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HVEM
LUKKER
DU IND
I DANMARK?

‘EU set med unge øjne’ handler
om det EU, som optager unge.
Du møder unge fra Litauen,
Spanien, Tyskland og Danmark,
som bl.a. diskuterer sociale
medier, EU-medlemskab og
forbrug. Du kan også læse om
flygtningesituationen. Her møder
du både Mustafa fra Syrien, der
er flygtet til Danmark og kigger
ind i krystalkuglen, og ser
hvordan situationen forandrer
EU. Og selvfølgelig får du også
en grundlæggende viden om,
hvorfor vi egentlig har et EU.
God læselyst!

EU SET MED UNGE ØJNE

I LITAUEN
ER DE BANGE
FOR RUSLAND.
FIND UD AF
HVORFOR
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DANMARK

TYSKLAND

var hurtigt med på
idéen om et forpligtende samarbejde, hvor
de seks første EU-lande til at begynde med skulle
handle med deres kul- og stålreserver. Man ville
helst huskes for komponisten Beethoven og digteren Goethe, men i 1950 forbandt man kun Tyskland med nazisternes massemord på jøderne. Vejen
til at blive et normalt land igen var at gå med i det
nye, ambitiøse projekt. Målet var at få et europæisk
Tyskland i stedet for et tysk Europa. Som EU’s indre
fælles marked* siden udviklede sig, blev det en
rigtig god forretning for landets industri*, der
i dag er EU’s stærkeste.

KLUB

EU

er et af EU’s mange
mindre lande, der ser en klar interesse i at
være med i en klub, der spiller efter regler,
som beskytter de små lande. Danmark
lever af at eksportere, og vores velfærd
hænger tæt sammen med EU’s indre
marked. Men vi holder os alligevel lidt på
sidelinjen. Danmark har forbehold*, som
gør, at vi ikke samarbejder med EU
på helt samme måde som andre lande. Vi
har fx et forsvarsforbehold, som gør,
at det danske militær ikke deltager i
EU-aktioner.

LETLAND

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.

Hvorfor opstod EU?
Hvad får de små lande ud
af at være medlemmer?
Hvorfor har de østeuropæiske
lande været særligt ivrige
efter at blive medlemmer?

GRÆKENLAND

POLEN

er historisk set et af EU’s
mest plagede lande. Først invaderet af
tyskerne og siden af russerne, der
styrede det kommunistiske land indtil
1989. Så snart polakkerne fik chancen,
kom de med i EU. Polen har gennemført
svære økonomiske reformer* og er
nu blandt de stærkeste af de gamle
kommunistiske lande, men er ikke
med i euroen endnu.
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er et af de tre baltiske*
lande, der blev opslugt af Sovjet. Efter
selvstændigheden har letterne været stærkt
optagede af at sikre sig mod en ny invasion
ved at binde sig til båd e NATO* og EU. Så
midt i en krise, hvor andre ellers tvivlede
på, om euroen ville overleve, gik de baltiske
lande med i den fælles mønt. Letland har
gennemført markedsøkonomi* med hårde
reformer, og en femtedel af Letlands
befolkning arbejder i dag i andre
EU-lande.

FRANKRIG

var ikke glad for
udsigten til et Europa i USA’s skygge. Ikke
alene havde amerikanerne sikret sejren
over nazismen, nu hjalp de også Europa på
fode igen med Marshall-hjælpen*. Så et tæt
europæisk samarbejde med Frankrig i en
hovedrolle kunne både sikre freden og ryste
USA af sig. EU’s landbrugspolitik blev senere
en god forretning for især de franske bønder.
Sammen med tyskerne driver Frankrig EUprojektet fremad – de to kaldes ofte EUklubbens motor.

De første tanker om EU bliver startet i
1950 af en lille håndfuld franskmænd, med
den daværende franske udenrigsminister
Schuman i spidsen. De har alle fået nok efter
to katastrofale verdenskrige. Derfor beslutter
de, at de gamle europæiske magter skal
arbejde sammen i fred. I første omgang om
handel med kul og stål, som på den tid er
de væsentligste materialer til krigsførelse.
De første seks lande blev til 28. De kommer
med hver deres historie, og der er store
forskelle mellem nord, syd, øst og vest i
Europa. Landene finder alle sammen noget
i fællesskabet, men deres motivation for at
gå med i klubben er sjældent den samme.

EU SET MED UNGE ØJNE

er et af
EU’s mindre stabile lande. Landet
kom med efter en årrække med
militærdiktatur. Det er ikke rigtig
lykkedes at bruge de mange støttemilliarder fra EU til at modernisere
landet. Optagelsen i euroen gav
Grækenland adgang til billige lån,
der har bragt landet ud i en alvorlig
gældskrise, som har truet med at
presse landet ud af euroen.

Tekst:
Jacob Langvad

*se ordbog side 27
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HVORFOR TROR DU, AT

“Så har vi flere at samarbejde med. Hvis nu
vi bruger nogle sprøjtegifte i Danmark, som
er forbudte i Frankrig, så kan vi jo ikke sælge
vores landbrugsvarer til dem. Det er lettere,
hvis man har de samme regler.”

ELLIOTT KRISTENSEN, 15 ÅR, DANMARK
“Tyskland er med i EU for at
skabe et bedre samarbejde
og for at undgå krige.”

 JONAS MISIŪNAS,
16 ÅR, LITAUEN

“Vi har en stærk
økonomi og kan
støtte EU. Samtidig
modtager Tyskland
også støtte fra EU, så
der opstår en
win-win-situation.

 ROCCO PUENTE
BARTEL,
15 ÅR, TYSKLAND

“Lituaen er
et lille land, og
vi ville ikke have
haft det så godt i
dag, hvis vi ikke
var medlem af EU. Vi har stor
økonomisk fremgang, og du
kan se masser af investeringer
også i helt små byer.”

 ERIKA DANILOVAITĖ,
17 ÅR, LITAUEN

 ZACHARIA GRØNKVIST,
15 ÅR, DANMARK

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.

Elliott fra Danmark snakker om,
at det er lettere at handle.
Hvorfor det?
Flere snakker om at undgå krig.
Hvilken rolle spiller EU i det?
Hvorfor er Jonas fra Litauen
bekymret for Rusland?

“At være med i EU giver os
international anerkendelse.
Det gør os stærkere og giver
os mere indflydelse.”

 LUKRECIJA JUODYTĖ,
17 ÅR, LITAUEN
“I teorien betyder EU, at medlemmer
hjælper hinanden. Jeg tror dog ikke,
at vi ville få så meget hjælp, hvis vi
blev udsat for en trussel, fordi vi reelt
ikke har så meget indflydelse i EU på
grund af vores dårlige økonomi.”

 BRIAN MARÍN PALACIO,
17 ÅR, SPANIEN

 ANNA NORDBÆK
HANSEN, 14 ÅR, DANMARK

“Vi er et lille land, så vi
har brug for et større
fællesskab. Det er godt at
have, hvis der fx bliver krig.”

MARTIN HELLER,
15 ÅR, DANMARK
“Sammenholdet er
idéen bag EU. Det
betyder, at landene
hjælper hinanden.
I Tyskland går det så
godt, at vi kan hjælpe
fattigere lande.”

 NINA MATTKAY,
14 ÅR, TYSKLAND

 JONAS SANTANA
RODRIGUES, 15 ÅR, TYSKLAND
“Det er godt, at man kan køre
igennem de andre lande
uden at vise pas.”

“Det er en fordel, at man kan
arbejde i et af de andre
EU-lande, hvis der ikke
er arbejde her.”

“Alle lande er nødt til at
tilhøre et fællesskab. Hvis
vi ikke var medlem af EU,
ville truslen fra Rusland være
meget tæt på. Se bare på
Ukraine og Hviderusland.”

DIT
LAND
ER MED I EU?

“Før var vi ret tilbagestående, men i dag er
vi med i EU og mere
fremme. Det er også en
fordel at have samme
mønt.”

 LAURA ARAGONÉS
DÁVILA,
15 ÅR, SPANIEN
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“For længe siden var
Litauen det største land i
Europa. Vi havde masser af
indflydelse. Jeg tror, at det
er derfor, at vi er medlem af
EU i dag – fordi vi historisk
har været så stærke.”

 IGNAS ŠIMKŪNAS,
17 ÅR, LITAUEN

“Det er en fordel at være
medlem, selv om
“EU holder Europa sammen.
vi nok er et af
Det er derfor vigtigt for
de lande, der
de andre lande, at Tyskland giver mest. Det
er en del af fælleskabet.”
er ikke dårligt at
være gavmild.”

 NELLY DORRMANN,
14 ÅR, TYSKLAND

“Vi har kun haft demokrati
i kort tid og var tidligere et
fattigt og tilbagestående land,
men er nu mere velstående
på grund af EU. Til gengæld
er pengene ikke rigtigt fordelt.
Spanien bør hjælpe fattige lande,
hvor folk sulter.”

 ALBERTO GÁMEZ MORENO,
17 ÅR, SPANIEN

 SIMONE
HESSELDAHL,
14 ÅR, DANMARK

Foto og tekst:
Kathrine Hesner (Spanien),
Christian T. Jørgensen (Tyskland),
Tautvyde Andersen (Litauen)
og Lene Vendelbo (Danmark)
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EU-MEDLEM AF

LYST
ELLER
NOD?
EU-medlemskabet giver som
regel økonomiske fordele, men
for de fleste lande er det et
kæmpe arbejde at blive optaget i
EU-klubben. Nogle lande har ventet
i næsten 20 år og er ikke tæt
på målet endnu. De enkelte landes
politik og økonomi spiller ofte en
rolle for, hvor hurtigt det går.

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.
4.

Hvorfor ville Danmark
gerne være medlem af EU?

Hvorfor var landene fra
Østeuropa så ivrige efter
at blive medlemmer af EU?
Hvordan kan det være, at
Tyrkiet ikke er blevet
medlem af EU endnu?
Tror du, EU får flere lande
med i fremtiden – og i så
fald, hvilke lande, synes
du, skal med?

EU SET MED UNGE ØJNE

1951

Frankrig, Holland, Belgien,
Italien, Luxembourg og Tyskland
er kendt som de seks lande,
der fandt på EU. De har
alle samme mål:
fred i Europa.
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1973

Klubben bliver udvidet med
Danmark, Storbritannien og Irland.
Alle tre lande er primært motiveret af
de økonomiske fordele i fællesskabet
– Irland er klubbens fattigste medlem,
Storbritannien og Danmark har
begge en stærk økonomi. Og de
har alle stabile demokratier.

1981-1986

Grækenland kommer med i 1981. Spanien og
Portugal i 1986. Alle tre lande er tidligere
højreorienterede diktaturer. Deres motivation for at
gå med i EU er både politisk og økonomisk. Det betyder
farvel til en svær fortid og en chance for at komme med
i en klub af stærke demokratier. Samtidig får landenes
mange fattige bønder adgang til penge fra EU’s
landbrugsstøtte, og deres veje bliver moderniseret
med støtte fra EU’s regionalfond. Fonden arbejder
på at skabe vækst og arbejdspladser i
udkantsområder.

1995

Sverige, Finland og Østrig er alle rige
lande. De har længe tøvet med at gå med i
klubben, men nu ligner EU en succes.
De vil blandt andet gerne høste alle fordelene af
EU’s indre marked*, som bliver indført i 1992.
Her kan varer, penge og arbejde frit krydse
EU-landenes grænser. Klubben er nu oppe
på 15 lande – næsten hele det vestlige
Europa fra polarcirklen i nord til
Middelhavet i syd.

KØBENHAVNSKRITERIERNE

Før et land kan komme med i EU, skal
det leve op til en lang række krav om
demokrati, retsstat og markedsøkonomi*.
De hedder Københavns-kriterierne,
fordi de blev vedtaget på et EU-topmøde
i København.

*se ordbog side 27

2007-2013

Tekst:
Jacob Langvad
Illustration:
Jon Skræntskov
/Skræntskov Illustration

Bulgarien og Rumænien bliver
medlemmer i 2007. I 2013 kommer
Kroatien også med. Der er nu en vis
mæthed. Mange gamle EU-lande
mener, at man nu skal vente
mindst fem år, før EU igen
Berlinmuren falder i 1989, og det bliver begyndelsen
udvider.
på enden for et delt Europa. Det står hurtigt klart, at de
ti tidligere, kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa
På Balkan står en lille flok lande i EU-kø.
vil med i EU. De vil væk fra Rusland og blive en del af det
Albanien, Serbien, Montenegro og
moderne Europa, de er blevet holdt ude af i 40 år. Men
Makedonien (FYROM) er officielt kandivejen bliver lang og hård. Landene er slet ikke industrielt og
dater, der forhandler om optagelse, mens
teknologisk på højde med de gamle EU-lande,
Bosnien-Herzegovina og Kosovo har begge
og de skal indføre tusindvis af EU-love. Oven i det skal
sendt ansøgninger til EU om at blive godlandene gå fra et forhenværende diktatur til demokrati.
kendt som kandidatlande. Tyrkiet har været
Efter et kæmpe arbejde kommer de ti nye lande
kandidat siden 1999 og er det land, der har
ventet længst. Problemer med respekt for
ind i 2004: Estland, Letland, Litauen, Polen,
demokratiske
rettigheder har forsinket tyrkSlovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn samt
erne.
Nogle
EU-lande
er også skeptiske over
middelhavsøerne Cypern og Malta.
at
få
et
stort
muslimsk
land med i klubben,
EU-klubben blev med et slag
fordi EU er overvejende kristent.
næsten fordoblet.

2004

PÅ VENTELISTE
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Tekst: Lene Vendelbo
Foto: T. Kaare Smith

17-årige Mustafa Mohamad er
flygtet fra krigen i Syrien. Han
flygtede for igen at få et liv,
hvor han kunne gå i skole og
dermed få en fremtid. Nu
bor Mustafa i Danmark, er
tilbage i skolen og kan
igen spille fodbold uden
at være bange for at
blive skudt.

“NU
KAN
JEG
IGEN
SPILLE
FODBOLD”

et er 2013, og den dengang 14-årige Mustafa
Mohamed sidder og venter i familiens hus i
Aleppo i Syrien*. Det gør hele familien faktisk.
Udenfor er der bomber og skyderier, og det er
alt for farligt at gå ud. Fodbolden bliver heller ikke længere
brugt, for de kammerater, han plejer at spille med, tør heller
ikke gå ud.
Når der er en pause i de bombardementer og skyderier,
som er i gang med at pulverisere Syriens næststørste by,
vover hans far sig ud for at se, om han kan købe noget mad
til familien. Ud over Mustafa og faren består familien af seks
søskende og Mustafas mor.
Skolen er lukket for længst. Familien sidder bare og
venter. Venter på bedre tider. Venter på, at der vand i
hanerne, så de kan fylde vandtanken op og alle de
mange plastikspande. En dag bliver det nok. Faren
beslutter, at de må forlade deres hjem og tage
til byen Kobane* tæt ved grænsen til Tyrkiet.
Der er krigen ikke så voldsom – endnu.
Selv om krigen ikke raser i Kobane, så
er der ingenting, der fungerer.

D

Skolen er også lukket her, og internettet er nede.
Familien fortsætter med at vente.
Mustafa bliver 15 år. Nu er det to år siden, at han
har gået i skole. Mustafas storebror, Gedro, får nok
af at vente. Han beslutter sig for at rejse væk. Gedro
gik på universitetet inden krigen, men nu vil han finde et
arbejde, så han kan hjælpe familien. Han ender i Algeriet
og får et job som svejser.
“Jeg ringer til min bror og beder ham om at hjælpe mig
med at komme væk. Her er jo ingenting,” husker Mustafa
tilbage.
Broren får arrangeret, at Mustafa kan rejse til Algeriet i
følgeskab med nogle af familiens venner. Tanken er, at
Mustafa skal arbejde. Men det går slet ikke. Mustafa er
alt for lille og kan ikke klare det hårde
fysiske arbejde.

*se ordbog side 27

OM MUSTAFA
Navn: Mustafa Mohamad
Alder: 17 år
Familie: Mor og far,
søstrene Zenab (32),
Hesal (20) og Haifa (13)
samt brødrene Gedro (25)
og Muhamed (20)
Fritid: Fodbold
Skole: Modtageklasse
på Frederiksberg
Fremtid: Tolk
Yndlingsret: Shawarma
Bedstevenner: Saleh og Marcus
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Mustafa sidder sammen med sin bror Gedro.

HALVDE
LEN
KRIGSFL AF ALLE VERDE
N
GTNING
E ER S
UNGEYU

ND
18 ÅR. ER

KILDE:

U NHC R

MED MENNESKESMUGLERE TIL EU

Gedro får kontakt til nogle menneskesmuglere, som
kan transportere lillebroren til Europa. Gedro har læst
på nettet, at Danmark vil være godt sted. At det er et
fredeligt land og bedre end Tyskland og Frankrig, som
virker hårdere. Men det er dyrt. I alt koster det omkring
100.000 danske kroner, og statistikkerne for 2014, som
er det år, hvor Mustafa skal foretage sin rejse, taler deres
tydelige sprog.
Ifølge FN’s* flygtningeorganisation UNHCR flygtede
170.000 mennesker over Middelhavet til Italien i 2014.
Organisationen vurderer, at hver tiende døde i forsøget
på at nå EU. Mustafa har ikke selv lyst til at tænke tilbage
på den dag, hvor han sammen med 269 andre sætter
sig ned i den kun 14 meter lange båd, der sejler fra Libyen.
“Jeg tænker ingen tanker.”
Mustafa og de andre i båden sidder, som små børn sidder,
når de leger bus på en rutsjebane – helt tæt med
benene om hinanden. Sådan sidder han i to døgn, indtil
skibet bliver skiftet ud med et større skib, som de sejler
med i to dage. Herefter når de den italienske ø Sicilien.
Og 16 dage senere når han med tog til Danmark.
“Jeg vidste intet om Danmark – men min bror sagde, at
det var et godt sted.”

Mustafas flugtrute

DANMARK

SVÆRT AT BO ALENE

Nu er der gået halvandet år. 17-årige Mustafa bor på en
ungdomspension på Frederiksberg. Her bor han sammen
med andre unge i en lignende situation. Her er der danske
voksne, som tager sig af ham.
“Alt er godt ved Danmark. Folk er søde, men det er svært
at være alene. I Syrien er der ingen, der bor alene. Du
bor sammen med din familie, indtil du bliver gift. Det er
mærkeligt ikke at gøre det, og jeg savner min familie rigtig
meget.”
Mustafas bror Gedro bor i nærheden, men de kan ikke bo
sammen, fordi Mustafa er under 18 år. Resten af familien er
flygtet til Tyrkiet. De tog flugten fra Kobane præcis samme

dag, som Mustafa satte sig i
båden mod Europa, men det
vidste han ikke, fordi hverken net
eller telefoner virkede.
“Jeg har besøgt dem én gang,
men jeg må ikke besøge dem igen.
Myndighederne her i Danmark siger, at
hvis jeg savner dem så meget, så kan jeg flytte ned til dem,
men det kan jeg jo ikke. De kan jo knap nok forsørge sig
selv! Jeg håber stadig på, at de kan få familiesammenføring,
så de kan komme til Danmark.“
Mustafa selv har fået lov til at blive i Danmark i fem år.
Lige nu har han slet ikke lyst til at tage tilbage.
”Jeg er kurder, så jeg har ingen rettigheder i Syrien, men
hvis der kom et Kurdistan* og fred, så ville jeg selvfølgelig
tage tilbage.”
I stedet fokuserer han på det gode. Han er blevet så god til
dansk, at han til næste år kan gå i en almindelig 9. klasse.
Han håber på, at han kan blive tolk, når han bliver voksen.
I mellemtiden spiller han fodbold to gange om ugen i den
lokale fodboldklub sammen med sin bedste danske ven
Marcus.
“Nu kan jeg spille fodbold igen, og jeg er faktisk blevet
angriber i stedet for midtbanespiller, fordi træneren kunne
se, at jeg er god til at score mål,” griner Mustafa.

Kobane-Istanbul i bil
Istanbul-Algeriet med fly
Algeriet-Libyen med bus
Libyen-Italien (Sicilien) med båd
Sicilien-Milano-Danmark med tog
MILANO

ITALEN

ISTANBUL

TYRKIET

SICILIEN

KOBANE

SYRIEN

ALGERIET

LIBYEN

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.
4.

Sæt dig i Mustafas sted. Ville du have
flygtet over Middelhavet?
Mustafas familie er i Tyrkiet. Hvorfor tror
du, at de ikke bare tager til Danmark?
Undersøg hvilke lande i EU, hvor der bor
flest flygtninge. Hvorfor bor de der?
Hvor mange syriske flygtninge bor der i
Tyrkiet, og hvor mange bor i EU?
*se ordbog side 27
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FREMTID:
FLYGTNINGENE

til Europa.
“Ligesom dig og mig, så er de jo også på Facebook,
så de kender godt til risikoen, men de tager alligevel
rejsen,” fortæller Hans Lucht, der er ekspert på Dansk
Institut for Internationale Studier.
Lucht har rejst meget i Afrika, hvor han har undersøgt,
hvorfor folk vil til Europa. Krigsflygtningene fra fx Syrien
ved godt, at de har ret til asyl* i EU, mens rettighederne
for migranterne* er meget anderledes.
“Migranterne ved godt, at livet i Europa ikke er nemt, for
mange af dem har venner og familie her. Mange rejser,
fordi de ikke synes, at det er fair, at de er dømt til at bo i
et fattigt afrikansk land, fordi det tilfældigvis er der, de
er født. Migranterne er tit veluddannede og vil være
en del af den globale virkelighed, de møder på
Facebook.”
Hvis de kommer til Europa, så vil deres livssituation fuldstændig ændre sig.
“De opnår en masse respekt derhjemme,
fordi de nu sender penge hjem. Og det er
lidt selvmodsigende, fordi de får respekten ved at leve et respektløst liv i
Europa. Det er jo dem, der tager de
jobs, som ingen af os vil have.”

Tekst: Lene Vendelbo
Foto: ©UNHCR/Achilleas Zavallis

PRESSER

EU

En million
mennesker fra
Afrika og
Mellemøsten tog
turen over Middelhavet i 2015. Det er rigtig
mange mennesker, og de ville allesammen til
Europa. Vi har taget imod dem, men
situationen har skabt panik i medlemslandene, fordi strømmen af mennesker
på flugt ikke stopper, og
det vil udfordre EU i
mange år frem, mener
en ekspert.

EU-LANDENE ER
DYBT UENIGE

Flygtninge- og migrantkrisen har været på vej i
flere år. Spanien og Italien
har i årevis råbt op om,
at stadig flere kom ind
fra Afrika denne vej.
“EU-landene i nord
mente dengang,
at det måtte

Mennesker på flugt på vej
ind til kysten ved den græske
ø Lesbos. De er flygtet over
havet fra Tyrkiet.

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.

Hvorfor kan EU ikke blive enige om, hvad
man skal gøre ved flygtningesituationen?
Hvorfor har Niger bedt EU
om en milliard euro?
Hvad er det for et dilemma, som Hans
Lucht peger på?

iddelhavet kaldes også for
‘Europas kirkegård’, fordi rigtig
mange mennesker på flugt
drukner i deres forsøg på at nå

1.500.000
1.076.685

1.000.000

629.960

500.000

335.290
431.090

309.040
2011

*

2012

FLYGTNING
ELLER MIGRANT?

Flygtning: Dem, som flygter fra krig
fx i Eritrea og Syrien. De kan få asyl.
Migrant: Flygter fra fx fattigdom
og har ikke ret til af få asyl.

2013 2014 2015

I 2015 SØGTE KNAP 1.1 MILLION
MENNESKER OM ASYL I HELE EU.

Kilde: Eurostat

*se ordbog side 27
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landene i syd selv tage sig af, og det var først med den massive flygtninge-strøm fra Syrien i 2015, hvor de fleste ville bo i
Tyskland, at det pludselig blev et problem for hele EU,” siger
Hans Lucht.
Og hvor der før var en konflikt mellem Nord- og Sydeuropa,
så opstod nu en konflikt mellem Øst- og Vesteuropa.
“Mange af de østeuropæiske EU-lande ser det ikke som
deres pligt at tage imod flygtningene fra Syrien og mener i
øvrigt heller ikke, at der er plads til muslimer i deres lande.”
Han peger på, at uenigheden i EU om, hvordan man skal
håndtere flygtningesituationen, er den største, som EU
nogensinde har stået over for – og at den også er større end
finanskrisen.
“Konflikten har givet skår i sammenholdet, og det vil præge
Europa i mange år fremad.”

ER EU OKAY MED TORTUR?

En af de første rettigheder i ‘EU’s charter om grundlæggende rettigheder’ lyder: ‘Ethvert menneske har ret til livet’. Det
er politisk vedtaget i EU.
“Det passer dårligt med de mange flygtninge, der drukner
i Middelhavet. Vi kommer med andre ord i konflikt med de
værdier, som vi er stolte af.”
Og der er flere konflikter på vej: Landene i Nordafrika og i
Mellemøsten har opdaget, at EU er ved at bryde sammen
under flygtningepresset. Og det udnytter lande som Tyrkiet
og Niger selvfølgelig.
“EU har brug for hjælp til at kontrollere flygtningestrømmene – og det eneste, som vi i EU kan blive enige om, er at
give penge.”
Derfor har det afrikanske land Niger, som over halvdelen af
alle afrikanske migranter rejser igennem, lige bedt om en
en milliard euro for at øge kontrollen med, hvem der rejser
igennem landet.
“I fremtiden vil vi se flere af den slags aftaler med lande,
som vi i EU ellers holder os fra, fordi de fx ikke overholder
flygtningekonventionen* og blandt andet ikke gør meget
for at forhindre tortur. Det er et dilemma, som vi vil have i
mange år frem over.”

EU OG GRÆNSERNE

EU har åbne grænser mellem landene. Det kalder man
Schengen-samarbejdet. Samarbejdet er under pres, da
nogle lande ønsker at kontrollere deres grænser, og derfor har
indført midlertidig kontrol. EU’s ydre grænser til fx Middelhavet
kontrolleres af medlemslandene selv, men koordineres af EU-enheden
Frontex. Det første land, en flygtning eller migrant ankommer til, er
forpligtet til at registrere dem. Det hedder Dublin II-forordningen.
Registrering gør man gennem EURODAC, hvor man får taget sit
fingeraftryk. Det gør, at man kan undersøge, om personen før
har søgt asyl og fået afslag i et andet land.

Tekst:
Lene Vendelbo
Illustration:
Jon Skræntskov
/Skræntskov Illustration
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SULTENDE FRA
ETIOPIEN

HVEM
LUKKER
DU IND?

A
M
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“De seneste år har været helt sindssyge. Det regner ikke
på de tidspunkter af året, det plejer, og når så regnen
endelig kommer, er der vildt meget oversvømmelse.
Vores lerhytte er blevet skyllet helt væk to gange
inden for det seneste år. Og det er jo ikke kun
hytten, der forsvinder. Regnen skyller også
majsplanterne væk, så den sidste tid har vi kun
spist én gang om dagen. Det er så hårdt hele
tiden at være sulten. Heldigvis har jeg stadig
det mest værdifulde – mit eksamensbevis.
“Der har været krig i vores land siden 2011. Vi er
Jeg er uddannet læge, så jeg håber, at jeg
flygtet tre gange, fordi vores hus blev sønderbombet.
kan få et job. Der må da være masser
Men nu er der gået så mange år. Min yngste søn har
af syge mennesker i Europa også?
aldrig oplevet andet end krig. Jeg har virkelig ikke lyst
Og faktisk taler jeg flydende
til at forlade mit hjemland, men nu kan vi ikke holde det
engelsk.“
ud længere. Vores hus er igen blevet bombet, børnene har
mareridt, og jeg er bange for, at jeg skal blive indkaldt, så
jeg skal være soldat i hæren. Skal mine børn nu også være
faderløse? Jeg kommer til at græde bare ved tanken.”

KRIGSFLYGTNINGE
FRA SYRIEN

HOMOSEKSUELLE FRA
UGANDA

“I vores land er det forbudt
at være homoseksuel. Derfor
fortæller man det ikke til
nogen, men nogle gange
bliver det opdaget, og så
kan der ske forfærdelige ting.
Familier udstøder en eller slår
en ihjel. Hvis man ender med at
blive anholdt, så kan man risikere
at sidde i fængsel resten af sit liv –
hvis man da ikke dør derinde. Mange
hader nemlig bøsser og lesbiske. Vi
blev opdaget af en nabo, som sladrede.
Vi flygtede om natten. Vi kan aldrig vende
tilbage til Uganda.”

SYRIEN
MYANMAR
ETIOPIEN
UGANDA
MALAWI

*se ordbog side 27
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“Vi bor i et af verdens tørreste lande. Det har
været rigtig slemt de seneste år. I min landsby
lever vi af at have kvæg, men fordi det er så tørt,
så dør vores kvæg. Derfor har vi færre penge
at købe mad for. De fleste folk heromkring lever
af at opdrætte kvæg. Alle er pressede. For et par
uger siden kom en gruppe mænd fra nabolandsbyen
og skød helt vildt med geværer. De stjal mange af
vores køer. Og de dræbte også en af mine venner, da han
forsøgte at stoppe dem. Efter det skete, samlede mine
forældre deres allersidste penge. Dem gav de til mig og bad
mig om at tage til Europa, så jeg kunne få et bedre liv og
sende penge hjem til dem, så de kan overleve. Jeg er nødt til
at komme til Europa. Jeg kan ikke vende tilbage. Det vil være
en kæmpe skuffelse for mine forældre – og måske vil det
faktisk betyde, at vi dør af sult!”

Du har fået en særlig opgave. Du skal
vælge, hvem af disse mennesker, som
må få asyl* her i Danmark.

KLIMAFLYGTNING
FRA MALAWI

EU SET MED UNGE ØJNE

STATSLØSE ROHINGYAER
FRA MYANMAR

“Der er ingen, der vil have os. Så kort kan det siges. FN kalder os
for det mest forfulgte folkefærd i verden. Det, tror jeg, er rigtigt.
Lidt om os: Vi er muslimer og bor i Myanmar. Her er langt de
fleste buddhister. Og de kan simpelthen ikke lide os. De siger,
vi er udlændinge, selv om vi har boet her i årtier. Vi har ingen
rettigheder. Vi er nemlig det, man kalder statsløse. Vi har altså
ikke noget land, som vil kendes ved os. Vi bor derfor usselt, fordi
regeringen er ligeglade med os. Vi kan dø, uden nogen opdager
det. Min familie tog flugten i båd til Bangladesh, hvor folk også
er muslimer, men her er vi heller ikke velkomne. Vi vil bare så
gerne være et sted, hvor vi ikke bliver forfulgt. “

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.

Flygtninge kan få asyl*.
Er de alle flygtninge?
Hvis du skulle bestemme, hvilke
tre krav skulle være de vigtigste,
når man skal bestemme, om
en person må få asyl?
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EUROP
SVARER A
ER DET OK, HVIS
MYNDIGHEDERNE
SNAGER I DIN PROFIL PÅ

“Nej, for selv om man har begået
en forbrydelse, har man ret til et
privatliv. Myndighederne må
ikke sætte sig selv over loven.”

FACEBOOK?

JOSA SANLI KENAN,
16 ÅR, TYSKLAND

“Det er skræmmende, at alt kan findes igen. Tænk, at et billede, som
jeg måske har taget som 15-årig, kan betyde, at min karriere kan blive
ødelagt, når jeg bliver voksen.”

ERNESTAS
LUKOŠEVIČIUS,
16 ÅR, LITAUEN
“Nogle af mine venner viste mig en video med
IS, hvor de slog nogen ihjel. Jeg havde ikke lyst
til at se den. Bagefter tænkte jeg, at det nok
ville være noget, som myndighederne holdt
øje med.”

“Jeg har slet ikke
Facebook og har
aldrig haft det. Jeg kan ikke
lide, at hele verden ved,
hvad jeg laver. Det kan også
skabe splid blandt venner.”

ZACHARIA GRØNKVIST, 15 ÅR, DANMARK

“Hvis jeg har en privat samtale,
skal andre ikke læse med. Men hvis
myndighederne holder øje med
brugen af særlige ord for at
lokalisere kriminalitet, ville det være
i orden. Det ville også være okay
at bruge til at finde pædofile.”

LAURA ROMERO MARTÍN,
17 ÅR, SPANIEN

“Det er privat. Hvis myndigheder
følger eller blander sig, så bør de
have en officiel tilladelse. Ellers
lyder det som censur.”

MARTYNAS JURGAITIS,
15 ÅR, LITAUEN
“Det er virkelig
krænkende. Jeg slår
altid alting fra, så apps
ikke kan bruge
mine billeder.”

SILJE HAST, 15 ÅR, DANMARK

ANNA NORDBÆK HANSEN,
14 ÅR, DANMARK
“Mange mennesker og lande kan
allerede søge i dine informationer.
Jeg synes, det er i orden, hvis
en myndighed benytter sig af
informationer fra min profil. Det
tjener samfundets sikkerhed
og bliver ikke offentliggjort.”

MARTIN HELLER,
15 ÅR, DANMARK
“Det krænker på en måde mit
privatliv, men de har også lov til at
kigge med, når man laver noget
alvorligt. En af mine venner fik
fx en bøde, fordi han havde lavet
en piratkopiering. Og så er det jo
okay, at de kigger med, for det er jo
ulovligt.”

ANGELIQUE GAMM,
14 ÅR, TYSKLAND
“Det er for sent – myndighederne
følger allerede med. Det har de ret til,
for det kan jo stoppe terrorangreb. Hvis
du er nervøs, så skal du måske overveje, hvilke ord du bruger på Facebook.
Måske er de upassende? Med ytringsfrihed følger ansvar!”

TRISTAN ALEXANDER RUGAARD
BOYE-MØLLER,
15 ÅR, DANMARK

LAURA KAAE, 15 ÅR, DANMARK
“Facebook er og
bør være åben
for alle.”

“Jeg ser det ikke som et
stort problem, for jeg
laver ikke noget, som
andre ikke må se.”

“Det skaber frihed for os
alle sammen, at der er mere
beskyttelse.”

JAVIER ALARCÓN,
17 ÅR, SPANIEN

KOTRYNA NAJULYTĖ,
15 ÅR, LITAUEN
“Når du tilmelder dig Facebook,
bør det være klart for dig, at alle
har fri adgang til din profil. Det
ved jeg – og er ok med det.”

VICTORIA BENSEL,
15 ÅR, TYSKLAND
“Det ville overskride
min ret til et privatliv.
Hvordan ville jeg vide,
at det ikke bare var
en undskyldning for,
at myndighederne
kunne snage mere i
mit liv? Hvis de skulle have adgang til at
gøre det, ville jeg vide det på forhånd.”

DIEGO GONZÁLEZ VALDERRAMA,
17 ÅR, SPANIEN

“Det er lidt skræmmende. Jeg tror
dog ikke, at jeg ville dele en stor
hemmelighed på fx Messenger.
Det ville jeg nok kun dele med
en ven, som jeg mødes med.”

CASPER LYGUM, 14 ÅR, DANMARK

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.

Kotryna fra Litauen siger:
Med ytringsfrihed følger ansvar!
Hvad tror du, hun mener med det?
Javier fra Spanien er slet ikke på
Facebook. Kan der være fordele ved det?
Hvad er vigtigst – retten til privatliv på fx
Facebook, eller at myndighederne kan
forebygge terror ved at snage lidt?
Foto og tekst:
Kathrine Hesner (Spanien),
Christian T. Jørgensen (Tyskland),
Tautvyde Andersen (Litauen)
og Lene Vendelbo (Danmark)
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Kun 36 procent af EU-forbrugere har heldet med
sig, når de forsøger at købe online i andet EU-land.”

Tekst:
Jacob Langvad

Andrus Ansip, EU-kommissær for det digitale indre marked
Kilde: Europa-Kommissionen

EU KOM FOR SENT
TIL DEN DIGITALE
REVOLUTION
Hvad har Google, Amazon, Instagram og Facebook til fælles? Ingen af dem
kommer fra Europa. De er alle sammen ‘made in the USA’. Og det er faktisk
et ret stort problem, for fremtiden er selvfølgelig digital. Det har USA fattet
og drøner derudaf. EU er anderledes, da vi er over 20 forskellige lande, som
skal blive enige om fælles regler for at skabe et stort marked for virksomheder
– og det tager bare længere tid, end når man er ét land som USA.

en digitale revolution – internettet og dets
mange muligheder – har forandret både den
måde, vi lever på til hverdag, og hvordan folk
laver forretninger over hele kloden. Men det
er ikke os europæere, der tjener de store penge på det
digitale. Skype blev ganske vist startet af en svensker
og en dansker – men det blev opkøbt, og i dag er ejeren
det amerikanske firma Microsoft. Det er heller ikke os
europæere, der fører i teknologikapløbet om at opfinde
de mest populære apps.
Ifølge Tænketanken Europa er kun én af de ni største
app-virksomheder fra Europa. Og ser vi på, hvilke
hjemmesider europæerne besøger mest, så er det kun
fire ud af 54 af de førende websites, der har base i
Europa.
Når EU-landene skal vælge at investere i fremtiden, er
de nu nødt til at overveje, om der kunne være en større

D

økonomisk fordel i at prioritere hurtige fibernet*, der
kan trække store mængder af data i stedet for at bygge
gammeldags broer, veje og lufthavne.

EU’S LOVE KAN IKKE LAVES HURTIGT NOK

Problemet med den digitale revolution og alle de nye
tjenester som for eksempel Amazon, der er opstået i
forbindelse med den digitale revolution, er, at de har
udviklet sig meget hurtigt. Når EU-landene handler
med hinanden, er grundreglen, at der ikke må være nogen forhindringer. Derfor skal alt fra et kilo sukker til en

Teknologi-investeringerne i USA
er på 3735 kr. pr. indbygger.
I EU-landene er de i gennemsnit
på 1622 kr. pr. indbygger.
Kilde: Tænketanken Europa

*se ordbog side 27

højtaler, frit kunne sælges over alt i EU. Det er det, vi kalder
‘det indre marked’, og her spiller man efter fælles regler.
Det samme vil man selvfølgelig gerne på ‘det digitale indre
marked’, fordi data ikke kender nogle grænser. Og her
kommer EU i problemer. EU har nemlig en ret langsom
måde at lave love på, fordi der skal laves løsninger, som
helst passer til alle medlemslande. Så i ventetiden er EUlandene gået solo. De laver deres egne digitale løsninger,
fordi de ikke kan vente på, at der fx bliver indført et system,
hvor læger kan udskrive en e-recept på medicin, der så
gælder på alle apoteker i EU. Og det telefonselskab, der
vil arbejde i alle EU-lande, burde ikke være nødt til at søge
tilladelser i alle lande.
Manglen på fælles regler har skabt lidt af en rodebutik, og
forbrugerne går glip af lavere priser. Heldigvis arbejder
Europa-Kommissionen* på sagen.

NETFLIX MED PÅ FERIEN

Normalt er en af de store fordele ved EU, at den frie
konkurrence* mellem landene giver os billigere varer.
Handel på internettet mellem EU’s 500 millioner indbyggere
passer perfekt ind i den logik. Det har desværre vist
sig, at de butikker, der handler på nettet, ikke altid er så
interesserede i det. De vil hellere sælge deres varer på et
mindre marked, fx kun i deres hjemland, hvor de måske får
en højere pris. Det sker nemlig, at mærkevarer sælges til
forskellig pris alt efter købekraften* i de enkelte lande, der
kan variere en del mellem syd og nord i EU.
Som forbrugere kan vi derfor opleve, at vores kreditkort ikke
bliver accepteret i en netbutik i et andet EU-land, eller at
vi bliver afvist, fordi det kan aflæses (på vores IP-adresse),
at vi bestiller fra en computer i et land, sælgeren ikke vil
levere til. Det kaldes geoblokering – altså når geografi i sig
selv bliver en hindring. Du kan også komme ud for det, når
du ikke kan bruge din Netflix-konto, når du er på ferie i et
andet land.
Derfor vil Europa-Kommissionen have nye, skrappere regler,
der skal sikre, at forbrugerne får fuld adgang til alle de
fordele, som det grænseløse digitale giver os. Men det er

ikke alle, der er vilde med idéen:
“Vi ser allerede arbejdspladser forsvinde ud af Danmark til
lande med lavere lønninger og lavere moms. Vi mener, det
er en for forsimplet tilgang at mene, at priser og vilkår skal
være ens, bare fordi handlen foregår på nettet. Lønninger,
moms og omkostningsniveau er forskellige i EU,” har Per
Tønnesen, formand for fagforeningen HK Handel, sagt i i en
fælles pressemeddelelse med Dansk Erhverv.

“

Misbrug af personlige data og
sikkerhed for online-betalinger er
de to største bekymringer, folk har
over for handel på internettet.”
Kilde: Tænketanken Europa

SLUT MED MEGADYRE PAKKER
OG FALSKE BILLETTER
Nogle EU-lande har meget høje priser på at sende
pakker med varer mellem landene, og det bremser
nethandlen. Ifølge Europa-Kommissionen* koster
det 22 gange så meget at sende en pakke i EU’s
dyreste land i forhold til det billigste. Kommissionen
arbejder på at få presset priserne ned. Samtidig skal
forbrugernes rettigheder sikres bedre mod svindel, så
man fx ikke risikerer at købe falske billetter på nettet.

ELEVSPØRGSMÅL
Har du oplevet, at du ikke kunne
bruge fx Netflix på din ferie – og
hvad synes du om det?

1.
2.
3.
4.

Hvad mener du om det, som
formanden fra fagforeningen
HK Handel siger?
Hvornår, og på hvilke områder,
giver fælles EU-regler mening?

Er det nemmest at lave love i
EU eller USA – og hvorfor?
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“Jeg tænker kun på pris, men
mælk og æg og den slags køber
vi kun, hvis de kommer fra dyr,
der er blevet behandlet godt.
Men der er det jo også mine
forældres penge.”

“Jeg kigger altid på kvalitet før pris, men selv om
man vælger god kvalitet, så kan man jo ikke
være sikker på, at der fx ikke er brugt indiske
børnearbejdere i produktionen.”

SIGURD HOLLERUP BENCKE,
14 ÅR, DANMARK
“Jeg elsker at købe
cool tøj i genbrugsbutikker – så kan jeg
købe god kvalitet billigt.”

“Når jeg spiser billigt kød, får jeg tit
dårlig samvittighed, fordi jeg ved, at
dyrene har lidt. Generelt forsøger jeg at spise
mindre kød, men jeg kan ikke helt undvære det.”

TITAS SAUNORIUS, 
17 ÅR, LITAUEN

TIMON HAUSER LIMA, 15 ÅR, TYSKLAND

“Jeg hader, når folk køber mad fra
mishandlede dyr – buræg fx. Jeg
hverken spiser eller køber buræg.
På restauranter bestiller jeg aldrig
æg, for man kan næsten være sikker på, at det er buræg.”

“Jeg tænker altid pris først. Jeg har aldrig
købt genbrugstøj. Det er der overhovedet ikke
nogen tradition for her i Spanien, og jeg
synes faktisk, det ville være lidt ulækkert.”

UNGE FRA

HVAD TÆNKER DU OVER, NÅR DU

EUROPA
SVARER

“Jeg prøver altid at opnå en balance, da jeg gerne vil passe
på miljøet og bekæmpe forurening. I supermarkedet ville
jeg ikke tage frugt, der er pakket ind i plastik, men tage
det løse. Og hvorfor købe en pillet ananas i plastikbøtte?
Pil den selv og spar penge!”

ANA JIMÉNEZ ARTACHO,
16 ÅR, SPANIEN

SHOPPER
SILJE HAST,
15 ÅR, DANMARK
“Prisen. Det er vigtigt at have
noget moderne. Hvis man
ikke har det, så bliver man
næsten udstødt.”

ANNA NORDBÆK HANSEN,
14 ÅR, DANMARK 

“Da jeg kun har lommepenge, er jeg meget
prisbevidst. Hvis jeg tjente mange penge, ville
jeg helt klart gå mere op i miljøhensynet.”

LOUIS KARATHANOS,
15 ÅR, TYSKLAND

NELLY DORRMANN, 
14 ÅR, TYSKLAND

“For at være helt ærlig, så
er prisen det vigtigste. Jeg
har aldrig købt noget på grund
af miljøhensyn, men vi donerer
altid tøj i containerne, så det
jeg ikke har brug for, går til
de fattige.”

ALEJANDRO VALENZUELA
MORENO, 17 ÅR, SPANIEN

“Jeg køber ikke så tit
nyt tøj – det er
vigtigere for mig,
at det er god kvalitet.
I længden er det
også billigere.”

– PRIS ELLER MILJØHENSYN?

“Vi bliver stadig flere og flere
mennesker, og der er slet ikke
resurser nok. Derfor afleverer jeg
mit brugte tøj i H&M. De laver det
nemlig om til andet tøj.”

“Egentligt er miljøhensynet
vigtigst for mig. Jeg ville fx ikke
købe tøj i en discountbutik, fordi
jeg ved, at deres ansatte
underbetales og udnyttes.”

MARINA TERNERO CALZADO, 
16 ÅR, SPANIEN

ZACHARIA GRØNKVIST,
15 ÅR, DANMARK

LIUDA STANCIKAIT,
16 ÅR, LITAUEN 

23

“For mig er miljøet
vigtigere end prisen,
fordi jeg også har brug
for miljøet i fremtiden.”

JONAS SANTANA
RODRIGUES, 15 ÅR,
TYSKLAND

SIMONE HESSELDAHL,
14 ÅR, DANMARK

“Jeg synes, at man burde
satse mere på miljøhensyn.
Priserne på de miljøvenlige
produkter ville falde, hvis
der bliver en større efterspørgsel efter dem.”

ROCCO PUENTE
BARTEL, 15 ÅR,
TYSKLAND

ELEVSPØRGSMÅL

1.
2.
3.

Rocco fra Tyskland siger, at hvis flere køber
miljøvenlige produkter, så vil prisen på dem
falde. Hvad tror du, han mener med det?
Mener du, at det er EU’s opgave at sikre,
at tøj og mad altid er produceret, så det
skader miljøet mindst muligt?
I Spanien er genbrug ikke populært. Det
er modsat i Litauen. Hvad er din holdning
til genbrug?

Foto og tekst:
Kathrine Hesner (Spanien),
Christian T. Jørgensen (Tyskland),
Tautvyde Andersen (Litauen)
og Lene Vendelbo (Danmark)
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Tekst:
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Illustration:
Jon Skræntskov
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DILE
MMA

HVAD ER VIGTIGST

– MILJO
ELLER
MONEY?

Du skal beslutte, hvordan EU
skal lovgive i fremtiden. Et af de
vigtigste spørgsmål er om miljøet.
Hvad er vigtigst: Passe på miljøet
eller at tjene penge?
Du skal vælge
det argument,
du synes
er bedst.

ØKOLOGI ER GODT
FOR JORDEN

ekstrem fattigdom (opgjort 2014).
Det tal er vokset de seneste år.

SV E

Kilde: http://www.worldbank.org/en/country/poland/overview

“Selvom økologiske fødevarer
indeholder færre pesticider* og flere
mineraler, kan forskningen ikke bevise,
at økologiske madvaner gør dig
sundere.”

Kilde: https://ing.dk/artikel/forskere-advarer-store-dele-af- Kilde: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/
forskningen-kan-ikke-bevise-okologi-er-sundt
oestersoeen-er-blevet-til-en-undervandsoerken-167453

LOBBYISTEN FRA
ORGANISATIONEN
BEVAR NATUREN
*

“Hvis virksomhederne skal betale alt for
meget i miljøafgifter*, så tjener de ikke nok
penge og må fyre folk. Fyrede kan ikke betale
til skatten. Mindre skat betyder, at der er færre
penge til at betale for sygehuse, skoler
og den slags. Penge er vigtigt!”

LIDT HJÆLP FRA
DEN VIRKELIGE FATTIGDOM I POLEN
VERDEN
Syv procent af alle polakker lever i
ØKOLOGI GØR DIG IKKE
SUNDERE

“Østersøen er ved at dø.
Landbruget sviner vildt
meget. De bruger alt
for meget gødning.”

DIREKTØREN I
ORGANISATIONEN
DANSKE VIRKSOMHEDER

“Polen har simpelthen brug for, at
landbruget tjener nogle penge til landet.
For at gøre det, så skal vi have lov til
at bruge mere gødning end i dag.”

“Forskere advarer: Store dele af
Østersøen er blevet til en
undervandsørken (...) Udledning af
næringsstoffer* fra landbruget har
medvirket til at mangedoble arealer
med iltsvind i Østersøen, viser ny
forskning (...) Arealer med iltsvind i
Østersøen har vokset sig ti gange så
store på bare ti år.”

DEN SVENSKE FISKER

“Naturen er vores fremtid. Det er den, vi skal leve af
i mange år endnu. Ikke at passe supergodt på den,
er meget kortsigtet.”

DEN POLSKE LANDMAND

FORURENING I ØSTERSØEN
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“Miljø er jo et kæmpe stort område.
Hvis man ser på pesticider og jordens
bæredygtighed på lang sigt, så er
økologi positivt.”

E

ØE N

Kilde: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/
forskningen-kan-ikke-bevise-okologi-er-sundt

POL

EN

HALLO: HVOR ER DE STORE
VIRKSOMHEDER?

“I en ny rapport fra Erhvervsstyrelsen
fremgår det, at der ikke er blevet skabt
store, danske virksomheder med over
1000 ansatte de seneste 20 år.”
Kilde: http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2120798/
danmark_har_ikke_skabt_store_virksomheder_i_tyve_
ar.html#ixzz49szj6j7i

DEN MEGET
MILJØBEVIDSTE
FORBRUGER
“Alt i verden
burde være
økologisk. Det
er den bedste
måde at passe
på naturen.”

*se ordbog side 27
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ORDBOG
TEMA 2:

TEMA 1:

EU-MEDLEM AF
LYST ELLER NØD?

HVEM ER DE NYE EUROPÆERE?
Asyl: “Asyl er den beskyttelse, som et fremmed land kan give mennesker, der

Baltisk: Landene Estland, Letland og
Litauen kaldes de baltiske lande (Baltikum).

Det indre marked:

Fri bevægelighed for varer,
personer, tjenesteydelser og penge mellem EU-landene,
Norge, Schweiz og Lichtenstein.

Forbehold: At man gerne vil være med i noget, men
på særlige betingelser, fx spille fodbold, men kun på græs.

Industri: De virksomheder, der bl.a. producerer
forbrugsvarer.

Markedsøkonomi:

Hvor efterspørgslen efter
varer afgør hvad og hvor meget, der skal produceres.

Marshall-hjælpen: USA’s hjælpeprogram på 13
mia. dollars til 16 europæiske lande efter 2. Verdenskrig.
Formålet var at støtte landenes genopbygning og forhindre,
at kommunisterne fik for meget at skulle have sagt.

NATO: Forsvarsorganisation, som blev oprettet efter
2. Verdenskrig. De oprindelige medlemmer er lande fra
Vesteuropa samt USA.

Reformer: Forandring af noget i samfundet
– noget man ‘former om’. Et eksempel er skolereformen.

TEMA 3:

HVORFOR SYNES
EU NOGET OM
FACEBOOK?
Europa-Kommissionen: Laver
lovforslag. Svarer omtrent til et lands
regering og ministerier, selv om man ikke
direkte kan sammenligne EU med en stat.

Fibernet: Transport af
data med lysets hastighed.

Fri konkurrence: Et marked med
fri konkurrence sikrer køberne en lav pris.

Købekraft: Hvor meget du
kan købe for dine penge. Det er
forskelligt, hvor langt dine penge
rækker i forhold til prisen på en vare
(lønninger er meget forskellige
i EU-landene).

med god grund er bange for at blive forfulgt i deres hjemlande. Danmark giver
asyl til de mennesker, der er forfulgt på grund af deres race, religion, nationalitet,
politiske holdninger eller fordi de tilhører en særlig gruppe i samfundet. Danmark
giver også asyl til dem, der risikerer at blive udsat for tortur eller dødsstraf, hvis de
rejser tilbage til deres hjemlande.” Kilde: faktalink.dk

Flygtning: En person, som flygter fra krig fx i Eritrea eller Syrien.
FN: De Forenede Nationer er en organisation, som de fleste af verdens
lande er medlem af. FN arbejder for fred i verden.

FN’s flygtningekonvention:

De lande, der har skrevet under på
FN’s flygtningekonvention, forpligter sig til at beskytte og tage sig af flygtningene
ved fx at sørge for mad og tøj, lægehjælp og sprogundervisning.

Kobane:

Syrisk by, hvor der var voldsomme kampe mellem Islamisk Stat og
kurdere fra 2014-2015. Kampene drev næsten hele byens befolkning på flugt.

Kurdistan: Der bor kurdere i Syrien, Tyrkiet, Armenien, Iran og Irak.
De kæmper for at få deres eget land – Kurdistan. De har aldrig haft deres eget land.
Mere info: http://www.faktalink.dk/titelliste/kurderne-2013-en-nation-uden-stat/helefaktalinket-om-kurdere-en-nation-uden-stat

Migrant: En person, der flygter fra fx fattigdom.
Syrien og krig: Der udbrød krig i Syrien i 2011. Halvdelen af landets
befolkning er flygtet. 6,6 millioner er fordrevet fra deres hjem og bor et andet
sted i Syrien. 4,8 millioner er flygtet til nabolande fx Tyrkiet.

TEMA 4:

MILJØ ELLER MONEY?
Genetisk modificerede organismer:

Eller GMO. En teknik, som
gør det muligt at ændre planters arveanlæg (dna’et), så de bliver mere modstandsdygtige
over for tørke eller skadedyr.

Grøn vækst:

Overgangen fra den nuværende ‘sorte’ økonomi, der bygger på fossil energi
(kul, gas og olie) til en ‘grøn’ økonomi med energi fra sol, vind og vand. ‘Den grønne omstilling’
betyder derfor også, at den økonomiske vækst ikke betyder mere forbrug af naturresurser og
heller ikke mere forurening og drivhusgasser.

Grønne arbejdspladser: Arbejdspladser i den ‘grønne økonomi’. Se ‘Grøn vækst’.
Hormonforstyrrende stoffer: Stoffer, der på forskellige måder forstyrrer
den naturlige hormonbalance i dyr og mennesker. Forskning har vist, at det bl.a. kan betyde
misdannede kønsorganer hos fostre.

Lobbyist: En person, der forsøger at påvirke politikere, så de træffer en bestemt
beslutning. En lobbyist kan fx være fra en virksomhed eller en fagforening.

Miljøafgifter:

Kaldes også ‘grønne afgifter’ og er de penge, som virksomheder skal
betale, hvis de bruger fx kemikalier, der sviner. En afgift defineres som grøn, hvis den fører til
ændringer i virksomhedernes adfærd, der bidrager til et bedre miljø.

Næringsstoffer: Fx gødning, som ikke bliver optaget af jorden og skyller i havet.
Pesticider: Kemiske bekæmpelsesmidler er sprøjtegift, der bruges mod fx ukrudt.
Tjenesteydelser: Arbejde, som udføres af en person, der skal præstere en bestemt
ting. Det vil sige, at en tjenesteydelse er noget, som en person gør for dig. Det kan fx være, at du
bestiller en vinduespudser til at pudse dine vinduer.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling:

Også kaldt 2030-målene.
En række mål vedtaget i FN. Målene skal løse verdens største problemer bl.a. fattigdom og klima.
Mere info: http://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
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EU
PA
NETTET

VIDEOER, FAKTA OG LINKS TIL
ALT DET, DU LIGE STÅR OG
MANGLER, NÅR DU SKAL BLIVE
HELT SKARP PÅ EU.

EUS TJE
KOL K
EN.
DK

MØD ALLE DE DANSKE
EU-POLITIKERE

NYT FRA EU:

EU UDVIKLER SIG
HELE TIDEN. BLIV OPDATERET PÅ EUSKOLEN.DK

VIDEO:

MØD RINA RONJA KARI,
BENDT BENDTSEN OG JEPPE KOFOD.
FIND UD AF, HVORDAN MEDLEMMERNE
AF EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDER.
BLIV OGSÅ KLOG PÅ ANDRE, DER
ARBEJDER MED OG I EU.

VIDEO:

MØD DEN DANSKE KOMMISSÆR
MARGRETHE VESTAGER OG FIND
UD AF, HVAD HUN LAVER.

VIDSTE DU

... AT HVIS EU VAR ET LAND,
VILLE DET VÆRE DET 7. STØRSTE I VERDEN. FIND
FLERE FAKTA HER: EUSKOLEN.DK

bevægelsen

