
1 - IRLAND

I er ankommet til det første stop på jeres rejse, som er  
Irlands hovedstad Dublin. I bliver hentet af Robert, som 
I skal bo hos. Han tager jer med på bryggeriet Guiness, så 
I kan smage den lokale øl. Som alle andre virksomheder i 
EU betaler bryggeriet skat.  
 
Spørgsmål: Er det EU, der bestemmer, hvor meget Gui-
ness og andre virksomheder i EU skal betale i skat?  

A) Nej, landene bestemmer selv, hvor meget virksomheder-
ne skal betale i skat. 

B) Ja, EU har bestemt, at alle virksomheder i EU skal beta-
le 15 procent i skat.  

C) Ja, EU har bestemt, at alle virksomheder i EU skal 
betale 22 procent i skat.

 
2 - STORBRITANNIEN

I er nu ankommet til Storbritanniens hovedstad London, 
hvor I  skal bo hos Terry og Tina, som viser jer rundt i byen. 
I går forbi Palace of Westminster, hvor den britiske rege-
ring har diskuteret, hvordan Storbritannien kunne træde 
ud af EU. Befolkningen har nemlig stemt for, at landet 
skulle melde sig ud af EU. Det kalder man for Brexit. 
 
Spørgsmål: Hvad skal der til, for at et land kan melde sig ud 
af EU? 

A) Alle de andre lande i EU skal sige ja til, at landet må 
forlade EU.

B) Man skal betale 50 millioner euro til EU-kassen, før man 
kan forlade unionen.  

C) Landene bestemmer selv, om de vil melde sig ud. 

SVAR: Landene bestemmer selv, hvor meget virksomhe-
derne skal betale i skat. Men et land må ikke give nogle 
virksomheder lov til at betale meget lavere skat end andre 
virksomheder.  
På et tidspunkt fik Apple lov til kun at betale 0,005 procent 
i skat, mens alle andre virksomheder i Irland skulle betale 
12,5 procent. Det har EU besluttet var ulovligt, og Apple fik 
en bøde på 96 milliarder kroner.

SVAR: Landene bestemmer selv, om de vil være medlem 
af EU. I 2016 holdt Storbritannien en folkeafstemning, hvor 
der var flertal for, at landet skulle melde sig ud af EU. Det er 
første gang, et land melder sig ud af EU. 
Det er en langvarig proces at komme ud af EU, blandt andet 
fordi der skal laves en masse ny lovgivning, som skal erstat-
te EU-lovgivningen. 

3 - BELGIEN

Efter en togtur gennem Euro-tunnelen er I nu nået frem 
til Belgiens hovedstad Bruxelles. Det er her, alle EU-lan-
dene mødes for at diskutere den politik, som politikerne 
fra de forskellige medlemslande gerne vil indføre. For 
nogle år siden var der fx en politiker, som ville forbyde 
lakridspiber i hele EU, fordi han mente, at lakridspiberne 
kunne få børn til at begynde at ryge. 

Spørgsmål: Hvad besluttede EU om lakridspiberne?

A) EU besluttede at forbyde lakridspiberne.

B) EU besluttede ikke at forbyde lakridspiberne.

C) EU forbød lakridspiberne i EU, men EU-lande måtte 
godt fremstille og sælge dem til lande uden for EU. 

SVAR: Historien om lakridspiberne fik meget omtale i 
medierne, fordi folk syntes, at EU bestemte for meget, hvis 
piberne blev forbudt. EU valgte ikke at forbyde lakridspiber-
ne. Derfor findes de stadig i butikkerne i dag. 

4 - LUXEMBOURG

I ankommer til Luxembourgs hovedstad Luxembourg med 
toget og bliver hentet af Manon, der tager jer med til en 
demonstration foran byens rådhus. Da I når frem, ser I en 
gruppe unge stå og vifte med nogle grønne flag, hvorpå der 
står ‘Natura 2000’. 

Spørgsmål: Hvad er Natura 2000?

A) En EU-ordning, der beskytter naturområder.

B) En vegansk yoghurt, der er produceret i Luxembourg og 
sælges i hele Europa.
 
C) En EU-organisation, der arbejder for at nedbringe 
CO2-udledningen fra biler. 

SVAR: De unge mennesker foran rådhuset protesterer for 
at få flere naturområder beskyttet under Natura 2000. I dag 
er 27 procent af Luxembourgs landarealer beskyttet under 
ordningen, mens kun 8 procent af Danmarks landarealer er 
Natura2000-beskyttet. 



1) Irland

IRLAND

2) Storbritannien

STORBRITANNIEN

3) Belgien

BELGIEN

4) Luxembourg

LUXEMBOURG



6 - MALTA

I er nu ankommet med færgen til Maltas hovedstad  
Valletta, hvor I har lejet en lejlighed med havudsigt. Efter et 
par solrige dage på Malta vil I gerne til Frankrig. Den hur-
tigste måde er med fly, men da flytransport skader klimaet, 
diskuterer I, om det er forsvarligt. 

Spørgsmål: Hvilke regler har EU, hvad angår flytransport 
og klima?

A) EU har vedtaget, at man kun må rejse på ferie med fly 
tre gange om året.    

B) EU har vedtaget, at flyselskaberne skal betale en afgift pr. 
ton CO2, de udleder. 

C) EU har ingen regler på området. 

SVAR: EU har vedtaget, at flyselskaberne skal betale en 
afgift for deres CO2-udledning. Det diskuteres, om der skal 
indføres flere afgifter, så flybilletter bliver dyrere, og folk 
derfor begynder at flyve mindre.  

7 - FRANKRIG

I valgte at flyve til Paris, da det var den hurtigste løsning. 
Herfra tager I toget til det nordøstlige Frankrig for at 
besøge en vinbonde. Pludselig kommer en lang række 
traktorer kørende forbi og forsvinder ud mod motorvejen. 
De franske landmænd har nemlig blokeret motorvejen i 
protest mod EU, som vil skære ned i støtten til landmæn-
dene. 

Spørgsmål. Hvor stor en del af EU-landenes samlede 
budget går til de europæiske landbrug?

A) Cirka 17 procent 

B) Cirka 27 procent

C) Cirka 37 procent. 

SVAR: I 2018 gik cirka 37 procent af EU’s samlede budget 
til landbruget. Landbrugsstøtten er dermed den største 
udgift i EU-budgettet. Støtten er vigtig for de europæiske 
landmænd, for uden den vil mange landbrug ikke kunne 
køre rundt.   

8 - SPANIEN

I er nu nået til Spaniens hovedstad Madrid. Det er meget 
varmt, så I får lyst til en saftig appelsin fra frugthandleren 
rundt om hjørnet. Men stop! Jeres mor har sagt, at man al-
drig skal købe spanske frugter, da de kan indeholde sprøjte- 
gifte, som er forbudt i Danmark. 

Spørgsmål: Hvorfor kan man købe spanske appelsiner med 
sprøjtegifte i danske supermarkeder, når sprøjtemidlerne er 
forbudt i Danmark? 

A) Fordi flagermus i Spanien sætter sig på appelsinerne og 
spreder stoffer på deres vej op gennem Europa. 

B) Fordi det er umuligt for Danmark at forbyde import af 
frugt med sprøjtemidler, hvis ikke EU har forbudt stofferne. 

C) Fordi de danske myndigheder ikke fører godt nok kon-
trol med importen af frugt.

SVAR: Selv om et stof er ulovligt i Danmark, kan det godt 
være lovligt i andre EU-lande. Og da der er fri bevægelighed 
for varer i EU, er det umuligt for Danmark at forbyde import 
af fx spanske appelsiner med spøjtegifte. 

5 - ITALIEN

I er nu ankommet til Napoli. I går rundt i den gamle bydel 
og ser en masse gamle telte og madrasser, som ligger og fly-
der i de små gader. En afrikansk gadesælger kommer op at 
skændes med to italienere, der brokker sig over de mange 
flygtninge, som bor i byen. 

Spørgsmål: Hvorfor er der så mange flygtninge i Italien?

A) Fordi Italien har åbnet deres havne for flygtninge, da 
landets politikere går ind for at hjælpe mennesker i nød.

B) Fordi Italien har ønsket at tage imod et stort antal flygt-
ninge, da landet mangler arbejdskraft.

C) Fordi Italien typisk er det første land, man ankommer 
til som flygtning. 

SVAR: Italien er på grund af sin sydlige beliggenhed typisk 
et af de første lande i EU, som flygtninge ankommer til. 
Som flygtning skal man søge om asyl i det første EU-land, 
man ankommer til. Når først man er registreret med finger-
aftryk i fx Italien, må man derfor ikke rejse videre til et andet 
EU-land for at søge asyl.   
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9 - PORTUGAL

I er nu ankommet til målet for jeres rejse; Portugals hoved-
stad Lissabon, hvor I skal besøge Søren, der studerer fashion 
design og bor på et kollegieværelse i nærheden af universi-
tetet. Da I står af sporvognen, kommer Søren jer i møde og 
råber ‘bem-vindo’, som betyder velkommen. 

Spøgsmål: Hvordan har Søren fået råd til at studere i Lissa-
bon? 

A) Han arbejdede to år i Netto efter gymnasiet og sparede 
en masse penge op.

B) Han har søgt EU om støtte til at studere i Lissabon.

C) Han har taget et lån i banken. 

SVAR: Søren har fået støtte fra EU’s Erasmus+ program. 
Programmet støtter unge, der fx vil studere eller udføre frivil-
ligt arbejde i udlandet. 
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