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Vad hände efter Europaparlamentsvalet?  

Sök aktivitetsbidrag för att fortsätta prata med unga 

om EU och demokrati!  

 
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Europa var 

rekordhögt och enligt Eurobarometern beror ökningen främst på att den unga 

generationen gick till valurnorna. 

Flera viktiga insatser för att öka valdeltagandet bland unga gjordes runt om i vårt avlånga 

land. Men vad hände egentligen efter Europaparlamentsvalet och hur kan vi fortsätta att 

ta tillvara på ungas engagemang och vilja att påverka politiken och sin vardag fram till 

nästa val?  

För att fortsatt uppmuntra ungas delaktighet i EU- och demokratifrågor även mellan valen 

erbjuder MUCF nu en möjlighet för din organisation att ansöka om aktivitetsbidrag inom 

ramen för temat unga, EU och demokrati.   

 

Aktivitetsbidraget kan till exempel användas för att följa upp vad som har hänt efter 

Europaparlamentsvalet; arrangera ett EU-rollspel; en workshop om att vara ung i EU; ett 

panelsamtal mellan unga och politiker; en föreläsning om hur EU fungerar i praktiken och 

hur en kan påverka; en podcast eller en film om mellanvalsdemokrati; eller en utställning 

där unga bidrar med bilder inom ramen för temat. 

 

Mer information om aktivitetsbidraget och kriterier finns att läsa nedan. Sista dag för att 

söka aktivitetsbidrag är 24 oktober. 

 

Välkommen med er ansökan! 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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Om aktivitetsbidraget och ansökan 

• Aktiviteterna ska genomföras mellan perioden 9 november – 31 december 2019. 

• Det går att ansöka om bidrag på högst 15 000 kronor för att arrangera en eller 

flera aktiviteter.  

• Ansökan görs genom att fylla i bifogad blankett och returnera den till 

karin.persdotter@mucf.se senast den 24 oktober 2019, med ämnesraden: unga, 

EU och demokrati.  

• Eventuellt urval baseras på hur väl aktiviteter faller inom temat samt förväntad 

effekt av aktiviteten. Hänsyn kommer också att tas till geografisk spridning i 

landet.   

• Arrangören ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar.  

 

Kriterier för att få aktivitetsbidrag 

• Aktiviteten ska genomföras mellan perioden 9 november – 31 december 2019. 

• Aktiviteten ska ha en koppling till temat unga, EU och demokrati. 

• Aktiviteten ska rikta sig till unga.  

• Aktiviteten får genomföras helt eller delvis av annan part, till exempel av 

fritidsgård men då ska det anges i ansökan.   

• Bidraget får användas till utgifter så som lokalhyra, trycksaker, föreläsare och 

fika. Bidraget får inte användas till inköp av teknisk utrustning eller 

personalomkostnader. Hör av er till karin.persdotter@mucf.se om ni är osäkra på 

hur bidraget kan användas.  

• Bidraget får användas för en helt ny aktivitet, men även för att bredda eller utöka 

en aktivitet som ni redan har planerat att genomföra under den här perioden och 

som har koppling till temat. 

• I marknadsföring av aktiviteten ska det framgå att aktiviteten finansieras av 

MUCF. 

 

Samarbeta med lokala aktörer 

Det finns flera verksamheter (lokalt och nationellt) som på olika sätt arbetar med EU- 

och/eller demokratifrågor. Samarbeta och gör något tillsammans med en skola eller en 

fritidsgård, ett Europa Direkt-kontor och/eller andra verksamheter för bästa möjliga 

genomslag.   
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mailto:karin.persdotter@mucf.se


MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH 
CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF) 

Datum    

2019-10-18   3 (3)  

 

 
 

 

Mer information och inspiration 

• Quiz om EU 

http://europa.eu/teachers-corner/quiz/how-eu-relevant-us_sv 

• ”Det här gör EU för mig”, undersök möjligheter med EU-medlemskapet 

https://what-europe-does-for-me.eu/ 

• Myter om EU - vilka myter har du gått på? 

https://ec.europa.eu/sweden/about-us/myths_sv 

• Time to Move Card Game - ett spel som introducerar unga till möjligheterna i 

Europa  

https://eurodesk.eu/projects/card-game/ 

• Den europeiska ungdomsstrategin 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

 

Bakgrund 

Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga, men få känner att de kan påverka. Det 

visar första delen av MUCF:s rapport Unga med attityd 2019. Rapporten visar också att 

stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort bland unga. Nio av tio vill att Sverige 

stannar kvar i EU och de flesta vill också att Sverige ska samarbeta mer med andra länder 

i Europa.  

MUCF arbetar med att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU genom 

flera olika initiativ. Bland annat stöttade myndigheten ett flertal organisationer att 

genomföra aktiviteter under European Youth Week och inför Europaparlamentsvalet. 

MUCF fördelade bidrag till organisationer för att arbeta med att öka valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet samt samordnade skolval till detsamma. Under våren 2019 bjöd 

myndigheten även in till konferens om ungas demokratiska deltagande.  

http://europa.eu/teachers-corner/quiz/how-eu-relevant-us_sv
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://ec.europa.eu/sweden/about-us/myths_sv
https://eurodesk.eu/projects/card-game/
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-1

