
Ett initiativ från 
staden Gütersloh

C-City Charter
för medverkande medborgare, företrädare för kommuner,  
föreningar och institutioner som deltar i C-Cityprojektet

Falu kommun deltar i utvecklingen av det kommunövergripande europeiska 
projektet „C-City – Europe is next door“ tillsammans med medborgare med olika 
bakgrund, från alla samhällsskikt och från hela EU. 

Arrangörer, medborgare, kommuner och partnerorganisationer som vill delta aktivt i C-City- 
projektet måste följa denna överenskommelse. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ta bort innehåll 
som bryter mot detta åtagande och att neka eller återkalla rätten att använda C-City-projektets visuella 
identitet till personer eller organisationer som inte respekterar C-City-projektets principer.

Som stad som deltar i C-City-projektet och organiserar programinnehållet förbinder vi oss att 

Som deltagare i projektet förbinder sig Faluns representanter 

• Att sätta medborgarna i centrum för varje händelse och låta 
dem uttrycka sina åsikter fritt. 

• Att främja ett inkluderande och tillgängligt innehåll för alla 
medborgare, bland annat genom att lägga ut information 
om varje evenemang på konferensens flerspråkiga 
onlineplattform. 

• Respektera ovanstående principer om deltagande och se 
till att människor kan diskutera de frågor som är viktiga för 
dem. 

• Främja mångfald i debatterna genom att aktivt stödja 
deltagande av medborgare från alla samhällsskikt, oavsett 
kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund, 
religion och/eller utbildningsnivå. 

• Upprätthålla yttrandefriheten för att skapa utrymme för 
konkurrerande åsikter och förslag – så länge de varken är 
hatiska eller olagliga. 

• Att respektera våra europeiska värderingar i enlighet med 
artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen: Mänsklig 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör minoriteter, vilket 
bland annat innebär att vara europeisk och behandla 
varandra med respekt. Dessa värderingar delas av alla 
EU:s medlemsstater i ett samhälle som kräver pluralism, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och 
jämställdhet mellan kvinnor och män.  

• Att bidra till C-City-projektet med konstruktiva och 
konkreta förslag, med respekt för andras åsikter och 
för att gemensamt utforma Europas framtid genom det 
mellangemenskapliga projektet „C-City“. 

• Uppmuntra gränsöverskridande deltagande av medborgare 
i evenemang och användning av olika EU-språk när det är 
möjligt och lämpligt. 

• Att garantera full insyn. Under projektdeltagandet 
kommer jag att öppet rapportera om debatterna och de 
rekommendationer som medborgarna har formulerat på 
C-City-projektets flerspråkiga onlineplattform. Jag kommer 
att strömma och/eller sända evenemangssessioner när det 
är möjligt. 

• När information om diskussionsämnen (t.ex. digitalt, tryckt 
eller audiovisuellt material) skickas ut tillses att den är 
korrekt, tillförlitlig, tillgänglig och spårbar. 

• Tillse att EU:s regler för dataskydd och integritet följs. 

• Använd endast C-City-projektets godkända visuella identitet 
för att tillkännage evenemanget.

• Att inte uttrycka, sprida eller dela något innehåll som är 
olagligt, hetsigt eller avsiktligt falskt eller vilseledande. Att 
alltid att hänvisa till trovärdiga och tillförlitliga källor när jag 
delar innehåll och information för att stödja mina idéer. 

• Att deltagandet i C-City-projektet är frivilligt och inget förök 
att använda C-City-projektet för att driva kommersiella eller 
enbart privata intressen kommer att ske.
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