
Borgere er medlemmer af samfundet og har 
rettigheder og forpligtelser. Borgerne får mere  
og mere indsigt i, hvad medborgerskab medfører, 
og hvad deres deltagelse i samfundslivet betyder. 
Det er vigtigt for demokratiet, at borgerne 
deltager aktivt i fællesskabet.

Deltag i EU’s beslutningsproces:  
www.eesc.europa.eu 

MØD FREMTIDEN MED HANDLING
TAG ANSVAR SOM EU-BORGER

AKTIVT MEDBORGERSKAB
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DELTAGELSE
Du kan være med til at forbedre 
forholdene for dig selv og 
andre på lokalt, nationalt og 
europæisk niveau. Det er vigtigt 
at stemme, hvis man ønsker at 
deltage i beslutningsprocessen, 
men der findes mange andre 
former for deltagelse, bl.a. på 
arbejdspladsen, i skolen og i 
civilsamfundsorganisationer.

FORVALTNING
Borgerne har ret til at vide, hvorfor, hvordan og hvor 
beslutninger træffes. De kan også stille op til valg og 
vælge at spille en større rolle i deres lokalsamfund. 

INVESTERING  
I FREMTIDEN
Velinformerede og 
aktive borgere vil 
forsøge at skabe et mere 
bæredygtigt samfund, 
hvor de daglige behov 
opfyldes, uden at 
fremtidige generationers 
mulighed for at 
tilfredsstille egne behov 
sættes over styr. 

FRIHED OG RESPEkT  
FOR ANDRE
Kulturel mangfoldighed, forskellige 
meninger, kønsdiversitet og andre 
forskelle beriger samfundet. Borgerne 
har en række rettigheder, bl.a. 
tanke- og ytringsfriheden, retten 
til oplysning samt forsamlings- 
og foreningsfriheden, som giver 
dem mulighed for at deltage i 
samfundslivet.

INFORMATION
Velinformerede borgere har bedre forudsætninger 
for at deltage i samfundslivet. 
Information, hjælp og rådgivning om EU-
rettigheder for borgere og virksomheder kan findes 
på: http://europa.eu/youreurope.

VERDENSBORGERE
Verden står over for udfordringer, 
som kun kan løses ved at samarbejde. 
Ansvarlig adfærd starter hos den 
enkelte og munder ud i en lokal og 
international indsats. 

INTEGRATION
Alle borgere skal have 
lige muligheder for at 
deltage fuldt ud i og 
bidrage til samfundet. Det 
gælder uanset alder, køn, 
handicap, oprindelse mv.

SOLIDARITET MELLEM 
GENERATIONERNE
Udveksling og solidaritet mellem 
generationerne er en hjørnesten  
i samfundet.  

UDDANNELSE
Børn lærer om 
medborgerskab fra deres 
forældre og i skolen. 
Forældre kan være et godt 
eksempel for deres børn,  
og uddannelse kan give 
dem indgående erfaring og 
viden.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder sikrer EU-borgenes rettigheder,  
herunder retten til: 
• at færdes og bosætte sig frit i alle EU’s medlemsstater 
• at stemme og opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg 
• diplomatisk og konsulær beskyttelse i alle EU’s medlemsstater 
• at indgive andragender til Europa-Parlamentet og klage til den europæiske ombudsmand.
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