
Välkommen till utbildning!

Hur du arrangerar lokal demokrativerkstad och 
låter unga göra sina röster hörda i EU:s 
ungdomsdialog



MUCF:s roll
EU:s ungdomsdialog

• Insamling av ungas röster 
i hela Europa

Lokala demokrativerkstäder
• Ett sätt att samla in ungas röster i Sverige samt 

möjliggöra för fler unga att delta i demokratin



Ungas delaktighet i samhällsbygget handlar inte enbart om att ta tillvara 

synpunkter, idéer eller förslag. Det handlar även om att ta tillvara 

ungdomars egen initiativkraft. Genom att stärka ungas möjligheter att 

delta i samhällets beslutsprocesser kan kunskapen om ungdomars 

förutsättningar och behov öka vilket i sin tur bidrar till bättre 

beslutsunderlag och mer ändamålsenliga beslut. Rätten för alla barn 

och unga att bli hörda och att tas på allvar utgör dessutom en 

utgångspunkt i barnkonventionen.
Ungdomspolitisk skrivelse Skr. 2020/21:105, s.119 



EU:s ungdomsdialog
- processen



Metodmaterialet

• Inledning
Sätter metodmaterialet i sin kontext- EU-frågor är 
också ungas frågor

• Guide- så genomför du en demokrativerkstad
Förberedelser, genomförande och uppföljning

• Metoder för en demokrativerkstad
Praktiska metoder – speed dating, 
barometerdiskussion, prioritering, grupp 
diskussioner, feedback karusell och utvärdering



Demokrativerkstad

• 6 – 20 personer
• Unga som går i högstadiet och gymnasiet
• Cirka två timmar 

• Processledare och en som tar anteckningar
• Med utgångspunkt i de utmaningar ni har pekat ut, ta fram 

tydliga förslag om hur EU och dess medlemsländer kan uppnå 
de ungdomsmål som ni har jobbat med.

• Varje förslag kan vara cirka två meningar



Mall utifrån 7 steg 

Välkommen
Vad och 
varför

Barometer
Diskutera 

utmaningar 
Hitta 

lösningar
Utvärdering Återkoppling



Steg 1 Hej och välkommen 15 min

• Dialogregler
• Tekniken
• Vilka är här?

Välkommen
Vad och 
varför

Barometer
Diskutera 

utmaningar 
Hitta 
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Steg 2 Vad och Varför 5 min

• Vad händer om unga inte får vara med och påverka?
• Vad bestämmer EU om utan att jag vet om det?
• Vad är EU:s ungdomsdialog och hur är vi nu en del av den?
• Mål 3 Inkluderande samhällen
• Mål 10 Ett hållbart grönt Europa
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Mål 3: Inkluderande samhällen
• Möjliggöra och säkerställa alla ungdomars inkludering i samhället

Delmål

• Ge rättsligt skydd och utnyttja internationella rättsliga instrument för att bekämpa alla former av 
diskriminering och hatpropaganda, och erkänna att ungdomar utsätts för diskriminering på flera 
grunder. 

• Stärka stödet till marginaliserade ungdomar, så att de känner till de utrymmen, möjligheter och 
erfarenheter som är tillgängliga för dem. 

• Säkerställa att alla marginaliserade ungdomar har lika tillgång till formella och icke-formella 
lärmiljöer, som beaktar alla aspekter av inkludering. 

• Stärka lärarnas förmåga att arbeta med marginaliserade ungdomar. 

• Tillhandahålla ytterligare utrymmen, möjligheter, resurser och program för att främja dialog och 
social sammanhållning och bekämpa diskriminering och segregering. 



Mål 10: Hållbart grönt Europa
• Mål: Skapa ett samhälle där alla ungdomar är miljöaktiva, utbildade i miljöfrågor och kan åstadkomma 

förändring i den egna vardagen. 

Delmål 

• Se till att alla, även ungdomarna, inser effekterna av sina handlingar på miljön. 

• Mobilisera hela samhället, och framför allt ungdomarna, att fungera som drivkraft för förändringar i riktning 
mot miljömässig och hållbar utveckling.

• Ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av alla beslut som rör politiken och livet, och samtidigt 
säkerställa att ungdomar medverkar i utformningen av politiken för hållbar utveckling på alla nivåer. 

• Öka det internationella samarbetet för att undanröja miljöskadliga produktions- och konsumtionsmönster. 

• Stödja och stärka ungdomarnas möjligheter att arbeta som volontärer i miljösektorn. 

• Se till att alla, och särskilt ungdomar, har tillgång till miljövänlig infrastruktur för en mer hållbar livsstil. 

• Utöka forsknings- och innovationsverksamheten när det gäller miljövänliga lösningar och miljövänlig teknik



Steg 3  Barometern 20 min

• Introduktion av ämnet
• Ta ställning till spetsiga påståenden
• Nyanser och olika perspektiv på frågan
• Följdfrågor som pekar ut utmaningar för att nå de olika 

målen och frågorna
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#1 Att föra samman 
unga och EU

#2 Jämställdhet 
mellan alla kön

#3 Inkluderande 
samhällen

#4 Information & 
konstruktiv dialog

#5 Psykisk hälsa och 
välmående

#6 Föra fram ungdomar på 
landsbygden

#7 Kvalitetsjobb för 
alla

#8 Kvalitetsinlärning

#9 Utrymme och 
deltagande för alla

#10 Ett hållbart grönt 
Europa

#11 Ungdomsorganisationer 
och Europeiska program



Steg 4 Diskutera utmaningar 15 min

• Utifrån temana och diskussionsfrågorna
• Hur många teman beror på antal deltagare och tid
• Rösta fram vilka mål/frågor som ska diskuteras
• Vilka utmaningar finns och vilka utmaningar är viktigast att 

hitta lösningar på
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Steg 5 Hitta lösningar 45 min
• Deltagarna kan få välja den utmaning de vill hitta en lösning/ar på
• Gruppdiskussion
• Redovisning i helgrupp
• Feedbackkarusell
• Återgå till gruppen och arbeta fram en så tydlig lösning som möjligt
• Rösta fram den lösning som ni vill skicka in till rapporten
• Slutformulering av förslagen i grupper igen
• Slutpresentation
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Steg 6 Utvärdering 10 min
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Steg 7:  Återkoppling med resultat

• Rapportering: 
• Vad kan göras för att Stärka stödet till marginaliserade ungdomar?
Åsikter som inte höll med majoriteten:

• 10 juni 2022
• Uppföljningsevenemang i september
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Långsiktighet

• Möjlighet att söka bidrag
• Ungdomsutbyten
• Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga
• Projekt för att öka ungas delaktighet
• Volontärprojekt
• Solidaritetsprojekt

• Nästa ansökningsdeadline: 4 maj och 4 oktober



Nästa steg
• 24 mars Utbildning Lokal demokrativerkstad
• April Rekrytera unga
• Maj Genomföra demokrativerkstäder
• 10 juni Skicka in rapport till LSU senast 
• September Gemensamt digitalt event
• 5 september Rapport till kommissionen
• 11-13 juli Ungdomskonferens i Tjeckien
• 4 oktober Ansök om bidrag för långsiktiga projekt
• Våren 2023 Ungdomskonferens i Sverige


