve kvalitet i arbejdet. At vi skulle have valgt det som 
en livsstil er absurd. Fleksibiliteten bliver pålagt os, og det er ikke 
en reel frihed. For hvis jeg konstant er bekymret for, om jeg har et 
arbejde, er jeg ikke fri. Vi vil ikke misbruges på arbejdsmarkedet 
længere. Vi skal i gang med at tale om job med kvalitet i. Vi er 
nødt til at give unge en valgmulighed.

Hvilke tre foranstaltninger skulle der først og 
fremmest træffes for at ændre systemet?

Det første skulle være at få indført kvalitetsfaktoren: Lønnen skal 
ligge over et niveau, som muliggør et eksistensminimum, der skal 
være lige muligheder for alle, og arbejdstiden bør være højst 8 
timer. Desuden skal vi tage hensyn til miljøet, og derfor vil den 
primære løsning for fremtiden være at skabe kvalitet i arbejdet og 
at skabe bæredygtige og grønne job. Den næste foranstaltning, 
som er helt konkret for unge, er at få løn for al praktik. EU bør 
opfordre landene til at ændre deres lovgivning, så alt praktikarbejde 
bliver aflønnet. Som det tredje skal vi være opmærksomme på og 
lovgive for den nuværende 4. digitale revolution. Indtil videre har 
gig economy med deleøkonomien skabt job uden social sikring, 
og jeg mener, at sociale og arbejdstageres rettigheder bør sikres i 
alle typer af job. Og i den udvikling må man heller ikke glemme at 
inkludere de unge. Vi ønsker at indgå i løsningerne.

EU-kommissær Thyssen har sagt, at EU har 
fordoblet budgettet til Erasmus+. Du siger, at vi 
bør øge det ti gange mere. 

Jeg tror ikke, at ungdommen bliver prioriteret, selvom mange 
EU-repræsentanter siger, at det er tilfældet. Når man ser på 
budgetposterne, står det klart, at det ikke sker. Det er andre 
sektorer, som f.eks. landbrug og sikkerhedssystemer, der 
prioriteres. Der er ikke nok opmærksomhed på det i Europa. 
Hvis vi reelt indså, hvor vigtigt det er at sikre, at alle unge har en 
mulighed, ville det ikke være noget problem at tidoble budgettet, 
fordi vi ved, at det i sidste vil betale sig. 

Tea Jarc,  
formand for ungdomsfagforeningen Mladi Plus i Slovenien

UNGE OG ÆLDRE: At holde trit med den digitale revolution
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13 Eurostat, "Archive: High-tech statistics", Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:High-tech_
statistics&oldid=220664 (tilgået juni 2018)

14 James Manyika m.fl., "Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation", McKinsey Global Institute, december 2017, https://www.
mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20
for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx (tilgået juni 2018)

TEKNOLOGI

Teknologiske fremskridt bringer udfordringer på alle områder i menneskers liv i dag. 

EU anerkender, at udvikling af nye teknologier, effektiv brug af dem og kommerciel anvendelse er nødvendigt for 
menneskeheden af hensyn til innovation og indtjening. Højteknologiske sektorer og foretagender anses for at være 
hovedfaktorerne for økonomisk vækst og tilbyder generelt velbetalte job.

Ifølge Eurostat var der i EU i 2014 næsten 46 000 virksomheder beskæftiget med højteknologisk produktion (lige fra 
rumfarts- og våbenindustri til telekommunikation og videnskabelige instrumenter mv.), men denne sektor stod for blot  
4 % af den samlede beskæftigelse på kontinentet i 2015. Til trods for at udgøre 17 % af værdien af den samlede eksport 
fra EU er højteknologiske produkter også noteret for et handelsunderskud, idet importen var ca. 22 mia. EUR større end 
eksporten alene i 2015. Investeringer i forskning og udvikling på det teknologiske felt er stigende, men Europa er fortsat lang 
fra at etablere sig som en af verdens førende på dette område.13

Til trods for tydelige teknologiske fremskridt og den åbenlyse nødvendighed af teknologi betragtes dette område fortsat med 
mistanke. En af de mest markante og alarmerende konsekvenser er, at robotteknologi og kunstig intelligens forudses at være 
områder, som vil vokse og i stigende grad gøre mennesker arbejdsløse; op til 800 mio. arbejdspladser forsvinder inden 2030 
ifølge en undersøgelse fra McKinsey Global Institute.14 Det er et emne, som debatteres, men optimisterne mener, at hvor 
gamle job forsvinder, bliver der skabt nye, og fremtidens unge vil sandsynligvis komme til at få job, som endnu ikke eksisterer. 

Uanset hvad fremtiden bringer, er det en udvikling, som ikke lader sig stoppe. Derfor er det bedre at være på forkant og 
finde en måde at håndtere teknologiske forandringer på. Der er stillet mange spørgsmål vedrørende teknologi. Hvilken 
lovgivning skal der være på områder som kunstig intelligens og robotteknologi, og hvilken kvalitet og hvilke etiske standarder 
skal der fastlægges for at sikre, at teknologien gør det nemmere for menneskeheden i stedet for at true den? Der er også 
betænkeligheder omkring sikkerhed og privatlivets fred. Alle disse spørgsmål opfordrer til en debat i det offentlige rum og 
ikke blot i videnskabelige udvalg og tekniske arbejdsgrupper.

 8. OPRETTELSE AF ET EUROPÆISK  
     AGENTUR FOR ROBOTTEKNOLOGI OG ET  
     GODKENDELSESSTEMPEL 

Francesca og Eduard

EU bør udarbejde, håndhæve og løbende opdatere regler for 
afprøvning, certificering, design og standardisering af (specifikke 
klasser af) produkter baseret på robotteknologi og kunstig intelligens. 
Dette kan formaliseres igennem ekspertudvalg, som beskæftiger 
sig med etiske, teknologiske, juridiske og økonomiske spørgsmål, 
og samforvaltende mekanismer. Desuden kan der sikres en ensartet 
standard ved hjælp af et europæisk godkendelsesstempel til 
robotteknologiske produkter.

En af de største udfordringer på det teknologiske område er at få 
udarbejdet en fælles strategi for robotteknologi i Europa. Lovgivning 
kan sætte grænser for innovation, men det er samtidig nødvendigt 
for at gøre teknologi acceptabelt for så mange mennesker som 
muligt. Derfor er det nødvendigt at skabe en lovgivningsramme, som 
fremmer innovation og sikrer, at det sker på basis af EU's kerneværdier.

Denne tilgang kan hjælpe os med at realisere alle mulighederne 
med robotteknologi og kunstig intelligens ved at lovgive teknologisk 
innovation ved hjælp af afgrænsede, specifikke, forhåndsvurderede 
og løbende overvågede regler, samtidig med at der fremmes etiske 
design for at opnå brugeraccept allerede i produktudviklingsfaserne. 

Desuden vil et godkendelsesstempel til robotteknologi gå hånd i 
hånd med den iterative lovgivningsproces for samfundsregulering 
af robotteknologi, da denne proces giver mulighed for at skabe 
retningslinjer, der kan tjene som en foreløbig målestok for anvendelse 
og udvikling af robotter. Certificeringen kan revideres fra tid til anden 
for at sikre, at der er standarder for maksimal beskyttelse.

 9. LOVGIVNING FOR MILITÆR  
     ANVENDELSE AF KUNSTIG  
     INTELLIGENS 

Neven 

EU bør sikre, at virksomheder, som er baseret i 
EU, og som handler med andre lande (uden for 
EU), skal overholde strenge regler for anvendelse 
af kunstig intelligens til krigsførelse.

Der har været talt meget om kunstig intelligens 
og selvlærende maskiner med de nye fordele, 
som det giver mulighed for på sundhedsområdet 
og med selvkørende biler. Men der er faktisk et 
andet område, hvor selvlærende maskiner spiller 
en vigtig rolle, nemlig inden for militærteknologi. 
Maskiner har allerede i dag beslutningsevner til at 
dræbe eller ej, og disse beslutninger er primært 
baseret på modeller for selvlærende maskiner. 

Mange af disse algoritmer er generelt 
uigennemskuelige, og der er ikke rigtig nogen, 
som er ansvarlig for beslutningen om liv eller død.

Det ville hjælpe med at begrænse anvendelsen 
af kunstig intelligens og selvlærende maskiner til 
fredelig brug. Ifølge Greg Allen, som er forsker 
ved den amerikanske tænketank Center for 
New American Security, kan kunstig intelligens 
få lige så stor betydning for militært udstyr som 
udviklingen af atomvåben.

EU kunne håndhæve et forbud mod kunstig 
intelligens til militært udstyr ved at lovgive om 
våbenproduktion i EU.
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INTERVIEW

Hvad er de største udfordringer i dag med 
hensyn til kunstig intelligens?

Når vi taler om robotter og kunstig intelligens, mener jeg, at der er 
tre nøgleord – og tilhørende spørgsmål. Det første er perception, 
dvs. hvordan robotter skal efterligne mennesker. Spørgsmålet her 
er, hvordan vi bygger dem, så de giver mennesker et bedre liv. 
Dernæst er der mangfoldighed. I dag kan teknologi overgå den 
menneskelige natur, f.eks. kan nogle teknologier "høre" farver, 
som vi ikke kan se. Spørgsmålet her er, hvordan vi fremmer 
teknologi, der hjælper mennesker, men stadig minder om den 
menneskelige natur. Det tredje nøgleord er beskyttelse, dvs. 
spørgsmålet om, hvordan der lovgives, så mennesker beskyttes.

Robotteknologi og automatisering skaber 
stadigt større bekymringer, især blandt unge, 
som er bekymret for, at deres job bliver "taget 
fra" dem. Er det en reel bekymring eller ej?

Der har altid fundet innovation sted. Der findes en bog, 
skrevet af Nicholas Carr (red. The Glass Cage), som forklarer de 
forandringer, teknologien har medført igennem tiden. Det, vi står 
overfor netop nu, kan få en afgørende betydning også på grund 
af globaliseringen. Men det er altså også noget, som altid er sket 
historisk. Det betyder ikke, at vi ikke skal forholde os til denne 
udfordring, men at vi skal se mulighederne i den. Der skabes 
andre job, og nogle af de job, der forsvinder, vil være job, der 
ikke er brug for, eller som er ineffektive. Innovation skaber måske 
økonomisk vækst til gavn for alle. Nogle job forandres og udvikler 
sig, hvor digitalisering spiller en rolle. Vi bør forsøge at se fordelene 
som hjælp til at hjælpe os med at tilpasse sammensætningen af 
job for dem, der gennemgår omstillingen. Det bliver normaliseret 
med tiden. Der kommer forandringer, og vi kan ikke undgå dem. 
Derfor må vi beslutte, hvordan vi vil tackle dem.

Francesca Episcopo,  
Forsker ved DIRPOLIS instituttet

 10. OPRETTELSE AF EN  
       EUROPÆISK  
       CROWDFUNDING-PLATFORM 

Olga

Jeg synes, at det giver god mening, hvis EU 
indførte crowdfunding i de eksisterende 
offentlige finansieringsinstitutioner og 
oprettede en officiel platform, hvor alle 
projektforslag kunne bedømmes og 
undersøges nøje af officielle eksperter, 
som arbejder for EU. Disse eksperter kunne 
være personer inden for cybersikkerhed og 
bekæmpelse af svindel.

Mange nystartede virksomheder baserer 
sig på offentlig finansiering, men også på 
crowdfunding-platforme. Desværre bliver 
disse platforme i nogle tilfælde misbrugt af 
svindlere. 

Det ville give europæiske borgere mulighed 
for direkte og sikkert at få finansieret de 
projekter, de er interesseret i, og desuden 
for nystartede virksomheder straks at finde 
kunder til deres produkter.

 11. INVESTERING I TEKNOLOGI  
       TIL KULTUR OG KULTURARV 

Adrià 

Jeg mener, at EU bør investere mere i teknologi 
til anvendelse på kultur- og kunstområder 
begyndende med offentlige museer for 
at inkludere flere brugere. Brugen af nye 
teknologier vil reelt ændre måden, hvorpå 
vi besøger, går på opdagelse i og lærer nye 
ting på traditionelle museer, så folk bliver 
begejstret for kultur. 

Webrobotter bruges allerede i dag på nogle 
museer, så besøgende, og især unge, kan 
guides rundt og lære om kunst og historie 
på en sjov måde. Med teknologiens hjælp 
kan dette videreudvikles. Jeg drømmer om en 
fremtid, hvor museer, kunstig intelligens og 
virtual reality gør det muligt for besøgende 
f.eks. at kommunikere direkte med historiske 
personer eller at hoppe ind i et maleri. 

Til at støtte investering i disse teknologier 
kunne en del af de traditionelle turistskatter, 
f.eks. fra hoteller, afsættes til finansiering af 
sådanne museer.

UNGE OG ÆLDRE: At holde trit med den digitale revolution
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15 E. Fosch-Villaronga, "Creation of a Care Robot Impact Assessment", International Journal of Humanities 
and Social Sciences Vol:9, No:6, 2015, https://waset.org/publications/10001664/creation-of-a-care-robot-
impact-assessment; (tilgået juni 2018)

D. Reisman m.fl., "Algorithmic Impact Assessments: a practical framework for public agency 
accountability", AI Now Institute, april 2018, https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (tilgået juni 
2018)

 12. INDFØRELSE AF EN EUROPÆISK  
       KONSEKVENSANALYSE AF  
       ROBOTTEKNOLOGI 

Eduard

Jeg foreslår at indføre en europæisk konsekvensanalyse af 
robotteknologi til at bistå med at identificere, analysere, afbøde og 
undgå de risici, som brugen af robotteknologi og kunstig intelligens 
vil indebære.

Der findes i dag ingen tværfaglige retningslinjer specifikt for 
robotteknologi til at identificere og vurdere de risici, som 
robotteknologi og kunstig intelligens indebærer for samfundet. 
En robot kan påvirke privatlivets fred, menneskelig værdighed, 
autonomi og sikkerhed – fysisk såvel som psykisk – hvilket rejser 
alvorlige etiske spørgsmål. 

En konsekvensanalyse vil være på linje med den risikobaserede 
tilgang i EU's konsekvensanalyser af databeskyttelse og overvågning, 
men skal søge at udvide anvendelsesområdet til mange andre 
typer af risici i betragtning af de seneste anvendelsesformer på 
robotområdet med plejerobotter ("Care Robot Impact Assessment", 
Fosch-Villaronga 2015) og inden for algoritmer (Algorithm Impact 
Assessment, AI Now Institute 2018).15

Det vil lette kravoverholdelsesprocessen for robotudviklere, fordi de 
får ansvaret for at identificere og vurdere de forskellige risici ved 
deres robot.

 13. ETABLERING AF  
       TVÆREUROPÆISKE MEDIER 

Olga 

Vi har desperat brug for tværeuropæiske 
medier, og jeg mener ikke medier, som 
fokuserer på politiske begivenheder, men 
som leverer nyheder, underholdning, film; 
medier med de samme programmer i 
alle medlemsstater. EU kommunikeres og 
promoveres ikke nok i mainstream-medierne, 
hvad enten det er TV eller videotjenester. 

I Europa, i hver eneste medlemsstat, forbruger 
vi amerikanske bestsellere, amerikanske 
blockbustere og TV-serier og gadgets. Jeg 
køber ikke argumentet om, at der er en 
sprog- eller kulturbarriere mellem forskellige 
medlemsstater: Sverige er lige så forskellig 
fra Italien som Texas fra Californien. Kultur og 
medier er fællesnævneren for en europæisk 
identitet.

Nogle europæiske TV-programmer, ofte 
krimier, som er populære i engelsktalende 
lande, viser, at seere gerne ser TV med 
undertekster, som f.eks. produktioner fra DR 
i Danmark. 

EU kunne arbejde på at skabe dialog mellem 
forskellige TV-selskaber om produktion af 
tværeuropæiske serier med undertekster 
og af interesse for mennesker overalt 
i Europa. Det kan være lige fra store 
produktioner til historiske programmer og 
drama. TV-programmer har allerede bragt 
skuespillere fra forskellige lande sammen. 
Et større samarbejde mellem europæiske 
produktionsselskaber og TV-kanaler kunne 
have spændende perspektiver.
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UDDANNELSE

I en verden, hvor arbejde bliver stadigt mere flydende, har mennesker flere job i løbet af 
karrieren, og langtidsansættelse er vanskeligt at opnå. Der er brug for nye kompetencer 
på tværs af brancher for at komme frem. Det nye nøgleord "livslang læring" er et 
udtryk for, at mennesker har brug for at lære nye kompetencer igennem hele livet, 
selv efter at de har færdiggjort deres uddannelse. Alligevel er uddannelsessystemerne 
ikke rustet til at forberede unge på arbejdslivet, og manglen på tekniske og digitale 
kompetencer erkendes bredt. 

Det ses af det store misforhold mellem de kvalifikationer, man opnår ved uddannelse, og de stillinger og kompetencer, 
som arbejdsmarkedet efterspørger. En del af problemet med den manglende overensstemmelse mellem udbudte og 
efterspurgte kompetencer er, at universitetsuddannede måske tager job, som de er overkvalificeret til. Lærlingeuddannelse 
og praktikpladser bliver stadig mere udbredt takket være ungdomsgarantien, men overgangen fra skolebænken til 
arbejdslivet går sjældent glat. Desuden underviser skoler eller højere læreanstalter stort set ikke i bløde kvalifikationer, 
som f.eks. teamsamarbejde, kreativitet og problemløsning eller praktiske kompetencer, som f.eks. internet- og 
mediefærdigheder. 

Som nævnt tidligere hjælper erhvervsrettet uddannelse unge med at tage ansvar tidligt i forløbet, det gør dem 
mere beskæftigelsesegnede og udruster dem med kompetencer, der er på forkant med tiden. Det ser ud til, at 
lærlingeuddannelser og andre ordninger, som udruster studerende med mere praktisk viden, knowhow, kvalifikationer 
og/eller kompetencer til et bestemt erhverv, øger sandsynligheden for, at nyuddannede kan finde et job. 

 14. IVÆRKSÆTTERORDNINGER OG BLØDE  
       KVALIFIKATIONER 

Christian og Idé hørt på workshop 

Min idé til et bedre uddannelsessystem går ud på at indføre 
iværksætterordninger på skolerne, få unge ansat i virksomheder, 
f.eks. nystartede firmaer, og inddrage aktiviteter i undervisningen – 
inspireret af eksempler som Transatlantic Leadership-programmet.16 

Undervisningsinstitutionerne underviser ikke de studerende i bløde 
kvalifikationer. Når unge træder ind på arbejdsmarkedet, føler de, 
at deres uddannelse ikke har forberedt dem rigtigt til forskellige 
udfordringer.

EU kunne oprette en platform til projekter med bløde kvalifikationer, 
hvor forskellige organisationer kan sammensætte forskellige 
aktiviteter på tværs af EU relateret til emner, som f.eks. politik, 
aktivisme eller rejser, så unge sættes i stand til at lære nye ting, 
opnå nye kompetencer og udvikle projekter sammen.

 15. BRUG AF ERASMUS  
       SOM HJÆLP TIL AT TACKLE  
       AFFOLKNING 

Idé hørt på workshop  

Såfremt det anerkendes, at udlandserfaring 
er yderst nyttigt i forhold til livskompetencer, 
går idéen ud på, at denne type af erfaring bør 
gøres mere tilgængelig for unge. Desuden kan 
unge opfordres til at bo, arbejde og studere 
i områder, hvor affolkning er et problem. Et 
udlandsophold kunne være på tre måneder, 
og studerende kunne bo hos værtsfamilier og 
studere eller være i praktik. Det vil fremme 
læring om andre kulturer og sprog og også 
skabe større fordomsfrihed. Efter en afsluttet 
universitetsuddannelse er mange studerende 
usikre på, om de skal fortsætte med at studere 
eller tage et arbejde. En erfaring som denne 
kunne hjælpe dem med at få et bedre overblik. 

Erasmusprogrammet bliver stadigt mere 
populært blandt unge, men der er fortsat 
mange, som aldrig er taget til et andet land 
for at studere eller arbejde i længere tid end 
en ferie.

Det kunne medvirke til at løse et 
mobilitetsproblem. Ifølge EU-data er halvdelen 
af unge i Europa, som ikke finder et job i deres 
eget land, parat til at flytte til et andet land for 
at finde et.17 Ved at tilbyde incitamenter til at 
flytte til et andet land i mindst tre måneder 
kunne unge få udlandserfaring og udfylde 
huller på arbejdsmarkedet. Med hensyn til 
det økonomiske aspekt bør EU's institutioner 
sørge for den nødvendige finansiering af disse 
mobilitetsprogrammer.

16 Youth Proaktiv, "Transatlantic Leadership Program" http://youthproaktiv.org/programs/eu-us-leadership-
program/ (tilgået juli 2018)

17 Europa-Kommissionen, "Half of young Europeans ready to work abroad", http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1026&furtherNews=yes (tilgået juni 2018)

UNGE OG ÆLDRE: At holde trit med den digitale revolution
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 16. UNDERVISNING I LIVSKOMPETENCER 

Idé hørt på workshop

En bedre måde at forberede unge til livet på er ved at hjælpe dem 
med at opnå grundlæggende kompetencer, de har brug til at 
klare sig i hverdagen og blive bedre borgere, som er integrerede 
og involverede i samfundet, vil være at indføre undervisning i 
livskompetencer. Mange unge tænker ikke over livskompetencer, 
som f.eks. at udfylde selvangivelsen, sortere affald eller lave 
basismåltider. Ved at indføre et sådant fag i undervisningen kan 
unge lære dette vigtige aspekt af livet fra tidligt af. 

Et system, der fungerer på denne måde og ville kunne fungere 
fint overalt i EU, er blevet indført i undervisningen i Finland, hvor 
eleverne undervises i "Kotitalous" (hjemkundskab) og "Käsityö" 
(manuelle fag). Eleverne lærer madlavning, rengøring, ansvarlig 
omgang med penge, tøjvask, affaldssortering og at spare på vand 
og energi. Men de lærer også mindre håndarbejde og håndværk 
såsom at strikke, lappe tøj, bygge en kælk eller et fuglehus. 

Nok så vigtigt lærer de digitale kompetencer, som f.eks. at 
identificere fake news og risiciene ved netmobning, men også mere 
praktiske kompetencer, som f.eks. at installere antivirusprogrammer 
og at bruge en printer. 

 18. INDFØRELSE AF "UDFORDRINGSTIMER"  
       FOR AT GØRE ELEVER MERE KREATIVE  

Aleksandra

Bedømmelseskriterier bør revideres på alle uddannelsesniveauer 
og inddrage kreativitet og innovation. Det traditionelle system 
til bedømmelse af viden er ikke egnet til at bedømme moderne 
indhold. For eksempel kunne systemet til bedømmelse af projekter 
og individuelle opgaver inddeles i forskellige kategorier, hvor 
hver kategori har sine egne bedømmelses- og karakterkriterier, 
tilsvarende bedømmelseskriterier på højere læreanstalter. På 
denne måde kan det tydeligt ses, hvilket område en elev mangler 
kompetencer på, så han eller hun ved, hvad der skal fokuseres på at 
forbedre, og læreren kan bedre præcisere, hvor der skal fokuseres. 

Et af de største behov og en nødvendighed på nutidens 
konkurrenceprægede arbejdsmarked er kreativitet. En anden måde, 
hvorpå man kan skelne og hjælpe elever, som er mere kreative, er 
ved at tilbyde dem muligheden for en fair bedømmelse. 

Det kan opnås ved at arbejde på at nedbryde barrierer og fremme 
ansvarlighed ved at inddrage nye fag, som f.eks. "udfordring", som 
man har i nogle skoler i Berlin. Eleverne bruger en time hver uge på 
f.eks. at spille skak med en ældre eller at starte et lokalt projekt for 
unge. Det styrker både ens person og sociale integration.

 17. MOTIVERING TIL  
       NYSGERRIGHED, PERSONLIG  
       UDVIKLING OG  
       ANSVARLIGHED 

Laura og Jakob 

Studerende bør motiveres til at arbejde med 
deres svage sider og have lov til at vælge, 
hvilke aktiviteter de vil fokusere på. Vi mener, 
at denne form for projektorienteret system, 
hvor unge kan udvikle deres egne idéer og 
stærke sider i stedet for at få hamret viden 
ind, kan give meget bedre resultater. Det vil 
motivere til nysgerrighed og kreativitet. At 
arbejde på projekter indebærer at indøve nye 
kompetencer og lære i processen, hvor det at 
fejle også bliver en del af læringen.

I et demokrati vil vi have, at unge skal være 
frie, ligestillede og leve i samhørighed, men 
faktisk er skolesystemet slet ikke demokratisk, 
idet klasser med forskellige elever, der 
har forskellige stærke sider og interesser, 
undervises i det samme af deres lærer. I 
betragtning af den enkeltes individualitet 
bør den enkelte elev kunne udvikle sine 
egne kompetencer og interesser. Med denne 
tilgang kan vi få størst udbytte af alle elever.

PISA-undersøgelserne anser et tilsvarende 
system i Finland for at være verdens bedste 
skolesystem. For elever op til 13-års alderen 
er der ingen normale timer, hvorimod elever 
og lærere arbejder sammen. "Leg" i skolen 
er meget vigtigt, og lærernes mål er at 
motivere eleverne. For eksempel er der ingen 
klasselokaler, men eleverne arbejder i grupper 
for at udvikle deres evne til at analysere og 
udvikle kompetencer til problemløsning 
eller andre evner. Det tilskynder til inklusion 
og udvikling af sociale kompetencer. Finske 
elever kan desuden vælge et emne, som de 
er interesseret i, og arbejde på det ved at 
sætte sig i kontakt med eksterne ressourcer, 
f.eks. eksperter eller museer. Denne 
"fænomenbaserede undervisning" har vist sig 
at udruste elever med de rette kompetencer til 
det 21. århundrede, og det bør vi gennemføre 
i hele Europa.
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 19. PROJEKTSAMARBEJDE  
       MELLEM SKOLER 

Gaétan

Man kunne oprette stillinger til 
netværksformidlere i skoler for at få 
forskellige grupper af elever til at arbejde med 
et bestemt emne (f.eks. europæiske værdier, 
bæredygtig udvikling, uddannelse mv.) via en 
række møder. Det kunne f.eks. være ved at 
tage en gruppe elever, som ønsker at udvikle 
et projekt om bæredygtig udvikling på deres 
skole. 

Med støtte fra en lærer kan de undersøge, om 
der i EU er andre institutioner, som arbejder 
med det samme emne. I denne fase kunne 
de vælge at bruge formidlernetværket til at 
komme i kontakt med skolenetværket. På 
den måde vil denne skole kunne opbygge 
relationer med andre skoler, som de kan 
interagere og arbejde sammen. 

Netværket kunne i samarbejde arrangere 
en europæisk konference om bæredygtig 
udvikling, hvor gymnasieelever, lige som ved 
Det Europæiske Ungdomsarrangement, kunne 
udveksle projekter og foreslå løsninger og 
idéer. Disse netværk ville have mange fordele: 
Udveksling af information og kompetencer, 
fremme af udveksling om et bestemt 
emne mellem skoler i Europa, udvikling af 
samarbejdsrelationer, at give unge mulighed 
for at fordybe sig i et europæisk emne, at 
skabe en tilhørsfølelse til EU, et indhente nye 
idéer og øge unges engagement.

I Frankrig har landbrugs- og fødevareministeriet 
f.eks. netværk af forskellige arter for unge 
under landbrugsuddannelse. Disse netværk 
gør det muligt at følge med i unges ønsker 
og forslag fra ministeriet og oprette projekter i 
fællesskab. Det er en god metode, som kunne 
eksporteres til alle lande i EU.

UNGE OG ÆLDRE: At holde trit med den digitale revolution

INTERVIEW

Når vi taler om unges trivsel, er der en tendens 
til kun at tænke på det økonomiske aspekt, 
så mental trivsel og sundhed skubbes i 
baggrunden. Mange unge i dag kan gå hen og 
føle sig "fanget".

Vi har en "boomerang-generation", som bor hos deres forældre, 
flytter hjemmefra kortvarigt og arbejder under meget usikre 
vilkår og med ingen jobsikkerhed, så de ikke har mulighed for 
at blive helt uafhængige og i nogle tilfælde er nødt til at flytte 
hjem til forældrene igen. Offentlige og sociale forvaltninger 
er endnu ikke blevet helt bevidste om de særlige behov, som 
unge har. Årsagerne til, at mange unge ikke henvender sig på 
socialforvaltningen, er, at det er forbundet med stigmatisering. 
De unge har enten ikke selvtillid nok, eller de ved ganske ikke, at 
den mulighed findes. Det er vigtigt at forbedre arbejdsvilkårene 
for nystartede på arbejdsmarkedet og at sørge for bedre støtte til 
mental sundhed, så unge kan føle, at de har muligheder, og blive 
produktive samfundsmedlemmer. 

Der er desuden et tværgenerationelt problem, 
som komplicerer sagen.

Mange af deltagerne her ved Det Europæiske Ungdoms-
arrangement nævnte, at de føler, at ældre mennesker generelt 
ikke tager unges problemer specielt alvorligt. De hører folk sige 
f.eks. "Det er bare, fordi du er ung; det vokser du fra. Da jeg 
var ung, var det meget sværere, og jeg overlevede". Jeg mener, 
at det er en ny tid, og at den bliver langt mere uforudsigelig. 
Da vores forældre voksede op, blev de færdige med skolen, fik 
et arbejde, som var fast og stabilt, fik råd til at købe hus osv. 
osv. I dag er denne enkle livsstruktur forsvundet. Tingene er langt 
mere flydende i dag. Derfor skaber det selvfølgelig bekymring og 
ængstelse, når unge har brug for hjælp til at komme i gang med 
arbejdslivet. Men jeg mener ikke, at det 
bedste råd, som ældre mennesker kan give de unge, er, at de 
"bare skal se at blive voksne".

Anna Ludwinek,  
forskningschef i Social Policies-afdelingen hos Eurofound
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 20. REDSKABER MOD DIGITAL  
       EKSKLUSION OG TIL MENTAL  
       SUNDHED 

Larissa  

Jeg mener, at EU kan gøre noget ved adgangen 
til digitale redskaber og ressourcer og sørge 
for, at landene investerer nok i at give lige 
adgang til teknologier i undervisningslokaler. 
Det vil sige på alle skoler, ikke kun store skoler 
i store byer, men også på erhvervsskoler og 
skoler i landdistrikter. 

Et stort tema på skoler i dag handler om 
digital eksklusion. Vi tager for givet, at alle 
har adgang til digitale platforme, men i 
virkeligheden er det ikke alle, der har råd til 
den samme form for teknologi. Det, som vi (i 
OBESSU (den europæiske paraplyorganisation 
for elever)) har krævet, er at løse dette 
problem ved at udlevere bærbare computere 
og tablets på skoler, så alle får den samme 
adgang til teknologi.

Når det handler om social eksklusion 
mere generelt, gælder det om at 
fremme bevidstgørelse, støtte civile 
samfundsorganisationer i at tage ud på 
skoler og at afholde workshops. Adgang til 
finansiering af disse initiativer er noget, som 
EU kan tilvejebringe og er i gang med. Men 
jeg mener, at det bør ske på mere lokale 
plan, så skoler kan arbejde tættere sammen 
med civilsamfundet omkring disse vanskelige 
emner.
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KOMMENTAR FRA UNGDOMSFORUMMET  
 UNGE OG ÆLDRE

Den digitale revolution giver anledning til mange spørgsmål, indebærer mange udfordringer og skaber 
muligheder. Hvordan kommer Europa videre ved at bruge det bedste derfra, uden at det skader vores 
levestandard? For at starte på den proces må Europa sætte mennesker, deres rettigheder og deres samfund 
i centrum for udviklingen mod en mere digitaliseret verden. Det Europæiske Ungdomsforum stræber imod 
en digital revolution, som vil være til gavn for alle generationer.

I de senere årtier har vi oplevet teknologiske fremskridt, som 
har forandret den måde, vi lever og indretter vores liv på. Lige 
fra udbredelsen af internettet og sociale medier til den hastige 
udvikling inden for automatisering, robotteknologi og kunstig 
intelligens på flere samfundsområder er denne udvikling sket med 
så stor hastighed, at det har været vanskeligt at vurdere virkningerne 
af den undervejs. Den unge generation i dag er nok den, der er 
blevet mest påvirket. De er vokset op i en tid med banebrydende 
innovationer og store teknologiske fremskridt. Derfor er de både de 
første deltagere i eksperimentet, der oplever at få deres liv beriget 
af disse nye teknologier, og dem, der lider mest under vores mangel 
på viden om og forståelse af de langsigtede negative virkninger på 
vores liv, demokratier, miljøet, job, arbejdstagerrettigheder og vores 
sundhed. De oplever samtidig disse teknologiske forandringer 
i en tid med velkendte socialpolitiske og økonomiske problemer, 
som f.eks. høj arbejdsløshed, større risiko for fattigdom og social 
eksklusion, højere ulighed og andre udfordringer i forhold til at 
udøve deres rettigheder. 

Der er talrige eksempler på, hvordan den digitale revolution 
allerede har påvirket vores liv. Den har givet os nye måder at 
være sammen på, og den har totalt forandret den måde, hvorpå 
vi holder os orienteret, og hvordan vi bruger medierne. Det er 
resulteret i nye varianter af forsamlingshuset og i nye former for 
politisk aktivisme. Det er resulteret i en knopskydning af medier 
og nye kilder, nye former for formidling, som er mere tilgængelige 
for alle, og i tilblivelsen af borgerjournalisten. Ulempen ved alt 
dette er en markant stigning i misinformation på nettet, bl.a. 
fake news, og hadepropaganda spredes lettere. Derfor, kan 
man hævde, bliver det også nemmere at manipulere og skabe 
kaos ved politiske valg og andre demokratiske processer udefra. 
Økonomien, job og arbejdsmarkedet er også blevet påvirket. I 
det globale kapløb om at være konkurrencedygtig og holde sig 
på forkant er investeringer i nye teknologier og innovation blevet 
en hovedfaktor for økonomisk vækst og produktivitet. Det er ført 
til gennembrud for teknologigiganter som bl.a. Google, Facebook, 
Microsoft, Amazon m.fl., til knopskydningen af nystartede 
teknologivirksomheder og derved en massiv skabelse af nye job i de 
højteknologiske og teknologiproducerende sektorer. Desværre har 
en af konsekvenserne været den sideløbende, hastige udbredelse 
af den såkaldte "gig economy", hvor flere og flere unge får job 
gennem appbaserede tjenester, som f.eks. Uber og Deliveroo, og 
derved bevæger sig væk fra sikker langtidsbeskæftigelse mod 

usikre job uden grundlæggende rettigheder 
eller social sikring eller ferie. Desuden 
anvendes big data og relaterede systemer 
baseret på kunstig intelligens mere og mere 
på alle samfundsområder. De kan vejlede, og 
nogle gange endda erstatte mennesker, til at 
træffe beslutninger og identificere løsninger 
på problemer. Selvlærende maskiner, kunstig 
intelligens, algoritmer og big data kan berige 
vores liv på mange måder. De kan sikre, at der 
tildeles ressourcer på en langt mere målrettet 
og omkostnings- og tidsbesparende måde og/
eller identificere problemer og løsninger meget 
hurtigere, end mennesker nogensinde har 
været i stand til. På f.eks. sundhedsområdet 
kan individuel diagnosticering og medicin 
identificeret ved hjælp af kunstig intelligens 
resultere i bedre og mere hensigtsmæssig 
behandling. Den virkning, som dette vil få på 
vores samfund og liv, vil blive mangedoblet 
med udviklingen og ankomsten af Internet 
of Things, og i takt med at datadeling og 
teknologi bliver en integreret del af hverdagen 
i biler, husholdningsapparater og andet fysisk 
udstyr med datagenererende teknologi.

Nogle siger, at vi står på randen til den 4. 
industrielle revolution, da denne udvikling 
sker med en hidtil uset hastighed og 
vender op og ned på stort set alle brancher 
og samfundsområder, hvilket fører til 
transformationen af hele systemer til 
produktion, styring og overholdelse af 
myndighedskrav. Andre advarer om det 
mulige kollaps af vestlige demokratier og 
de velfærdssystemer, vi kender. Det, som 
de seneste politiske begivenheder på den 
globale scene har vist os, er, at der opstår 
nye samfundsproblemer, bl.a. i relation 
til beskyttelse af personoplysninger, fordi 
udnyttelsen af personoplysninger bliver en 
forretningsmodel, men også et redskab til at 
skabe politisk kaos. Som den seneste skandale 
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med oplysninger fra Facebook og Cambridge Analytica har vist 
os, er denne udvikling nødt til at ske sideløbende med en bredere 
debat om principper og etik og om, hvordan vi sikrer, at disse 
teknologier ikke ender med at udgøre en risiko for menneskers 
fremtid, i stedet for at gøre den gavn, som hensigten har været. 
Lovgivning og regulering vil nogle hævde måske skaber barrierer 
for innovation. Men det er nødvendigt for at sikre, at teknologien 
er til gavn og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. I 
EU er det nødvendigt, at vi skaber juridiske rammer, som fremmer 
innovation, så vi opretholder konkurrenceevnen i forhold til 
Kina og USA. Men det er samtidig nødvendigt at sikre, at denne 
innovation sker baseret på vores europæiske kerneværdier. EU 
fører allerede an med datalovgivning igennem vedtagelsen af 
persondataforordningen (databeskyttelsesforordningen), som er 
en lovgivningsramme, der fastsætter retningslinjer for indsamling 
og behandling af personoplysninger. Der kræves dog meget 
mere for at sikre, at især unge støttes og rustes bedre til de 
forandringer, der kommer. De unge ved YO!Fest og 2018-udgaven 
af Det Europæiske Ungdomsarrangement i Strasbourg foreslog 
en række idéer, som europæiske beslutningstagere gør bedst i at 
overveje, bl.a. "EU bør udarbejde, håndhæve og løbende opdatere 
regler for afprøvning, certificering, design og standardisering af 
produkter baseret på robotteknologi og kunstig intelligens. Dette 
kan formaliseres igennem ekspertudvalg, som beskæftiger sig 
med etiske, teknologiske, juridiske og økonomiske spørgsmål, og 
samforvaltende mekanismer." Et andet forslag gik ud på at stille 
støtte og finansiering til rådighed til et økosystem for livslang 
læring, hvor en ekspertgruppe overvåger og kortlægger, hvilke 
kompetencer der bliver brug for fremover på lands-, branche- og 
områdeplan.

I Det Europæiske Ungdomsforum er vi fortalere 
for EU-regler, der først og fremmest følger en 
tilgang baseret på rettigheder. Det vil betyde, 
at politiske løsninger skal baseres normativt på 
internationale menneskerettighedsstandarder, 
hvor der først og fremmest tages højde for, 
hvilken virkning teknologisk innovation 
har for unges adgang til at udøve deres ret 
til anstændigt arbejde, til sundhed, til ikke 
at blive diskrimineret eller til at deltage i 
beslutningstagning. Mange af problemerne 
ovenfor skyldes en for høj koncentration 
af velstand og ressourcer i hænderne på få 
teknologigiganter/konglomerater. EU bør føre 
an i debatten og finde lovgivningsløsninger 
i den nye virkelighed; løsninger, der fører 
til at mindske de magtubalancer, som den 
skaber. Endelig skal vores uddannelsessystem 
genovervejes, da den nye virkelighed kræver 
mere kritisk tænkning og digitale færdigheder, 
så især unge har mulighed for at påvirke 
og forme politisk beslutningstagning på 
digitalområdet. Mark Zuckerberg er for nylig 
citeret for at have sagt, at "beskyttelsen af 
vores samfund er vigtigere end maksimering 
af vores indtjening". Det kunne faktisk være 
et passende motto for EU i bestræbelsen på 
at vise vejen ved regulering af den digitale 
revolution.
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2. RIGE OG FATTIGE:  
 Krav om en rimelig fordeling
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Inden vi kan gå i gang med at fjerne ulighed, skal vi først være enige 
om, at der findes ulighed. Formålet med temaet "rige og fattige" er at 
finde fælles løsninger på stigende ulighed i Europa. Men ulighed er et 
kompliceret fænomen, som tager mange former og er vanskeligt at 
identificere, for ikke at tale om at blive enige om. Ulighed findes på 
mikro- og makroniveau, og derfor skal løsningerne findes på begge 
planer. Som individ er det svært at erkende, at det, som vi mennesker 
har i livet, i ligeså høj grad skyldes privilegier, som det skyldes egen 
indsats. Men vi bør arbejde for at gøre tingene mere retfærdige.

Som en magtfuld overnational alliance i en globaliseret tid berører EU 
livet for millioner af borgere i lande uden for EU. Derfor rækker vores 
ansvar og løsninger til at mindske ulighed ud over vores egne grænser. 

Selvom ulighed måske har sine rødder i velstand, optræder og 
genoptræder den i hverdagen på måder, som rækker langt ud over 
den enkeltes bankindestående. Indkomstgabet i Europa er et reelt 
emne; ulighed er et langt mere komplekst emne og hænger sammen 
med kønsorientering, køn, uddannelse, kløften mellem by og land, 
borgerskab, globalisering, fysiske evner, hudfarve, teknologi og, 
selvfølgelig, magt.

Europa skiller sig ud med sine socialpolitikker, men de stadigt mere 
synlige resultater af ulighed har foranlediget debatter om nye måder 
at omfordele indkomsten for de mere velstående i samfundet på. 

Disse spørgsmål nævnes ofte i forbindelse med den forventede 
omstrukturering af arbejdsmarkedet og generel udbredelse af 
teknologi baseret på kunstig intelligens. Der fremkom mange idéer 
under overskriften Rige og fattige, men det, der fyldte mest, var 
borgerløn; en basisindkomst, der gives ubetinget til alle borgere 
uanset deres arbejdssituation. Det er en socialpolitik, som har skabt 
megen debat, men unge ser det som en mulig løsning på mange 
politiske problemer og er klar til at påtage sig risiciene.

Ulighed er et komplekst begreb, som vi må erkende for at kunne 
identificere årsagerne til det og tilvejebringe løsninger. Hvis vi går 
seriøst ind for at fjerne ulighed, skal alle bestræbelser inkludere dem, 
der rammes af konsekvenserne. Det Europæiske Ungdomsarrangement 
fungerer som en sådan platform, men det blev gentagne gange nævnt 
af deltagere, at det var dyrt at deltage ved arrangementet, plus at 
det krævede uddannelse på et højt minimumniveau at deltage i 
debatterne. Det er en potentiel barriere for netop de mennesker, hvis 
værdifulde indblik i ulighed vi har brug for at høre. 

Ulighed afføder skamfølelse, fordi nogle samfundsmedlemmer får 
at vide, at de fortjener mindre. Hvis vi, som en demokratisk union, 
gør en forpligtende indsats for at fjerne de uligheder, som skaber 
skamfølelse blandt vores borgere, og hvis vi vil kunne se tilbage på 
dette tidspunkt i historien med stolthed over vores indsats, skal vi 
være parate til at samarbejde og træffe de svære beslutninger. Ægte 
lighed er inkluderende.
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UNGE OG ÆLDRE – DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Beskæftigelsesmuligheder/
arbejdsløshed Uddannelsesmuligheder

Livskvalitet Deltagelse i politik Digitalisering Mediefrihed/-udfordringer Bolig Automatisering

TOTAL EU28
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SIKKER OG FARLIG - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Racisme/
hadforbrydelser

Menneskerettigheder Terrorisme Korruption Cybersikkerhed 
(cyberangreb/
-kriminalitet)

Kriminalitet Grænsekontrol

TOTAL EU28
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HVER FOR SIG OG SAMMEN - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Indvandring Ytringsfrihed Borgerskab/
venlighed 

(f.eks. frivilligt arbejde, 
kampagner)

Fake news Euroskepsis Budget/
økonomi

E-Deltagelse

TOTAL EU28
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LOKAL OG GLOBAL - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Klimaforandringer Global 
fattigdom

Havene/
affaldshåndtering

Global 
befolkningsvækst

Bæredygtige 
byer

Bæredygtigt 
liv i lokale 

miljøer

Dyrs 
uddøen

Biodiversitet Udforskning 
af rummet

Landbruget

TOTAL EU28
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RIGE OG FATTIGE – DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UNGE EUROPÆERE

ALLE I ALT

Ulighed Lykke En løn,
man kan leve af

innovation 
(nystartede 

virksomheder mv.)

Ulønnet 
arbejdserfaring

Fair handel Globaliseret
handel

By/Land

EU28 I ALT
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ULIGHED: FORDELING ER LIG MED OMSORG 

I de kapitalistiske samfund, vi har opbygget, er penge lig med magt. Når penge og magt 
i for høj grad er samlet på bestemte grupper, skaber det et system, som ikke tjener 
flertallets interesser. Mens EU-medlemsstater etablerer nationale velfærdssystemer 
med det formål at mindske virkningerne af denne ubalance, er konsekvenserne af 
tidligere magtstrukturer resulteret i en systemisk ulighed, der fortsætter med genskabe 
sig selv. 

Det viser, at mennesker ikke har frihed til at skabe deres eget liv efter fortjeneste, men at de er født ind i et system, som 
er uden for deres kontrol, og som på forhånd har valgt vinderne og taberne, hvor der gives magt til førstnævnte på 
bekostning af sidstnævnte. Den stigende ulighed mellem dem, der har, og dem, der ikke har, vidner herom, og det viser, 
at det nuværende velfærdssystem ikke gør nok for at lukke hullet. 

Lighed bør ikke handle om, hvem der arbejder hårdest, eller hvem der fortjener mest. Lighed handler om at give alle den 
samme mulighed for at lykkes i livet. Alle fortjener at få det samme udgangspunkt i livet, men indtil vi finder måder at 
fordele ressourcerne mere ligeligt på, vil kløften mellem rig og fattig fortsætte med at vokse. 

 21. INDFØRELSE AF BORGERLØN TIL  
       BEKÆMPELSE AF ULIGHED 

Joe 

Borgerløn (eller "basisindkomst") er en ubetinget indkomst 
uafhængigt af ens beskæftigelse, som udbetales af staten til alle 
dens borgere uanset deres indtjening. Det blev nævnt hyppigt ved 
dette års Det Europæiske Ungdomsarrangement som en løsning 
på samfundsproblemer, der har rødder i ulighed. Det ses mere 
og mere som en løsning, fordi unge oplever usikre livsvilkår på 
grund af stigende leveomkostninger, faldende lønninger og større 
barrierer for beskæftigelse.

Tilhængere af borgerløn, bl.a. Aurelie Hampel fra netværket 
Unconditional Basic Income Europe, hævder, at borgerløn stort set 
vil fjerne fattigdom, fordi borgerne er bedst placeret til selv at se 
deres egne behov, og borgerløn vil give dem selvbestemmelsen til 
at indfri dem. I takt med at mange job anses for at være truet 
på grund af automatisering, vil borgerløn kunne udgøre en ny 
grundpille til social sikring, som vil gøre det muligt for borgerne 
at klare sig igennem tider med et skiftende arbejdsmarked. Ifølge 
Aurelie Hampel skal vi holde op med at opfatte borgerløn som 
"gratis penge". 

Økonomen Harro Boven afviser kritikken af, at der ikke er råd til 
borgerløn, og han mener, at ved at fjerne bureaukratiomkostninger, 
vil størstedelen af borgerløn kunne komme fra en omfordeling af 
de nuværende velfærdsydelser, og det tilbageværende underskud 
vil kunne finansieres igennem en beskeden formueskat. 

Borgerløn vil lette nogle af de økonomiske byrder, som videregående 
uddannelser afstedkommer, og som i dag udgør en barriere for 
familier med lav indkomst og afholder unge fra at følge deres 
drøm. Vi har brug for at høre, at vi har økonomisk sikkerhed. Vi har 
brug for at høre, at vi kan turde drømme.

 22. FREMME AF LIVSLANG  
       LÆRING 

Matthaeus  

Jeg kunne godt tænke mig, at multinationale 
selskabers stigende indtjening opnået ved 
hjælp af effektivitet blev omfordelt til deres 
ansatte via ordninger for livslang læring.

Automatiseringen er skredet frem med en 
hidtil uset hastighed i de senere år takket 
være fremskridt inden for kunstig intelligens, 
og eksperter vurderer, at arbejdsmarkedet 
vil opleve en drastisk omstrukturering, hvor 
mennesker ikke længere vil være uundværlig 
arbejdskraft. Den øgede effektivitet vil 
spare arbejdsgiverne mange penge, men vil 
kunne gøre mange mennesker arbejdsløse 
og samtidig skabe nye job, som nutidens 
arbejdsstyrke ikke har de nødvendig 
kompetencer til at bestride. 

Det vil både være til gavn for virksomheden og 
udruste medarbejderne med de nødvendige 
kompetencer, så de kan navigere og fremstå 
attraktive på et skiftende arbejdsmarked. 
Det skulle udmøntes i form af en juridisk 
forpligtelse, men fordi det måske vil blive alt 
for dyrt for mindre virksomheder, skal det 
kun være et krav for store multinationale 
selskaber. Det vil føre til etableringen af en 
erhvervskultur, hvor ordninger for livslang 
læring indgår som et uundværligt aspekt i 
forhold til at tiltrække arbejdskraft.
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 25. ADGANG TIL SUNDHEDSBEHANDLING FOR  
       TRANSKØNNEDE 

Frederieke 

Jeg kunne godt tænke mig at se transkønnede blive modtaget 
i EU med åbne arme. Det skulle også gælde medicinsk 
behandling, som er specielt beregnet til transkønnedes behov. 
Transkønnedes behandling og kønsidentitet skulle ved lov indgå 
som en del af sundhedssystemet via specialuddannelse af læger og 
depatologisering af transkønnedes identitet. I dag får transkønnede 
ikke den samme behandling og har ikke de samme rettigheder 
overalt i EU, hvilket er et problem, der bør tackles på EU-plan.

Transgender Europe mener, at på grund af fordomme og 
marginalisering af transkønnede i vores samfund lider de af dårligere 
mental og fysisk sundhed, bl.a. en højere risiko for HIV-infektion og 
selvmord. Denne ulighed forværres af, at transkønnede har svært 
ved at få adgang til den rette sundhedsbehandling på grund af 
deres stigmatisering i sundhedssektoren, hvilket kommer til udtryk 
i adfærd, som f.eks. at omtale transkønnede ved det navn og køn, 
som de har fået fra fødslen. Det nedbryder tilliden mellem læger 
og patienten. 

Transkønnede i Europa har desuden svært ved at få den nødvendige 
hormonbehandling og kønskorrigerende operation på grund af 
økonomiske barrierer og stigmatisering, selvom Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at disse behandlinger 
udgør "nødvendig behandling", og har pålagt medlemsstaterne 
at klassificere dem som sådan i sygesikringsordninger. Ifølge en 
undersøgelse fra 2008 foretaget af Transgender Europe blev 
en tredjedel af respondenterne afvist behandling, fordi lægen 
personligt nægtede at udføre kønskorrigeringen, mens halvdelen 
af respondenterne, som i EU fik denne operation, selv måtte 
betale.18 19

 23. BASISINDKOMST, MEN IKKE TIL ALLE 

Anoosh 

Vi er nødt til at lave om på det nuværende sociale velfærdssystem, 
som i sin overordnede struktur stammer fra det 20. århundrede.  

Idéen om en basisindkomst for at mindske systemiske uligheder i 
samfundet vil godt kunne fungere, men det giver ikke mening at 
betale en velhavende bankdirektør det samme som en underbetalt 
sygeplejerske. 

Ved at indføre en betinget basisindkomst som et supplement 
til lavere lønninger bliver ansvaret for en rimelig løn flyttet fra 
private virksomheder til staten, og det vil mindske afhængigheden 
af en lav løn, hvis virksomheden ikke har råd til at betale mere. 
Det vil desuden sikre, at begrænsede statsmidler anvendes i 
overensstemmelse med målsætningerne for velfærdsstaten. 

 24. ENS SKATTE- OG  
       ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER   
       I EU 

Anoosh og Quentin 

Vi foreslår en standardisering af EU's 
skatte- og arbejdslove rettet mod at fremme 
lighed blandt alle borgere og imellem alle 
medlemsstater.

Selvom der stræbes efter fælles mål, er der 
fortsat store uligheder inden for EU's grænser. 
Det betyder, at EU-borgere oplever en stadigt 
større forskel i deres levestandard, alt efter 
hvilken medlemsstat de bor i. 

Vi mener, at alle fortjener de samme muligheder 
i livet, men de nationale staters divergerende 
skatte- og arbejdstagerrettigheder hæmmer 
dette. Det vil give mulighed for at indføre 
en mindsteløn, der vil give borgerne øget 
købekraft via ikke-privatiserede tiltag. 

Ved at udarbejde en fælles skatte- og 
arbejdspolitik i EU drejer det sig i det væsentlige 
om derefter at kunne indføre en mindsteløn 
over tid, i takt med at økonomierne nærmer 
sig hinanden. Det ville medvirke til at fjerne 
geografiske forskelle for det økonomiske 
potentiale i hele EU.

18 Europa-Parlamentet, "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 (tilgået juni 2018)  

19 Transgender Europe, www.tgeu.org (tilgået juni 2018)
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 26. AFSKAFFELSE AF "THE PINK  
       TAX" 

Emily 

Jeg så gerne, at de højere priser på 
hverdagsting til kvinder blev fjernet, så kvinder 
ikke skal lide under højere leveomkostninger 
på grund af deres køn. Denne ubalance 
rækker ind i afgiftssystemet, hvor almindelige 
hygiejneprodukter, som er nødvendige for 
kvinders helbred, pålægges en luksusafgift, 
mens barberblade til mænd anses for at være 
et basisbehov. 

Den såkaldte "pink tax" ("lyserøde 
afgifter") er et fænomen, hvor produkter 
og serviceydelser til kvinder automatisk er 
dyrere end de tilsvarende til mænd, og det 
resulterer i højere leveomkostninger for 
kvinder. Klassificeringen i afgiftssystemet 
af hygiejneprodukter til kvinder som "ikke-
nødvendige luksusprodukter" kaldes 
for "tamponafgiften", der pålægger en 
højere afgift i modstrid med produkternes 
nødvendighed.

Siden marts 2017 har EU's medlemsstater 
kunnet bestemme, hvilke produkter de vil 
føje til listen med produkter, hvor momsen 
er nedsat. Men hygiejneprodukter må 
ikke pålægges en afgift under 5 %.20 For 
hjemløse kvinder, kvinder i husstande 
med lav indkomst og unge kvinder, der 
køber deres egne hygiejneprodukter, er 
"tamponafgiften" en unødvendig barriere for 
deres sundhedsmæssige basisbehov.

 27. FREMME AF  
       MENNESKERETTIGHEDER I  
       TEKSTILHANDEL 

Davina

Vi har brug for at skabe større retfærdighed 
i tekstilforsyningskæderne igennem bindende 
lovgivning for menneskerettigheder. 
Tekstilindustrien, som producerer og/eller 
sælger varer i EU, skal dokumentere, at 
de overholder menneskerettigheder og 
sikrer overholdelse af de internationale 
arbejdsstandarder. 

I sidste ende er der behov for i EU at fremme 
institutionalisering af fair handel og oprettelse 
af fælles ordninger samt afholdelse af en åben 
debat om fair handel og udbredelse heraf til 
flere.

Det kan opnås ved, at medlemmer af 
Europa-Parlamentet støtter kampagner og 
resolutioner med det formål at oprette et 
charter for politikker for fair handel i alle 
handelsaftaler.

INTERVIEW

Hvor vigtigt er ukrænkeligheden af 
menneskerettigheder?

I Europa er det blevet nemmere at sætte spørgsmålstegn 
ved menneskerettighedernes ukrænkelighed i forhold til 
grundlæggende menneskerettigheder, når vi forholder os passivt 
og lader sårbare familier og personer omkomme ved vores kyster. 
Hvordan kan vi forvente, at unge skal være stolte over Europa, 
når vi ikke respekterer grundlæggende menneskerettigheder? 
Alt for ofte står der et indtryk tilbage af fortærskede floskler 
om næstekærlighed og en abstrakt solidaritetsfølelse i forhold 
til indvandring. Europa har brug for selvransagelse, og EU har 
brug for at genoverveje sin handelspraksis på nogle punkter for 
at sikre, at menneskerettigheder fortsat står centralt i Unionens 
handelsaftaler.

Hvorfor undlader man at stemme?

Efter min mening stemmer unge ikke, fordi de ikke føler sig 
forbundet til eller repræsenteret i Europa-Parlamentet, især ikke 
europæere af en anden hudfarve, som fortsat kaldes anden- 
eller tredjegenerationsindvandrere. Hvordan får man unge til 
at stemme ved valget til Europa-Parlamentet, når de ikke er 
repræsenteret i parlamentet? Europa må fokusere mere på at 
lytte til de unge og deres behov og forsøge at give dem den 
repræsentation i Europa-Parlamentet, som de fortjener.

Amal Hussein,  
somalisk studerende, som læser i Spanien

20 Europa-Kommissionen, "VAT rates", https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-rates_en (tilgået juli 2018)
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REVOLUTION

Der er voksende uro og propaganda i Europa. Det er begyndt at gå op for os, at 
nuværende socioøkonomiske strukturer ikke er indrettet til gavn for befolkningen. 
Paradokset i den nuværende økonomiske situation er, at økonomien er afhængig 
af konstant og uendelig vækst. Men det går ud over de mange, når væksten skal 
fortsætte. Den lovede trickle down-effekt kom aldrig. I stedet er de rige blevet rigere 
og de fattige fattigere.

Det er en kendsgerning, at hvis tingene forbliver, som de er, vil det kun blive værre. Derfor er forandring vores eneste håb. 
Som individer fungerende i et system føler vi os tvunget til at underkaste os systemets rigide og ubønhørlige krav. Som 
individer, der handler hver for sig, er vi magtesløse, og systemet bærer sig selv oppe på vores bekostning. I takt med at 
denne omkostning mangedobles af sig selv, bliver den enkeltes ulempe til en samfundsomkostning.

Hvis vi ønsker, at tingene skal blive bedre, er vi nødt til at omsætte denne samfundsomkostning til en samfundsrevolution 
og afvikle de undertrykkende strukturer, som underminerer befolkningens vel. Medlemmerne af Europa-Parlamentet 
indtager privilegerede roller til at føre an i denne forandring, og vi – Europas unge – henstiller indtrængende til, at de 
træffer modige beslutninger til gavn for de mest sårbare. 

Som alle andre store forandringer vil det blive mødt af strid og modstand, især fra dem, der har gavn af den nuværende 
situation. Vi har brug for politikere med visioner og integritet, som kan træffe disse vanskelige beslutninger til fælles bedste, 
og som kan modstå det uundgåelige pres fra magtens korridorer. 

Vi er unge og idealistiske, og vi tror på, at forandring er mulig. Lad nu være at skuffe os. 

 28. TILGÆNGELIGHED AF  
       UDDANNELSESKURSER I  
       HELE EUROPA 

Idé hørt på workshop

EU bør fremme indførelse af let tilgængelige, 
gratis uddannelsesmoduler på YouTube og 
andre sociale medier med assistance fra højere 
læreanstalter. Det kan være kurser f.eks. i 
kodning eller sprogkurser.

Mange unge studerer i forskellige lande 
i EU og har mulighed for at studere på 
forskellige højere læreanstalter igennem 
Erasmusprogrammet, men når unge går i 
gang med at arbejde, mister de muligheden 
for at bygge oven på de kompetencer, de har 
oparbejdet under uddannelse. Ved at tilbyde 
disse kurser kunne EU gøre en mærkbar forskel 
og hjælpe mennesker i hele EU med at udbygge 
deres kompetencer. Det kan desuden have 
den fordel at stille uddannelsesmuligheder til 
rådighed for mennesker, som ikke har gået på 
en højere læreanstalt, men ønsker at lære nye 
kompetencer.

Det kunne opnås ved at indgå samarbejder 
med højere læreanstalter i EU, f.eks. ved hjælp 
af det nuværende Erasmusnetværk.
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 30. SKAT PÅ ROBOTTER! 

Idé hørt på workshop

Jeg så gerne, at EU indførte en robotskat, så 
robotter skulle betale skat tilsvarende deres 
menneskekolleger. Det kunne være med til 
at udligne tabet på grund af den resulterende 
lavere indkomstskat, og det ville give staten en 
ekstra indtægt til at tackle omstruktureringen 
af arbejdsmarkedet. 

Robotter forudses at overtage job med løn 
og kompetencer på middelniveau, fordi 
kunstig intelligens gør dem i stand til at 
arbejde hårdere, hurtigere og mere fejlfrit 
end mennesker. For at undgå udhulingen 
af middelklassen, hvilket vil øge uligheden 
yderligere, skal der tages skridt til at sikre, at 
den forøgede velstand, som robotter skaber, 
bliver omfordelt i samfundet som helhed. 
Europa-Parlamentet har tidligere afvist et 
forslag om en robotskat, men jeg mener, at 
det er et nødvendigt skridt, hvis staterne skal 
tackle de problemer, som et omstruktureret 
arbejdsmarked medfører.21

En skat på automatisering ville gøre det 
muligt at omfordele velstand via social 
sikring, uddannelsesprogrammer og offentlig 
service og muliggøre investeringer på andre 
samfundsområder. Det er vigtigt at bemærke, 
at omfordeling i form af en skat sikrer, at magt 
og ansvar flyttes fra private virksomheder til 
et bedre egnet, demokratisk valgt statsstyre.

 29. STØTTE TIL ET MERE INKLUDERENDE EYE- 
       ARRANGEMENT 

Roger 

Jeg mener, at Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE) bør 
stille økonomi til rådighed på forskud til ungdomsgrupper, som 
repræsenterer et flertal af brugere, og for hvem prisen for at 
deltage ved EYE vil være for høj. Mange af dette års deltagere 
var højtuddannede og sikret økonomisk, og det tegner ikke det 
rigtige billede af Europas ungdom. Jeg så gerne, at kommende 
EYE-arrangementer satte bredere social inklusion i centrum for alle 
politiske beslutninger for at sikre, at personer med forskelligartet 
baggrund har mulighed for at deltage.

EYE er en uvurderlig mulighed for unge i Europa til at give deres 
mening til kende. Men disse meninger skal være repræsentative for 
hele Europas ungdomsbefolkning og ikke blot for et privilegeret 
mindretal. Prisen for transport, overnatning og forplejning løber 
op, og for dem, der kommer rejsende langvejs fra, kan prisen 
være endnu højere. Selvom EYE sponserer nogle ungdomsgrupper 
til dækning af disse omkostninger, er deltagerne i første omgang 
nødt til selv at lægge ud, fordi sponsorstøtten betales med 
tilbagevirkende kraft.

2018-udgaven af EYE savnede perspektiver fra dem, der står over 
for økonomiske udfordringer, og hvis værdifulde idéer derfor ikke 
blev hørt. Det kunne opnås ved at finansiere enkeltpersoner og ved 
at profilere arrangementet yderligere over for institutionerne. En 
anden mulighed kunne være at indgå partnerskaber med henblik 
på sponsormuligheder og forhåndspromovere arrangementet i 
lande, hvorfra kun få deltog.

 31. FOREBYGGELSE AF SKATTEUNDDRAGELSE 

Jonathon 

Jeg så gerne, at EU forhindrede rige i at udnytte deres 
velstandsprivilegium ved at indføre et ejerskabsregister over faktisk 
nydelsesberettigede for alle europæiske aktiver.

Alt peger mod den uundgåelige kendsgerning, at uligheden 
vokser, og i takt med at de rige bliver rigere, finder de også på 
smartere måder at skjule deres penge på. Det udsulter ikke blot den 
offentlige service for nødvendige midler og forstærker forringelsen 
af levestandarden i lavere sociale lag, men betyder også, at 
befolkningens tillid til den demokratiske proces udhules, når stater 
ikke slår ned på superriges ulovligheder.   

Ved at indføre åbenhed kan den faktisk nydelsesberettigede 
af et aktiv identificeres. Det ville forhindre rige virksomheder og 
enkeltpersoner i at skjule sig bag skuffeselskaber, sådan som det 
viste sig at være en stærkt udbredt praksis i Panama-papirerne.

Europa-Parlamentet kunne i samarbejde med øvrige europæiske 
institutioner gøre et sådant register til virkelighed.

21 Europa-Parlamentet, "Robotter og kunstig intelligens: MEP'erne opfordrer til EU-regler om 
erstatningsansvar", http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170210IPR61808/robots-and-
artificial-intelligence-meps-call-for-eu-wide-liability-rules (tilgået juli 2018)
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INTERVIEW

Europa lider under ulighed, når det gælder lykke. Når folk føler, 
at de er mindre lykkelige og har mindre lighed, påvirker det 
dem negativt, så ulighedskløften vokser yderligere. Derfor er det 
vigtigt at fokusere på at skabe lighed med hensyn til lykke for alle. 
I sidste ende er indkomsten ikke den primære faktor for lykke; det 
er faktisk helbredet! Europæiske politikere bør overveje at måle 
resultaterne af ført politik ved hjælp af måletal for lykke i stedet for 
den nuværende BNP-fokuserede tilgang. For eksempel er mentale 
sundhedsproblemer en vigtigere prædikator for manglende lykke 
end beskæftigelse. Alligevel fokuserer politikerne ensidigt på 
beskæftigelsestallene som en indikation af, hvordan det går.

Det er også en politisk fælde at fejlfortolke resultater af 
videnskabelige undersøgelser og tro, at det, der gør mennesker 
lykkelige i gennemsnit, også gør sig gældende for samfundet som 
helhed. Så snart man fratager et menneske sin personlige frihed 
med hensyn til livsvalg, f.eks. tvinger dem til en sund levevis for 
at gøre dem mere lykkelige, vil det have den modsatte virkning. 
Hvis man f.eks. tvinger uvillige borgere i uddannelse (hvilket, 
gennemsnitligt, er en prædikator for lykke), vil det faktisk gøre 
dem mindre lykkelige. Det er bedre at forklare folk, hvorfor en 
beslutning er klog, og derefter give dem mulighed for selv at 
beslutte.

 

Isabelle Arendt,  
Happiness Research Institute

 32. LIGELIG REPRÆSENTATION I  
       EUROPA-PARLAMENTET 

Fatima og Amal

Europas befolkning er mere forskelligartet 
og pluralistisk end nogensinde, men 
disse forandringer er ikke nået ind i 
Europa-Parlamentet, hvor profilen for det 
gennemsnitlige parlamentsmedlem er en hvid, 
heteroseksuel mand. I dag er blot 37,4 % 
MEP'erne kvinder22, kun 17 ud af 751 MEP'er 
er af en anden hudfarve23, og mindre end 
4 % er under 35 år.24 Vi, Europas ungdom, 
har forskellige farver, seksuelle orienteringer 
og kønsidentiteter, vi er ikkehandicappede, 
handicappede og intersektionelle.

Vi så gerne, at vores farverige forskellighed og 
pluralitet blev afspejlet blandt medlemmerne 
af Europa-Parlamentet. Det er vigtigt, at 
MEP'er forstår vores baggrund, så de kan 
relatere til de særlige problemer, vi står overfor, 
og er parate til at kæmpe i vores hjørne. 
Der er behov for at gøre mere for at skabe 
en holdning, der signalerer social inklusion. 
Hvis vi skal føle os repræsenteret og føle et 
tilhørsforhold til EU, er der vigtigt, at vi kan se, 
at vi er afspejlet blandt beslutningstagerne. 

22 Europa-Parlamentet, "Kvinder i Europa-Parlamentet", http://
www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2017/0001/P8_
PUB%282017%290001_EN.pdf (tilgået 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 Tal fra Europa-Parlamentets administration
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 33. GØR OS LYKKELIGERE, OG HOLD OP MED  
       AT BRUGE BNP SOM DET ENESTE MÅL FOR  
       VÆKST 

Joshua  

Jeg synes, at medlemmerne af Europa-Parlamentet skal prioritere 
borgernes lykke og gå i gang med at bruge videnskabelige måletal 
for lykke ved udformningen af offentlig politik og målinger af 
resultaterne af politikken. Det vil indebære at se ud over nationale 
lykkeniveauer for at fastlægge mønstre og identificere kilder til 
lykke ud over traditionelle materielle kvantifikatorer som f.eks. 
indkomst.

Akkurat som på alle områder i livet har ulighederne i samfundet 
også betydning for lykkeniveauer. Lykke er ikke et abstrakt, 
uhåndgribeligt begreb, men håndfast videnskab, og til måling af 
lykke er OECD's Better Life Index baseret på ti forskellige kategorier, 
bl.a. sundhedstilstand, aktivt medborgerskab, miljø og samfund. 
I dag bliver lykkekløften stadigt bredere, og hvis europæiske 
politikere vil modvirke denne tendens, må de iværksætte en dialog 
med borgerne for at forstå hvorfor.

Indkomsten er vigtig, men helbredstilstand er faktisk en af 
hovedfaktorerne for lykke. Imidlertid forveksles de to aspekter 
ofte, fordi velstående mennesker har bedre adgang til 
sundhedsbehandling. Hvis europæiske politikere seriøst vil øge 
lykkeniveauerne, skal de sætte det i centrum for alle deres politiske 
beslutninger. Som en deltager fra Bulgarien sagde: "Lykke rummes 
ikke i én politik".

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

 34. GØR LANDDISTRIKTER MERE ATTRAKTIVE  
       FOR UNGDOMMEN 

Jannes

Jeg ville gerne have, at EU fik skabt liv i sine landdistrikter dels for 
at fastholde disse områders faldende ungdomsbefolkning, dels for 
at give unge et alternativ til at bo i byerne, hvor de kæmper med 
stigende leveomkostninger.

28 % af den europæiske befolkning bor i landdistrikter, men der 
gøres ikke nok for at tackle de uligheder, de møder med hensyn til 
politisk repræsentation, mobilitet og adgang til viden.25 De mangler 
muligheder for at gå på opdagelse, eksperimentere og lære nyt på 
samme måde som i byerne. Derfor er unge tvunget til at flytte væk, 
og de efterlader et aldrende lokalmiljø i tilbagegang. 

Hvis landdistrikter skal blive mere attraktive for unge, er det 
altafgørende, at alle de unges basisbehov kan dækkes. Der skal 
tilvejebringes en infrastruktur, der gør det muligt for dem at 
søge personlig, politisk og uddannelsesmæssig selvrealisering. 
Det er afgørende, at der udbredes uddannelsesmuligheder, f.eks. 
fjernkurser, i fjerntliggende landdistrikter, især uddannelse rettet 
mod landbrugsiværksætteri. Jeg så gerne, at offentlig politik 
blev udformet på en måde, så man lokalt kunne udfylde sit eget 
program for landdistriktsudvikling med frihed til at inkludere den 
stedlige unge demografis individuelle behov. 
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STYRKELSE AF HANDLEKRAFT

I det forrige århundrede tog vi store skridt imod at mindske ulighed, men det er vigtigt, 
at vi ikke bare læner os tilbage i dag, og at vi altid er opmærksomme på forsøg på at 
underminere disse bestræbelser.

Lighed er ikke pr. definition noget permanent. Lighed kan opnås og lige så let mistes; blot det at bevare den lighed, vi 
allerede har opnået, er en konstant balanceakt. 

Lighed er dybt personlig og afhængigt af sammenhængen. En sand forståelse af lighed er altfavnende. Derfor er det 
vigtigt, at vores indsats for ligebehandling af alle er uendelig, pluralistisk og rigelig. Af alle disse årsager er det vigtigt, at 
hvert enkelt medlem af samfundet føler, at han eller hun har handlekraft og kan sige sin mening, give udtryk for, hvad 
lighed er for ham/hende, og hvordan han eller hun ønsker at blive behandlet. 

Handlekraft hænger tæt sammen med følelsen af, at jeg er noget: Jeg er noget, jeg betyder noget, og når jeg taler, bliver 
jeg lyttet til. Ved at give samfundsmedlemmer redskaberne til at udtrykke sig og ved nok så vigtigt ved at lytte til, hvad 
de siger, kan Europa-Parlamentets medlemmer sætte unge i stand til at kæmpe for et mere ligeligt Europa. 

 35. INTEGRER FLYGTNINGE OG STYRK DERES  
       HANDLEKRAFT VED AT INKLUDERE DEM I  
       NATIONALE UDDANNELSESSYSTEMER  

Idé hørt på workshop  

Jeg så gerne, at EU styrede sine medlemsstater mod at 
inkludere uddannelse som en nødvendig foranstaltning i 
flygtningekrisesituationer.

Ifølge en rapport fra UNHCR gik 3,5 mio. flygtningebørn i 
alderen 5-17 år ikke i skole i skoleåret 2016. Det betyder, at unge 
flygtninge i dag står i en uddannelseskrise.26 Uddannelsessystemet 
er en mulighed og nødvendighed for unge flygtninge, for at de 
kan blive integreret i deres lokalsamfund, for at de kan få sig et 
netværk, for at de kan blive fortrolige med den lokale kultur og 
lære modersmålet. Desuden udruster det dem med de nødvendige 
kompetencer, så de kan være med til at bidrage til samfundet. 

Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at inkludere flygtninge i 
deres nationale uddannelsessystemer med det mål at give dem 
viden og kompetencer til at leve et selvstændigt liv og til bedre at 
forstå den nye verden, som de er havnet i. 

Jeg så gerne, at EU ydede den nødvendige støtte til at føre opsyn 
med denne proces i form af viden, data og økonomisk bistand 
i nødvendigt omfang for at gøre overgangen så gnidningsløs 
som muligt. Desuden bør det potentiale, som ungdomsgrupper 
og -organisationer har til at bistå integreringen, udnyttes med 
tilskyndelse og økonomisk støtte på EU-plan.

 36. UDVIDET  
       SEKSUALUNDERVISNING  

Jiale  

Jeg opfordrer EU til at tvinge medlemsstaterne 
til at give sine borgere udvidet 
seksualundervisning som led i deres skolegang. 
Dette skal bygge oven på traditionel 
seksualundervisning og omfatte emner som 
seksuel udvikling og seksuel sundhed, men 
bør inddrage en fordomsfri introduktion til 
emner som kønsidentitet, seksuel orientering, 
seksuel adfærd og kønsdiversitet.

Takket være LGBTQI+-bevægelsens tapre 
indsats er kønsklassificering og seksuel 
orientering ikke underlagt tidligere tiders 
normative begrænsninger, men mødes med 
en mere tolerant og individualistisk forståelse. 
Unge i dag er mere selvbevidste, mere 
oplyste og bliver stadigt bedre til at tackle de 
samfundsmæssige begrænsninger, som de 
pålægges, selvom det ikke afspejles i nutidens 
standarder for seksualundervisning. 

Det vil fremme et mere sexpositivt samfund, 
mindske fordomme og lære unge, hvordan 
de passer på sig selv i et samfund uden 
fordømmelse.

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 
(tilgået juni 2018)

RIGE OG FATTIGE: Krav om en rimelig fordeling
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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 (tilgået 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 (tilgået juni 2018)

 37. STØTTE TIL SOCIALT IVÆRKSÆTTERI OG  
       DELEØKONOMI 

Ellie 

Jeg så gerne, at EU gjorde en større indsats for at bistå socialt 
iværksætteri og fremme deleøkonomi blandt især unge. Jeg så også 
gerne, at EU styrkede sociale foretagenders gennemslagskraft ved 
at mødes med dem i praksis for at forstå de lovmæssige barrierer, 
der underminerer deres indsats, og dernæst arbejde sammen med 
dem for at fjerne disse barrierer i det omfang, at det er nødvendigt. 

Alle teknologiske fremskridt gennem tiden er fulgt til dørs af 
historier til skræk og advarsel, og selvom moderne elektronik er 
bygget til at bringe mennesker mere sammen, har det ofte den 
modsatte virkning. I tider som disse er det værd at ihukomme Bill 
Gates' iagttagelse af, at "teknologi er blot et redskab".

Deleøkonomi er en sammensmeltning af socialøkonomisk 
samhørighed og teknologisk kommunikation, der forbinder 
"givere", "modtagere" og "delere" på World Wide Web. 
Generation Y's skift fra ejerskab til adgang, og fra status til deling, 
er forklaringen på den bragende succes for delings-apps, som f.eks. 
Uber, Airbnb og Crowdfunding. Ud over til erhvervsmæssig brug 
er deleøkonomien også et middel til at opnå social retfærdighed, 
at muliggøre en cirkulær økonomi, hvor viden, ressourcer og 
serviceydelser omfordeles for at indvirke på samfundet i stedet for 
at gå til spilde. 

Et sådant socialt foretagende er appen "Too Good To Go", som 
kobler fødevareproducenter, der har overskudsprodukter, sammen 
med forbrugere, der ønsker at købe til nedsat pris. Rose Boursier-
Wyler, som er repræsentant for "Too Good To Go", fortæller, at 
foretagendet stadig rammes af juridiske barrierer, bl.a. datoen for 
mindste holdbarhed, som er trykt på produkterne, så udviklingen 
sker langsommere. Hun håber, at hun i samarbejde med EU kan 
overvinde disse barrierer og reducere madspild yderligere.

 38. NATIONALE  
       BESKYTTELSESMEKANISMER  
       FOR JOURNALISTER I  
       EUROPA 

Miranda  

Jeg vil have EU til at fremstå som 
beskytteren af journalister og i samarbejde 
med medlemsstaterne etablere nationale 
beskyttelsesforanstaltninger for journalister, 
som arbejder i Europa, og sætte en stopper 
for den nuværende kultur med straffrihed for 
dem, der har magten. Det kunne opnås ved 
at oprette en tværeuropæisk arbejdsgruppe 
eller -organisation, som dækker tilstanden 
for journalistisk frihed i Europa og rapporterer 
til medlemmerne af Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne om problemet.

Demokratiske værdier er intet værd, uden at 
pressefrihed er sikret beskyttelse. I de senere 
måneder og år er pressefriheden blevet 
undermineret i en verden, hvor der hver femte 
dag dræbes en journalist stort set straffrit.27

Europa er ikke gået ram forbi, når det 
gælder overgreb mod den journalistiske 
frihed; i de senere måneder er tre journalister 
omkommet: Daphne Caruana Galizia fra 
Malta, Jan Kuciak fra Slovakiet og Kim Wall 
fra Sverige. Statsindblanding og fjendtlighed 
mod journalister er forværret i det meste af 
Europa ifølge Reporters Without Borders' 
landeindikator for 2018, hvor Malta, Serbien 
(EU-medlemskandidat), Slovakiet og Tjekkiet 
står for de største forværringer.28



39

 39. FREMME AF TEGNSPROG 

Ferre 

Jeg så gerne, at der var fælles uddannelser 
for handicappede og ikkehandicappede, 
så udfordringen med at leve sammen i 
sig selv tilfører værdi i undervisningen. 
Ikkehandicappede bør motiveres til at lære 
tegnsprog, hvilket kan fremmes ved at tilbyde 
undervisningskurser.

Den nuværende tilgang til handicappede 
i uddannelsessystemet, hvor de i nogle 
tilfælde er adskilt fra ikkehandicappede, 
fører til social eksklusion og manglende 
mobilitet for de handicappede. For eksempel 
er andelen af studerende med handicap, 
som deltager i Erasmus, betydeligt lavere 
sammenlignet med repræsentationen for 
dette befolkningssegment.

Problemet med handicapadgang og barrieren 
herfor i forhold til uddannelse er omfattende. 
14 % i EU i alderen 15-64 år har vanskeligt 
ved almindelige aktiviteter.29 Samtidig er 
procenten for handicappede med kort 
skolegang betydeligt højere end for tilsvarende 
ikkehandicappede (31,5 % sammenlignet 
med 12,3 %).30 Disse ekskluderende tendenser 
gælder også på beskæftigelsesområdet, da 
mindre end halvdelen, der har vanskeligt ved 
almindelige aktiviteter, er i beskæftigelse.31

Det er vigtigt at gøre handicappede mere 
synlige, og uddannelsessystemet bør 
anvendes som et middel til social inklusion af 
handicappede. 

Det kan iværksættes ved at lancere en 
kampagne til at fremme bedre holdninger 
over for mennesker med handicap, f.eks. 
ved at undervise i tegnsprog på skoler og 
på arbejdspladser som en ekstra, nødvendig 
kompetence. EU kunne desuden indføre 
garanterede pladser til handicappede 
studerende i Erasmus.

RIGE OG FATTIGE: Krav om en rimelig fordeling

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

30 Europa-Kommissionen, "Disability statistics - access to education 
and training", http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Disability_statistics_-_access_to_education_and_training (tilgået 
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 (tilgået juni 2018)

INTERVIEW

Vi har brug for at tænke anderledes med hensyn til vores tilgang 
til kløften mellem by og land. Selve kløften er ikke nødvendigvis 
polariseret, men er mere af en varig karakter, fordi de enkelte 
landdistrikter er forskellige og har hver deres udfordringer, som 
kræver individuelle løsninger, i stedet for blot at tilskrive dem den 
traditionelle landbrugsrolle. I landdistrikter er holdningen ofte, at 
man er blevet udelukket fra globaliseringen. 

Landdistrikterne bør finde deres helt egen niche, hvor de har et 
konkurrenceforspring, og få støtte til at udvikle denne. Politik 
på området bør selvfølgelig skabe incitamenter for dette i form 
af infrastruktur og fremme af innovation og uddannelse. Det 
bør omfatte et skift væk fra en "tilskudsbaseret" tilgang til en 
aktiverende tilgang. Tilsvarende bør kommuner kunne indgå 
partnerskaber til at agere på vedtaget politik.

Guillaume Lecaros de Cossio,  
OECD
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 40. ADGANG TIL BOLIG I  
       OVERGANGSFASEN  

Idé hørt på workshop  

Jeg så gerne, at EU trådte til og hjalp 
unge i overgangsfasen på vej ind på 
lejeboligmarkedet. Det vil kræve forskellige 
tilgangsmåder, alt efter om det er i byen eller 
på landet. I byer er problemet ofte huslejen 
snarere end udbuddet af boliger. Derfor 
kan en løsning omfatte en form for socialt 
boligbyggeri, hvor der er loft over huslejen i 
en startperiode.

Ungdomsarbejdsløsheden er fortsat høj i visse 
dele af Europa, mens de unge, der træder ind 
på arbejdsmarkedet for første gang, tjener 
betydeligt mindre end deres voksne kolleger 
og samtidig kæmper med at få en bolig i tider 
med høje huslejer. At flytte hjemmefra er en 
del af modenhedsprocessen for unge, som vil 
bestemme selv og være selvstændige, men 
bolig- og lejeboligmarkedet er alt for dyrt. 

I landdistrikter er problemet for unge manglen 
på små boliger, som er til at betale, og som 
passer til unges behov. Jeg så gerne, at der blev 
bygget overgangslejligheder i landdistrikter, 
hvor unge kunne leje små boliger til en rimelig 
husleje som et alternativ til at bo hjemme. 

Det ville give mange unge en reel mulighed 
for at komme videre, og det vil tackle 
et vedvarende problem i forhold til 
ungdomsarbejdsløshed.
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KOMMENTAR FRA UNGDOMSFORUMMET  
 RIGE OG FATTIGE

Finanskrisen ligger bag os, og der er gang i beskæftigelsen igen. Eller det er, hvad vi får at vide. Men unge 
er i risiko for at blive stillet dårligere end deres forældre. Ungdomsarbejdsløsheden er fortsat dobbelt så høj 
som EU-gennemsnittet. Hvordan sikrer vi, at et socialt Europa bliver andet end blot ord og virkeligheden for 
alle unge, også de svageste? Det Europæiske Ungdomsforum kæmper for job med kvalitet i arbejdet, forbud 
mod ulønnet praktik og sikring af velfærdssystemer, der fungerer for alle.

Som den gruppe, der nu står med størst risiko for fattigdom og 
social eksklusion, står det klart, at den stigende ulighed i EU går 
mest ud over de unge. Ungdomsproblemer er ved at komme 
med på den europæiske politiske dagsorden, men alt for ofte 
har indgreb udelukkende fokuseret på at reducere den høje 
ungdomsarbejdsløshed. Ved YO!Fest og 2018-udgaven af Det 
Europæiske Ungdomsarrangement var økonomiske rettigheder 
dog kun et af aspekterne i debatten. Unge mødtes for at 
debattere social inklusion på forskellige områder, bl.a. adgang til 
sundhedsbehandling, bolig og beskæftigelse. Der var en erkendelse 
af, at unge ikke er en homogen gruppe. De har forskellige behov, 
baggrund og erfaringer, som påvirker deres mulighed for at udøve 
deres sociale og økonomiske rettigheder fuldt ud. 

Debatterne blandt de unge ved YO!FEst og ungdomsarrangementet 
afspejlede behovet for at investere i et mere socialt Europa efter 
flere års fokus på at styrke den økonomiske og monetære union. 
Den 17. november 2017 bekendtgjorde EU den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, som er 20 principper og rettigheder for 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet og velfærdssystemer i 
Europa i dag. Mange af principperne i søjlen påvirker unge med 
hensyn til f.eks. adgang til social sikring, ret til god og inkluderede 
uddannelse samt tilstrækkelig minimumsløn. 

Søjlen er et skridt i den rigtige retning, men EU skal fokusere 
på følgende for at sikre, at unge kan undgå fattigdom og social 
eksklusion: 

Vi har brug for mere inkluderende uddannelsessystemer. 
Skolesystemer i Europa inkluderer ofte ikke unge med en svag 
baggrund (f.eks. romaer, handicappede, unge flygtninge mv.). 
Et socialt Europa kan ikke blive til virkelighed, hvis vi ikke sikrer, 
at alle uanset baggrund har adgang til gratis, elevcentreret 
uddannelse, der giver unge mulighed for at blive aktive borgere 
og rettighedshavere. Det vil samtidig øge investeringerne i og 
anerkendelsen af uformel uddannelse og udbydere af uformel 
uddannelse, som f.eks. ungdomsorganisationer, der har vist, at de 
når ud til dem, der er faldet ud af det formelle uddannelsessystem. 

Vi har brug for flere lærlinge- og 
praktikmuligheder af høj kvalitet. Der er 
behov for en øget indsats på nationalt plan for 
at vedtage og gennemføre lovgivning til bedre 
regulering af praktik- og lærlingeuddannelser 
i overensstemmelse med principperne i Det 
Europæiske Ungdomsforums europæiske 
kvalitetscharter for praktikophold og 
lærepladser. Det vil sikre lige adgang 
til lærlinge- og praktikmuligheder, som 
overholder kvalitetsstandarder og derved 
har potentiale til at blive meningsfulde 
adgangsveje til beskæftigelse.

Vi skal investere i unges mulighed for at 
blive uafhængige og selvstændige. Det 
betyder, at adgang til bolig og hurtig indgriben 
for at undgå hjemløshed bør være primære 
politiske prioriteringer. Desuden bør der være 
gratis adgang til god sundhedsbehandling 
for alle uanset kønsorientering, oprindelse, 
uddannelse, beskæftigelse eller boligsituation.

Vi skal tilpasse os bedre til det skiftende 
arbejdsmarked. Unge bliver i stigende 
grad tvunget til atypisk arbejde, som f.eks. 
ansættelse uden et fast timetal, ufrivillig 
midlertidig beskæftigelse eller deltidsarbejde 
og proforma selvstændig beskæftigelse. 
Det påvirker deres mulighed for adgang til 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder, 
som f.eks. sygeorlov eller feriepenge. 
Arbejdslovgivning skal ajourføres løbende 
for at tage højde for de nye udfordringer i 
kølvandet på nye former for arbejde. 
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Vi skal forbedre adgangen til social sikring. Dette er 
nødvendigt for at mindske fattigdom blandt unge, fordi 
sociale velfærdssystemer ofte ikke afspejler virkeligheden på 
arbejdsmarkedet for unge, og adgangen afhænger ofte af tidligere 
beskæftigelse eller beskæftigelsesstatus. Der skal være adgang til 
social sikring for unge ved at tage højde for den type arbejde, som 
unge har, f.eks. praktikpladser, lærlingepladser og ulønnet arbejde.

Vi skal afskaffe politikker for minimumsløn til unge. 
Minimumsløn til unge er diskriminerende og i strid med princippet 
om lige løn for lige arbejde. EU skal vedtage en EU-anbefaling 
om tilstrækkelig minimumsløn og tilskynde medlemsstater til at 
afskaffe minimumsløn til unge. 

Vi skal involvere unge i at bekæmpe økonomisk og social 
eksklusion. Ungdomsorganisationer og ungdomsledede 
strukturer har forudsætningerne for at forstå unges behov, og 
de har erfaring i at nå ud til svage grupper. Der skal investeres i 
ungdomsorganisationer og deres aktive involvering i udvikling, 
implementering, overvågning og evaluering af politikker og 
programmer med indvirkning på unge for at få de mest effektive 
politikker. 

Intet af dette er muligt, uden at der tildeles 
tilstrækkelig finansiering parallelt med forslag til 
politik på nationalt plan og EU-plan. Det næste 
EU-budget er en vigtig anledning til at vise, at 
unge prioriteres på den politiske dagsorden, 
og til at investere tilstrækkeligt i politikker og 
programmer, som retter sig imod at trække 
unge ud af fattigdom og social eksklusion. 
Midler skal underbygges af en klar strategi til 
at støtte implementeringen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, og det er vigtigt, at 
unge integreres i alle tematiske prioriteringer. 

Efter flere års sparepolitik har stigende ulighed 
haft store konsekvenser for EU. Det har 
påvirket vores sociale sammenhængskraft, 
undermineret tilliden til politiske institutioner 
og fået de desillusionerede til at vende sig mod 
populisme og ekstremisme. Europas ungdom 
kræver deres rimelige andel. Det er nu, at 
vi skal have et socialt Europa og investere i 
ungdommen. 
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3. HVER FOR SIG OG SAMMEN: 
 Slider for et stærkere Europa 
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Vores generation er blevet formet af den Europæiske Union og 
af alle dens fordele og udfordringer. Hovedparten af Europas 
ungdom genkender knapt et liv før EU. 

Alligevel er der stadig et betydeligt antal unge europæere, 
der støtter partier og bevægelser, der ønsker at modarbejde 
europæisk integration. Alt for ofte tager vi for givet, hvad EU 
har opnået i de seneste årtier. Det gælder for alle generationer.

Men mange unge mennesker kender ikke forskellen mellem 
et europæisk og et ikke-europæisk samfund, for de har 
ikke været i stand til at opleve begge dele. Desuden bruger 
nogle europæiske regeringer ofte EU som et skjold og lader 
Unionen lægge skuldre til de kontroversielle og konfliktfyldte 
spørgsmål. Denne konstante pegen fingre er med til at skabe 
et negativt syn på EU, også af dens egne medlemsstater. 

Den mangel på selvprofilering og selvforsvar, som EU og dens 
medlemsstater har udvist, har udstillet, at flokken af lande har 
haft svært ved proaktivt at løse de problemer og situationer, 
der har påvirket det europæiske projekt i de senere år. 

Vi må være bevidste om, at EU også har sine fejl. Der savnes 
en union med et socialt sikkerhedsnet for alle EU-borgere, og 
det er ikke lykkedes at skabe lighed mellem mennesker uanset 
nationalitet. Alligevel må vi ikke glemme alt det gode, vi har 
fået: fred, indbyrdes forståelse, velstand og mulighed for at 
komme rundt på det europæiske kontinent og opleve dets 
forskelligartede kulturer. 

Endelig har EU bidraget med så meget til europæerne, at det 
er bekymrende at forestille sig, hvor meget der ville gå tabt, 
hvis det ikke kan fortsætte. Vi må bringe mennesker sammen 
på tværs af grænser og alder og skabe en større følelse af 
sammenhold end af splittelse.
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UNGE OG ÆLDRE – DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UNGE EUROPÆERE
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TOTAL ALLE
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TOTAL ALLE
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EUROPAS FREMTID 

Brexit er blevet et af de mest kontroversielle spørgsmål, ikke kun på EYE, men i EU som 
helhed. Meningerne er delte i spørgsmålet: Nogle mener, at det vil styrke EU, mens 
andre frygter, at det bliver dens undergang.

Brexit har vist andre medlemsstater at den fare for populisme, der vinder valgsejre, er en realitet. Denne virkelighed bør 
åbne folks øjne, gøre dem bevidste om truslen fra populismen og tilskynde dem til at kæmpe imod den. I modsat fald 
kunne konklusionen blive, at brexit ville indgyde mod i andre 'exit'-bevægelser. Det Forenede Kongeriges mulige succes 
med sin flygtningepolitik, kunne medføre øget støtte til dette synspunkt, hvilket ville have en stærk negativ effekt på EU – 
og måske endda føre til et strukturelt nedbrud. 

Men Europas fremtid handler ikke kun om medlemmer, der siger farvel. Forholdet til Tyrkiet og andre nye lande, der ønsker 
tiltrædelse, giver også anledning til vigtige spørgsmål. Igangværende forhandlinger med de lande, der ikke overholder 
basale menneskerettigheder principper fører til manglende troværdighed og tillid. 

I de senere år har EU på grund af forskellige eksterne spørgsmål oplevet et behov for at opbygge alliancer og forbindelser 
med forskellige lande som ikke altid følger de samme principper.

Nye og mere retfærdige aftaler skal udarbejdes; forholdet til Det Forenede Kongerige efter brexit skal være så givtigt som 
muligt for begge parter, og forbindelserne til Tyrkiet styrkes med henblik på at sikre nye stærke bånd til lande uden for 
Europa.

Europas fremtid er på spil, og unge mennesker har gjort det klart, hvordan de forestiller sig en stærkere, mere principiel 
og mere retfærdigt EU.

 41. SIKRE UDDANNELSESMULIGHEDER I DET  
       FORENEDE KONGERIGE EFTER BREXIT 

Sorana og Ian

EU og Det Forenede Kongerige bør blive enige om et fortsat 
samarbejde inden for uddannelsessystemet, og om at lade Erasmus-
ordningen fortsætte. Så kan britiske studerende fortsat studere i 
Europa og omvendt. Akademikere i Det Forenede Kongerige bør 
også have mulighed for at finde arbejde og arbejde sammen med 
kolleger i EU.

Noget, som de unge er nervøse for, er om brexit kan betyde en 
mistet chance for at studere i Det Forenede Kongerige pga. højere 
studieafgifter og visumproblemer. De unge synes, at dette er en 
vigtig sag, der skal tages alvorligt, fordi vi løber en risiko for at 
skabe et system, som ikke er gavnligt for nogen af parterne.

Det Forenede Kongerige har allerede forpligtet sig på at forblive 
i Erasmus-programmet frem til 2020 – altså efter at landet har 
forladt EU – men der skal gøres mere for sikre aftalen på lang sigt. 
Konsekvenserne af brexit bekymrer unge mennesker og denne 
slags aktioner vil kunne berolige dem.

 42. LAV EN EUROPÆISK  
       FLYGTNINGEDAG 

Sérgio 

Med en europæisk flygtningedagen kunne 
der sendes et vigtigt signal, der vil bidrage til 
en mere åben og ærlig diskussion om, hvad 
der sker omkring asylansøgere i Europa og 
indvandring i det hele taget. Vi må anskue 
tingene fra nye vinkler: Dette kunne være et 
stærkt udsagn i betragtning af det, der skete 
engang før unionens oprettelse, hvor det var 
os europæere, der flygtede fra krigen.

På det seneste har vi set, at fremmedfjendske 
og racistiske argumenter i nogle tilfælde vinder 
større gehør hos medierne og vælgerne. EU 
er derfor nødt til at gøre noget positivt for at 
hindre, at denne fortælling får medvind.

Man kunne tage udgangspunkt i 
"Europadagen", hvor EU-institutionerne 
sammen med lokale medier sætter fokus 
på begivenheden i alle medlemsstaterne og 
øger folks bevidsthed om emnet gennem 
arrangementer og foredrag. Med et netværk 
af repræsentanter i medlemsstaterne samt 
kontakter i den almennyttige sektor kunne 
EU tage et vigtigt skridt i retning af at 
involvere sig med flygtningene og indlede 
en fælleseuropæisk snak, der kunne give 
en forståelse af, hvad det vil sige at være 
flygtning, og hvordan vi som samfund kan 
håndtere migrationsstrømmene.
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 45. LAV EN FRIVILLIG ORDNING DER LINKER  
       INDVANDRERE MED EUROPÆERE 

Joao

Jeg foreslår, at der laves en ordning, hvor borgere melder sig frivilligt 
til at mødes med en indvandrer og hjælper dem med at finde sig til 
rette i EU. At komme til et nyt sted kan være vanskeligt, men et venligt 
ansigt kunne hjælpe nyankomne med at overvinde bureaukratiske 
forhindringer i stedet for at skulle gå ind på et overbebyrdet 
socialkontor. 

Europas fremtid afhænger af tilflyttere på grund af vores egen 
befolkningsudvikling: en voksende ældre befolkning og lave 
fødselstal. Det at få folk til at føle sig velkommen og være en del af 
vores samfund, er en vigtig del af dette.

Man kunne se på andre incitamenter i samme retning, men dette kunne 
også blive et flagskibsprogram for Det Europæiske Solidaritetskorps til 
at øge synligheden og anvendelsen af programmet.

 46. STYRKELSE AF DE YDRE  
       GRÆNSER OG DATADELING 

Anssi

Selv om det er vores pligt at støtte de 
migranter, der forsøger at komme til Europa, 
og har brug for vores hjælp, så må vi have 
et funktionelt system, der kan koordinere 
denne støtte, og stærke ydre grænser til at 
opretholde ro og orden. 

Et af EU's grundprincipper er indbyrdes 
solidaritet mellem medlemmerne. Dette skulle 
gøre det muligt at sammenføre indvandrere 
med familiemedlemmer, der allerede er 
ankommet, og sætte en stopper for den 
uretfærdige situation, hvor visse lande tager 
mange flere flygtninge end andre. Denne 
tilgang kunne også medvirke til bedre 
integration af indvandrere i samfundet og 
potentielt give dem en relevant uddannelse og 
hjælpe dem med at komme i arbejde.

Den nuværende ordning, hvor kun visse 
medlemsstater frivilligt tager imod indvandrere 
virker tydeligvis ikke. Der kræves større 
europæisk solidaritet og samhørighed, hvis 
indvandringsproblemerne skal løses samtidig 
med overholdelse af menneskerettighederne.

 43. INVESTER I UDLANDSBISTAND OG  
       BRUG DIPLOMATI TIL AT DÆMME OP FOR  
       MIGRATIONSSTRØMMENE 

Ruben

Unge mennesker er ikke blinde for det tryk, som indvandringen 
lægger på EU. Menneskerettigheder og respekt for flygtningene 
er afgørende for at løse denne vedvarende krise. Jeg foreslår en 
tostrenget løsning, hvor vi yder humanitær bistand til lejre i og 
omkring EU samt sender udlandsbistand som hjælp til organisationer 
i oprindelseslandene.

Vi befinder os i en situation, hvor flygtninge tvinges til at flygte fra 
borgerkrige og andre former for uro, såsom tørke og sygdomsudbrud, 
og kommer EU til at søge beskyttelse. Men end ikke i flygtningelejre 
er de altid helt sikre. Vi er derfor nødt til at sende midlerne derhen, 
hvor de garanterer flygtningene sikker og beboelig indkvartering, 
mens de befinder sig i EU.

Men bare at sætte sin lid til dette er ikke ensbetydende med, at 
problemet er løst. Vi bør også overveje at sende midler, der kan bidrage 
til at sikre flygtningelejre i Europas periferi og forsøge diplomatiske 
løsninger og yde udlandsbistand til at løse de "push"-faktorer, der 
fra starten forårsagede denne ukontrollerede indvandring.

 44. TILSKYND TIL ØGET  
       UDVEKSLING MELLEM  
       EUROPA OG TYRKIET 

Malgorzata og Timon 

Oplevelser og erfaringer fra eksempelvis 
Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS) og 
Det Europæiske Solidaritetskorps kan være 
øjenåbnere. De unge i Tyrkiet interesserer sig 
for Europa, og hvis EU reagerer ved at give 
dem muligheder som disse programmer, 
kan det være til gavn for alle parter på lang 
sigt. Jeg foreslår, at der tilskyndes til øget 
udveksling mellem Europa og Tyrkiet.

De politiske relationer mellem EU og Tyrkiet 
er lige for tiden inde i en svær fase. Men 
i det daglige er der ikke den store forskel 
for borgerne. Unge europæere må have 
muligheden for at involvere sig med de 
nærmeste naboer for at forstå hinanden, 
gøre op med negative følelser og bekæmpe 
uvidenhed om hinandens kultur og lidt efter 
lidt være med til at vende udviklingen.

Erasmus-programmerne findes allerede 
i Tyrkiet, men man kunne godt styrke 
forbindelserne yderligere ved at tilbyde 
særlige udvekslingsprogrammer for 
studerende, som det tyrkisk-tyske 
ungdomsudvekslingsprogram.42

32 German-Turkish school exchange program, https://www.bosch-
stiftung.de/en/project/german-turkish-school-exchange-program (tilgået 
juli 2018)
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INTERVIEW

Synes du, at Europa vokser stadig længere væk 
fra hinanden eller tættere sammen?

Det er et meget vanskeligt spørgsmål at besvare i denne dobbelte 
form. Brexit har aflivet myten om, at Europa står tættere sammen, 
og det har tvunget EU til at indse, at udvikling kan gå begge veje. 
Selvom brexit handler om opsplitning, så kan det også i nogle 
situationer være en samlende kraft for det europæiske projekt og 
få os til at overveje, hvordan vi nu kan arbejde på nu at bringe 
mennesker sammen. Truslen om, at EU falder fra hinanden, er 
helt reel, og jeg er ved at tro, at dette faktisk er med til at skabe 
klarhed.

Før folkeafstemningen tog en masse mennesker det for givet, 
at Storbritannien var en del af EU, selv folk, der var meget 
skeptiske over for EU. Brexit er klart ikke nogen god ting, men det 
interessante og potentielt positive resultat var, at pro-europæerne 
blev nødt til at vise, hvor de stod, og det tvang dem til at udtrykke, 
hvad det vil sige at være europæer.

Olivia Elder,  
ph.d.-studerende, University of 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/ (tilgået 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 s. 10 (tilgået 
juli 2018)

35 BBC: "Social media 'outstrips TV' as news source for young people", https://www.bbc.com/news/uk-36528256 (tilgået juni 2018)

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2019: UNGES VALGDELTAGELSE OG STEMMER

Valget i 2019 til Europa-Parlamentet bliver et vendepunkt i EU's nyere historie. Når man 
ser på tallene, har der været en kraftig nedgang i valgdeltagelsen blandt vælgerne33.

Det er en tendens, der skal vendes. Ved ikke at stemme giver folk udtryk for manglende interesse for europæisk politik, og 
det undergraver hele projektets demokratiske berettigelse. Ungdommen især er mere og mere af den opfattelse, at deres 
stemme ikke betyder noget. 

At få flere unge til at stemme er ikke nemt: De unge skal føle, at deres stemme er vigtig og værdsat. Vi må overbevise 
folk om, at det er en vigtig beslutning at gå hen og stemme på valgdagen, og derfor skal det være nemmere og mere 
tilgængeligt at stemme. EU må se i øjnene at den mangler opbakning og gøre noget ved det.

 47. FÅ DE UNGE TIL AT STILLE OP TIL VALG 

Tristan

For at gøre EU mere ungdommelig og livlig var det måske en idé at 
få de unge til at stille op til valg?

Lav valgdeltagelse er oftere et symptom end en årsag. Nogle 
parlamentsmedlemmer håber på en sjette valgperiode - det tegner 
et billede af et EU, der er gammeldags, ude af trit og ikke særligt 
repræsentativt for det samfund, der vælger det, især blandt unge. 

Dette kunne der gøres noget ved, hvis de politiske grupper ville 
fastsætte en kvote for yngre kandidater. Europa-Parlamentet kunne 
også nedsætte et særligt udvalg med fokus på unge borgere og 
EU's fremtid. Kravet fra de unge er, at EU skal vise, at de betyder 
noget.

Idéen blev allerede luftet i 2016, hvilket tyder på, at unge mennesker 
stadig ser det som en løsning, der seriøst bør overvejes.

 49. INVITÉR TIL EN ÅRLIG Q&A MELLEM EU'S  
       LEDERE OG UNGDOMMEN 

Valerie

Min idé til at fremme større engagement mellem de unge og politik 
ville være at invitere til en årlig spørgsmål og svar-runde mellem 
topfolk fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet med 
livestreaming på forskellige sociale medier som Facebook Live. 
Unge fra hele Europa kunne indsende spørgsmål, som en udvalgt 
gruppe af unge kunne stille til EU-toppen.

Den nylige høring med Mark Zuckerberg gav Parlamentet stor 
opmærksomhed som institution. Hvis disse begivenheder blev godt 
markedsført på de sociale medier, ville det være muligt at nå nye 
målgrupper. Unge mennesker er ikke som sådan uengagerede, vi 
skal bare have muligheder for at ytre vores meninger!

Dette ville give EU's institutioner reklame og øget tilgængelighed 
samt bevise, at EU interesserer sig for, hvad ungdommen har 
at sige. Et arrangement, der endda kunne laves i samarbejde 
med ungdomsorganisationer for at sikre en top-til-bund 
ungdomsfokuseret begivenhed.

 48. BRUG SOCIALE MEDIER TIL  
       AT OPLYSE UNGE OM  
       VALGET 

Giulia 

Jeg forestiller mig at udnytte sociale 
medieplatforme til at oplyse unge om, hvorfor 
det er vigtigt at stemme, hvordan de bliver 
registreret, og hvor de kan stemme.

Traditionelle annoncering, som plakater, 
reklamer i fjernsyn og radio fænger 
ikke længere hos unge mennesker. 
Forskningsresultater fra Reuters Institut for 
Journaliststudier antyder, at 51 % af folk 
med onlineadgang bruger sociale medier 
som nyhedskilde34, som så igen er styret af et 
bestemt ekkorum. En person, der interesserer 
sig for politik, er mere tilbøjelig til at se 
politiske opråb på sine sociale mediekanaler.35

Det kunne der gøres noget ved, hvis der blev 
lanceret spontane mediekampagner på tværs 
af Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. 
Der er mulighed for at involvere forskellige 
politiske grupper og bruge deres netværk til 
at dele et fælles budskab, der understreger 
vigtigheden af at stemme blandt de yngre 
generationer.
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36 Europarådet, "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 (tilgået 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/ (tilgået juli 2018)

 52. GIV 16-ÅRIGE STEMMERET  
       TIL PARLAMENTSVALGET 

Ella

Vi bør overveje en nedsættelse af 
valgretsalderen til 16 år i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet. Dette kunne også 
knyttes til mere intens undervisning i politik 
i skolerne. Hvis unge mennesker lærte, hvor 
vigtigt det er at stemme, og snart efter får 
mulighed for at udøve denne ret, kan det føre 
til en højere valgdeltagelse.

Der er fortilfælde for denne tilgang. Ved 
folkeafstemningen i 2014 om Skotlands 
uafhængighed blev stemmeretten sænket til 
16 år som en engangsforeteelse, da resultatet 
sandsynligvis ville påvirke resten af deres liv. 

Unge vælgere ikke skuffe, med undersøgelser, 
som tyder på at 75 % af de 16- og 17-årige 
stemte, hvilket var højere end for 18-24- og 
25-34-årige.37

 50. FASTSÆT EN ENSARTET ALDER FOR UNGES  
       VALGRET 

Sam

EU bør fastsætte en ensartet alder for unges valgret til et sæde 
i Parlamentet. Dette kunne også påvirke de nationale valg, hvor 
ændringerne med tiden kunne trænge igennem.

Unge undlader at beskæftige sig med politik, blandt andet fordi 
de sjældent ser vennerne eller politikere på deres egen alder blive 
valgt ind. Et af problemerne er, at landene i EU ikke har samme 
valgretsalder for kandidater. I nogle lande kan en 18-årig stille op til 
parlamentet, men i andre lande skal du være 24.

Parlamentsmedlemmerne og EU-institutionerne bør opfordre 
medlemsstaterne til at foretage de nødvendige ændringer og 
inddrage de unge mennesker.

 51. SATS PÅ  
       ONLINEAFSTEMNING FOR AT  
       ØGE VALGDELTAGELSEN 

Richard 

Vi bør indføre onlineafstemning i hele EU for 
at sikre, at valg til parlamentet er så let og 
tilgængeligt som muligt.

Det store tal for vælgere, der ikke stemmer, 
er ofte udtryk for, at vælgerne bliver mere 
og mere desillusionerede over politik. Travle 
eller vanskeligt tilgængelige valgsteder kan 
skræmme vælgerne, som hellere undlader at 
stemme end vente i lange køer eller rejse langt 
for at afgive deres stemme.

Vi kan hente værdifulde erfaringer fra Estland, 
der er førende, når det kommer til brugen 
af IT-teknologi og internet i den private og 
offentlige sektor. Estland er det eneste land 
i Europa, hvor adgangen til internettet er 
lovgivet som en social rettighed. Mere end 54 
% af befolkningen er internetbrugere, 34 pct. 
af husstandene har computer i hjemmet, og 
82 % af husstandens computere er tilsluttet 
internettet.36

Onlineafstemning har været brugt ved 
flere valg i Estland, og det gav lidt højere 
valgdeltagelse. Trods eventuelle juriske 
hindringer er det den måde, hvorpå man kan 
komme de unges manglende valgdeltagelse 
til livs i hele Europa.

I lighed med det at give unge mennesker 
muligheder for at stille op, var spørgsmålet 
om onlineafstemning også et varmt emne i 
2016, hvilket kunne tyde på, at de unge ser 
det som en brugbar løsning, der fortjener 
større opmærksomhed.
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INTERVIEW

Hvordan kan de politiske ledere tilskynde de 
unge til at blive inddraget og involvere sig i 
valget?

I forhold til valget til Parlamentet, særligt fordi der er en tendens 
til valgdeltagelse fra de unges side, tror jeg, at det skal komme 
fra de unge selv. Der er i øjeblikket den holdning over for det 
etablerede blandt mange unge, at de ikke lader sig diktere fra 
Bruxelles. Jeg har oplevet i mit eget land [Irland] efter nogle 
afstemningsresultater, at der er opstået fantastiske netværk der 
samarbejder, støtter hinanden og gør en forskel. Virkelig mange 
irere er nu registreret til at stemme i større antal end før, ikke 
fordi deres forældre sagde det til dem, men fordi det var deres 
jævnaldrende, der sagde det. 

Jeg har fem børn, og en af mine døtre hjalp min yngste datter til 
at lade sig registrere og bragte hende endda hen til den lokale 
politistation for at få stemplet, så det kom ikke fra mig. Det var 
de unges hjælp til de unge. Men det staten selvfølgelig kan gøre 
er at øge kendskabet til parlamentsvalget og understrege, hvor 
meget de betyder. For år tilbage var det anderledes, og folk gik 
til valgstedet bare for at vise foragt for deres egen regering; de 
var ligeglade. Men Europa-Parlamentet er blevet meget stærkere 
i de senere år: Det lovgiver sammen med medlemsstaterne og 
vælger formanden for Kommissionen. Sammensætningen af 
Parlamentet er venstre, højre, centrum-venstre, centrum-højre 
og det er netop, hvad Europas fremtid handler om. Det skal 
kommunikeres ud, uanset om det kommer fra de enkelte stater 
eller det civile samfunds aktører; men jeg tror, det virker bedre, 
når de unge selv gør det og samarbejder med hinanden.

Emily O’Reilly,  
Den Europæiske Ombudsmand

HVER FOR SIG OG SAMMEN: Slider for et stærkere Europa

 53. BRUG VIRKSOMHEDER OG  
       APPS TIL AT SPREDE  
       BUDSKABET OM VALGET 

Kenny

EU bør koordinere kampagner med private 
virksomheder med henblik på at gøre politik 
mere tiltrækkende. For eksempel udsendte 
Uber under det britiske valg i 2017 beskeder 
ud, der lød: "Vær ikke passager i det, der sker 
i dit liv. Stem nu."38

Mange mennesker er enten ikke bevidste om, 
at der er valg, eller også de bare at holde sig 
helt væk fra politik. Modtagelse af påmindelser 
fra en yndlings-app på en bestemt dag kan 
gøre en forskel for valgdeltagelsen.

Europa-Parlamentet er i en unik position til at 
udnytte sit omdømme til at indlede drøftelser 
med virksomheder om fremme af valg. Ved 
at tilskynde til en fælles tilgang til valg bliver 
valghandlingen en virkelig samfundsmæssig 
aktivitet i stedet for en isoleret foreteelse.

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 (tilgået juni 2018)
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ENGAGEMENT OG MEDBORGERSKAB

Værdier er en af grundpillerne i Den Europæiske Union og er den lim, der binder 
alle europæiske borgere sammen på tværs af kontinentet. Det er vigtigt at tage i 
betragtning, at de mange medlemmer af EU har forskellige kulturer, taler forskellige 
sprog og har oplevet historiske begivenheder som Anden Verdenskrig forskelligt. 
Nu danner de en helhed, der udgør det europæiske samfund. EU understreger seks 
punkter i chartret om grundlæggende rettigheder, der skal overholdes, og som gælder 
i alle medlemsstater: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, ligestilling, 
solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed. 

Disse værdier er en del af den europæiske identitet og af det, det vil sige at være europæer. At se bort fra dem, ville det 
samme som at vende ryggen til de grundlæggende europæiske principper. 

Med ankomsten af flygtningekrisen er integration blevet en stor udfordring for vores samfund. Emnet er blevet meget 
kontroversielt og har delt Europas indbyggere; mange gik ind for integrationen af flygtninge, mens andre går ind for 
lukkede grænser.

Europæisk medborgerskab kræver engagement. Det kan være vanskeligt at beskrive, hvad det vil sige at være europæer 
- men at stå inde for sine værdier er det første vigtige skridt.

 54. LINK EUROPA MED NATIONALE PLATFORME  
       FOR AT FREMME ENGAGEMENT 

Jan 

De politiske grupper i Europa-Parlamentet bør arbejde tættere 
sammen med deres nationale kolleger og synkronisere idéer - og 
det burde også gælde folk fra forskellige samfundslag for at skabe 
en folkelig tilgang til europæisk politik. Politikerne skal arrangere 
begivenheder i deres valgkredse og styrke linket mellem EU og 
borgere.

Den Europæiske Union har behov for at få folk til at forstå, at det er 
relevant for alle. Kun ved at demonstrere relevans kan man få folk 
til at tage Unionen og dens institutioner alvorligt og gå i dialog med 
dem. For øjeblikket synes EU at være fjernt fra borgerne, og derfor 
føler mange mennesker, at Unionen ikke kan løse deres problemer. 

Vi har behov for decentrale, lokale partigrupper, som kanaliserer 
de nationale bekymringer hen til de politiske grupper på europæisk 
plan, så de kan udforme en ægte paneuropæisk politik med 
respekter for denne mangfoldighed af meninger. 

 55. UDVIKL ET EUROPÆISK  
       BORGERINITIATIV 

Andreas  

Folk føler ofte, at deres stemme ikke betyder 
så meget. Dette er også en af de mange 
grunde til, at også de unge vender ryggen til 
EU-valgene. 

For at imødegå dette demokratiske underskud, 
bliver vi derfor nødt til at indføre mekanismer 
for direkte demokrati. Helt konkret bør vi tage 
udgangspunkt i en eksisterende mekanisme, 
som f.eks. det europæiske borgerinitiativ, 
og forbedre det ved at gøre det juridisk 
bindende i EU. Vi kunne finde en god model 
i måden, som schweizerne organiserer deres 
folkeafstemninger på. EU-Domstolen bør have 
juridiske beføjelser til at sikre lovligheden af 
proceduren. Når det drejer sig om principielle 
spørgsmål vedrørende EU, må det være 
muligt at lægge dem ud til en europæisk 
folkeafstemning, gennem det europæiske 
borgerinitiativ.

Den egentlige betydning af demokrati ligger 
i folkets vilje (Demos). Jeg mener, at hvis vi 
respekterer folkets vilje, så vil folk respektere 
den politiske union. Kun på disse vilkår vil EU's 
borgere virkelig engagere sig i Europas fælles 
anliggender.
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INTERVIEW

Hvad er din oplevelse af eye?

CHRISTIANA: At være med i EYE og arbejde i Parlamentet har 
givet eleverne meget, blandt andet mere selvtillid ved, at de 
har åbnet op og har mødt nye mennesker fra hele Europa. De 
har arbejdet som et team i flere måneder med det forberedte 
stof. Eleverne ønskede at dele budskabet om sammenhold, da 
det kun er ved at stå sammen, at kan vi løse vores problemer. 
Gennemsnitsalderen for eleverne er 16-17. De delte deres energi 
med de mennesker, der har iagttaget deres præstation i EYE.

SIMONA: Vi var en del af noget, som Europa gør, og det er en 
meget vigtig ting. Det, jeg holdt mest af, var at træde ind i den 
store sal, møde mennesker fra andre lande og opleve forskellige 
kulturer. Denne oplevelse gjorde et dybt indtryk på mig og har 
øget min bevidsthed om Europa.

MARY: Alle hos EYE har en vidunderlig energi. Jeg vil gerne dele 
denne oplevelse med mine venner derhjemme og opfordre dem 
til at komme og deltage i det næste EYE. Her har jeg lært, at når 
vi står sammen kan vi gøre noget meget smukt. 

MARINOS: Deltagelsen i EYE var min første tur uden for Cypern, 
og jeg nød hvert øjeblik. Strasbourg er et vidunderligt sted, og 
jeg nød virkelig hele oplevelsen fra det øjeblik, jeg trådte ud af 
flyvemaskinen. Jeg vil gerne sende budskabet til mine venner 
om, at det er dejligt at være en del af Europa, fordi der er så 
mange forskellige kulturer og med forskellig madkultur, sprog og 
forskellige måder at leve på. Denne mangfoldighed viser, at der 
stadig er håb for Europa.

 
Christiana Petraki,  

lærer på Lyceum and Technical School of Polis Chrysochous, 
Cypern og hendes elever (Simona Bortea, Mary Fournidou og 

Marinos)

 56. STØT KLASSISKE SPROG OG  
       EUROPÆISK HISTORIE 

Andrea

Min idé går ud på at støtte undervisningen i 
klassiske sprog og historie, som f.eks. græsk 
og latin, som en måde at komme tættere på 
Europas historie. 

Vi hører en masse om, hvad der forener os 
europæere, og om hvordan det skal lykkes 
os at skabe en europæisk identitet, men de 
klassiske sprog, som bidrog til at skabe en 
væsentlig del af de værdier, som vi respekterer 
i dagens Europa, beskrives ofte som "døde 
sprog".

EU kunne forsøge at støtte undervisningen 
i disse sprog og i historie gennem frivillige 
ungdomsgrupper og evt. sponsere offentlige 
arrangementer omkring disse emner, der kan 
interessere unge i hele Europa.

 57. SKAB EN PLATFORM FOR  
       PÆDAGOGISKE ROLLER TIL  
       KVALIFICEREDE FLYGTNINGE 

Guillemette 

EU bør gøre en indsats for at knytte 
flygtninge med faglige kvalifikationer til 
uddannelsessektoren. så der kan leveres 
kvalificerede personer til "flygtningevenlige 
organisationer".

I øjeblikket findes der Science4Refugees 
som en mulighed for at matche flygtninge 
med en baggrund inden for naturvidenskab 
med organisationer, der har brug for nye 
medarbejdere. Det sker gennem EURAXEES-
portalen, der indeholder oplysninger og yder 
support til forskere, der ønsker at fortsætte 
deres karriere i Europa.

Denne tilgang kunne udvides til hele 
undervisningssektoren og fylde huller inden 
for forskning og undervisning, herunder 
skoler, universiteter og endog virksomheder.

HVER FOR SIG OG SAMMEN: Slider for et stærkere Europa
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 59. FINANSIÉR ET  
       UNGDOMSKORT MED RABAT  
       TIL KULTURELLE STEDER 

Idé hørt på workshop

EU bør støtte en ordning, hvor igennem unge 
under 25 kan få et kort, der giver rabat på 
adgang til visse kulturelle seværdigheder, 
såsom museer, biblioteker og teatre.

En nylig beslutning om at udarbejde et gratis 
Interrailkort til en række unge europæere 
blev vel modtaget, men der bør bygges videre 
på sådanne initiativer. Unge, der rejser, vil 
besøge steder i de byer, som de kommer til, 
men uoverkommelige priser kan virke som en 
barriere.

Ved at finansiere et kort, der giver rabat, kunne 
EU give unge mennesker en håndgribelig 
fordel, når de rejse ud for at opleve mere af, 
hvad EU har at tilbyde.

 58. UNDERVIS I POLITIK SOM EN DEL AF  
       SAMFUNDSFAG 

Idé hørt på workshop

Jeg kunne forestille mig at indføre undervisning i politik i alle 
skoler i hele EU. Selvom uddannelse ikke er et EU-anliggende, bør 
EU lægge pres på medlemsstaterne for at forbedre den politiske 
uddannelse. Der kunne indføres et nyt fag i pensum, som tager 
udgangspunkt i politik og historie og EU's indsats.

Der er en betydelig mangel på politisk uddannelse i skolerne; unge 
har meget begrænset politisk viden, og det bør uddannelsessystemet 
gøre noget ved, så elever og studerende forstår Den Europæiske 
Unions kompleksitet, og hvordan Unionen har forbedret deres liv. 

Dette kunne opnås i partnerskab med aviser eller andre 
medieformer. For eksempel ved at give skoler, der har politik på 
skemaet, gratis adgang til en netavis.

 60. OPRET ET MOBILT SKOLELEDERINITIATIV 

John  

EU kunne overveje at fremme og koordinere et mobilt 
skolelederinitiativ, hvor skoleledere samarbejder med stater, 
skoler og lokale aktører i hele EU. Et sådant initiativ vil give 
nye idéer frembragt af nye stemmer, da workshoppene og 
rundbordsdiskussionerne skulle tilrettelægges af skoleledere. 
Workshoppene ville være helliget dyb refleksion med fokus på 
Europas fremtid med deltagelse af unge ledere, studerende, 
direktører og iværksættere. Diskussionerne kunne styres af 
medlemmer af Europa-Parlamentet, eksperter og meningsdannere 
fra Europa og resten af verden.

De mobile skoleledere kunne bruge projekter udpeget af deltagerne 
i initiativet med henblik på at forbedre det politiske engagement, 
f.eks. opstillingen af 20 konkrete projekter. De unger, der ville 
deltage i disse workshops kunne så melde sig som frivillige i et år 
og arbejde på de udpegede projekter. Initiativet kunne være med 
til at fremme aktivt medborgerskab og engagement i europæiske 
anliggender.
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KOMMENTARER FRA UNGDOMSFORUM  
 HVER FOR SIG OG SAMMEN

Debatten om Europas fremtid indgår i alle diskussioner, og opfordrer de fleste gange de unge til at være 
i centrum for vores lederes interesser. Er disse tomme udsagn eller en reel vilje til at gå i dialog med de 
unge om at bygge fremtiden for vores Union? De unge mennesker og deres organisationer skal indgå i 
dialog og beslutninger, hvis vi skal bygge et mere forenet, rigt, demokratisk og bæredygtigt Europa med 
menneskerettigheder og retsstaten som fundament. Det Europæiske Ungdomsforum arbejder for at sikre, at 
millioner af unge bliver hørt, så de kan forme nutidens og fremtidens Europa.

Der er i øjeblikket to processer, der er ved at forme fremtiden for 
Den Europæiske Union, nemlig Storbritanniens udtræden af EU og 
debatten om Europas fremtid. Mens mange af eftervirkningerne 
af disse processer stadig er ukendte, betragtes begge processer og 
deres bestanddele som en vigtig del af YO!Fest og European Youth 
Event 2018.

De har det tilfælles, er den væsentlige rolle, unge skal spille, 
samt det råderum, de nødvendigvis må have. Det Europæiske 
Ungdomsforums lange kampagne om #YouthUp Europa opfordrede 
til ungdomsinkluderende politik, fremhæver betydningen af de 
unges stemme i begge disse forhandlinger.

Når der drøftes brexit, har de unge været og vil fortsat være den 
mest pro EU-generation. De er overhovedet ikke uinteresserede, 
men udtrykker deres synspunkter gennem direkte politisk aktion, 
går forrest og møder op i massevis for dette specifikke emne. Det 
er således klart, at de unge i Det Forenede Kongerige skal høres 
under forhandlingerne. De unge er politiske og interesserede - de 
afviser bare strukturer, som de mener ikke har leveret. Så derfor må 
vi se på andet end blot valgdeltagelsen, når vi skal vurdere de unges 
deltagelse: De unge har et problem med politisk deltagelse, men 
det drejer sig kun om institutionel politik. 

Unge mennesker ved, at deres stemme skal høres ved 
forhandlingsbordet, som det er blevet skitseret af British Youth 
Council og Det Europæiske Ungdomsforum. Konsekvenserne af 
brexit, det være sig politiske, sociale, økonomiske og miljømæssige, 
vil kunne ødelægge noget for de unge, måske endda mere 
end de ældre generationer. Som bemærket i Det Europæiske 
Ungdomsforums resolution om Ungdom og brexit og af deltagere 
på YO!Fest og EYE 2018, skal prioriteter, såsom beskyttelse af 
rettigheder og adgang for unge til de muligheder, som EU tilbyder 
dem, såsom Erasmus, fortsætte. For at sikre, at dette bliver en 
realitet, er de unges rolle i forhandlingerne afgørende. 

Deltagerne i YO!Fest og EYE 2018 pegede også på, at beskyttelse 
og fremme af menneskerettigheder som et centralt problemområde 
i brexit-forhandlingerne. Afhængigt af, hvordan Det Forenede 
Kongerige forlader EU, vil landet måske ikke fortsætte med at 
være medunderskriver af Den Europæiske Unions Charter om 
grundlæggende rettigheder. Men Det Forenede Kongerige vil 

vedblive at være medunderskriver af Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention, 
og deltagelse i dette skal beskyttes, og 
potentielt udvides til yderligere at øge 
beskyttelsen af de unges rettigheder, 
som er skitseret i Det Europæiske 
Ungdomsforums Oplæg om Ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling, og det blev kraftigt 
understreget af deltagerne på YO!Fest og EYE 
2018. Dette er et andet kerneområde, som 
er en prioritet for unge mennesker i brexit-
forhandlingerne.

Den anden proces er naturligvis debatten 
om Europas fremtid. Mens de unges 
stemme er central for brexit-drøftelserne, er 
selve essensen af, hvad der er demokratisk 
deltagelse, og hvordan Den Europæiske Union 
bør indarbejde nye former i sin arkitektur, 
stærkt relateret til debatten om Europas 
fremtid. 

Det centrale i debatten er spørgsmålet 
om demokrati. Demokrati kan selvfølgelig 
ikke eksistere uden stor deltagelse fra alle 
samfundslag. Især nu om dage ser de unge 
politisk deltagelse som noget, der rækker 
videre end valgdeltagelse, og omfatter mange 
alternative former for deltagelse, såsom 
protester og rundspørger: skiftende former 
for demokrati. Dette gælder især for den 
nuværende generation af unge: Hvis vi ikke 
anerkender og tilpasser os deres skiftende 
metoder og anskuelser, så risikerer de 
europæiske politiske institutioner at fade ud 
og blive anakronistiske. Som reaktion herpå 
må debatten om Europas fremtid overveje, 
hvordan man kan bygge bro mellem de unge 
og de politiske institutioner for at sikre, at 
deres kreativitet og potentiale kan bidrage til 
beslutningsprocessen. 
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Mange af idéerne fremsat på YO!Fest og EYE 2018 afspejler dette. 
Deltagerne foreslog at nedsætte valgretsalderen til 16 som Det 
Europæiske Ungdomsforum foreslog i 2006. En nedsættelse af 
valgretsalderen til 16 har vist sig at have en klar og positiv effekt 
på unges engagement og unges politiske viden. Mange lande har 
allerede begivet sig ud på denne rejse, f.eks. Østrig, Malta eller 
Estland. Europa-Parlamentet gentog, det krav i 2015 med opfordring 
til at sænke valgretsalderen til 16 i medlemsstaterne valglove. 

Undersøgelser viser, at når unge er involveret tidligere i det 
demokratiske og civile liv ved at stemme, er de mere engagerede 
i resten af deres liv. Som supplement til denne idé advokerer både 
Det Europæiske Ungdomsforum og deltagerne på YO!Fest og 
EYE 2018 for medborgerundervisning på alle skoler, så de unge 
vælgere vil lægge deres stemme i boksen baseret på viden. Når 
dette kombineres med omfattende medborgerundervisning, gør en 
nedsættelse af valgretsalderen det meget nemmere at indgyde en 
vane med at stemme, allerede mens de unge går i skole og ofte 
bor hjemme, og der skubbes til livslange høje valgprocenter. Uden 
denne viden ville de 16- og 17-årige blive kastet ind i næste lokale, 
nationale eller europæiske valg uden forudgående kendskab til 

systemet og til, hvordan det fungerer. Derfor 
skal en nedsættelse af valgretsalderen til 16 gå 
hånd i hånd med medborgerundervisningen 
for at løfte demokratiet. 

Disse forslag til håndtering af de 
demokratiske kløfter og virkningen heraf på 
de unge gennem brexit- og Europas fremtid-
processerne er ikke udtømmende, men 
debatterne fra YO!Fest og EYE 2018 og den 
bredere #YouthUp-kampagne fremsætter 
konkrete og virkningsfulde ændringer, der 
kan bidrage til at spore de unge ind på politik i 
forbindelse med valg; de skal holde sig tæt på 
diskussionerne ved næste års valg til Europa-
Parlamentet. Det er beslutningstagerne og 
politikernes ansvar at lytte, engagere og hilse 
større og videre forandringer velkommen - at 
vende tendensen i de politiske institutioner til 
at flytte sig væk fra de yngre borgere. 
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4. SIKKER OG FARLIG :  
 Overlevelse i omskiftelige tider
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I Europa er fred og sikkerhed historisk gået hånd i hånd med 
våbenkapløb og konflikt, fred gennem frygt, stabilitet gennem 
magt. I en moderne kontekst opnås fred og sikkerhed gennem 
diplomati, overholdelse af internationale retsstatsprincipper og 
overholdelse af charteret om menneskerettigheder. Men tilpasser 
den nuværende fælles forståelse af sikkerhed sig til nye farer under 
udvikling i horisonten? Er vores tilgange til sikkerhed tilstrækkelige 
til at håndtere eksisterende risici?

For at sikre at sikkerhedspolitikken er en effektiv respons på 
teknologisk og sociologisk udvikling, må der gives et tværsnit af 
samfundet og sagkundskaben plads til meningsfyldt at kunne indgå 
i en dialog. Som de største aktører i fremtiden og med en demografi, 
der møder hindringer for adgang til den politiske proces, skal de unge 
støttes i deres adgang til en platform for disse vigtige diskussioner. 
EYE2018 markerer en start. De unge ønsker sig fred og sikkerhed.

Selvom disse røster ikke nødvendigvis var enstemmige, så var 
de fælles temaer synlige: Deltagerne var frustrerede over den 
begrænsede adgang, som unge mennesker har til den politiske 
proces og opfordrede til reformbevægelser, fred og sikkerhed. Denne 
frustration står i kontrast til den sårbarhed og hyppige udnyttelse 
af unge. Hvor over 600.000.000 på verdensplan bor i områder med 
væbnede konflikter og i skrøbelige lande og områder.

Klangbunden for disse stemmer var en kraftig opfordring til de 
unge om at blive selvstændiggjort som demokratiske aktører på 
vejen mod fred og forebyggelse af marginalisering, ekstremisme og 
konflikt.

Med deltagere i arrangementet med forskellige baggrunde 
kom der vidt forskellige perspektiver på sikkerhed og fare. 
Trods modstridende holdninger var der fælles bekymringer, og 
diskussionerne udmøntedes ofte i fælles, praktiske løsningsforslag. 
Disse perspektiver og idéer lagde grunden til vores næste skridt i 
disse omskiftelige tider.

Men i forbindelse med dette emne er det særligt vigtigt at anerkende 
de røster, der ikke kunne høres under EYE og anerkende det 
privilegium af relativ sikkerhed, der gav deltagerne mulighed for at 
deltage i dette arrangement og bidrage til rapporten. Perspektiver på 
regioner uden for EU og globalt var desværre underrepræsenteret. 
Men vejen mod fred og sikkerhed skal være en, der inddrager aktører 
fra alle kontinenter og med forskellige oplevelser, for sikkerhed er et 
globalt anliggende. Derfor fokuserer emnet meget på overnationale 
og internationale organisationers bestræbelser for internationalt 
samarbejde for fred og sikkerhed og især EU's rolle i disse processer.
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UNGE OG ÆLDRE – DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Beskæftigelsesmuligheder/
arbejdsløshed Uddannelsesmuligheder

Livskvalitet Deltagelse i politik Digitalisering Mediefrihed/-udfordringer Bolig Automatisering

TOTAL EU28
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SIKKER OG FARLIG - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Racisme/
hadforbrydelser

Menneskerettigheder Terrorisme Korruption Cybersikkerhed 
(cyberangreb/
-kriminalitet)

Kriminalitet Grænsekontrol

TOTAL EU28
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HVER FOR SIG OG SAMMEN - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Indvandring Ytringsfrihed Borgerskab/
venlighed 

(f.eks. frivilligt arbejde, 
kampagner)

Fake news Euroskepsis Budget/
økonomi

E-Deltagelse

TOTAL EU28
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LOKAL OG GLOBAL - VIGTIGSTE PROBLEMSTILLINGER FOR UNGE EUROPÆERE

TOTAL ALLE

Klimaforandringer Global 
fattigdom

Havene/
affaldshåndtering

Global 
befolkningsvækst

Bæredygtige 
byer

Bæredygtigt 
liv i lokale 

miljøer

Dyrs 
uddøen

Biodiversitet Udforskning 
af rummet

Landbruget

TOTAL EU28
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RIGE OG FATTIGE – DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UNGE EUROPÆERE

ALLE I ALT

Ulighed Lykke En løn,
man kan leve af

innovation 
(nystartede 

virksomheder mv.)

Ulønnet 
arbejdserfaring

Fair handel Globaliseret
handel

By/Land

EU28 I ALT
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MENNESKERETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPER

Som garanti for et fredeligt og sikkert samfund sikrer menneskerettighedstraktater og 
-love overalt menneskers sikkerhed og udvikling. Bestræbelser for fred og sikkerhed 
må anerkende prioriteringen af altid at respektere disse rettigheder ved at forpligte sig 
på de chartre, der forsvarer rettighederne.

En måde at opnå dette på er at se sikkerhedstrusler gennem linsen på den rettighed, som de krænker. Dette sikrer, 
at opløste stater fremhæves, og den tilskynder beslutningstagere til at give sikkerhedsrettigheder højeste prioritet. 
Sikkerhed skal ikke ses som adskilt fra begrebet menneskerettigheder; en rettighedsbaseret tilgang sikrer praksis med at 
implementere sikkerhed og er baseret på menneskerettigheder.

Disse drøftelser har fæste i juridiske forpligtelser over for de personer, hvis sikkerhed er truet. Med henblik herpå vil dette 
delemne beskæftige sig med kritik af retsstatsprincipperne og granske aktuelle sikkerhedspolitikker. Der var også idéer 
til, hvordan retsstatsprincipper kan blive et redskab til at opnå et fredeligt og sikkert samfund.

 61. GÅ FORREST VED AT  
       GENNEMFØRE UNSCR 2250  
       FOR UNGDOM 

Idé hørt på workshop

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds 
resolution 2250 (UNSCR 2250) er den første 
beslutning, der favner unges rolle i samfundet 
og støtter unge mennesker og ungdomsledede 
organisationer som vigtige partnere til at 
udfordre konflikt og voldelig ekstremisme. 
Direktivet er det første, der anerkender 
sammenhængen mellem ungdom, fred og 
sikkerhed og giver fremdrift til ungdomsledet 
konfliktløsning og fredsskabende indsats. Vi 
må sørge for, at denne resolution ikke snubler 
i gennemførelsesfasen. Derfor opfordrer de 
unge Den Europæiske Union til at spille en 
vigtig lederskabsrolle i gennemførelsen af 
UNSCR 2250.

Der skal udarbejdes nationale 
gennemførelsesplaner med henblik på at 
integrere disse rammer effektivt, som så skal 
forankres i samarbejde med interessenter på 
alle niveauer. EU-landene bør udarbejde en 
fælles ramme for overvågning og evaluering 
af gennemførelsen af denne resolution med 
interne EU-indikatorer for rapportering og 
sammen med interne kontrolmekanismer. 
Desuden bør der være den samme grad af 
samarbejde omkring denne resolution, som 
Europarådets medlemsstater har vist sig i stand 
til.

Der skal sørges for en tilgang på tværs af 
ministerier og departementer til gennemførelsen 
af denne resolution, og der skal opfordres til 
samarbejde på regionalt og nationalt niveau. 
Tilgangen skal lette fælles bestræbelser mellem 
civilsamfundets organisationer og staten, sikre 
civilsamfundets passende engagement. For at 
være ligeværdige partnere i, og bringe deres 
særlige kvalifikationer ind i denne proces 
har ungdomsorganisationerne behov for 
finansiering og tilskud fra EU for at give dem 
kapacitet til at arbejde inden for denne ramme.

 62. PRIORITÉR MENNESKERETTIGHEDER I  
       HANDELSAFTALER 

Joanna 

EU må begynde at prioritere menneskerettigheder, når der deltages i 
internationale investeringer og handelsaftaler.

Ifølge international lov er staten hovedaktør, når det drejer sig om 
at beskytte menneskerettighederne. I demokratiske samfund er 
al udøvelse af offentlige beføjelser juridisk forpligtet til beskyttelse 
af borgernes grundlæggende rettigheder. Men reaktionerne på 
menneskerettighedskrænkelser ikke så effektive, som de kunne være. 
Dette er særligt tydeligt i forbindelse med juridiske mekanismer, der er 
udformet til statslige investorer. 

Europa reagerer på civilsamfundets pres og er på vej mod et multilateralt 
system med investeringsdomstole. Spørgsmålene, der mangler svar på, 
om dette nye system er, om man kun vil gøre det muligt for investorerne 
at gøre krav gældende over for stater, men hindre tredjeparter i at 
anlægge sag mod investorer? Vil den håndhæve menneskerettighederne 
og miljøkravene til virksomhederne?

Vi ønsker at sikre, at det multilaterale investeringsdomstolssystem 
ikke afskrækker investorer fra at nærme sig EU. I den forstand skal 
EU indtage en upartisk og retfærdig, men den bør også kæmpe for 
menneskerettigheder ved indgåelse af handlen.

EU må begynde at prioritere menneskerettigheder, når der deltages i 
internationale investeringer og handelsaftaler.

Ifølge international lov er staten hovedaktør, når det drejer sig om at 
beskytte menneskerettighederne. I demokratiske samfund er al udøvelse 
af offentlige beføjelser juridisk forpligtet til beskyttelse af borgernes 
grundlæggende rettigheder. Men af flere forskellige årsager er de 
nationale domstole ofte ineffektive, uforudsigelige og skrøbelige, når det 
kommer til at reagere på krænkelser af menneskerettighederne. Dette er 
særligt tydeligt i forbindelse med juridiske mekanismer, der er udformet 
af og til statslige investorer. Europa har reageret på civilsamfundets pres 
og er på vej mod et multilateralt system med investeringsdomstole. EU 
skal sikre, at den nye domstol agter at beskytte investorernes ejendomsret 
på en effektiv og neutral måde. Men der stilles spørgsmål: Vil systemet 
kun gøre det muligt for investorerne at gøre krav gældende over for 
stater, men hindre tredjeparter i at anlægge sag mod investorer? Vil den 
håndhæve menneskerettighederne og miljøkravene til virksomhederne?

Vi ønsker at sikre, at denne domstol ikke afskrækker investorer fra at 
nærme sig EU. I den forstand skal EU være upartisk og rimelig, men 
også styret af lovgivning, der har til formål at beskytte både investorer 
og offentlige interesser.
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 65. GØR SOCIALE MEDIER TIL EN OFFENTLIG  
       OPGAVE 

Idé hørt på workshop

En effektiv løsning til bekæmpelse af krænkelser af privatlivets fred, 
misbrug af data og undergravningen af den demokratiske proces 
ville være at fjerne værktøjer, såsom sociale medier, fra private 
profitdrevne organisationer og objektivt og ansvarligt lade dem 
forvalte af fællesskabet.

Nu om dage kan unge mennesker næsten ikke klare sig uden en 
eller anden form for tilstedeværelse på sociale medier på grund 
af de sociale, faglige og praktiske fordele. Andre vitale tjenester, 
såsom elektricitet, gas eller internettet, reguleres, fordi de spiller en 
afgørende rolle i samfundet. Derfor bør de sociale medier revideres 
og reguleres som offentlige tjenester, næsten på samme måde som 
elektriske artikler og telefoner.

Selskaberne bag sociale medieplatforme har ikke vist sig villige 
til at tilpasse sig og er heller ikke villige til at regulere sig selv. 
Selvom sociale medier ikke er ligeså afgørende for overlevelse som 
traditionelle offentlige forsyninger, såsom el, vand og naturgas, er 
vores verden stadig mere indbyrdes sammenkoblet, og de unges 
tilværelse er ofte meget afhængig af disse platforme.

 66. STØT ØGET MILITÆRT  
       SAMARBEJDE 

Michel

EU bør overveje at oprette et europæisk 
"Sikkerhedsråd" bestående af de europæiske 
forsvarsministre med beføjelse til at indsætte 
den fælles europæiske militærstyrke.

Med EU-Udenrigstjenesten (EEAS) har 
EU en diplomatisk tjeneste, der kan bistå 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. 
Der er bare ikke nogen fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik.

Et sikkerhedsråd ville på grund af den 
forenklede interaktion både kunne koordinere 
EU's udenrigspolitik og forbedre dialogen 
mellem EU og andre stormagter. Dette vil 
styrke EU's fælles optræden på dette hidtil 
oversete område, da der har manglet bedre 
formel koordinering.

 63. GIV RETSSYSTEMET EN EUROPÆISK  
       DIMENSION 

Nikolaus

Der bør overvejes en ny traktat, der udvider EU's kompetencer, 
for at sikre at landegrænser ikke er en hindring for bekæmpelse 
af kriminalitet. Et første skridt kunne være at integrere alle 
medlemsstaternes retssystemer for at få overordnet retlig 
kompetence på EU-niveau. Den nylige reform af den europæiske 
anklagemyndigheds rolle er en begyndelse, men mere kan gøres.

Denne nye traktat kunne også tildele EU-Udenrigstjenesten flere 
beføjelser til at insistere på gennemførelsen af de beslutninger, 
den træffer. EEAS er i øjeblikket EU's diplomatiske tjeneste og 
samtidigt EU's udenrigs- og forsvarsministerium. Hvis EEAS har 
flere beføjelser og involverer sig yderligere i samarbejdet mellem de 
forskellige landes udenrigstjenester, kunne EU blive en mere legitim 
aktør på den internationale scene.

 64. BEKÆMP UDSTØDELSE FOR  
       AT STOPPE EKSTREMISME 

Idé hørt på workshop 

EU bør træffe foranstaltninger for at undgå 
udstødelse og fremme integration og dermed 
undgå, at mennesker søger ekstremistiske 
idealer. Ekstremisme påvirker forskellige 
miljøer, og indvandrere er bare én af dem; den 
finder grobund i enhver form for udstødelse, 
der kan udnyttes af ekstremistiske grupper.

Økonomisk støtte til sociale grupper, der 
samler medlemmer fra forskellige miljøer, og 
gratis uddannelse, f.eks. sprogundervisning, 
kan få mennesker, som ellers har en tendens 
til at føle sig udstødt fra resten af samfundet 
til i stedet at begynde at kommunikere med 
andre. Dette medvirker til at skabe forståelse 
af og respekt for andre synspunkter og en 
større følelse af at høre til.

Vi mener, det er afgørende at sikre, at 
integrationen af indvandrere forbliver en 
prioritet, selvom økonomien er under pres, 
men fordelen på lang sigt er for vigtige til at 
ignorere.



EYE2018 rapport         58

 67. OPRET HUMANITÆRE  
       KORRIDORER FOR  
       FLYGTNINGE 

Hannah

Inklusion og integration er vigtig for skabelsen 
af et civilt samfund. Med det store antal 
asylansøgere, der er kommet til Europa i de 
senere år, er disse to udtryk blevet endnu 
vigtigere. En vigtig del af denne diskussion er 
spørgsmålet om, hvordan man kan finansiere 
programmer og støtte til flygtninge, der er på 
vej.

Humanitære korridorer kan koordineres 
af civilsamfundet og et statsligt støttet 
fællesskab via et netværk til støtte for 
integrationen af indvandrere, der kommer 
til EU. Det kunne være NGO'er i samarbejde 
med lokale velgørende organisationer og 
sammenslutninger, der kan screene sårbare 
flygtninge. Disse grupper skulle så hjælpe 
asylansøgere og sårbare flygtninge med at 
integrere sig i lokalsamfundet.

Dette projekt kan tilpasses til andre 
europæiske lande, fordi det er et partnerskab 
mellem private organisationer i civilsamfundet 
og staten. EU's rolle kunne være at udpege 
de civilsamfundsorganisationer i Europa, 
der måtte være interesseret i at deltage, og 
opfordre medlemsstaterne til at replikere disse 
korridorer og udveksle bedste praksis.

INTERVIEW

Ungdommen i Den Europæiske Union har 
ikke oplevet ekstreme konflikter og mennes-
kerettighedskrænkelser. Hvilket budskab har 
du til Europas ungdom, der lever i stærke 
demokratier og tager det for givet?

De er heldige, at de ikke behøver at gå igennem det, som folk 
må leve med i mit land. Menneskerettigheder og demokrati er 
vigtige, og de unge må gøre deres bedste for at forbedre det. Og 
det gælder ikke kun for problematikker i Europa. Det gælder også 
for resten af verden. Unge kan let blive narret af ekstremisme, og 
det er den største fare for vores fremtid. I stedet for at være en 
del af volden burde de beskæftige sig med menneskerettigheder 
og aktivisme. Det er uddannelse, der skal sprede, bevidsthed om 
menneskerettigheder og demokrati blandt unge. Nogle gange 
er familiebaggrund ikke nok til at formidle betydningen af en fri 
afstemning og individuelle og kollektive menneskerettigheder for 
de unge. Derfor skal uddannelse også styrkes. Demokratiet skal 
sejre, og at det er helt præcist de unge der skal være bevidste om 
det og forsvare det for ikke at miste det.

Lamiya Aji Bashar,  
vinder af Sakharovprisen
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SKABE RUM FOR CIVILSAMFUNDET

Et uafhængigt civilsamfund er afgørende for den europæiske sikkerhed; et rum 
hvor lokalsamfund kan forme politikker uden at være påvirket af kommercielle 
interesser eller en statslig myndighed. For at udfordre uretfærdighederne i usikkerhed 
skal civilsamfundet sættes i stand til at gå i dialog med myndigheder og politiske 
beslutningstagere på lokalt, nationalt og globalt plan.

Hvis ikke civilsamfundet er oppe på mærkerne på alle niveauer, vil demokratiet snuble og de røster, der har sværest ved 
at blive hørt af beslutningstagerne, høres ikke kan være noget svar og minoriteter sættes i udsatte positioner. Derfor 
opfordrede de unge på EYE til bevarelsen af et alsidigt, stærkt og uafhængigt civilsamfund, da det er afgørende for 
sikkerheden og fredsskabelse.

Desværre er tendensen, at der bliver mindre og mindre plads til civilsamfundet. I kølvandet på udbredte stramninger i de 
senere år har mere end 100 lande verden over vedtaget lovgivning til begrænsning af civilsamfundsorganisationer.

Disse begrænsninger er en autoritær reaktion på demokratiske idealer, og denne globale tendens må bremses og vendes 
for at sikre demokratiets mulighed for at skabe et sikkert miljø for alle borgere.

Regimer foretager mere åbenlyse og skamløse overgreb mod civilsamfundet på grund af svag international respons på 
tidlige begrænsninger. Nu må EU træde i karakter og fremme civilsamfundets vækst og engagement.

 68. OPRET EN PANEUROPÆISK  
       GENNEMSIGTIGHEDSDATABASE 

Florin

Den Europæiske Union skal gøre en indsats for at fremme 
gennemsigtigheden og øge overnationale aktørers ansvarlighed 
over for individet. Det kunne gøres ved at oprette en paneuropæisk 
gennemsigtighedsdatabase til fremme af kvalitetsjournalistik 
og stærk civil overvågning. Dette kan også omfatte lovgivning 
omfattende alle medlemsstater, der stadfæster gratis indsigt i 
ejerskabsdata over jord og selskaber. Dette kunne bidrage til 
bekæmpelsen af korruption og populisme.

Gennemsigtighed bør stå i centrum for EU's politikker. I nogle 
lande, som Rumænien, betyder noget så simpelt som at få en 
liste over selskaber, som staten har registreret, erlæggelse af 
et betydeligt beløb. Det vil være en stor hindring for mange, 
heriblandt graverjournalister, der forsøger at afdække korruption, 
da de er nødt til at arbejde på basis af enkeltsager. Uden åbenhed 
lider ansvarligheden, og korruptionen trives. En database kaldet 
ProZorro, der overvåger offentlige indkøb i Ukraine og vandt en 
pris fra Open Government Partnership, kunne tjene som model for 
en paneuropæisk database.

 69. BESKYT WHISTLEBLOWERE 

Coralie 

EU bør tilskynde medlemsstaterne til at indføre 
lovgivning på nationalt plan, der beskytter 
whistleblowere mod urimelige sanktioner. 
Folk må have tillid til, at de med loven i hånden 
kan træde frem med oplysninger, hvis de skal 
afsløre korruption. Europa-Parlamentet bør 
være med til at gøre sådan lovgivning mulig.

CPI-indekset, hvor Transparency International 
årligt indrangerer landene, viser, at lovgivning 
ikke er nok til at bekæmpe korruption. For at 
samfundet kan komme korruptionen til livs 
må man gøde bunden for et gunstigt miljø, 
der omfatter pressefrihed og plads til det civile 
samfund.

EU skal gøre det nemmere for folk at komme 
frem med deres mistanke om korruption, så 
whistleblowere beskyttes mod gengældelse. 
Samtidig skal de retshåndhævende 
myndigheder støttes i at handle, når der 
foreligger troværdige oplysninger. På denne 
måde kunne EU anerkende den vigtige rolle, 
som en uhindret presse og civilsamfundet 
har spillet for effektiv overvågning og 
efterforskning.
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 70. UDDAN POLITIET I AT TACKLE  
       HADFORBRYDELSER 

Kelly-Ann

Politiet skal bibringes it-færdigheder gennem uddannelse, så de 
genkender onlineovergreb på nettet allerede i sin vorden. Dette 
kunne følges op af forebyggelsesstrategier, f.eks. indføjelse af 
onlineovergreb og internetkriminalitet i lovgivningen i hele EU.

Onlineovergreb og hadtale mod kvinder, især på de sociale medier 
og andre onlineplatforme, er et problem, der følger i kølvandet på 
den stigende digitalisering.

Kvinder er mere tilbøjelige til at blive påvirket af onlineovergreb 
end mænd. EU må sætte ind, tage initiativ og fremme diskussionen 
om, hvordan dette kan imødegås. It-færdigheder skal også indgå 
i skoleundervisningen, da pædagogiske platforme spiller en vigtig 
rolle i bevidstgørelsen og udbrede forebyggelsesmetoder.

Det er de enkelte medlemsstater, der skal lovgive, men der 
kunne formuleres et lovforslag, som EU's medlemsstater kunne 
underskrive, i stil med Istanbul-konventionen: Europarådets 
konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder 
og vold i hjemmet.

 72. ERKLÆRING OM ONLINERETTIGHEDER 

Idea heard during workshop

I tråd med menneskerettighedserklæringen kunne en erklæring 
om onlinerettigheder blive en rettesnor for et sikrere og mere 
inkluderende internet.

Aktuelt er internettet en gråzone for myndighederne, hvor de 
gængse regler for de mere traditionelle medieformer ikke længere 
slår til. EU bør udnytte sin position som globalt forsvarsværk 
for liberale og demokratiske rettigheder til at presse på for et 
pålideligt og sikkert internet. Med et forslag til en erklæring om 
onlinerettigheder kunne EU samle ligesindede til at tage kampen 
op mod cyberkrigsførelse og dermed give borgerne rettigheder, når 
de er på nettet.

Omsat i praksis kunne dette omfatte "trafiklys" for information, 
som uafhængige analytikere kan bruge til at vurdere pålideligheden 
af kilder og gøre det nemmere at fange unøjagtige eller virkeligt 
falske nyheder.

Internettet er et stærkt stykke værktøj, men det har potentialet til 
at indvirke både positivt og negativt på samfundet. EU bør kæmpe 
for, at det enkelte menneskes rettigheder respekteres.

 71. OPRET EN FOND FOR UNGE  
       KANDIDATER 

Hannah 

EU bør mindske de finansielle hindringer for 
formel deltagelse i den demokratiske proces, 
som mange unge står overfor i den tidlige 
politiske karriere. Der bør oprettes en fond for 
unge mennesker, der ønsker at stille op.

Der er for få unge, der stiller op til lokale 
eller nationale valg i hjemlandet. Vi har 
brug for flere rollemodeller til at indgå på 
alle forvaltningsniveauer, fra forskellige 
baggrunde, med forskellige interesser, evner 
og identiteter. Ellers synes politik at være 
utilgængelig for samfundet i almindelighed.

Der findes partier i Europa, som har 
repræsentanter, der er sidst i tyverne og 
i begyndelsen af trediverne; der kan se 
potentialet hos de unge. Men i mange 
medlemsstater forekommer dette aldrig, og 
det politiske landskab formes af ældre mænd. 
De politiske partier og EU må anerkende 
de unges støtte i de enkelte europæiske 
partier og yde finansiel støtte til de yngre 
repræsentanter, som ønsker at stille op til 
valget til Europa-Parlamentet.
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 73. OBLIGATORISKE KURSER I  
       FØRSTEHJÆLP 

Christian, Østrig 

Efter min mening bør EU indføre et obligatorisk, 
EU-standardiseret førstehjælpskursus, måske 
som en 2. fase af et kørekort.

I mit erhverv som ambulancechauffør ser 
jeg ofte, at folk står ved en person, der har 
behov for førstehjælp, men er ude af stand 
til at hjælpe. Der kan være mange årsager, 
men ved at bringe sin viden om førstehjælp 
i anvendelse, indtil de professionelle 
ankommer, kan man begrænse en livstruende 
situation eller endda redde liv. Hvis alle kunne 
yde førstehjælp ved ulykker, ville der være 
færre ulykker med dødelig udgang på vejene 
eller i dagligdagen.

Dette kunne opnås gennem en fælleseuropæisk 
bevægelse til støtte for undervisning i 
førstehjælp i folkeskolen. Parlamentet kunne 
opfordre Europas ledere til at indføre denne 
undervisning i skolernes læseplaner og foreslå 
en europæisk førstehjælpsstandard.

 74. SIKRE GENNEMSIGTIGHED I  
       SPORT 

Idé hørt på workshop 

EU bør bidrage til øget gennemsigtighed i 
sport for at undgå skandaler. Det kan gøres 
ved at indbyde til forhandlinger om emnet og 
støtte strengere regler for test af sportsfolk, 
især hvis de deltager i konkurrencer, der finder 
sted i Europa.

Sport giver et væsentligt løft til sjælen, 
giver kammeratskaber, konkurrence og 
samhørighed og lærer os værdier og etik. 
En åben diskussion er nødvendig for at 
afdække de samfundsmæssige konsekvenser 
af korruption i sport og finde en indsats mod 
den. 

Man kunne forestille sig indførelsen af et 
europæisk regelsæt for sportsklubberne 
og en platform for fans med mulighed for 
at anmelde korruption og så lade officielle 
organer eller journalister efterforske. EU bør 
overveje oprettelsen af en helt uafhængig 
organisation bestående af jurister, politifolk 
og civile eksperter, som kunne specialisere sig i 
kampen mod korruption og gøre sport værdig 
og mere gennemsigtig igen. 
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INTERVIEW

Hvor vigtigt er et EU, der praktiserer værdier 
som demokrati og menneskerettigheder, og 
hvor vigtigt er dette ude i verden? Er det noget 
du kan mærke i dit arbejde?

Jeg tror, jeg kan sige, at i dag i mit daglige arbejde har vi mange 
meget vigtige projekter i Den Europæiske Union. Jeg kan give 
dig to eksempler. Vi arbejder med at få kvinder og børn ud af 
minerne, hvor de lever som sexslaver eller slaver i almindelighed. 
Her arbejder vi sammen med EU om at beskytte børn og kvinder. 
Vi kan give kvinderne en ny status, der giver dem mulighed for 
at vende tilbage til samfundet, og børnene kan komme i skole 
eller få mulighed for at nyde et normalt måltid. I dag er jeg rigtig 
glad, for nu er disse børn blandt de bedste elever, der hvor de 
bor. Vi kunne se, at de børn ikke havde et liv, og hjalp dem med 
at opbygge et nyt. 

Det andet projekt, som vi arbejder på i samarbejde med EU, er et 
projekt for ofre for seksuelt overgreb. Formålet med projektet er 
at understrege, at seksuelt overgreb ikke kun skel ses som et fysisk 
overgreb, men som en krænkelse af menneskerettighederne. 
Vi ønsker også at bringe de kvinder, der er ofre for seksuelle 
overgreb tilbage i samfundet og være produktive og uafhængige. 
Vi ønsker dette nye projekt ikke blot ud i vores eget lægecenter, 
men ud til andre lægecentre, hvor der er behov for det. 

To virkeligt fine eksempler på, at EU kan skabe grundlaget, på en 
praktisk måde, for at forsvare menneskerettigheder og sårbare 
menneskers rettigheder.

Europa står over for beslutninger om egen 
fremtid. Hvad er dit budskab til unge mennesker, 
der lever i stærke demokratier, men alligevel 
ikke stemmer?

Hvis vi lader andre løse vores problemer uden indblanding, vil 
problemet med populisme stige, fordi en del af befolkningen ikke 
bruger muligheden for at udtrykke sig. 

Nu om dage må vi være opmærksomme! Demokratiet skal leve 
hver dag. Demokrati skal forsvares og praktiseres hver dag. Ellers 
vil det dø.

 
Denis Mukwege,  

vinder af Sakharovprisen 2014 og grundlægger af Panzi 
Foundation, Den Demokratiske Republik Congo
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HÅNDTERING AF TEKNOLOGISKE FREMSKRIDT

Internettet er som en motor for vækst, og den digitale revolution har medført store 
økonomiske fordele for EU i form af øget produktivitet, innovation og levering af 
e-tjenesteydelser og e-handel. Men samtidigt med alle disse økonomiske muligheder 
udgør internettet også stigende trusler mod vores levevis.

Farer, som engang blev anset for ren og skær science fiction, er nu skræmmende virkelige, men mange af disse 
farer har stadig svært ved at få plads i borgernes dialoger. Truslerne fra nettet får ikke tilstrækkelig opmærksomhed 
fra politikernes side, hvilket gør vores samfund sårbart. På EYE blev det tydeligt, at mange unge efterspørger mere 
uddannelse på området, så vi bliver i stand til at træffe beslutninger på et informeret grundlag om løsninger på farerne 
ved den teknologiske udvikling.

En forståelse af de nye trusler på nettet, som vi står overfor, er af afgørende betydning for at udvikle en reaktion på 
dem. EU bør i hele EU sætte kraftigt fokus på it-færdigheder samt kortlægge og skabe opmærksomhed om internettets 
infrastrukturmæssige afhængighed og sårbarheder. Cybersikkerhed bør udbredes, så vi alle forstår de videre og 
systemiske internetrisici og er stand til at udpege de mest kritiske tjenester, aktiver og infrastrukturer, som EU skal 
beskytte. Vi bør sætte som mål at udvikle en effektiv risikostyringsstrategi for internettet og fremskynde samarbejdet 
mellem EU-landene om at benytte fælles kapacitet og opstille standarder for teknologisk udvikling.

 75. UDBRED OG TILPAS CYBERSIKKERHED 

Francesca 

EU bør tilpasse cybersikkerhedspolitikkerne til sin eksportstrategi 
og sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik (PESCO) og bringe 
dem på niveau med handels- og udviklingsmålene. It-sikkerhed er 
jo ikke kun et teknisk problem, men snarere, at EU anerkender dens 
videre systemiske sikkerhedsrisici. En måde at tackle dette problem 
på er at udpege de mest kritiske tjenester og aktiver, der kræver 
beskyttelse. På næste trin skal EU-landene arbejde tæt sammen 
og skabe et netværk af fælles kapaciteter. I denne sammenhæng 
skal det være muligt nemt og effektivt at opstille standarder for 
it-produkter.

Derfor er vi nødt til at justere den økonomiske dagsorden (strategien 
for det indre marked) i forhold til dagsordenen for cybersikkerhed. 
Vi må ikke behandle cybersikkerhed som et isoleret problem. 
Offentligheden skal derimod forstå, at beskyttelsen af internettet 
er en bydende økonomisk og national nødvendighed. Det er 
vigtigt at huske på, at cyberrisici påvirker alle brancher og sektorer: 
Fra Fortune 500-virksomheder og mindre virksomheder med 
begrænsede ressourcer til staterne i EU, internationale institutioner 
og selvfølgelig EU's borgere.

 76. GØR UDDANNELSE I  
       CYBERSIKKERHED TIL  
       NORMAL PRAKSIS 

Idé hørt på workshop  

EU-medlemsstaterne skal tilskyndes til at 
iværksætte it-uddannelser fra grundskole til 
universitet og investere i forskning og udvikling 
af cybersikkerhed (efter Horisont 2020). Det 
er vigtigt at etablere et fælles vokabular, 
karriereveje og støtte til unges indtræden på 
området. Desuden kunne lanceringen af en 
bredere oplysningskampagne for borgerne 
om cybersikkerhed, der rækker videre end 
"EU's cybersikkerhedsmåned" ville gøre dette 
til et attraktivt og tilgængeligt program for de 
europæiske borgere at involvere sig i.

Der er en voksende kløft mellem 
efterspørgslen efter it-talent og levering af 
en professionel arbejdskraft. Det anslås, at 
der i 2020 på verdensplan vil være behov for 
2 millioner ekstra cybersikkerhedsjob. For at 
foregribe dette skal EU sætte fart i uddannelse 
og efteruddannelse i cybersikkerhed.

Derudover skal flere kvinder og minoriteter 
tilskyndes til at forfølge en karriere inden 
for cybersikkerhed, som er ligeså vigtigt som 
tilgængelighed.
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 77. STØT EFTERRETNINGSSAMARBEJDE PÅ  
       EU-PLAN 

Idé hørt på workshop

EU bør overveje sin egen version af FBI for at forbedre den eksisterende 
EUROPOL-organisation med bevarelse af den eksisterende struktur, 
men med forbedrede informationsdelingskapaciteter. Dette vil 
omfatte en overensstemmelsespolitik.

I øjeblikket afhænger meget sikkerhedssamarbejde af deling 
af information mellem medlemsstaterne, og på tragisk vis har 
vi set, at der ikke er blevet reageret på den. Ved at skabe større 
efterretningssamarbejde og et sammenhængende europæisk 
organ kunne EU tage konkrete skridt til at indsamle og sikre 
efterretninger. Dette vil være til gavn for borgerne og skabe et miljø 
med større sikkerhed.

 79. INVESTER I GENREDIGERINGSTEKNOLOGI 

Idé hørt på workshop

Hvis du er foran kurven, kan du forme kurven. EU bør investere 
betydeligt i genredigeringsteknologier for at undgå hjerneflugt til 
andre lande som USA eller Kina.

Europa er ekstremt god til at opbygge fremragende forskerkredse, 
normalt gennem offentlige institutioner, der finansieres af 
medlemsstaterne. Desuden kræves solide finansielle investeringer 
i forskning og industri for at bevare førerpositionen på dette 
hastigt skiftende felt, og de vil gøre det muligt for EU at bevare 
sin forhandlingsposition til at beslutte, hvordan denne teknologi 
udnyttes og leveres til borgerne.

EU bør tilstræbe at give midler og støtte til universiteter, der forsker 
i denne teknologi og støtte denne form for innovation inden for 
EU.

 78. STØT UDDANNELSE I  
       MOLEKYLÆR- OG  
       CELLEBIOLOGI 

Idé hørt på workshop 

Den bedst mulige forberedelse på DNA-
revolutionen, og for at få en rimelig etisk 
debat, skal befolkningen forberedes. Da 
dette emne er meget følsomt, og fordi der 
er meget fordomsfyldt information i omløb, 
bør borgerne have en god uddannelse i 
molekylær- og cellebiologi og genetik allerede 
på mellemskoletrinnet eller i gymnasiet. Alle 
disse videnskaber er ret nye og vokser hurtigt, 
og der bør undervises i et opdateret pensum.

Genredigering rummer fantastiske muligheder 
for lægeverdenen, landbruget og miljøet, men 
skaber også frygt for potentielle farer. Denne 
nye teknologi skal trækkes op i formelle 
diskussioner og etisk vurdering. I Europa er 
genredigering et meget følsomt emne, og folk 
blander ofte flere koncepter, hvilket kan være 
skadeligt på lang sigt.

I tråd med den foregående idé bør forskere 
eller forskningsinstitutioner kommunikere 
på de brede medier for at forklare hvad 
de laver, hvordan deres arbejde påvirker 
moderne videnskab, så der undgås modstand 
i befolkningen. EU kan fortælle, hvor vigtigt 
dette emne vil være i undervisningsplanerne 
og iværksætte initiativer med henblik på at 
udbrede denne viden.

SIKKER OG FARLIG : Overlevelse i omskiftelige tider
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 80. UDVIKLING AF GRATIS  
       ANTIVIRUSSOFTWARE TIL  
       EU-BORGERNE 

Nikolaos

EU bør støtte en statsejet virksomhed, der 
ansætter videnskabsfolk, programmører 
og softwareudviklere til at udvikle en gratis 
antivirussoftware, og give den helt gratis til 
borgerne i Europa. Fordelene ved open source-
produkter er, at de samarbejder og sikrer, at 
systemer er robuste og tilpasningsdygtige til 
nye trusler. Ved at indsætte de bedste af de 
bedste kunne Europa levere en vigtig offentlig 
service til borgerne. Antivirus kan også være 
ret dyr, og derfor vælger nogle firmaer og 
enkeltpersoner måske at arbejde og leve uden 
det nødvendige antivirusprogram og gør 
deres systemer og personale sårbare over for 
nye trusler.

Et første skridt for størstedelen af 
internetbrugerne vil være at downloade et 
antivirusprogram til deres enhed. På grund 
af onlinesvindel og manglende information 
føler mange borgere sig overvældet, når de 
skal vælge pålidelige og programmer til at 
beskytte dem.

Ved at støtte og etablere en offentligt ejet 
virksomhed sikres en tilgængelig demokratisk 
ansvarlig og borgercentreret antivirussystem, 
der kunne give umiddelbare og håndgribelige 
fordele for de europæiske borgeres sikkerhed.
security of European citizens.

INTERVIEW

Hvad kan EU præcist gøre for at tackle 
onlineovergreb mod kvinder?

Min første idé ville være, at overgreb på nettet fuldt ud skulle 
anerkendes som en overgrebsform, som kvinder og piger 
udsættes for. Vi har arrangementer som belysning af vold mod 
kvinder og menneskerettighedsdag i december. Selvfølgelig er 
alle former for vold mod kvinder forkert, men jeg synes det ville 
være fantastisk, hvis alle de politiske partier, alle medlemsstaterne 
og EU-institutionerne anerkendte, at onlineovergreb på nettet er 
en form for vold mod kvinder og piger. 
 
Jeg tror, det andet, som EU kunne gøre, er helt sikkert centreret 
omkring tværnationalt partnerskab. Fra hvad jeg selv har 
erfaret om overgreb på nettet, ved man, at mange af dem bag 
overgrebene befinder sig i USA eller Østrig, men Interpol har 
ingen ressourcer til at beskæftige sig med det, og jeg er sikker 
på, at de to medlemsstater har oplysninger om internettrolde i 
Det Forenede Kongerige eller andre steder, så hvordan kan vi dele 
information omkring kriminalitet på nettet?

Seyi Akiwowo,  
Glitch!UK
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KOMMENTARER FRA UNGDOMSFORUM  
 SIKKER OG FARLIG

Sikkerhed er en af de store bekymringer for mange borgere. Hvordan kan vi gøre tankegangen positiv 
omkring disse diskussioner? Unge mennesker og ungdomsorganisationer anerkendes overordnet set for at 
kunne bidrage til et mere fredeligt og robust samfund. Europa, et fredens kontinent i årtier, kan sætte unge 
i centrum for løsningen. Det Europæiske Ungdomsforum står for ungdom, fred og sikkerhed i Europa og 
resten af verden.

Diskussionerne på YO!Fest og European Youth Event 2018 med 
fokus på spørgsmål vedrørende fred og sikkerhed fandt sted 
samtidig med en politisk krise omkring EU's eksterne politikker. 

De eksisterende politiske rammer som f.eks. den globale strategi for 
EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik støtter ideen om samfundets 
modstandskraft ved at udvide arbejdet omkring uddannelse, kultur 
og ungdom for at fremme pluralisme, sameksistens og respekt, 
men uden at integrere unge som aktører og ikke blot modtagere. 

Den Europæiske Konsensus om Udvikling skaber en ramme, 
hvor unge er aktører omkring forandring og udvikling, og i den 
egenskab er de bidragydere til Agenda 2030, der ændrer sig fra at 
være diskurser, der skildrer unge som ofre for deres kontekst. 

Mens den politiske uro omkring asyl og kontrol med de ydre 
grænser fortsætter baseret på frygt, der er indgydet i den offentlige 
opinion, så behandler det nylige forslag fra EU-Kommissionen om 
den næste flerårige finansielle ramme for eksterne spørgsmål 
ungdommen i begrænset omfang og primært set gennem 
Erasmus-objektiverne. Men den seneste politikudvikling inden for 
ungdom, fred og sikkerhed er dog positiv: Rådets konklusioner, 
der er medlemsstaternes vejledning til gennemførelse af FN's 
Sikkerhedsråds resolution om ungdom, fred og sikkerhed vedtaget 
i 2015 giver ungdommen plads til at bidrage til forebyggelse 
og løsning af konflikter. Det er vigtigt for medlemsstaterne 
at gennemføre disse konklusioner og opbygge et sikkert, 
sammenhængende og harmonisk samfund, der sætter de unge i 
centrum for et fredeligt Europa.

Diskussionerne på YO!Fest og EYE 2018 gav unge mennesker en 
sikker plads til at organisere og bygge på egne erfaringer med 
fredsstiftelse og konfliktforebyggelse. De unge stillede spørgsmål 
med forbindelse til eksisterende kriser, såkaldte "migrationskriser" 
og spørgsmål vedrørende hindringer for en fuldstændig 
inddragelse af unge i samfundet, såsom usikre arbejdsforhold, 
socioøkonomiske uligheder, uddannelsesstrukturer og adgang til 
rettigheder. For at skabe et mere inkluderende samfund, hvor alle 
er velkomne, er det meget vigtigt at skille migrationsdebatten og 
sikkerhedsbekymringer ad. 

Aktiviteterne på YO!Fest og EYE 2018 
udfordrede stereotyper og støttede den 
interkulturelle dialog for at understrege 
nødvendigheden af at skabe modstandsdygtige 
samfund, hvor den enkelte unge kan udfolde 
sig og nyde sine grundlæggende rettigheder 
i videst muligt omfang, og behovet for at 
fremme lige muligheder for mænd og kvinder 
og selvstændiggøre unge og unge kvinder, 
med det mål at udfolde deres mangfoldighed. 

Ved at bygge idéer, der blev delt på YO!Fest 
og EYE 2018, bør EU-institutionerne og 
medlemsstaterne arbejde sammen om at 
udvikle nationale strategier til gennemførelse 
af FN's Sikkerhedsråds Resolution om 
ungdom, fred og sikkerhed på en 
participatorisk måde, hvor unge mennesker 
og ungdomsorganisationer involveres i 
udformning, gennemførelse og evaluering. 

Det er afgørende for EU-institutionerne at 
sikre, at unge fra forskellige baggrunde 
anerkendes og får passende støtte til at 
arbejde med aktiviteter, der forebygger 
voldelig adfærd og diskurs. Det bør indgå i 
finansieringen af Erasmus+-programmet og 
dets efterfølger.
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5. LOKAL OG GLOBAL:   
 Beskyttelse af vores planet
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Hvad kan Den Europæiske Union gøre for at beskytte vores 
planet? Der haster at bekæmpe klimaforandringerne, men 
mange mennesker opfatter det stadig ikke som en prioritet. 
Det seneste Eurobarometer viste, at efter EU-borgernes 
mening er klimaforandringer kun det syvende vigtigste 
problem, som EU står overfor, mens miljø og energiforsyning 
rangerer som ti og elleve39. Men faren er reel, og vi skal 
handle nu, hvis vi vil undgå at ødelægge vores økosystem 
og bringe selve den menneskelige eksistens i livsfare. Dette 
omfatter ikke kun kampen mod klimaforandringer, men vejen 
mod en mere bæredygtig, sund og retfærdig levevis for alle i 
overensstemmelse med FN's mål om bæredygtig udvikling for 
2030.

EYE 2018-dagsordenen opstillede en vision for disse mål, fra global 
til lokal, fra jorden til rummet og alt derimellem. Her blev det gjort 
klart, at hvis disse problemer skal løses, er der behov for inddragelse 
og deltagelse af alle aktører: globale organisationer, EU-institutioner, 
medlemsstater, regioner og kommuner, virksomheder, landbrug, 
forskningsinstitutioner, skoler, NGO'er og private borgere. For unge 
deltagere er klimaforandringer og miljø en hjertesag; mange har 
allerede indledt en mere bæredygtig livsstil end deres forældre eller er 
villig til at foretage skiftet for sig selv og deres efterkommere.
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39 Europa-Kommissionen, "Standard Eurobarometer 89, marts 2018", http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180 
(tilgået June 2018)
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KLIMAFORANDRINGER OG LANDMÆNDENE  

Løsningerne på klimaforandringerne er lige så forskellige som udfordringerne selv. 
Bevidstgørelsen om problemet er det allerførste skridt, men det bør følges op af 
konkrete tiltag. Et vendepunkt syntes at være nået, da 195 lande vedtog Paris-aftalen 
under COP21 i Paris, den 12. december 2015. Aftalen trådte i kraft mindre end et år 
senere. De lande, der har indgået aftalen, forpligtede sig på at begrænse de globale 
temperaturstigninger til godt under to grader celsius, og i betragtning af de alvorlige 
farer, stræbe efter 1,5 grader celsius i nær fremtid. Bekæmpelse af klimaforandringer 
bliver endnu mere presserende i tider med meget uforbeholdne fornægtere. EYE har 
vist, at unge ønsker at blive hørt: Klimaforandringer er en global udfordring, der ikke 
respekterer nationale grænser. Emissioner og andre følgevirkninger berører mennesker 
overalt.

Presset på politiske institutioner øges med hver centimeter vi mister af iskapperne på polerne. I dette afsnit opregnes 20 
idéer, der omfatter læring fra det ydre rum, nye diplomatiske tiltag, og kvinders betydning i denne kamp. Der diskuteres 
landbrug i det 21. århundrede og nye love, der kan medvirke til at forhindre fældning af regnskov uden for Europa. Det 
er lykkedes EU at reducere udledningen af drivhusgasser med næsten en fjerdedel siden 1990.40 De seneste tekniske 
nyskabelser betyder mindre energiforbrug, og der er sket et fald i brugen af CO2-intensive brændstoffer. Men der skal 
gøres mere. De unge er nødt til at hæve stemmen, kræve konkrete handlinger og foreslå kreative tilgange for at vise, at 
vi skal handle nu, inden det er for sent.

 81. LAV ET EUROPÆISK  
       PROGRAM OM GRØNNE  
       TAGE 

Idé behandlet i paneldiskussion 

Min idé ville være, at EU skulle iværksætte 
en kampagne for at fremme anvendelsen af 
grønne tage i byerne. Dette kunne omfatte 
omdannelsen af nuværende hustage til 
offentlige haver, så de kan udnyttes til 
bylandbrug, eller opfordre entreprenører til at 
skabe plads på nybyggerier for at få så mange 
grønne tage som muligt.

Europas byer er af forskellig størrelse, og 
meget af tagarealet er ubrugt. Men meget 
af dette kan nyttiggøres - en undersøgelse 
fra Bologna viste, at taghaverne ville kunne 
producere tre fjerdedele af grøntsagerne 
forbrugt i en by, hvis alle egnede, flade 
tagarealer blev brugt til bylandbrug.41

Ud over landbrugsformål kunne tage også 
blive fælles haver, der kunne forbedre 
beboernes og kontorfolkets livskvalitet. Dette 
kunne ske ved støtte til en kampagne og en 
forskrift for afsættelsen af mere tagareal på 
bygninger til grønne formål.

 82. BRUG GRØNT DIPLOMATI TIL FORHANDLING  
       MED KLIMAET FOR ØJE 

Idé behandlet i paneldiskussion  

En anden idé kunne være at fremme klimadiplomati. Dette er en 
form for målrettet udenrigspolitik, der skal inddrage tredjelandes 
regeringer og NGO'er globalt i et kollektivt ønske om at generere 
færre emissioner og støtte klimarobust udvikling - støtte op om 
kampen mod klimaforandringer. Her er formålet at harmonisere de 
forskellige landes interesser, men samtidig understrege betydningen af 
menneskers velfærd, miljøets tilstand og bevarelsen af vores jordklode. 
Klimadiplomati bør indgå i bæredygtig dagsorden med henblik på at 
bevidstgøre det politiske lag og understrege behovet for at reagere på 
klimaforandringerne på enhver tænkelig platform42.

Når der overvejes løsninger på klimaforandringer, synes vi at begrænse 
det til at være NGO'ernes og aktivisternes arbejde. Men Paris-aftalen 
er et tydeligt eksempel på, at politikere kan tage vigtige skridt i retning 
af en miljøbevidst politik. På trods af det mener unge mennesker 
stadig, at der skal gøres mere. På den ene side kræver vi mere af 
vores beslutningstagere, og på den anden side beder vi flere unge 
om at blive mere involveret og starte bevidstgørelseskampagner i 
lokalsamfund og aktivistgrupper.

Som Jayathma Vickramanayake, FN's generalsekretærs 
ungeudsending, sagde: "Hvis alle diplomatiske udvekslinger også 
havde som mål at være miljøvenligere, tænk, hvilken virkning det ville 
have på klimaforandringer."

40 Det Europæiske Miljøagentur, "EU reports lowest greenhouse gas emissions on record", https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/greenhouse-gas-
inventory-report-press-release (tilgået juni 2018)

41 Europa-Kommissionen, "Rooftop gardens could grow three quarters of city's vegetables", http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/
pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf (tilgået juli 2018)

42 Fælles AFET/ENVI-møde - Klimadiplomati http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html (tilgået juni 2018)
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 83. FEMINISME I KAMPEN MOD  
       KLIMAFORANDRINGER 

Kristy 

EU bør fremme foranstaltninger, både eksternt og internt, der giver 
kvinder større magt, når der opstår miljøkriser - såsom at hjælpe 
udviklingslande, hvor landbruget er dominerende, med at blive 
mindre afhængig af en kvindelig arbejdsstyrke.43 Internt kan EU 
også sørge for, at kvinderne er tilstrækkeligt repræsenteret og 
får den samme opmærksomhed på dette område - f.eks. ved at 
sikre, at 50 % af de europæiske politiske partiers spidskandidater 
er kvinder.

På baggrund af en rapport fra FN ved vi, at klimaforandringerne ikke 
kun er en krise for miljøet; de har yderligere understreget uligheder. 
De unge opfatter kampen mod klimaforandringerne som én, der 
også inkluderer feminisme, og ikke uden grund: Det ser ud til, at 
kvinder er mere tilbøjelige til at blive ramt af klimaforandringerne. 
FN-undersøgelser har vist, at ca. 80 % af personer fordrevet 
som følge af klimaforandringer er kvinder44. Dette fænomen 
forekommer på globalt plan, og konsekvensen er, at det i sidste 
ende er sværere for kvinder at komme sig efter katastrofer, der 
ødelægger infrastruktur, leve- og arbejdssteder.

Vi ser også en tilgang på tværs af generationerne; kvinder tager 
sig af deres børn, deres forældre, ældre mennesker, og det 
afspejles i deres udgifter. Fokuserer vi på sammenhængen mellem 
klimaretfærdighed og retfærdighed mellem kønnene, kunne dette 
være en af de første effektive metoder til at finde en bæredygtig og 
langtidsholdbar løsning, hvor kvinder havde samme økonomiske 
magt som mænd. Som global politisk institution er EU stærk nok til 
at handle på dette og lade global retfærdighed ske fyldest.

Feminisme er utvivlsomt et vigtigt værktøj i kampen mod 
global ulighed og bør anvendes til at afbøde virkningerne af 
klimaforandringer. 

 84. STØTTE TIL UNGE  
       LANDMÆND OG NY  
       TEKNOLOGI 

Idé behandlet i paneldiskussion 

EU kan, for at løse problemet med 
fødevareknaphed, bruge en tretrinstilgang. 

For det første bør landbrugsbedrifter have 
infrastruktur til at bruge nye teknologier, så de 
kan producere nok fødevarer til Europa. Basalt 
udstyr, såsom bredbånd og GPS til såning, 
dyrkning og høst af afgrøder, bør forefindes 
i landdistrikterne. 

Dernæst skal EU kunne tilskynde borgerne 
til at blive landmand - eksempelvis via 
iværksættermidler, eller betaling til unge 
landmænd, der ønsker at starte deres egen 
landbrugsvirksomhed. Dette kunne gøre ny 
teknologi mere overkommelig i pris for større 
og mindre gårde. 

For det tredje bør nye teknologier integreres 
i landbrugsuddannelsernes læseplaner. Dette 
vil kunne øge bevidstheden om effektive 
alternativer og giver unge landmænd den 
nødvendige viden til at bruge den mest 
hensigtsmæssige teknologi. 

Overordnet er den europæiske model for 
husdyropdræt og landbrug meget effektiv og 
alsidig. Europa kan producere store mængder 
mad på et forholdsvis lille område. Og det kan 
gøre Europa til et forbillede for andre regioner 
i verden. Ydermere har unge mennesker en 
tendens til at tænke på fremtidens gård som 
teknologisk, men også meget forskelligartet, 
hvor der tages hensyn til økologisk produktion, 
bæredygtighed og dyrevelfærd. 

43 World Farmers Organisation, "The Role of Rural Women in Agriculture", http://www.wfo-oma.org/women-in-agriculture/articles/the-role-of-rural-women-in-agriculture.html (tilgået juli 
2018)

44 BBC, "Climate change impacts women more than men", https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221 (tilgået juli 2018); FN, "Women, Gender Equality and Climate 
Change", http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf(juni 2018)
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INTERVIEW

Hvilke miljømæssige problemer 
har du oplevet på dine ture til 
EU-projekter?

Jeg har set en masse landmænd. I f.eks. 
Zimbabwe er økonomien baseret på landbrug, 
og her ødelægger klimaforandringerne 
afgrøderne. Landmændene lærer nye 
dyrkningsmetoder, fordi de bruger traditionelle 
metoder og ikke ved, hvordan jorden dyrkes; 
de gør det ret tilfældigt. Klimaforandringerne 
påvirker landmændene, fordi de kun får 
et udbytte stort nok til dem selv og deres 
familier og derfor ikke har noget at sælge af. 
Hvis klimaforholdene ødelægger afgrøden 
fuldstændigt, får de ingen mad. Mange EU-
projekter forsøger at lære dem at undgå disse 
situationer eller tilpasse sig vejret. I Mauritius 
så jeg også et projekt kaldet "Økoskole", hvor 
de lærte små børn at undgå plast og have 
omtanke for miljøet. Hvis børn ikke begynder 
at passe på miljøet nu, vil vi alle sammen være 
dækket af plast i det næste årti!

Ellie Tomassi,  
Faces2Hearts blogger i det østlige og sydlige 

Afrika

 85. FÆRRE TILSKUD TIL KØD 

Noémie og Emily 

Europa bør tage teten i fremme af plantebaseret kost ved at 
omlægge landbrugsstøtten fra intensiv kvægavl til frugt- og/
eller grøntsagsproduktion. Dette trin kan understøttes af øget 
EU-finansiering af forskning i økologisk produktion af planterige 
alternativer og ved at indføre strengere grænseværdier for luft-, 
jord- og vandforurening, dyrevelfærd og for brugen af antibiotika.

Overforbruget af kød er på mange måder ikke bæredygtigt, og det 
er et stort problem. 10 % af EU's samlede drivhusgasemissioner 
skyldes landbruget, og en stor del af vores belastning ligger 
på kødproduktion45. Jorden bliver i stigende grad brugt til at 
producere foderplanter til dyr frem for grøntsager, som mennesker 
kan spise. Ved at forbruge afgrøderne direkte i stedet for at lave 
dem til dyrefoder ville emissionerne af drivhusgasser i atmosfæren 
falde, og jord kunne frigøres til andre formål. Ud over gasserne, 
der udledes til luften fra intensive dyrehold, kniber det også jorden 
at optage det animalske affald på grund af de store mængder, og 
det forårsager uoprettelige skader på jordbunden. En løsning til at 
minimere virkningerne af animalsk landbrug på vores miljø og til at 
producere flere fødevarer er at reducere kødforbruget og samtidig 
sikre et mere diversificeret økosystem.

Denne tendens finder vi ikke kun i Europa, men også uden for 
Unionens grænser. Regnskove og andre økosystemer med biologisk 
mangfoldighed lider under konsekvenserne af kost baseret på kød, 
mejeriprodukter og den soja, vi fodrer vores dyr med. Den største 
skovrydning til fordel for dyrehold forekommer i tropiske områder. 
I for eksempel Amazonas er 80 % af den nu skovløse jord omlagt 
til græsareal til græssende dyr.46 Det er unødvendigt at sige, at 
regnskoven, der er et af de vigtigste økosystemer på kloden, vores 
grønne lunger, der skal beskyttes, er ved at blive ødelagt.

 86. STØT BIODIVERSITET OG HØJERE  
       STANDARDER FOR HUSDYR 

Marlene

EU bør fastsætte regler for højere biodiversitet, så landmændene 
hindres i at oprette monokulturer. 

Et af de alvorlige problemer for vores landdistrikter er den nuværende 
struktur. Enorme monokulturer giver kun få levesteder for vilde 
dyr og planter og udgør en alvorlig trussel mod biodiversiteten. 
Diversificering af landdistrikterne har mange fordele: Den beskytter 
jorden mod erosion, bringer biodiversiteten tilbage og sikrer 
bæredygtigheden for blot at nævne nogle få.

EU bør støtte et tættere samarbejde med lokale miljøaktivister og 
støtte mere økologisk landbrug for at skabe et mere bæredygtigt 
miljø og levevis. Sådanne landbrugsbedrifter bør desuden sikre 
højere standarder for dyrevelfærd, f.eks. udendørs arealer til dyr.

Dette ville være et vigtigt skridt på vejen til et bæredygtigt landbrug 
samt beskyttelse af dyrevelfærd, biodiversitet og dyreliv.

45 Eurostat, "Agriculture - greenhouse gas emission statistics", http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics&oldid=367927 (tilgået juli 
2018)

46 Yale, "Cattle Ranching in the Amazon Region" https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-use/
cattle-ranching (tilgået juli 2018)uly 2018)
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VEDVARENDE ENERGI, INTELLIGENTE BYER OG BÆREDYGTIGT IVÆRKSÆTTERI

Bør EU blive en supermagt inden for grøn energi? Energiomkostningerne sætter deres 
spor i den europæiske industri og i husholdningerne. Så hvordan kan vi skabe en 
bæredygtig omstilling i energisektoren? Forbruget af forurenende fossile brændstoffer 
og udledningen af drivhusgasser må ophøre, og der skal udvikles vedvarende 
energikilder. 

EU ønsker, at 32 % af dens energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder i 2030, hvilket er et nyt mål der er 
sat i direktivet om vedvarende energi, som led i Unionens ren energi-pakke47. En god omstilling bør også skabe nye 
arbejdspladser som kompensation for dem, der forsvinder i industrier i tilbagegang. Problemet er, at vedvarende energi 
stadig er dyr og den nuværende teknologi endnu ikke kan garantere fuld dækning af verdens samlede energibehov. Men, 
der findes allerede enkelte intelligente byer og byområder, der bruger data til at forbedre effektivitet og ressourcestyring og 
går foran med et godt eksempel; de hjælper os med at forestille os et andet liv. Derfor har EU-Kommissionen siden 2010 
tildelt nogle byer titlen "europæiske miljøhovedstæder".

Men på EYE 2018 konstaterede man, at nøglen til succes er: at gøre "grønne" teknologier rentable for industrien. Vi må 
undgå en konflikt mellem miljø og industri. Det skader ikke industrien, at der findes miljømæssigt bæredygtige løsninger, 
men åbner derimod for en bæredygtig industri. De unge kan og vil stå i spidsen for forandringer, men de skal have sættes 
i stand til at gøre det.

47 Europa-Kommissionen: "Europe leads the global clean energy transition", http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm (tilgået juni 2018)
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 87. STØT BÆREDYGTIGE HUSSTANDES SALG AF  
       ENERGI TIL NETTET 

Claire samt behandlet i paneldiskussion

EU bør støtte rene energi som vind- og solenergikilder eller 
brugen af elbiler. Blandt andet solpaneler bør blive mere udbredt 
blandt europæiske husholdninger. Alle vil kunne producere 
energi til eget hus, og en eventuel overskudsproduktion derfra 
sælges til energiselskaberne. Dette praktiseres allerede i visse EU-
medlemsstater som Tyskland, Frankrig og Italien. 

EU kunne yde støtte til noget lignende i forbindelse med den 
næste flerårige finansielle ramme eller alternativt sænke skatten 
som belønning for brugen af solpaneler. Der kan gives tilskud til 
elbiler, som skal nyde meget større udbredelse på markedet og 
være billigere end i øjeblikket.

 89. STØT ET EUROPÆISK ENERGIFÆLLESSKAB  
       OG -MARKED 

Idé hørt på workshop

Så snart der produceres ren energi i tilstrækkelige mængder, skal 
den kunne flyttes rundt mellem medlemsstaterne. EU bør støtte 
flere forbindelser mellem medlemsstaterne i form af et net helliget 
ren energi. Et overskud af ren energi produceret i en medlemsstat, 
såsom vind- eller solenergi, kunne eksporteres til et andet på et 
ægte europæisk energimarked. 

Dette ville kræve større samhørighed og en snævrere Union, der 
skulle omfatte energisektoren. Fordelene ville være skabelsen 
af et mere effektivt energimarked på EU-plan og reducerede 
omkostninger for virksomheder og EU borgernes husholdninger. 
Heri bør indgå muligheden for effektiv lagring af energien.

Elnet er en vigtig måde til at sikre energiforsyningen til borgerne 
og opstiller også rammerne for fortsat stræben efter vedvarende 
energi og mindskelse af afhængigheden af fossile brændstoffer.

 88. OPSTIL EN TIDSPLAN  
       FOR AFVIKLING AF FOSSILE  
       BRÆNDSTOFFER,  
       OG BEGRÆNS TABET AF  
       ARBEJDSPLADSER 

Idé hørt på workshop 

EU bør udarbejde en plan med fastsatte datoer 
for ophør med brugen af fossile brændstoffer 
og med udvinding af kul. Nogle aktioner vil 
f.eks. omfatte et gradvist ophør med brugen 
af fossile brændstoffer, sanktionering af 
virksomheder, der ikke følger reglerne, en 
CO

2
-afgift (der allerede findes i nogle lande) 

og en afgift på køb af dieselbiler. 

Vi må ændre vores forbrugsvaner med hensyn 
til energi: Vi skal bruge vedvarende energi i 
stedet for at forbruge fossile brændstoffer. EU's 
afhængighed af gas og fossile brændstoffer 
er ikke bæredygtig på længere sigt. Det er 
ikke et spørgsmål om, hvorvidt nedskæring 
af drivhusgasemissioner er vejen frem, men 
hvornår det vil ske. Denne strukturændring vil 
kunne føre til en ny industriel revolution. 

EU bør også bidrage til skabelsen af nye 
arbejdspladser. I omstillingen væk fra 
kulindustri er det ofte ikke dem, der mister 
deres job som nødvendigvis genansættes i 
nye grønne jobs. EU og medlemsstaterne 
har en samfundsmæssig pligt til at gøre 
denne omstilling mulig og samtidig beskytte 
arbejdstagerne. En tidsplan ville gøre 
forandringen mere organiseret og struktureret.

 90. MULIGGØR  
       EUROPADÆKKENDE  
       INFRASTRUKTURER  
       OG EN FÆLLES POLITIK PÅ  
       TRANSPORTOMRÅDET 

Idé behandlet i paneldiskussion 

En stor kilde til trafikforurening er den 
store brug af private transportmidler og 
kortdistanceflyvninger48. Problemet kunne 
begrænses ved at gøre det muligt at 
etablere europæiske infrastrukturer, f.eks. 
højhastighedstog som billige erstatninger, eller 
koordinere den private godstransport i Europa 
bedre.

Derfor trafikken i luften, pr. jernbane eller på vej 
reguleres og koordineres. En sådan harmonisering 
vil bidrage til reduktion af CO2-emissionerne. 
Eksempelvis kunne man opfordre til koordination 
mellem transportvirksomhederne, så lastbilerne 
blev udnyttet optimalt for at spare brændstof. 
Der skulle også gælde fælles europæiske 
sikkerhedsstandarder.

Det forudsætter selvfølgelig finansiering og 
politisk samhørighed, men det ville give EU-
borgerne renere og mere effektiv transport.

48  The European Union Explained: Transport, udgivet af Europa-Kommissionen i 2014: "Vejtransport, 
der er den største enkelte transportform, er ansvarlig for den største del af forureningen: ca. 71 % af de 
samlede CO2-udledninger ifølge de seneste data (og personbiler står for ca. to tredjedele heraf). Men 
andre sektorer forurener væsentligt mindre. Luftfarten tegner sig for 13 %. Jernbanen er den mindst 
forurenende transportform, med mindre end 1 %"
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INTERVIEW

Hvad kan de unge gøre for at værne om miljøet 
og bekæmpe klimaforandringerne?

Jeg ser tre kategorier af klimatiltag: For det første mener jeg, 
at svaret på klimaforandringerne på den ene side kommer fra 
storpolitikken og på den anden side fra adfærden hos mennesker, 
der ændrer livsstil på en bæredygtig og miljøvenlig måde. For at 
nå målene for bæredygtig udvikling og målene i Paris-aftalen 
kører FN en kampagne med titlen "Little x Little"50, som skal 
bidrage til at redde vores verden fra klimaforandringerne. Den 
handler om at bruge mindre plast, tage kortere bade og cykle til 
arbejde i stedet for at køre bil. 

Den anden aktionstype drejer sig om, hvordan vi som unge kan 
slå os sammen og skabe platforme, der kan bevidstgøre vores 
jævnaldrende, statsledere, kommuner, borgmestre og folk i vores 
samfund. Endelig skal den tredje aktionstype holde regeringer 
og store koncerner ansvarlige. For eksempel bør vi skrive flere 
andragender om klimaforandringer. Måske bør vi starte en 
bevægelse, der kunne mobilisere folk i hele verden.

 

Jayathma Vickramanayake, 
FN's generalsekretærs ungeudsending

Taler under paneldiskussionen "Arbejde for en bedre verden: 
Unge mennesker og bæredygtig udvikling"

 91. INTELLIGENTE BYER OG  
       OFFENTLIG TRANSPORT 

Idé hørt på workshop

EU bør, med henblik på at skabe ægte 
bæredygtige byer, hjælpe kommunerne 
med at udvikle en ny tilgang, der opfylder 
behovene hos alle aldersgrupper, fra børn og 
unge til de voksne og de ældre, ved hjælp 
af intelligent og effektiv offentlig transport, 
baseret på emissionsfrie løsninger og deling, 
såsom udvidet deling af cykler og biler. 

Desuden kunne ydelser eller tilskud benyttes til 
at skabe store gågadezoner og flere cykelstier, 
herunder bedre infrastruktur til parkering af 
cykler på en sikker måde, og skabe flere bilfrie 
zoner. For det tredje bør prisen på offentlig 
transport være overkommelig for alle. For 
eksempel ville EU kunne støtte et fælles 
billetsystem for offentlig transport i store byer 
og apps indeholdende køreplaner i realtid og 
fleksible ruter efter behov.

I henhold til Europa-Kommissionens tal49 bor 
mere end to tredjedele af EU's befolkning i 
byer. Problemerne i disse byer er begrænset 
plads, trafik, forurening og mangel på grønne 
områder. Ovenstående forslag tager sigte på 
at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

49 Europa-Kommissionen, "Byudvikling", http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/ (tilgået juli 2018)

50 FN: Little x Little" - a Gen Z-Led campaign in support of the Sustainable Development Goals https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/03/little-x-little-gen-z-led-campaign-support-
sustainable-development-goals/ (tilgået juli 2018)
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 92. BEVAR MILJØVENLIGE PROJEKTER OG  
       IVÆRKSÆTTERI 

Henriette  

Min idé trygler EU om at afsætte flere midler til miljøvenligt 
iværksætteri. Mulighederne for at få del i finansiering bør også 
annonceres tydeligere. Hvis man ønsker at udbrede en ny og 
miljøvenlig kultur i Europa, kunne det være mere effektivt at give 
mindre beløb i EU-støtte til mange mere end et stort beløb til 
færre.

Det er velkendt, at det altid er i opstartsfasen, en virksomhed 
har mest brug for støtte. For miljøvenlige virksomheders 
vedkommende er det svært at bevæge sig uden for de 
traditionelle paradigmer for iværksætteri. EU kunne støtte grønne 
iværksættervirksomheder med tilskud.

Programmer for sammenslutninger, NGO'er eller grupper af 
mennesker, der har helliget sig miljøspørgsmål, bør også støttes. 
Processen for ansøgning om støtte bør, for at få opmærksomhed, 
være præcis og let at gennemføre, for der findes allerede mere 
komplicerede udgaver.

Denne idé ville give de unge generationer muligheder, både som 
iværksættere og aktivister, så de har de nødvendige værktøjer til 
at gøre en forskel der, hvor de kommer fra.

Endelig bør disse EU-programmer omfatte et element af 
kapacitetsopbygning og mentorordning for at udveksle råd om 
bedste praksis med håbefulde iværksættere. 

 93. STØT GENVINDING AF  
       ELEKTRONISK UDSTYR 

Frauke

EU kunne hjælpe med at spare naturressourcer 
ved at tvinge virksomheder til at designe deres 
elektroniske udstyr og husholdningsgadgets 
modulært. Hvis noget gik i stykker, ville det på 
denne måde kun være et bestemt modul, der 
skulle udskiftes, hvilket ville lette reparationen. 

Det gælder f.eks. telefoner, hvor EU kunne 
stille forslag om en retsakt, der gør det 
obligatorisk for store virksomheder at erstatte 
den defekte vare i stedet for at kunne sælge 
en helt ny telefon. Denne tilgang ville være 
en mere bæredygtig løsning på elektronisk 
affald.

Dette kunne ske ved fælles politisk indsats 
til støtte for regulering, der kunne føre til 
en mere bæredygtig og etisk tilgang til 
elektronisk affald.
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MADAFFALD, INGEN PLAST, RENT VAND OG SANITET: ÆNDRING AF FORBRUGERMØNSTRE

Næsten en tredjedel af alle producerede fødevarer forsvinder eller går til spilde hvert 
år ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO)51. Omkring 88 millioner tons 
fødevarer går årligt til spilde i EU, og de dermed forbundne omkostninger anslås til 
143 mia. EUR52. I EU er husholdningerne de største producenter af madaffald med 
landbruget som den næststørste. Madaffald er i sig selv uetisk, men det har også 
negative konsekvenser for miljø og økonomi, fordi vandet og energien, der indgår i 
produktionen af den kasserede mad, allerede er gået tabt. For det meste smides mad 
ud uden grund, fordi den har været dårligt opbevaret, og det forværres af manglen på 
viden om kvaliteten af madaffald. 

Samtidig producerer europæerne 25 mio. ton plastaffald om året. Plast forurener vores vandløb, have og jord. FN 
kører en kampagne for rene have, og EU har i år lanceret en europæisk strategi for plast i en cirkulær økonomi, med 
det formål at ændre måden, hvorpå plastprodukter fremstilles, bruges og genbruges, og fjernelse af vigtige kilder til 
havaffald. Desuden er adgangen til rent vand og sanitet en menneskeret, og de risici, der er forbundet med mangel på 
det, spænder fra voksende ørkener til dødelige sygdomme og konflikter. 

Unge efterspørger en mentalitetsændring med udgangspunkt i konkret undervisning i bæredygtighed i skolen samt nye 
regler for, hvordan vi former vores liv og redder miljøet.

 94. STØT EN PLASTFRI TILGANG 

Idé behandlet i paneldiskussion

EU bør søge at finansiere forskning i alternative materialer til 
fremstilling af plast. Der findes f.eks. plast lavet af svampe, men 
også bambus kan bruges til fremstilling af redskaber, der kan 
genbruges. Dette skulle bidrage til at gøre det mindre attraktivt at 
anvende plast i samme omfang som nu.

Dybest set gælder spørgsmålet om udryddelse af plastforurening 
mindre produktion og brug af plast, indtil der opnås en plastfri 
livsstil. Det kan synes umuligt fuldstændigt og øjeblikkeligt at 
udrydde plast, men vi kan nedsætte vores forbrug, genbruge og 
finde alternative, miljøvenlige kilder til fremstilling af den. 

Endvidere vil EU kunne gøre det obligatorisk at mærke produkter, 
så det fremgår, om et produkt indeholder plast, i hvilken mængde 
og af hvilken type - f.eks. om plasten er genanvendt, eller om 
den stammer fra kilder, der er mindre forurenende. Man kunne 
også fremme plastfrie produkter ved at forsyne butikkerne med 
plasticdimser til hverdagsbrug, som uddeles gratis.

 95. FINANSIER FJERNELSE AF  
       PLAST FRA HAVENE 

Idea heard in debate  

Mængden af plast i verdens have anslås 
til 150 mio. tons. Det er ca. en femtedel af 
vægten af alle fisk i havene54. Men hvordan 
kan vi rydde op i noget så enormt som et hav? 
Hvis man taler med Marcella Hansch, arkitekt 
og grundlægger af Pacific Garbage Screening, 
er løsningen at udvikle et forureningsfrit 
aggregat, der kan installeres i vandløb og have 
til at frasortere plast. 

Ude i havet vil et sådant aggregat dæmpe de 
strømhvirvler, der opstår i et kanalsystem, og 
som følge deraf vil plastemnerne, f.eks. en 
lighter, langsomt stige op til overfladen. Der 
bruges ikke net, så fisk kan passere gennem 
aggregatet uden fare. 

EU bør støtte fælles projekter og teams af 
ingeniører, arkitekter og forskere, der kan 
udvikle nye løsninger til at oprensning af vores 
have og få inspiration fra projekter som disse.

51 FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, "Key facts on food loss and waste you should know!", https://en.annahar.com/article/799240-elections-2018-uber-announces-election-day-
promo-code (tilgået juni 2018)

52 Europa-Kommissionen, "Food Waste", https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en(tilgået juli 2018)

53 Europa-Kommissionen, "Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries", http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm 
(tilgået juli 2018)

54 Pacific Garbage Screening, "Plastic in the oceans", https://pacific-garbage-screening.de/en/problem/ (tilgået juni 2018)
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55 The Guardian, "French law forbids food waste by supermarkets", Https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-
supermarkets (tilgået juli 2018)

 96. EN NY KULTUR FOR FØDEVAREBUTIKKER  
       OG BESKATNING 

Valeria 

EU bør tilskynde til plastfrie butikker, hvor alle solgte varer er 
uden plast, og forsøge at understøtte butikker, der gennemfører 
politikker om mindre brug af plast. EU kunne f.eks. bede 
supermarkeder indrette butikshylder med plastfrie produkter og 
forbyde plastposer, og i stedet udelukkende tilbyde bomulds- eller 
papirsposer til kunderne. Dette kunne efterhånden gøre plast 
dyrere. Supermarkederne kunne på denne måske tilskyndes til at 
betale pant tilbage til kunder, som kommer tilbage til butikken med 
plast, der kan genanvendes eller genbruges. Sådan gør man allerede 
i Skandinavien, hvor man egentlig "lejer" en flaske, hvorefter 
panten betales tilbage, når den tomme plastflaske returneres. 

Fødevarebutikker og supermarkeder er af afgørende betydning 
for formningen af forbrugernes vaner. Desuden er mange af de 
produkter, som vi køber i supermarkedet, herunder frugt og 
grøntsager, indpakket i plast. I nogle tilfælde kan man stadig få 
plastposer til engangsbrug. 

En anden central idé er beskatning: Skatter og afgifter bør være 
højere for supermarkeder og virksomheder, der anvender mere 
plast, og lavere for dem, der bruger mindre plast. Desuden kan 
virksomheder, der stadig anvender plast, eller ser det som en vigtig 
del af deres forretningsmodel, blive motiveret til at støtte projekter, 
der forsøger at rense havene. 

For dem, der er førende ved eksemplets magt, kunne man tænke 
sig en anden form for belønning, såsom et kvalitetscertifikat eller 
et stjernebedømmelsessystem for bæredygtige virksomheder, 
sammen med gratis uddannelse af personalet i at blive endnu 
mere miljøvenlige. På denne måde bliver fødevarebutikker, 
supermarkeder og virksomheder forbilleder, der tager deres del af 
ansvaret og hjælpe med at uddanne folk.

 97. GØR NEDBRINGELSE AF  
       MADAFFALD LOVPLIGTIGT  
       OG OBLIGATORISK 

Idé behandlet i paneldiskussion  

EU skal gøre det lovpligtigt og obligatorisk 
for supermarkeder at finde måder, der sikrer 
produktion af mindre madaffald.

Ofte kasserer supermarkederne mad, der er 
tæt på udløbsdatoen. Udløbsdatoen og den 
faktiske dato, hvor maden bliver uspiselig er 
ofte ikke sammenfaldende. Endvidere er der 
forskellig lovgivning i medlemsstaterne, og EU 
bør harmonisere reglerne. 

Det bør også sikres gennem lovgivning, at 
fødevarer tæt på udløbsdatoen placeres 
synligt på hylderne, sælges til nedsat pris 
eller, efter udløbsdato, foræres væk. I Frankrig 
er der for eksempel vedtaget en lov, der 
fastsætter regler om, at store varehuse skal 
donere usolgt mad, der nærmer sig bedst før-
datoen, til velgørenhed og fødevarebanker.55 
Den ideelle situation ville være helt at undgå 
madaffald og give udløbet mad gratis til folk 
og velgørenhedsorganisationer. På den måde 
kunne man både bekæmpe madaffald og sult 
og fattigdom.
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 98. FORENKL MULIGHEDEN FOR  
       MADDONATIONER 

Idé behandlet i paneldiskussion 

EU kunne tilskynde til nye måder at dele mad. Efterhånden som 
begrebet "deleøkonomi" bliver mere udbredt, står det klart, at de 
økonomiske fordele ved dette fænomen normalt er begrænset til 
dem, der har ejendomme eller biler. For at skabe en virkelig "delt" 
økonomi bør EU søge at gøre hverdagsting "delbare".

Der findes f.eks. en app kaldet Too Good to Go, der nu kan bruges 
i otte lande, til at redde madrester via en platform, som fungerer 
mellem udbydere af madoverskud og folk, der søger god mad til 
en fornuftig pris. 

EU bør støtte disse initiativer udefra og skabe et digitalt marked for 
madaffald, der forbinder landmænd, restauranter, fødevarebutikker 
og forbrugere, hvor alle med madoverskud kan tilmelde sig at lade 
deres "affald" gavne en person, der har brug for det. 

 99. UNDERVISNING I  
       BÆREDYGTIGHED I SKOLEN 

Dina og Giusy 

Bæredygtighed er et vigtigt koncept for 
fremtiden, og uddannelse er vigtig, da det 
er lettere at indoptage god praksis i en 
tidlig alder. Dette gælder også for viden om, 
hvordan man undgår madaffald og plast. 
EU ville kunne medvirke til at sikre, at disse 
emner drøftes i klassen. Skolen kunne tilbyde 
timer, hvor børnene kunne lave mad og 
vaske op sammen, lære om fødevarers værdi, 
de negative konsekvenser af ikke at skåne 
miljøet, lære at værdsætte en sund livsstil og 
forbedre evnen til at håndtere fødevarer.

Der kunne involveres sponsorer til at støtte 
sådanne uddannelsesinitiativer på skolerne, 
f.eks. i form af genbrugsflasker. EU kunne 
som led i denne uddannelse fremme synergien 
mellem skoler og nationalparker i form af 
sommerlejre, hvor der gås på opdagelse i 
miljøet. 

Sådanne initiativer vil naturligvis kunne 
bibringe børnene respekt for naturen og 
beskyttelse af dyr, som de tager sig med ind 
i voksenalderen.
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 100. UDVIKLING AF ET SYSTEM  
         MED BRUG AF REGNVAND  
         TIL TOILETSKYL

Idé behandlet i paneldiskussion  

EU kunne støtte en ordning til opsamling 
af regnvand til brug i private toiletter eller 
vanding af planter i haven. Dette kunne dreje 
sig om incitamenter til at bruge vandtanke, der 
opsamler regnvand til brug i husholdningen.

Vand bør være et fælles gode, som er let 
tilgængeligt for alle og på rimelige vilkår. 
FN's generalforsamling anerkendte i 2010 
eksplicit menneskers ret til vand og kloakering 
og bekræftede, at rent drikkevand og 
kloakering er afgørende for overholdelsen 
af alle menneskerettigheder. For øjeblikket 
svinder vandressourcerne ind, og vand kan 
være dyrt at købe. Ovenstående idé vil hjælpe 
med til at reducere unødvendigt spild af rent 
drikkevand.

INTERVIEW

Hvordan kan vi ved forskning fra rummet 
værne om vores planet?

Forskning fra rummet kan give os en bedre forståelse af vores 
planet, og hvordan den beskyttes. Du ser forresten ingen grænser 
fra rummet. Du opfatter en komplet enhed, ingen nationer. Du 
ser en planet i ligevægt, der kun er beskyttet af atmosfærens 
tynde lag. Samtidigt ser du al den ødelæggelse, som vi står for på 
vores jordklode. Men jorden dør ikke, den skal nok klare det. Det 
er os, der vil forsvinde, hvis vi fortsætter på denne måde.

Paolo Nespoli, 
Astronaut ved Det Europæiske Rumagentur (ESA)og NASA

Taler på panelet "En rumvandrers liv"
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KOMMENTARER FRA UNGDOMSFORUM  
 LOKAL OG GLOBAL

Vi ved alle, at der ikke er nogen planet B, men dette kan ikke være begrænset til, hvad kloden kan klare 
fysisk. Vi er nødt til at kigge på det store billede og ændre vores liv og handlinger i retning af en bæredygtig 
udvikling. Der er ingen planet B med høj ungdomsarbejdsløshed, med voksende ulighed, med udstødelse 
af unge fra beslutningsprocesserne. Europa må gå forrest for at ændre den praksis og de situationer, der 
bidrager til ulighed og bringer planeten i fare. Det Europæiske Ungdomsforum ønsker at forandre planet A 
og vende vores systemer i retning af bæredygtig udvikling.

"Der er ingen jobs på en død planet." Det var Den Internationale 
Faglige Sammenslutnings (IFS) slogan for klimatopmødet i Paris i 
december 2015. For IFS viser dette slogan, at det haster meget at 
få hold på klimaforandringerne og arbejde med spørgsmål omkring 
miljømæssig bæredygtighed. For Det Europæiske Ungdomsforum 
skyldes denne nødvendighed af at beskytte planeten ikke kun 
spørgsmål om ungdomsarbejdsløshed, men om bekymring for 
børns rettigheder og trivsel for denne og fremtidige generationer 
af unge. Der er heller ingen deltagelse af ungdommen, intet 
demokrati og intet Europa på en død planet. 

På YO!Fest og European Youth Event 2018 var der en erkendelse af, 
at det haster med at værne om vores planet og af vital nødvendighed 
at værne om fremtiden for os selv og kommende generationer. 
Bæredygtig udvikling kræver en revurdering af vores forhold til 
naturen. Drøftelserne vedrørte hovedsagelig klimaforandringer, tab 
af biodiversitet, forurening, ikke-bæredygtigt forbrug og overforbrug 
af naturressourcer. Drøftelserne anerkendte også, at miljøspørgsmål 
ikke kan skilles fra finans- og socialpolitikkerne. På den ene side 
kræver en retfærdig omstilling til en økonomi, der ikke er centreret 
omkring fossile brændstoffer, at sociale og økonomiske spørgsmål 
tages i betragtning side om side med miljøhensyn for at sikre, at 
folks muligheder for arbejde og velbefindende beskyttes; på den 
anden side må de miljømæssige konsekvenser af de økonomiske og 
sociale politikker ikke outsources eller skubbes foran os og overladt 
til fremtidige generationer at løse, hvis det skal sikres, at planeten 
ikke bliver offer for vores higen efter udvikling og muligheder. 
Flere arrangementer og møder inden for dette tema havde fokus 
på de internationalt vedtagne mål for bæredygtig udvikling, som 
anerkender, at det at værne om vores planet er en integrerende 
del af en videre bevægelse, der skal styre verden ind på en mere 
bæredygtig vej og opnå fred, velstand og velfærd for alle. 

Den Europæiske Union må være ambitiøs i henseende til at styrke 
indsats for at værne om vores planet som et led i bestræbelserne på 
at arbejde hen imod en virkelig bæredygtig udvikling. Derfor skal 
EU fokusere på følgende:

EU spillede en ledende rolle i forhandlingerne om den universelle 
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og dens mål for 
bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015. Siden da er det 
ikke lykkedes EU at spille en ledende rolle i gennemførelsen af 
dagsordenen internt i Unionen på en samlet og ambitiøs måde. 

Videreførelse af 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling på europæisk plan kunne 
give EU mulighed for at tackle de udfordringer, 
som Europa står overfor, på en integreret måde. 
Der kræves systemtænkning, der kan tilskynde 
beslutningstagerne til at se på underliggende 
mønstre og tage fat de grundlæggende årsager 
til problemerne. Sammenhængen mellem 
forskellige politikområder og de sociale, 
miljømæssige og økonomiske dimensioner af 
bæredygtig udvikling skal EU tage med sig 
for at gøre menneskenes og planetens trivsel 
til det ultimative mål for de økonomiske og 
sociale systemer. EU bør lægge en samlet og 
ambitiøs strategi for bæredygtig udvikling for 
at nå dette mål. Erkendelse af sammenhænge 
er også nødvendig for at kunne håndtere 
flere forskellige og krydsende former for 
forskelsbehandling, med anerkendelse 
af sammenhængen mellem virkninger af 
klimaforandringer og kvinders rettigheder, for 
eksempel. Bæredygtig udvikling kan kun opnås 
gennem en rettighedsbaseret tilgang og ved at 
sikre, at alle mål for bæredygtig udvikling er 
opfyldt for alle grupper i samfundet.

Gå væk fra ikke-bæredygtige 
praksisser

Nuværende og tidligere generationer har 
bragt unge menneskers fremtid i fare gennem 
uholdbare økonomiske og finansielle praksisser 
med ringe hensyn til følgevirkningerne. 
Uholdbare forbrugs-, produktions-, handels- 
og investeringsmodeller truer fremtiden 
for mennesker og miljø. I vores nuværende 
forbrugerkultur er det ikke let for alle at have 
en bæredygtig livsstil. EU er særligt forpligtet 
til at tackle dette og reagere hurtigt for at 
opnå lighed i adgangen til og forbruget 
af ressourcer inden for den kapacitet, som 
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vores planet har. Diskussionerne på YO!Fest og EYE fokuserede 
på håndteringen af madaffald og bæredygtigt fødevareforbrug, 
plastaffald, færre tilskud til kød og en fast tidsplan for afslutning af 
udvindingen af fossile brændstoffer.

Fremme og prioritering af mere bæredygtige 
praksisser

Samtidig med iværksættelsen af foranstaltninger til ophør med 
uholdbare praksisser i forbindelse med udvinding, produktion 
og forbrug bør EU også prioritere fremme af og støtte til mere 
bæredygtige metoder. Unge og deres organisationer skal spille 
en stærk rolle i etablering af og støtte til mere bæredygtige 
og miljøvenlige praksisser, herunder gennem kommunikation 
om naturens indre værdi og fordelene ved nok. Der kræves 
også en stærk indsats fra EU og de europæiske regeringer. 
EU bør støtte undervisning i bæredygtig udvikling i formel og 
ikke-formel undervisning, der anerkender det arbejde, som 
ungdomsorganisationerne allerede gør for at fremme en mere 
bæredygtig livsstil. Institutionerne og regeringerne bør også sikre, 
at alle har adgang til bæredygtige praksisser, såsom miljøvenlig 
transport, ved for eksempel at støtte og fremme bæredygtige og 
billige offentlige transportsystemer.

Fremme af lokale og globale 
løsninger

Bæredygtig udvikling kræver handling på 
alle niveauer, fra lokal til global, såvel som 
en erkendelse af, at handlinger på et niveau 
påvirker handlinger på andre niveauer. På lokalt 
niveau går unge ofte i spidsen for forandringer, 
der er med til at føre verden ind på en mere 
bæredygtig vej. Ungdomsorganisationerne 
forstærker ungdommens stemmer om 
kollektivt at presse på bæredygtig udvikling 
på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan. 
Støtte til disse forandringer og plads til, at 
disse stemmer bliver hørt, er afgørende for 
udviklingen i retning af bæredygtig udvikling. 

Det er åbenlyst, at nutidens økonomiske, sociale 
og politiske system ikke virker for vores planet 
eller mennesker, for især unge mennesker. Det 
har aldrig været mere nødvendigt at arbejde 
for gennemgribende ændringer i retning af 
et system, der sætter planetens behov og 
menneskets rettigheder i centrum, snarere end 
rent økonomiske interesser.
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European Youth Press (EYP) er en paraplyorganisation med 60.000 
medlemmer, der samler journalister og medieproducenter fra hele 
Europa. EYP organiserer mange arrangementer for unge journalister, 
fremmer ungdomsmediers rolle og pressefrihed i Europa og deltager 
i drøftelser om journalistiske uddannelsesstandarder og mediepolitik 
i hele Den Europæiske Union. EYP sammensatte et hold bestående 
af ti EYE-journalister til at udarbejde en omfattende rapport om EYE.

Under ledelse af to chefredaktører blev et hold på otte generalister 
og specialiserede journalister fra hele Europa samlet for at indsamle, 
uddybe og beskrive de store tanker og ideer fra EYE. Denne 
rapport indeholder de 100 mest konstruktive ideer. Det Europæiske 
Ungdomsforum bidrog med en kommentar på to sider om hvert af 
de fem hovedtemaer.
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