Referat fra 2. møde i Europa Samling
Den 3. juni fra kl. 18-21 afholdes andet møde i Europasamlingen. Mødet indledes med, at Zakia
Elvang fra We Do Democracy byder velkommen og går igennem programmet for aftenen. Zakia går
derefter hurtigt igennem de faglige inputs fra sidste gang, så medlemmer kan stille spørgsmål eller
komme med kommentarer.
Derefter er det tid til gruppearbejde. Medlemmerne arbejder videre med opgaven fra sidste gang.
De fortsætter i samme grupper som sidste gang. Her skal de konkretisere de værdier, som de har
valgt. Det skal de gøre ud fra spørgsmålet om, hvad værdierne betyder på dem hver især. Efter det
skal de i gruppen vælge de tre værdier, som er vigtigst for dem i gruppen.
Efter en lille pause til frisk luft og kaffe laver Zakia introduktion til næste punkt på dagsordenen.
Bjarke, der er formand for ekspertgruppen har læst opsamlingen fra sidste møde og vil ud fra det
give sit take på, hvordan han vil forholde sig til spørgsmålene om udfordringer og muligheder i
Europa, samt hvordan man skaber meningsfulde liv i Europa for borgerne. Imens tager
medlemmerne noter, så de kan bruge det til det videre arbejde. Efter Bjarkes oplæg er der
mulighed for spørgsmål og refleksioner til oplægget.
Efter det skal deltagerne bruge deres noter til det videre gruppearbejde. Her skal deltagerne
diskutere forskellige temaer, og hvilket der er vigtigst. Sideløbende vil Bjarke være klar til at
hjælpe medlemmerne, når de skal reflektere over, hvad de forskellige temaer indeholder, og
hvordan de kan hænge sammen. Medlemmerne præsenterer deres arbejde i hovedområder for
Derek og Bjarne samt de andre medlemmer. Tilbage i grupperne skal medlemmerne tage noter,
som skal bruges til næste gang.
Før dette møde slutter gennemgår Zakia praktiske ting til weekendsamlingen. Deriblandt
programmet, deltager og andre ting. Derefter bliver der sagt tak for i dag.

