
EU til Ungdommens Folkemøde: Flere unge skal stemme 

 
Sidst der var valg til Europa-Parlamentet gik alt for få unge til stemmeboksene. Det skal der ændres 

på. Så når #UFM2018 løber af stablen i Valbyparken torsdag til lørdag, er målet at motivere de unge 

til at engagere sig helhjertet i det europæiske demokrati.  

 

Til næste forår bliver der igen åbnet for stemmeboksene, når der er valg til Europa-Parlamentet i maj.  

 

”Min drøm er, at alle gør det at stemme til noget hyggeligt, hvor bedsteforældre og unge tager hinanden 

under armen hen til stemmeboksen,” siger chef for Europa-Parlamentet i Danmark Anne Mette 

Vestergaard. 

 

Men noget tyder på, at det scenarie kræver en aktiv indsats. Et blik på tallene fra EU-valget i 2014 viser 

nemlig, at kun 39 procent af Danmarks 19-21-årige nåede hen til stemmeboksen. For alle aldersgrupper 

som helhed lå stemmeprocenten på godt 56 procent.  

 

Derfor skal opgaven med at engagere unge i europæisk demokrati tages alvorligt. Især når vi næste år 

skal vælge, hvilke 14 danskere der skal sidde i Europa-Parlamentet i de kommende fem år. 

 

Europæisk demokrati i EuropaTeltet 

 

I EuropaTeltet på Ungdommens Folkemøde den 6.-8. september er det netop det, der er hovedformålet. 

Her er Europa-Parlamentet i Danmark gået sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd, 

Europabevægelsen, Nyt Europa, Folkebevægelsen mod EU, FIC Ungdom og Europæisk Ungdom om 

at sætte fokus på unges demokratiske deltagelse på europæisk plan. 

 

Under teltdugen, der er døbt ”Denne gang stemmer jeg!”, kan de besøgende spille dilemmaspil om 

deleøkonomi, høre Michael Schøt tage den komiske puls på EU anno 2018 og skrive breve direkte til 

de danske EP-kandidater.  

 

Der vil også være rig lejlighed til at give nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet gode 

spindoktorråd op til valget. Samtlige events, workshops og oplæg skal hjælpe med at prente én ting ind 

på skoleelevernes nethinde: Nemlig at det er vigtigt at give sin demokratiske stemme til kende - ikke 

mindst ved det forestående Europa-Parlamentsvalg.  

 

Alle folkemødets arrangementer er åbne for alle interesserede. Pressen er meget velkommen. For 

presserelaterede spørgsmål kontakt venligst: Presseattaché hos Europa-Parlamentet i Danmark, Jacob 

Lolck, jacob.lolck@ep.europa.eu, tlf. +45 25488711. 

 

Baggrund 
 

Hvad: Ungdommens Folkemøde foregår den 6.-8. september i Valbyparken i København. Under 

Folkemødet bliver Valbyparken omdannet til en politisk, kulturel og kunstnerisk legeplads for unge, 

når fire scener og 74 stader sætter rammen for 500+ events.  

Hvor: Valbyparken (Gryden). Følg poppelalléen fra Valbyparkens indgang og bliv ført lige til 

Ungdommens Folkemøde. EuropaTeltet er ved stand B8.  

Hvornår: Torsdag den 6. september og fredag den 7. september kl. 9-16. Lørdag den 8. september kl. 

11-18.  

 

Program for EuropaTeltet 

http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/r%C3%A5b-eu-op-bliv-klogere-p%C3%A5-eu-til-ungdommens-folkem%C3%B8de
mailto:jacob.lolck@ep.europa.eu
http://www.ufm18.dk/
http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/r%C3%A5b-eu-op-bliv-klogere-p%C3%A5-eu-til-ungdommens-folkem%C3%B8de


Torsdag den 6. september 

09.30 – 10.30: Hvordan skal dit EU se ud? (Nyt Europa) 

11.30 – 13.00: Workshop: Del og hersk: Dilemmaspil om deleøkonomi (Europa-Parlamentet, 

Europa-Kommissionen og Europabevægelsen)   

13.15 – 13.45: Quiz dine EU-skillz og vis, hvem der styrer (Europæisk Ungdom og 

Europabevægelsen) 

14.00 - 15.00: Schøtministeriet tager EU under (k)ærlig behandling (FIC Ungdom) 

Fredag den 7. september 

9.30 – 10.00: Hvordan skal dit EU se ud? (Nyt Europa) 

10.15 – 11.15: Råb EU op! (Dansk Ungdoms Fællesråd) 

11.30 – 13.00: Er der en spindoktor gemt i dig? (Europa-Parlamentet): med Christel Schaldemose 

(Socialdemokratiet), Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU), Morten Helveg Petersen (Radikale 

Venstre) og Anders Vistisen (Dansk Folkeparti) 

13.00 – 13.30: Rist Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU) 

13.30 – 15.00: De unge kandidater - er der brug for flere unge stemmer i EU? (Europæisk Ungdom 

og Europabevægelsen) 

Lørdag den 8. september 

11.30 – 13.00: En streg for Europa (Europa-Parlamentet) 

13.00 – 13.30: Quiz dine EU-skillz og vis, hvem der styrer (Europæisk Ungdom og 

Europabevægelsen) 

15.00 – 16.00: Er græsset grønnere uden for EU? (Folkebevægelsen mod EU) 

  

Kontakt 

 

 

Jacob LOLCK 

Pressemedarbejder, Europa-Parlamentets kontor i København 

 

(+45)  33 41 40 44 (København) 

 

(+33) 3 881 74 713 (Strasbourg) 

 

(+45) 25 48 87 11 

 

presse-dk@europarl.europa.eu 
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