
 

 

Praktiska instruktioner – de olika 10 stegen 

Initialt, steg 1–5 

Steg 1–5 är viktigast här och nu!  

 

1. Tacka JA eller NEJ senast den 2 maj 

• Skicka ett mejl till erasmusplus@mucf.se och berätta om ni har för avsikt att 

arrangera en eller flera demokrativerkstäder eller ej. Saker och ting kan såklart 

hända på vägen som gör att ni inte kan medverka, men vi behöver veta er 

intention så att vi i vår tur kan planera och stötta er därefter.  

 

2. Initiera eventuella lokala eller regionala samarbeten för smidiga genomföranden 

• Med exempelvis ungdomsråd, skolor, elevråd, idrottsföreningar eller 

ungdomsorganisationer.  

 

3. Planera och bestäm det praktiska inför er demokrativerkstad 

• Sätt datum och klockslag för en eller flera 

demokrativerkstäder 

• Bestäm plats för demokrativerkstaden (digitalt eller fysiskt) 

• Bestäm antal deltagare (6–20) per demokrativerkstad 

• Bemanna demokrativerkstaden (moderator/er samt någon 

som antecknar) 

 

4. Ladda upp aktiviteterna på Europaåret för unga  

Då aktiviteter inom ramen för EU:s ungdomsdialog är en del av satsningarna under 

Europaåret för unga 2022 ber vi er att registrera demokrativerkstäderna på Europaåret 

för unga - Europeiska ungdomsportalen. Där kommer alla aktiviteter som pågår runt 

om i Europa att laddas upp och synas. Det är också här som EU-kommissionen mäter 

och sprider Sveriges bidrag till Europaåret för unga.  

 
För att ladda upp en aktivitet, gör så här:  

1. Gå in på https://europa.eu/youth/year-of-youth_sv, scrolla ner på sidan och klicka 
på ”Föreslå en aktivitet” över kartan (”Aktiviteter”).  

2. Sidan ”EU Login” kommer då att synas. Har du redan ett EU-login (t.ex. om din 
verksamhet är aktiv inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren) anger du det 
här. Om du inte har ett EU-login skapar du det genom att trycka på ”About EU 
Login” längst ner på sidan och sedan ”Create an account” uppe i högra hörnet och 
följa instruktionerna som följer.  

3. När du har loggat in med ditt ”EU Login” klickar du på ”Ny aktivitet”. Du kommer 
då till ett formulär där du fyller i uppgifter om aktiviteten. När du är klar trycker du på 
”Spara”. Innan aktiviteten syns på webbsidan behöver MUCF verifiera den.  
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Vid problem vid uppladdning eller frågor är ni välkomna att kontakta 
karin.persdotter@mucf.se. 

 

Genomför din organisation flera olika aktiviteter, t.ex. vid olika tidpunkter och/eller på 
olika orter? Ladda då upp fler aktiviteter på samma sätt. Vi vill även uppmuntra er till att 
ladda upp andra aktiviteter som ni genomför för och med unga under Europaåret för 
unga 2022 så räknas dessa också som en del av Sveriges totala bidrag.  

 

5. Förankra och berätta om demokrativerkstaden internt  

• Kollegor som ni vill ska delta (aktivt eller lyssna) i demokrativerkstaden och/eller 

under uppsamlingseventet i september.  

• Kommunpolitiker/beslutsfattare (för kännedom och för att dela under 

uppsamlingseventet i september).   

__________________________________________ 

Därefter, steg 6–10 

6. Marknadsföra/rekrytera ungdomar 

• Använd gärna materialet som MUCF erbjuder och anpassa det efter era lokala 

förutsättningar och kanaler.  

 

7. Planera för genomförandet av er demokrativerkstad 

• Läs in er på beskrivningen av metoden (PDF).  

Lokal demokrativerkstad – EU:s ungdomsdialog  

• Gå igenom PPT-presentationen för genomförandet av demokrativerkstaden och 

anpassa (dra bort/lägg till) efter era lokala förutsättningar och idéer.  

• Gå igenom stödmaterialet om frågorna och hur ni ska rapportera resultatet av er 

demokrativerkstad. Vilka frågor ska besvaras?  

 

8. Genomför er demokrativerkstad 

• Kom ihåg att bjuda in till uppsamlingseventet i september.  

 

9. Rapportera in resultaten från er demokrativerkstad 

• Fyll i rapporteringsforumuläret och skicka in det till LSU senast den 10 juni 

2022: johan.gebo@lsu.se 

 

10. Delta i uppsamlingseventet i september 
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