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Rådets informella videomöte (utbildning, ungdom, kultur och 

idrott) den 30 november 2020 

Kommenterad dagordning 

 

UNGDOM 

1.   ÖVRIGA FRÅGOR 

 

a) Rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och 

demokratiskt deltagande bland unga i Europa 

= Information från ordförandeskapet, antagande genom skriftligt förfarande.  

Dok nr 12840/20 

Ansvarigt statsråd: Amanda Lind 

Förslagets innehåll:  

Utkastet till rådsslutsatser syftar till att bidra med rekommendationer för 

genomförandet av ungdomsmål 9 utrymme och deltagande för alla på europeisk, 

nationell, regional och lokal nivå. Rådsslutsatserna betonar vikten av att 

skydda, stärka och främja demokrati, icke-diskriminering och rättsstatens 

principer i alla delar i samhället. Rådsslutsatserna uppmuntrar bland annat 

medlemsstaterna att stödja demokratifrämjande insatser för unga och 

ungdomsorganisationer genom kunskap och möjligheter till ekonomiskt 

stöd. Utkastet uppmuntrar vidare medlemsstaterna att utveckla och 
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underlätta ungas deltagande i och förståelse för politiska processer genom 

bland annat kunskapsförmedling och anpassade strukturer för inflytande. 

Rådsslutsatserna lyfter också vikten av att stödja unga i att bemöta 

utmaningar och tillvarata möjligheter som följer av digitaliseringen och 

uppmuntrar medlemsstaterna att främja medie- och informationskunskap 

bland unga. Innehållet i utkastet till rådsslutsatser baseras delvis på resultatet 

av EU:s senaste ungdomskonferens, som hölls digitalt i oktober. 

Förslag till svensk ståndpunkt:  

Regeringens bedömning är att det föreslagna utkastet till rådsslutsatser om 

främjande av demokratisk medvetenhet och demokratisk delaktighet bland 

unga personer i Europa är balanserat och håller sig inom EU:s kompetens på 

ungdomsområdet såsom den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s 

funktionssätt. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ett antagande 

av rådsslutsatserna. 

Tidigare behandling i riksdagen: överläggning i kulturutskottet den 17 

nov 2020. Frågan har varit föremål för skriftligt samråd med EU-nämnden 

den 20 nov 2020.  

b) Rådsresolution om ramen för inrättandet av en europeisk 

agenda för ungdomsarbete  

=         Information från ordförandeskapet, antagande genom skriftligt förfarande. 

Dok nr 12841/20 

Ansvarigt statsråd: Amanda Lind 

Förslagets innehåll:  

Utkastet till rådsresolution fastslår ramarna för inrättandet av en europeisk 

agenda för ungdomsarbete, med syfte att stärka och utveckla det europeiska 

samarbetet inom området. Rådsresolutionen knyter an till den Europeiska 

unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och slutsatserna från det andra 

Europeiska konventet för ungdomsarbete (2015), vilka uppmanar 

medlemsstaterna att utveckla och genomföra en europeisk agenda för 

ungdomsarbete. Rådsresolutionen syftar även till att stärka samarbetet på 

området mellan Europeiska unionen och Europarådet. Rådsresolutionen 

föreslår att agendan bör utformas och genomföras i enlighet med relevanta 
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strategier inom EU och Europarådet och i samarbete med berörda aktörer 

på alla nivåer. Genomförandet av agendan ska söka synergier med 

existerande finansiella EU-program som till exempel Erasmus+ och 

Europeiska solidaritetskåren. Medlemsstaterna uppmuntras vidare att 

integrera ungdomsarbete i existerande och framtida ungdomspolitiska 

strategier, att identifiera utvecklingsområden på nationell, regional och lokal 

nivå, samt att främja utbyten över gränserna 

Förslag till svensk ståndpunkt:  

Regeringen anser att det är viktigt att respektera att ungdomspolitiken styrs 

och organiseras på olika sätt och på olika nivåer i medlemsstaterna. 

Mångfalden ska bevaras och samarbete på EU-nivå ska inte innebära någon 

harmonisering av regler och lagstiftning på området. Regeringens 

bedömning är att det föreslagna utkastet till en rådsresolution om en 

europeisk agenda för ungdomsarbete håller sig inom EU:s kompetens på 

utbildnings- och ungdomsområdet såsom den är uttryckt i artikel 165 i 

fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig 

bakom ett antagande av rådsresolutionen. 

Tidigare behandling i riksdagen: överläggning i kulturutskottet den 17 

nov 2020. Frågan har varit föremål för skriftligt samråd med EU-nämnden 

den 20 nov 2020. 

 

c) EU:s ungdomsdialog – Digital frukostdiskussion med 

ungdomsrepresentanter om ungdomsmobilitet under 

covid-19-pandemin och framåt 

= Information från ordförandeskapet 

2.   Mobilitet och ungdomsutbyten under Covid-19-pandemin och efter 

– vitalisera internationella ungdomsutbyten och gränsöverskridande 

volontäraktiviteter. 

= Riktlinjedebatt 
(debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning [förslag från 

ordförandeskapet]) 
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Dok nr: WK 11960/2020 INIT 

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Amanda Lind 

Förslagets innehåll:  

Diskussionsunderlaget belyser coronapandemins effekter på 

ungdomsutbyten och gränsöverskridande volontäraktiviteter i Europa. 

Ordförandeskapet beskriver ungdomsutbyten och olika former av 

mobilitetsaktiviteter som en grundläggande beståndsdel i den europeiska 

ungdomspolitiken och något som behöver värnas i utmanande tider. 

Ordförandeskapet betonar i underlaget att EU:s program för utbyten 

erbjuder ungdomar nya erfarenheter och perspektiv som leder till nya 

möjligheter för individer, interkulturellt lärande och en stärkt europeisk 

identitet. Pandemin har inneburit att de flesta utbytesaktiviteter skjutits upp 

eller ställts in vilket inte bara påverkat de unga som skulle deltagit, utan även 

organisationer som tillhandahåller utbyten. Underlaget lyfter vidare att 

digitala utbyten blivit ett sätt för många unga i Europa att hålla kontakt 

under pandemin, men att dessa även kan innebära barriärer för unga som 

inte har tillgång till rätt utrustning eller stabil uppkoppling. Detta gör att 

unga med mindre resurser kan bli exkluderade från digitala former av 

utbyten. 

Två frågor är ställda som grund för riktlinjedebatten.  

1. Vilka är de huvudsakliga utmaningarna i ert land för unga personer 

och ungdomsorganisationer gällande internationella ungdomsutbyten 

och gränsöverskridande volontäraktiviteter under covid-19-pandemin 

och vidare? 

2. Hur kan den Europeiska unionen och EU:s ungdomsprogram stödja 

arbetet med att vitalisera europeiska och internationella 

ungdomsutbyten och gränsöverskridande volontäraktiviteter? 

Förslag till svensk ståndpunkt:  

Regeringen välkomnar det underlag som ordförandeskapet tagit fram som 

vägledning inför ministrarnas diskussion. Genom EU:s ungdomsprogram 
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för gränsöverskridande utbyten och volontäraktiviteter kan svenska 

ungdomar få erfarenheter som har positiva effekter för deras självförtroende 

och underlättar vägen mot vidare studier och arbete. Det är viktigt att 

utbytesprogrammen fortsätter att fungera både under och efter 

coronapandemin. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: kulturutskottet informerades 

den 17 nov 2020. Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-

nämnden. 

3.   ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Förordningen för Europeiska Solidaritetskåren 2021–2027 

= Information från ordförandeskapet 

 

b) Inkommande ordförandeskap 

= Information från den portugisiska delegationen 
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