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VISION 
 
 
 
 
 

 

“Europe We Want”  -  “Visioner for Europa”  
 
 
 
 
 
I Nyt Europa tror vi på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden. Det er en 
verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af 
landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står 
overfor globale udfordringer, og EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse. Derfor EU, 
derfor fokus og dialog om Europa. 
 

Vi tror på det er afgørende, at bæredygtighed er solidt placeret i hjertet af det Europæiske projekt, for 
at sikre, at EU27 vil prioritere borgernes interesser, både i og udenfor Europa. Med dette 
udgangspunkt skal EU have et stærkt fokus på Europas sociale kerneværdier - demokrati og 
deltagelse, social retfærdighed, solidaritet og bæredygtighed, respekt for retsprincipperne og 
menneskerettigheder - både indenfor Europa og på global plan. 
 

Der er ingen tvivl om, at de europæiske borgere søger økonomisk, social og miljømæssig trivsel. 
Økonomisk trivsel i form af velstand for alle, med udgangspunkt i en fair distribuering af ressourcerne. 
Social trivsel i form af kvalitetsfulde og inklusive offentlige ydelser, samt promovering af kulturel 
diversitet og et omsorgsfuldt civilsamfund. Miljømæssig trivsel i form af et sundt, naturligt miljø, som 
opretholder klodens liv og ressourcer og beskytter vores jord, vand og luft, giver næringsrige og sunde 
fødevarer og minimerer klimaforandringerne. 
 

Derfor mener vi, at EU27 skal bidrage til at forbedre dets borgeres helbred og livskvalitet. Derigennem 
vil den offentlige tillid til de europæiske institutioner forøges. Det vil flytte det aktuelle fokus væk fra 
kommercielle og forretningsmæssige interesser og i højere grad prioritere borgerne. Beslutninger skal 
træffes med udgangspunkt i borgernes interesser og med borgerne i centrum, og de skal være 
transparente, ansvarsbevidste og inklusive. 
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VÆRDIER 

 
 
 
MANGFOLDIGHED Vi ser det som en styrke, at Europa rummer folk med forskellige kulturelle 
forståelser og baggrunde. Vi ønsker at afspejle samfundets mangfoldighed og fremhæve, hvordan den 
gør os stærkere. 
 

SOLIDARITET Europas borgere står i centrum for al vores arbejde. Vi ønsker at fremme alle 
menneskers rettigheder og arbejder mod diskrimination, eksklusion og undertrykkelse af enhver art. 
 

LIGHED Vi arbejder for et retfærdigt Europa, hvor alle borgere har krav på lige rettigheder og 
muligheder og lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. 
 

BÆREDYGTIGHED Nyt Europa tænker social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed ind i alle 
samtaler om Europas fremtid. Vi tror på, at bæredygtighed fremmes gennem langsigtede initiativer og 
styring. 
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MÅL 
 
 
 
 
Nyt Europa har til formål at styrke den demokratiske stemme, medborgerskab og det civile 
engagement på dansk og europæisk plan. Vi ønsker at styrke en debat fra neden om, hvor vi vil hen 
med det europæiske fællesskab. Vi ønsker at sætte fokus på, hvad de institutionelle rammer kan gøre, 
for at løse verdens store udfordringer og skabe et rum for at diskutere hvilket Europa, vi ønsker. 
Herigennem ønsker vi at fremme vores egen visionære tilgang til det europæiske projekt med fokus på 
de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, demokrati og menneskerettigheder. På den måde viser vi, 
at et andet EU og Europa er muligt, når blot vi kæmper for det – naturligvis inden for de allerede 
stærke og etablerede institutioner. 
 

Nyt Europa konceptualiserer, organiserer og faciliterer åbne, offentlige debatter og adgang til 
information, der kan hjælpe til at ændre den overordnede diskussion om EU. Vi ser EU som et vigtigt 
redskab, når det kommer til at løse fælles europæiske udfordringer. Derfor beskæftiger vi os med, 
hvordan samarbejdet og politikkerne kan forbedres. Formålet er at skabe en mere nuanceret debat om 
EU samt gøre denne relevant og nærværende for det bredere Europæiske civilsamfund.     
 

 
 
 

FELTET HVOR VI ARBEJDER/SÅDAN GØR VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt Europa tror på, at forandring er vedvarende, hvis den skabes fra neden. Vi ser et styrket folkeligt 
engagement som afgørende for at skabe bæredygtig politisk forandring. Derfor er det afgørende, at 
den politiske forandring sker i overensstemmelse med et folkeligt engagement; både gennem vores 
egen direkte aktion og gennem bedre organiserede civilsamfundsorganisationer, der vil påtage sig et 
større europapolitisk ansvar for dermed at styrke civilsamfundets råderum på europæisk plan. 

Politisk 
Forandring 

folkeligt 
engagement 

Styrkelse af 
CSO 
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POLITISK FORANDRING 
 

Vi anser den politiske forankring som afgørende for at opnå vores vision for Europa og det europæiske 
samarbejde. Skabelsen af politisk forandring i både Danmark og Europa kræver, at der tænkes og 
handles på tværs af grænser og på tværs af instanser. Vores udgangspunkt for denne forankring er 
derfor en bred og inklusiv idégenereringsproces og et tæt samarbejde med vores partnere samt med 
civilsamfundet. Vi arbejder for at styrke handling og engagement iblandt disse gennem vores eget 
arbejde med politisk udvikling og særligt gennem konkrete aktiviteter og initiativer. For at kvalificere 
vores forankring udarbejder Nyt Europa dels egne analyser og tænketanksinitiativer samtidig med, at 
vi holder os opdateret omkring eksterne initiativer. Politisk udvikling og forandring sker netop 
gennem handling og samarbejde. Vi tilstræber at styrke civilsamfundsplatformen og den politiske 
indflydelse direkte ved at arbejde hen imod en fremtid, hvor vi som netværk af organisationer bliver 
repræsenteret i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). 
 

FOLKELIGT  ENGAGEMENT – DEMOKRATISK DANNELSE OG OPLYSNING 
 

Vi ønsker at styrke borgernes interesse for EU og Europa og mener, at dette både skabes gennem 
vores direkte aktiviteter og gennem andre civilsamfundsorganisationer arbejde. Vi anser det som 
afgørende, at borgerne bredt i Danmark deltager aktivt i demokratiet og på stigende vis engagerer sig i 
Europapolitiske spørgsmål.  
 

Vi ser danske og europæiske borgere som vigtige mediatorer med stort potentiale, og derfor er 
borgerne vores strategiske udgangspunkt. På baggrund af erfaringer i Danmark og i Europa mener vi, 
at dialog om og fokus på emnerne sociale, miljømæssige, demokratiske og økonomiske 
problemstillinger kan skabe en mere nuanceret offentlig debat, der fremmer solidaritet og udfordrer 
euroskepticisme og højreorienteret nationalisme. Det er derfor afgørende, at borgere inddrages i disse 
diskussioner. Et styrket vidensgrundlag og en nuanceret og faktabaseret offentlig debat vil styrke 
borgernes selvforståelse som demokratiske, handlekraftige verdensborgere samt fremme idéen om, at 
vi ikke kan løse globale udfordringer på egen hånd. 
 

CIVILSAMFUNDETS RÅDERUM – ORGANISERINGS AF CSO’ERNE 
 

I Nyt Europa ser vi det som vigtigt, at civilsamfundsorganisationer i Norden arbejder med en agenda 
om at styrke og fremme europæisk medborgerskab. Netop derfor er denne agenda fundamentet for 
vores strategi og arbejde, og netop derfor fokuserer vi på at inkludere danske/ nordiske og 
europæiske borgere i diskussionen om Europa’s fremtid gennem vores aktiviteter. Vores langsigtede 
målsætning er at opfordre borgere, organisationer og lande til at integrere EU i de formelle såvel som 
uformelle samfundsstrukturer for dermed at række ud til flere borgere - inklusiv de, som normalvis 
ikke forholder sig til europæiske spørgsmål eller problemstillinger. Således arbejder Nyt Europa 
målrettet for at styrke dansk-nordisk-europæiske aktiviteter og inddragelse i det europæiske 
civilsamfund. 
 

Vi tror på, at dialog om udfordringerne og fokus på mulighederne med udgangspunkt i borgerne kan 
have en positiv indflydelse på fortællingen om Europa. Desuden tror vi på, at et styrket civilsamfund 
kan kan have en positiv indflydelse på EU-skeptikere eller på dem, som normalvis ikke forholder sig til 
EU’s rolle. Strategien bag arbejdet for at styrke den civilsamfundsorganisatoriske proces på Europæisk 
niveau er opdelt i to - fokus på at: 
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-       styrke de danske/nordiske civilsamfundsorganisationer i Europæiske civilsamfunds 
netværk og i EU's beslutningsproces, blandt andet gennem medlemskab af EØSU. 

-       Udarbejde paneuropæiske kampagner, der skal implementeres i DK og i Norden 
 
 

For at styrke civilt engagement og europæisk identitet i Danmark, i norden og på tværs af grænser i 
fremtiden, vil vi fokusere på vores europæiske partnere. Vores første realistiske skridt er at informere 
og involvere borgere på et nationalt og regionalt niveau. Derudover ønsker vi at skabe yderligere 
aktivitet og samarbejde på tværs af grænser med vores CSO partnere og derved styrke 
deltagerdemokratiet på europæisk niveau. Alle vores aktiviteter er baseret på at forbedre forholdene 
for civil og demokratisk deltagelse på unionsniveau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVORDAN  

OPNÅR VI VORES VISION? 
 

DK/ 
Norden EU 

Styrke det danske/nordiske CSO i 
Europæiske CSO netværk og dermed i 

europæiske beslutningsprocesser 

 

Implementere paneuropæiske 
kampagner i DK + Norden 
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I vores aktiviteter er fællesnævnerne oftest grænseoverskridende spørgsmål: heraf sociale, 
økonomiske og miljømæssige udfordringer – hvilket ligeledes er problematikker, der findes i Agenda 
2030 for bæredygtig udvikling. Samtidig ønsker vi gennem vores aktiviteter at sætte fokus på et mere 
demokratisk og mangfoldigt Europa inden for stærke civile fællesskaber og med EU institutionerne i 
centrum. Hver aktivitet sker i overensstemmelse med Nyt Europas overordnede vision, for at 
kommunikere budskabet tydeligt. For at dele budskabet bredt og til et alsidigt publikum vil disse 
visioner vil blive formidlet i forskellige kontekster og formerer. 
 
Verdensmålene for bæredygtigt udvikling sætter en ambitiøs global, europæisk og national dagsorden 
for at sikre økonomisk, politiske, sociale og miljømæssige rettigheder for alle. Netop denne dagsorden 
indkapsler de samme visioner, som Nyt Europa har for det europæiske fællesskab. Derfor er det 
vigtigt, at vi støtter op dagsordenen gennem vores aktiviteter og aktivt bruger dagsordenen som 
redskab til at arbejde for vores mål, både i forhold til at nå politisk forandring, folkeligt engagement og 
ved at engagere og koordinere civilsamfundsorganisationerne bedre i europæiske, politiske 
dagsordener. 
 
Vi arbejder med aktivt medborgerskab og demokratisk forståelse i flere af vores aktiviteter. Vi forstår 
aktivt medborgerskab som en kombination af viden, færdigheder, holdning og handlen, der har til 
formål at bygge og bevare demokratiske samfund. I Nyt Europas arbejde og initiativer fremmer vi 
aktivt medborgerskab og understøtter demokratisk samarbejde, der er baseret på de universelle 
menneskerettigheder, retsstatsprincipperne, diversitet og inklusion af alle i samfundet. Gennem disse 
fokuspunkter og aktiviteter gør vi det muligt for borgerne at sætte spørgsmålstegn ved reelle 
problemer og deres løsninger. Nyt Europa bidrager til et frit og åbent alternativ til en dialog om 
Europa, der ikke starter og slutter med skræmmekampagner, ekstremistiske og populistiske 
holdninger. 
Vi arbejder med vores visioner og kommer et skridt nærmere vores mål gennem vores differentierede 
aktiviteter. Nogle af aktiviteterne laves i Danmark med dansk input, mens andre udarbejdes på tværs 
af grænser. Det gør vi for at sikre en stærk europæisk identitet og et civilsamfund, som er dybt 
forankret i de nedenstående seks aktivitetsformer. 
 
1. KAMPAGNE OG AKTIVISME 
 
Kampagne og aktivisme skal i langt højere grad tænkes sammen med Nyt Europas visioner, daglige 
arbejde og forskellige udvalgs produkter. Eksempelvis skal det politiske udvalg fremadrettet bidrage 
til at sikre en større ensretning og sammenhængskraft mellem den politik, som Nyt Europa 
promoverer og de kampagner, som Nyt Europa fører. Samtidig er det essentielt, at Nyt Europa tænker 
kampagner og aktivisme ind i en paneuropæisk sammenhæng. Nyt Europa har mange europæiske 
partnere, der deler en række af Nyt Europa’s visioner for Europas fremtid. Derfor er det vigtigt at 
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trække på og udvikle kampagner sammen med vores partnere, når europæiske kampagner skal rulles 
ud nationalt såvel som på et europæisk plan. Herved kan Nyt Europa være med til påvirke den 
europæiske debat gennem  kampagner i en række europæiske lande samtidig med, at en 
paneuropæiske forståelse for det europæiske samarbejde promoveres. 
 
På sigt ønsker Nyt Europa at styrke samarbejdet med en lang række danske 
civilsamfundsorganisationer i udviklingen af disse paneuropæiske kampagner; både fordi vi ser en 
mulighed for at påvirke danske CSO’er og deres medlemmer til at være mere europæisk i deres 
tankegang, men også for at søge inspiration til nye aktivistiske og kampagnemæssige tiltag. 
 
Det er nødvendigt at være åben overfor samarbejdsmuligheder for at ændre den måde, der tænkes på 
om EU og både nå ud til nye og gamle målgrupper. Målsætningen er at nå ud til en bredere målgruppe 
og komme i kontakt med borger, som befinder sig på kanten af den politiske sfære. Det er afgørende 
for vores kampagne og aktiviteter, at vi også formår at nå ud til nye målgrupper, frem for kun at 
kommunikere med folk, der “normalt” deltager i vores aktiviteter. Vi ønsker ikke blot at oplyse om 
EU’s rolle og styrker, men at engagere den brede befolkning og motivere dem til at tage del i debatten 
om, hvordan Europa’s fremtid skal se ud, og hvordan vi opnår målene i fællesskab.  
 
Nyt Europa arbejder aktivt med at strømline og vidensdele på kampagneområdet for at sikre en større 
udbredelse af Nyt Europas vision om et mere demokratisk og bæredygtigt Europa. 
 
2. UNDERVISNING 
 
Nyt Europas undervisningsperspektiv har til formål at give unge viden, færdigheder og holdninger til 
at være aktive europæiske og globale medborgere. Med vores undervisning vil vi understøtte, at elever 
dannes som verdensborgere - borgere, der forholder sig aktivt til globale udfordringer og bidrager til 
løsningerne herpå. 
Nyt Europas uddannelsesprojekter tager sit afsæt i at skabe undervisning og projekter, der 
understøtter elevernes udvikling som deltagere i en europæisk debat og som aktive verdensborgere. 
Dermed ønsker vi at give dem viden til og forståelse for, hvordan de selv kan påvirke den verden, de er 
en del af samt spille en rolle i løsningen af Europæiske problematikker. Nyt Europas 
undervisningstilbud har til formål at skabe nærvær og inddragelse således, at EU ikke kun forstås ud 
fra historiske gennemgange men i lige så høj grad præsenteres som en instans, der har konsekvenser 
for os alle, og som vi alle er medansvarlige for at videreudvikle. 
 
3. TRÆNING AF UNGE 
 
Nyt Europas meningsdannerprogram skal skabe bevidsthed og engagement omkring den europæiske 
debat og styrke den europæiske sammenhængskraft. Med programmet ønsker vi at give interesserede 
borgere, hovedsageligt i 20-30 års alderen, redskaber til at styrke den europæiske bevidsthed i 
Danmark. Meningsdannerprogrammet tager udgangspunkt i Nyt Europas forskellige udvalg for både 
at underbygge meningsdanner programmet, samt at sikre en influx af nye ideer og tilgange til den 
europæiske debat. Nyt Europa inddrager andre danske civilsamfundsorganisationer i 
meningsdannerprogrammet for at fremme Nyt Europas dagsorden om demokrati og bæredygtig 
udvikling i Europa. Målet er at styrke deltagernes  kompetencer som meningsdannere, så de kan øve 
indflydelse i samfundsdebatten og tage del i den offentlige samtale om europæiske visioner. 
 
4. POLITIK OG ANALYSE 
 
Vi ønsker at arbejde med politisk ideudvikling i forhold til EU og Europas udfordringer og bidrage med 
progressive, bæredygtige og demokratiske bud og visioner på EU og Europas fremtid, der er afgørende 
for EU’s udvikling og dansk stillingtagen de kommende år. 
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Det er afgørende at komme med nye bud og måder, hvorpå EU’s politiske, økonomiske, sociale, 
miljømæssige og demokratiske struktur kan udfoldes for at opnå vores overordnede vision for det 
europæiske fællesskab i fremtiden. Det gøres i tæt koordinering mellem vores udvalg. Disse politiske 
udspil og analyser kan produceres på forskellige vis. Det kan produceres af personer der er internt 
forbundet med organisationen, det kan være i samarbejde med organisationer, forskere, 
meningsdannere både i og udenfor Danmark, med et europæisk fokus. Med fokus på politik og analyse, 
sætter vi fokus på de problemer vi brænder for at kunne løse. De forhold vi finder oprørende og 
forkerte, og som skal laves om. De værdier vi vil kæmpe for. Derfor er det også essentielt andre andre 
dele af organisationen er i tæt koordinering med den politik og idé udviklende del af organisationen, 
for at kunne understøtte organisationens politiske idéer og udspil. 
 
5. OPLYSNING OG DEBATAKTIVITETER 
 
Det ligger i Nyt Europas grund DNA at fremme en en saglig debat om Europas fremtid. Derfor skal Nyt 
Europa  bygger videre på sine succesfulde aktiviteter fra de foregående år, herunder utraditionelle 
pop-up debatter, borgernes europa topmøde samt andre mere klassiske debatformer. Ligeledes 
fortsættes arbejdet med at udvikle vores digitale platforme for debat og oplysning med livestream og 
podcast af stadig flere arrangementer. Vi arbejder med forskellige aktuelle emner og er især optaget af 
at fremme forståelse og viden i en langsigtet kontekst i samarbejde med vores europæiske partner. I 
den forbindelse er Nyt Europa optaget af at fremme viden og dialog op til EP valget, med fokus på 
spørgsmålet om, hvilken fremtid borgerne ønsker for EU og hvorledes Nyt Europas vision om et mere 
bæredygtigt og demokratisk Europa passer ind i den kontekst. For at Nyt Europas dagsorden kan stå 
så stærkt som muligt, er det vigtigt at vi arbejder med at vores oplysnings- og debataktiviteter i højere 
grad kan koordineres med Nyt Europas stående udvalg for derigennem at understøtte andre 
aktiviteter i foreningen. Eksempelvis kan Nyt Europa stå stærkere i den offentlige debat hvis vores 
debatter i højre grad også understøtter det politiske udvalg i sine bestræbelser på at sætte en social 
dagsorden i EU og viceversa. 
 
6. ALLIANCER OG SAMARBEJDE I DANMARK, NORDEN & EUROPA 
 
Det er efterhånden blevet klart, at civilsamfundet har en central rolle at spille i diskussionerne om 
Europas fremtid. Vi vil skabe nye alliancer og fællesskaber. Vi vil samarbejde med en række forskellige 
aktører som eksisterende bevægelser, organisationer, både i Danmark og i resten af Europa. 
 
Det er afgørende at skabe debat og forandring fra neden. Det er en vigtig opgave for Nyt Europa at få 
det bredere civilsamfund (NGO’erne) i DK til at forstå vigtigheden af Europa og EU og engagere sig i 
det. Derfor ønsker vi at arbejde stærkere med den interne koordination af civilsamfundet i DK om EU, 
og samtidigt med at vi understøtter at det europæiske civilsamfund kan blive mere synligt i Danmark. 
Det gør vi ved at have fokus på og ved at arbejde med bevidstgørelse blandt NGO’er, der som afledt 
effekt vil oplyse om EU og Europa gennem deres aktiviteter. Nyt Europa vil ligeledes især styrke 
danske/europæiske aktiviteter i forbindelse med implementeringen af verdensmålene og lave flere 
civilsamfundsprojekter på tværs af europæiske lande, ved at styrke vores aktivitetsbaserede og 
politiske netværk med vores partnere i andre EU-lande. 


