
EU, Sverige och 
demokratin

Föredrag och workshop med Anders Erkéus från 
info-och debattsajten eusverige.se

• Hur fungerar samspelet mellan Sverige och EU-systemet i dag?

Vad innehåller de styrande EU-grundfördragen, hur hittar man i 
dem med eusverige.se?

Hur hittar man bland institutioner och löpande lagstiftning i EU-
systemet med hjälp av sajten eusverige.se

Att följa allmän och ämnesrelaterad nyhetsbevakning inom  EU 
via eusverige.se:s länksystem

• Hur kan man påverka EU med hjälp av sajten och på andra sätt?

• Olika idéer om framtida utveckling av EU-samarbetet,  - 
centralisering eller decentralisering, institutionernas roller mm

• EU och demokratin – olika perspektiv

Ni kan välja valfri kombination av ovanstående teman, till exempel 
kan politiker, administratörer och journalister som arbetar med EU-
frågor och har goda grundkunskaper välja de stjärnmarkerade 
punkterna om man huvudsakligen vill ha ett bra arbetsredskap

Olika upplägg kan tänkas, till exempel renodlat föredrag 
på 1,5 tim eller inledning + övning i påverkan med hjälp av
sajten (förutsätter att deltagarna har uppkopplade 
datorer). Kostnad 7000:- + moms

Kontakt  Anders Erkéus   admin@eusverige.se

0700 222 198,  08 6434241

mailto:admin@eusverige.se


Lite mer om sajten

EU:s och huvuddelen av Sveriges politik på alla nivåer styrs av ett antal grundfördrag, som 
utvecklats sedan 1950-talet. I dag är de viktiga delarna EU-fördraget, Funktionsfördraget, Euratom, 
Rättighetsstadgan och ett antal protokoll. Lissabonfördraget, som godkändes av Sveriges Riksdag 
2008, innehåller de senaste övergripande ändringarna.

EU självt tillhandahåller fördragen via ett antal separata pdf:er, innehållande många referenser till 
varandra, vilket gör texten svårtillgänglig. Sajten är framtagen med stöd från Sveriges regering, via 
Miljöpartiet, ABF och tankesmedjan Cogito.

På  eusverige.se  har följande gjorts för att synliggöra fördragen:

• Fördragen ligger samlade som en enda sökbar fil, med olika färgbakgrund för de olika 
texterna.

• När det hänvisas till andra platser i texten, visas den hänvisade texten samtidigt som den 
hänvisande när man håller musen över den senare, vilket möjliggör läsning utan bläddrande.

• Via en meny kan man nå alla rubricerade delar i fördragen direkt, ibland med ett 
kompletterande förtydligande, när den ordinarie rubriken är otydlig vad gäller innehållet.

• I den nämnda menyn visas hela tiden var i fördragstexten man befinner sej med hjälp av en 
ram runt den studerade textens menyrubrik.

• När man söker på ord i den samlade texten, redovisas en strukturerad träfflista, där träffar i 
rubriker redovisas före träffar i löpande text.

• Man kan också söka upp kända artiklar med hjälp av deras artikelnummer och fördrag.

• Ett system för att enkelt länka till valfritt ställe i EU-grundlagen från andra ställen på 
Internet finns på plats.

• En samling länkar till ”heta texter” i fördragen, av central eller omdiskuterad karaktär

För att överblicka och hitta in i EU-systemet, liksom att påverka finns två klickbara strukturkartor 
över de viktiga inblandade institutionerna och beslutsgångarna, inkluderande både EU-nivån och 
den svenska nivån.

• En karta som visar en kort beskrivande text när man musar över institutionen och tar en till 
institutionens beskrivning av sej själv när man klickar på kartan

• En karta som visar adresser till institutionerna när man musar över dem och tar en till en 
sida hos institutionen där man kan påverka via nätet

För att kunna föra en diskussion om grunderna  finns en variant av grundlagstexten, där man kan 
öppna skrivrutor i anslutning till alla rubriker och enskilda artiklar och kommentera dem. Man kan 
också föreslå alternativa artikeltexter.

Det finns också ett antal texter av inbjudna insatta personer, som diskuterar europeiskt samarbete ur 
olika  framtidsperspektiv, som kan kommenteras och diskuteras på sajten.

Och därtill en samling länkar till nyhetssajter kring EU med olika perspektiv  för att följa den 
löpande politiken

http://www.eusverige.se/
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