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Konferencen om
Europas fremtid

Formål

Folketinget sender selv udvalgte MF'ere (Jens Joel S, Eva Kjer Hansen V, Rasmus 
Nordquist SF, Katarina Ammitzbøll KF) afsted for at deltage i plenarsamlingerne.

Folketinget vil gennem vores indsats bygge bro mellem MF'erne og borgerne

Folketinget og Regeringen inviterede før sommerferien jer til at holde
debatarrangementer, som kunne hjælpe danskerne med at sætte ord på deres
holdninger til de overordnede temaer.

Proces
Folketinget afholder til januar en høring for interesser, borgere og
en ungdomshøring for elever fra ungdomsuddannelserne.

De udvalgte MF’ere deltager i begge arrangementer og de kan tage input 
med fra borgerne og videre til plenarsamlingerne.

Skal EU hæve afgifter på spiritus som i Irland, 

hvor prisen i supermarkederne fordobles?

Skal EU sikre fri abort? Og gør EU nok for 

LGBT-personer?

Danmark er europamester i druk



Folketinget

Sammen om noget større!

Vi er i Folketinget rigtigt glade for at samarbejde med jer. I er jo allerede i fuld gang med 
at afholde debatter ude i landet om Konferencen om Europas fremtid.

Gratis hæfte om Konferencen om Europas Fremtid

Gå ind på www.EU.dk/fremtid og bestil hæftet Få styr på EU's fremtid.

Konferencens 9 temaer er illustreret med 27 konkrete eksempler, som kan give indblik
i EU og landenes aktuelle udfordringer.

I Dublinsystemet hænger dørmanden på 

regningen. Er det fair – og hvis ikke, hvad er 

alternativet?

Hvordan slipper vi for had, trusler og ulovlige

billeder på nettet uden at true ytringsfriheden?

Konferencen om
Europas fremtid

http://www.EU.dk/fremtid
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50-års EU-medlemskab
Formål

Kampagnen skal engagere og skabe debat og bevidsthed om, hvem vi er, 

og hvad det betyder for os i dag og i fremtiden, at flere og flere spørgsmål 

besluttes i fællesskab med andre.

Folketinget lancerer efter sommerferien 2022 en kampagne i samarbejde 

med jer ude i landet. Formålet er at komme Danmark rundt og indsamle 

videnbyrd om, hvad EU betyder for den enkelte dansker

Folketinget vil samle danskernes holdninger og fortællinger i et 

stort kunstværk på Christiansborg, så deres budskab dagligt går til landets 

politikere, besøgende skoleklasser og gæster på omvisning.

Kampagnen henter inspiration fra www.danmarkskanon.dk, hvor borgere 

udpeger de vigtigste danske værdier.

http://www.danmarkskanon.dk/


Folketinget Side 5

Uddannelsesinstitutioner

Elever på grundskoler og ungdomsuddannelser engageres i samarbejde med bl.a. DR til også at 

sætte ord på deres holdninger til, hvad der vigtigt, godt og skidt.

Borgere

Befolkningen inviteres til at sætte ord på eller pege på, hvad der er det vigtigste at fremhæve, når vi 

gør status over, hvad EU-medlemskabet betyder for den enkelte danskers liv og hverdag. Målet er at 

indsamle fortællinger, som kan samle danskere i deres forskellige syn på EU-medlemskabet.

Input samles på en digital platform, som lanceres august/september 2022.
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Folketinget nedsætter et panel bestående af eksperter, mediepersonligheder og borgere, som skal 

være med til at indsamle og sortere de input, der kommer fra befolkningen.

Udvælgelse

På årsdagen for folkeafstemningen (2. oktober 2022) arrangerer Folketinget en folkehøring i 

samarbejde med en public service-station, som transmitterer en partilederdebat. Deltagerne 

diskuterer danskernes fortællinger, og udpeger, hvad de synes er vigtigst at fremhæve, når vi gør 

status over, hvad EU-medlemskabet betyder for vores liv og hverdag som danskere?.

50-års EU-medlemskab
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Vi håber I vil være med!

Håber I vil være med til at samle input fra danskerne.

Lad os holde en tæt dialog om det.

Vi er alle godt igang med Konferencen, og vi vender tilbage om 
markeringen, når vi er længere i planlægningen.

50-års EU-medlemskab



Høring for elever

fra ungdomsuddannelse

rne med MF’ere, der 

deltager i 

plenarsamlingerne og 

udenrigsministeren.

Høring for interesser, 

borgere mv.

Høring I regi af EUU særligt 

for de MF’ere, som deltager 

i plenarsamlingerne og 

udenrigsministeren for at 

spille ind i plenarmøder.

December 2022

Debatarrangementer i 

provinskommuner

Oplysningsorganisationer 

holder knap 30 debatter 

2023august oktober

Lancerer kampagne til 

markering af 50året

Befolkningen inviteres til 

at byde ind med input til 

en digital platform, som 

Folketingets EU-

Oplysning lancerer ved 

kampagnens start.

Folkehøring med 

partilederdebat

På årsdagen for 

folkeafstemningen om 

dansk EU-medlemskab 

arrangerer Folketinget 

en folkehøring i 

samarbejde med DR. 

Reception med 

afsløring af kunstværk

Danskernes vigtigste 

fortællinger samles i et 

kunstværk til 

Christiansborg.

Debatarrangementer 

arrangeret af Regeringen

Regeringen v. 

Udenrigsministeriet ventes 

at arrangere en eller flere 

debatter

Aktiviteter – Markering og Konference


