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REFLEKTIONER OM EUROPA  

HANDLEDNING FÖR ReK:s LEDAMÖTER OM HUR MAN ANORDNAR LOKALA 

EVENEMANG 
 

 

VAD ÄR "REFLEKTIONER OM EUROPA"? 
 

"Reflektioner om Europa" är ett initiativ som lanserats av Europeiska regionkommittén. Syftet är att 

erbjuda tillfälle för medborgarna att framföra sina idéer, tankar och åsikter om hur Europeiska unionen 

bör se ut. I detta sammanhang uppmanas de lokala och regionala myndigheterna att föra en dialog 

med medborgarna och att samla in farhågor, tankar, förslag och idéer om EU:s framtid. ReK åtar sig 

att föra fram medborgarnas åsikter i den pågående politiska debatten om Europas framtid och att 

upprätta en dialog med människor i lättillgänglig form kring gemensamma värderingar så att de kan 

framföra sina farhågor och konkreta förslag till debatt på EU-nivå. 

 

På frivilligt initiativ från ledamöterna kan Europeiska regionkommittén (ReK) stödja anordnandet av 

lokala evenemang i Europa under 2017, främst i form av medborgardebatter på förslag från dess 

ledamöter, regioner, provinser, städer och deras nationella sammanslutningar och i partnerskap med 

andra EU-institutioner i medlemsstaterna. 

 

Dessutom skulle politiska debatter också kunna initieras av regionala parlament eller lokala råd på 

temat "Reflektioner om Europa". Slutsatserna från dessa debatter eller från eventuella förklaringar eller 

resolutioner skulle kunna utgöra bidrag till ReK:s yttrande "Reflektioner om Europa: de regionala och 

lokala myndigheternas röst för att återuppbygga förtroendet för EU", som ska utarbetas på begäran av 

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.  

 

Resultatet av raden av lokala evenemang på temat "Reflektioner om Europa" under 2017 kommer att 

utgöra underlag för ReK:s bidrag till reflektionerna om EU, som kommer att bygga på en resolution 

om Europas framtid med planerat antagande vid ReK:s plenarsession i februari 2017, och ett yttrande på 

temat "Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas röst för att återuppbygga 

förtroendet för EU" som ska antas i oktober 2018 inför lanseringen av kampanjen inför valet till 

Europaparlamentet 2019. 

 

 

 



VILKET STÖD KAN ReK GE DITT LOKALA EVENEMANG? 
 

ReK kan stödja följande insatser beroende på ekonomiska resurser (icke uttömmande förteckning): 

Stöd före evenemanget 

 Planering av evenemanget – stöd till utformningen av evenemangskoncept, inbegripet 

dagordning, debattledare, talare, samordning av organisatoriska uppgifter, fastställande av plats, 

disposition, visuell identitet och dekoration 

 Talarmaterial för ReK-ledamöter, bl.a. förslag till debattstruktur, riktlinjer för profilering och 

formulär för återkoppling om evenemanget 

Genomförandet av evenemanget 

 Kostnader för debattledare 

 Tolkning – en halv dag  

 Kommunikationsstöd: press, webb, audiovisuella och sociala medier 

 Ersättning för resekostnader för ett begränsat antal ReK-ledamöter som medverkar som talare 

 Distribution av material, publikationer + särskilda rollups för "Reflektioner om Europa" 

 Särskilda mediepartnerskap för att maximera evenemangets synlighet 

 Särskilda kampanjer i sociala medier för att maximera evenemangets spridning 

 

 

VILKA ÄR DINA UPPGIFTER SOM ARRANGÖR? 
 

 Tillhandahålla logistik – lokaler+ teknisk utrustning  

 Bjuda in talare 

 Kommunikationsåtgärder (via regionala och lokala medier) 

 Säkerställa insamling av synpunkter om evenemanget (även via appen) och följa upp 

resultaten som underlag till ReK:s arbete 

 

 

VAD BEHÖVS FÖR ATT GENOMFÖRA ETT LOKALT EVENEMANG MED ReK? 
 

1. En ReK-ledamot som stöder, initierar och deltar i det lokala evenemanget. 

 

2. Ett starkt engagemang och motivation hos den lokala myndighet som står som värd och 

deltagande partner är viktiga faktorer för ett framgångsrikt evenemang. 

 

 

NÅGRA TIPS FÖR ETT BÄTTRE ARRANGEMANG 
 

1. Meddela ReK dina idéer och din dagordning i god tid: Ett arrangemang är komplext och bör 

diskuteras i ett tidigt skede. Låt oss planera tillsammans! 

 

2. Följ mallen för medborgardebatter och anpassa konceptet för ditt evenemang till lokala 

tematiska prioriteringar i din region eller stad. 

 

3. Beakta den politiska balansen och könsfördelningen och se till att olika politiska 

ståndpunkter företräds.  

 

4. Tänk på samverkanseffekter: Ditt evenemang kan kombineras med ett externt ReK-sammanträde  



eller med relevanta nationella evenemang (t.ex. generalförsamlingar för nationella eller 

europeiska sammanslutningar). 

 

5. Arrangera evenemanget i partnerskap: Kontakta EU-institutionerna. Europa direkts 

informationscentrum, kommissionens representationskontor och Europaparlamentets 

informationskontor kan vara vår partner! Finn kontaktuppgifter under Europa i min region. 

 

6. Se till att dokumentationen är bra (foton, videoklipp, rapporter), använd mediepartnerskap 

(press, tv, radio) och sociala medier på bästa sätt. Vårt kommunikationsteam kan hjälpa dig. 

 

7. Låt dig inspireras av andra evenemang som äger rum i Europa på initiativ av andra 

ReK-ledamöter, regioner och städer. Läs mer om tidigare lokala evenemang på vår webbsida. 

 

 

HUR SER UTFORMNINGEN AV ETT LOKALT EVENEMANG UT? 

 

 Struktur: Två timmars debatt mellan panelmedlemmar och övriga deltagare under ledning av 

en kvalificerad journalist. Panelmedlemmarna svarar främst på frågor från debattledaren och 

publiken. 

Format för medborgardialog: Öppet upplägg präglat av deltagande, som bygger på principen 

om en öppen plats för diskussion mellan deltagare och politiska företrädare.  

 

 Talare/panelmedlemmar: Högst fyra ReK-ledamöter (inklusive den lokala ReK-ledamot som 

står värd för evenemanget). Övriga talare: företrädare för den nationella regeringen, övriga 

EU-institutioner (Europaparlamentsledamöter, kommissionsledamöter), sakkunniga i vissa 

ämnen, företrädare för det civila samhället. Antalet talare bör begränsas för att möjliggöra ett 

verkligt samspel med publiken. 

 

 Evenemangets innehåll/fokus: Medborgardialogerna har inga fastställda teman eller obligatoriska 

ämnen. Följande ämnen kan tas upp till diskussion: det demokratiska underskottet, integration av 

migranter, radikalisering, investeringar, social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, 

ungdomars färdigheter, den digitala agendan, energiunionen, miljön, kampen mot klimat-

förändringarna, socialpolitik, att hantera globaliseringen, ekonomiska modeller för Europa. 

 

 Historier från verkligheten och belägg: Beroende på vilket tema som valts bör EU:s institutioner 

i Bryssel (inbegripet ReK:s högkvarter) uppmanas att tillhandahålla relevanta, verkliga historier från 

din region eller stad, bl.a. när det gäller allmänhetens åsikter om EU och dess politik. 

 

 Målgrupp: Det lokala evenemanget bör vara så inkluderande och öppet som möjligt. En allmän och 

icke-uttömmande förteckning kan omfatta olika åldersgrupper, folk som aldrig röstar, studenter 

och lärare, företrädare för små och medelstora företag, företrädare för universitet och den 

akademiska världen, lokala och nationella medier, lokalpolitiker och sammanslutningar av 

lokala myndigheter. 

 

 Återkoppling: Särskilda verktyg utvecklas för att få feedback från deltagarna, inklusive 

http://cor.europa.eu/sv/regions/Pages/europe-in-my-region.aspx
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu


systematisk insamling av frågor och särskilda formulär för återkoppling, samt sociala medier 

(Twitter). Detta kan göras via undersökningen "Reflektioner om Europa" som tillhandahålls 

av ReK:s direktorat för kommunikation via en onlineapplikation. Appen är en blankett för 

återkoppling som deltagarna lätt kan förstå och fylla i på sitt modersmål redan före och under 

evenemanget. Återkopplingen är viktig för att kunna strukturera ReK:s bidrag till 

"Reflektioner om Europa" och ta fram idéer för EU:s fortsatta reformprocess. 

 

 

HUR ANSÖKER MAN? 

 

Om en ledamot vill anordna ett evenemang måste alla förslag till lokala evenemang inom ramen för 

"Reflektioner om Europa" lämnas in av arrangörerna minst tre månader före datumet för evenemanget 

via ett enkelt onlineformulär som finns på www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Läs därför noggrant de 

relevanta anvisningarna: ReK:s beslut nr 028/2016 (texten finns tillgänglig på alla EU-språk), som 

finns på vår webbplats för lokala evenemang. Förslag ska lämnas in för intern utvärdering och läggs 

fram för ReK:s budgetmyndighet för godkännande avseende budgetkonsekvenser. 

Efter det att evenemanget har godkänts av ReK får arrangörerna en praktisk checklista med riktlinjer 

för arrangörer av direktoratet för kommunikation – enheten för evenemang, inklusive tekniska 

specifikationer för samtliga avdelningar inom ReK – via en extern uppdragstagare.  

 

*OBS! Enligt artikel 11.8 i beslut nr 28/2016 kan ReK inte stödja lokala evenemang som anordnas 

inom tre månader före nationella eller regionala val. 

 

Om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta vårt direktorat för kommunikation. Kontakt: 

eulocal@cor.europa.eu 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Corlocalevents
http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu
http://cor.europa.eu/sv/events/Pages/cor-local-events.aspx
mailto:eulocal@cor.europa.eu

