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MUCF-dagarna 2020
Fyra dagar med fokus på ungdoms- och civilsamhällespolitik
Anmäl dig idag: mucf.se/mucf-dagarna

30 november

Vi tar EU från Bryssel till Sverige
Idag lyfter vi behovet om att prata om EU och hur vi kan använda EU:s ungdomsstrategi i svenska kommuner och regioner. Generellt sett råder en låg
kunskap om vad EU gör och hur vi som medborgare kan påverka det som sker
i unionen. Vad innebär det om ungas deltagande i samhället inte omfattar den
europeiska nivån? Får vi ett EU där ungas åsikter inte beaktas?
1 december

Hot och hat får röster att tystna
Det civila samhället har en viktig röst i ett demokratiskt samhälle. När hat och
hot blir allt vanligare och när det riktas mot företrädare i det civila samhället,
innebär det en risk att röster tystnar. Demokratin urholkas. Tillsammans med
civilsamhällesorganisationer identifierar vi åtgärder för att motverka just hot och
hat.
2 december

Unga utanför arbetsmarknaden
I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. En av dem som
varit där är med oss i studion för att dela sin berättelse, hur han hamnade där och
hur han lyckades ta sig ur situationen. Vi har också följt dem som befann sig i
den livssituationen för 10-15 år sedan. Resultatet presenterar vi samma dag.
3 december

Ungas utsatthet
”Det blir ju bara värre om jag berättar”. Tre år efter #metoo är det rubriken på
MUCF: s rapport Fokus 20, som i år undersöker sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. Idag släpps rapporten och i studion diskuterar vi resultatet och
delar med oss av ungas upplevelser. Vi låter ungas upplevelser ta plats.
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