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Hur anordnar jag ett evenemang?

Konferensen är en demokratisk gräsrotsprocess som prioriterar allmänhetens 
idéer och initiativ. Tillsammans med människor från hela EU kan du diskutera vår 
gemensamma framtid och andra intressanta frågor. Du kan antingen delta i andras 
evenemang eller anordna ett eget evenemang inom ramen för konferensen. För detta 
ändamål finns en flerspråkig digital plattform (https://futureu.europa.eu), som är 
tillgänglig på 24 språk.

Vilken typ av evenemang kan jag anordna?

• Alla kan anordna evenemang som rör konferensen.

• Evenemangen kan vara fysiska eller digitala möten eller hybridmöten.

• De ska vara inkluderande och deltagar- och framtidsinriktade och 
respektera konferensstadgan. I våra vägledningar kan du hitta 
inspiration för ditt evenemang.



Hur kan jag delta?

• Du tittar på kartan med alla registrerade evenemang och väljer 
evenemang du vill delta i. Du behöver inte vara registrerad på 
plattformen.

• Du kan också anordna ett eget evenemang, registrera det på 
plattformen och rapportera vilka idéer som framkom på evenemanget via ditt konto 
på plattformen.

Hur registrerar jag ett evenemang på plattformen?

Det är enkelt. Följ de här stegen:

• Registrera dig själv eller din organisation på plattformen om det inte 
redan är gjort.

• Fyll i ett formulär om evenemanget med titel, beskrivning, typ av möte, 
ämne, adress, länk till videokonferensen, start- och sluttid och typ av registrering. 
Du kan välja vilket som helst av EU:s 24 officiella språk.

• Läs stadgan och markera rutan ”Jag förbinder mig att följa stadgan”.

• Klicka på knappen ”Skapa” och ditt evenemang kommer att finnas med 
i evenemangslistan på kartan.

Du kan anordna ett evenemang som privatperson eller för en organisations räkning 
(t.ex. en förening eller en icke-statlig organisation) genom att uppge organisationens 
namn vid registreringen.

Hur rapporterar jag om mitt evenemang?

Du ska skriva en kort rapport och lägga upp den på plattformen för att dela 
slutsatserna från ditt evenemang med andra.

På plattformen kan du också posta konkreta idéer och länka dem till 
evenemanget, så att de kan ingå i de pågående debatterna. Rapporten från 
evenemanget ska innehålla följande uppgifter:

• Typ av evenemang.

• Antalet deltagare och uppgifter om dem (t.ex. ålder och kön).

• De viktigaste frågorna som diskuterades och föreslagna idéer.

• Vilka argument som låg bakom idéerna.

• Stämningen i allmänhet och planerad uppföljning.

Läs mer i Guiden för evenemangsorganisatörer som finns på plattformen.

Obs: Det är viktigt att skriva en evenemangsrapport och länka den till idéerna på 
plattformen så att konferensen får stort genomslag.
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Hur kan jag få människor att engagera sig på lång sikt?

Efter evenemanget kan du uppmuntra människor att läsa rapporten på 
konferensplattformen, att fortsätta debattera genom att hålla kontakten via 
plattformen och att föreslå fler idéer eller kommentera andras idéer.

Tips:

• Olika vägledningar hjälper dig att steg för steg förbereda och leda ditt 
evenemang och rapportera om slutsatserna efteråt.

• Du bör använda konferensens visuella identitet, kampanjmaterial och andra 
kommunikationsverktyg för att informera om ditt evenemang och sprida 
information.

• Om du behöver hjälp och vägledning kan du kontakta Europaparlamentets 
förbindelsekontor, kommissionens representation eller ett Europa direkt-kontor 
i ditt land.

Vad händer med medborgarnas bidrag på plattformen?

Titta på infografiken om processen och tidslinjen.




