Referat fra 1. møde i Europa Samling

Den 26. maj kl. 18-21 blev Europasamlingens første møde afholdt. Mødet startede med en velkomst fra
Zakia Elvang fra We Do Democracy og en gennemgang af programmet. Efter introduktionen fik
medlemmerne en peptalk fra Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres politiske leder. Sofie skød samlingen
i gang med at fortælle, hvorfor det er vigtigt, at man forholder sig aktivt til Europa. Derudover satte hun ord
på, hvorfor Radikale Venstre har valgt at starte en borgersamling og lave politik på en ny måde. Derefter
var der mulighed for at stille Sofie spørgsmål både til politik på en ny måde og Europa.
Efter god spørgelyst fra deltagerne, kunne Zakia indlede med at forklare, hvilken rolle eksperterne spiller i
Europasamlingen. De skal bruges, så medlemmerne kan komme i dybden med problemstillingerne og lede
frem til en diskussion af medlemmernes bekymringer og håb for fremtidens Europa og Danmark i det 21.
århundrede.
Claus Kragh er den første ekspert på programmet. Claus har beskæftiget sig med Europa siden starten af
90’erne og har en bred viden om Europa. Han har særligt beskæftiget med Europas udvikling fra splittede
nationalstater til en union, der har globale ambitioner. Claus tager medlemmerne med på en hurtig
overflyvning over de udfordringer og muligheder som Danmark og Europa står overfor. Det gælder både ift.
hvad Europa er for den enkelte, men også hvordan EU skal definere sig selv op imod Kina og USA og finde
sin plads i verden. Efter Claus’ oplæg er der tid til spørgsmål og dialog med medlemmernes egne holdninger
til, hvad Europa er for dem.
Efter en kort pause er det tid til gruppearbejde. Grupperne skal ud fra Claus’ oplæg, men også deres egne,
tanker, holdninger og erfaringer indgå i dialog om deres bekymringer og håb for fremtidens Europa og
Danmark. Til det for medlemmerne stillet spørgsmålet ”Hvilke områder og spørgsmål er det vigtigt for os, at
Europa og EU giver mening i forhold til? Medlemmerne havde snakket om alt fra sproglig forståelse mellem
landene, hvilke demokratiske rettigheder EU skal stå vagt om, grøn omstilling og fælles fordeling af
flygtninge. Overordnet var også en dagsorden om, hvordan vi sikrer, at man som borger kan have tillid til
EU.
Dernæst får medlemmerne stillet en ny opgave. Her skal de forholde sig til, hvilke værdier, der skal være
bærende for fremtidens Europa. Til det får de udleveret en lang liste med værdier, hvor de skal prioritere
de vigtigste for dem. Derudover skal de prøve at finde frem til, hvorfor det lige netop er de værdier, som
fylder for dem. Efter procesværterne har skrevet alle værdierne ned går vi videre til aftenens næste oplæg.
Her vil professor i statskundskab, Derek Beach, tage medlemmerne igennem, hvad EU er for en størrelse,

og hvordan unionen påvirker vores liv. Derek tager udgangspunkt i historien og EU’s vigtigste traktater.
Derudover går han igennem, hvordan kriser i unionen kan føre til mere integration i EU, og hvordan man
selv kan blive hørt i EU. Medlemmerne får også mulighed for at stille Derek alle de spørgsmål, som de
sidder med. Til slut takkede Zakia for dagen og så frem mod næste møde i samlingen.

