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DeltaganDe
Du kan engagera dig för att göra 
ditt och andras liv bättre på lokal, 
nationell och europeisk nivå. 
Att rösta är en viktig form av 
deltagande, och det finns många 
andra former av deltagande 
på arbetet, i skolan, i det civila 
samhällets organisationer m.m.

StyrelSeformer
Medborgarna har rätt att veta varför, hur och var beslut fattas. De 
kan också kandidera i val och bli ännu mer engagerade i sitt samhälle.

att inveStera  
i framtiDen
Välinformerade och aktiva 
medborgare försöker verka 
för en mer hållbar livsstil i 
samhället, så att de sätt på vilka vi 
tillgodoser våra vardagsbehov inte 
äventyrar framtida generationers 
möjligheter att tillgodose sina 
behov. 

frihet och reSpekt  
för anDra
Samhället berikas av människor med olika 
kulturell bakgrund, uppfattningar, kön m.m. 
Medborgarna har ett antal friheter, t.ex. 
tankefrihet, yttrande- och informationsfrihet 
samt mötes- och förenings-frihet. Dessa 
friheter gör att de kan engagera sig i samhället.

information
Välinformerade medborgare har lättare att delta i samhällslivet.

Mer information, hjälp och råd om EU-medborgares och EU-företags 
rättigheter i EU finns under http://europa.eu/youreurope.

värlDSmeDborgare
Globala utmaningar kan bara lösas i 
samarbete med andra. Ett ansvarsfullt 
beteende börjar på individnivå och fortsätter 
med lokala och internationella insatser. 

integration
Alla medborgare måste, 
oberoende av ålder, kön, 
funktionshinder, ursprung 
m.m., ha samma möjlig-heter 
att till fullo delta i och bidra 
till samhället.

SoliDaritet mellan 
generationerna
Samhället grundar sig på utbyte och 
solidaritet mellan generationerna inom ett 
samhälle.

UtbilDning
Barn lär sig vad medborgarskap är 
av sina föräldrar och i klassrummet. 
Föräldrarna kan föregå med gott 
exempel, och utbildning kan hjälpa 
dem att få större erfarenheter och 
kunskaper.

EU-mEdborgarskap  
EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna garanterar EU-medborgarnas rättigheter, bland annat rätten att 
• flytta och bosätta dig fritt inom EU, 
• rösta och kandidera i val till Europaparlamentet och i kommunalval, 
• få skydd av andra EU-länders diplomatiska och konsulära myndigheter, 
• göra framställningar till Europaparlamentet och framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen.

W
it

h
 th

e 
su

p
p

or
t o

f t
h

e
Eu

ro
p

ea
n

 E
co

n
o

m
ic

 a
n

d
 S

o
ci

a
l C

o
m

m
it

te
e

Medborgare är medlemmar av samhället och 
har rättigheter och skyldigheter. Medborgarna 
skaffar sig allt eftersom en bättre förståelse av vad 
medborgarskap och samhällsengagemang innebär. 
Det är viktigt för demokratin att medborgarna aktivt 
bidrar till livet i det samhälle där de bor.

Delta i EU:s beslutsfattande:  
www.eesc.europa.eu 


