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TALEPAPIR

PP1) Indledning

I dag skal vi tale om EU, og hvad vi kan bruge EU til. For hvis vi ikke ved nok om EU, er det svært for os at 
påvirke det og bruge de muligheder, vi har via vores EU-medlemskab. Vi skal også tale om, hvordan man kan 
forhindre, at der sker det for jer unge, som der skete for unge i Storbritannien – der jo er på vej ud af EU. Det 
kommer vi tilbage til om lidt. 

Med mig har jeg 1) xxxx og 2) xxxxx fra Europæisk ungdom, som er en ungdomsorganisation, der arbejder for 
at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark. Velkommen til jer. 

Europæisk Ungdom præsenterer sig selv 
1) Vil du fortælle kort, hvad du laver til daglig, og hvorfor du er medlem af Europæisk Ungdom? 

2) Vil du fortælle kort, hvad du laver til daglig, og hvorfor du er medlem af Europæisk Ungdom? 

1) Vil du fortælle, hvad skete der 23. juni i Storbritannien sidste år? 
(Europæisk Ungdom fortæller helt kort, at der var folkeafstemning om UK’s medlemskab af EU, og at de valgte 
at melde sig ud)

Ja, i juni sidste år besluttede Storbritannien ved en folkeafstemning, at de vil ud af EU. Det er det, vi kalder 
Brexit. Ordet Brexit er en blanding af ”Britain” og ”Exit”. 

I dagene efter afstemningen fik resultatet unge briter til at marchere på gaderne. Og mange delte deres skuf-
felse på de sociale medier – bl.a. med slogans som ‘Bregret’ (Brexit/Regret – at fortryde et Exit fra EU) og med 
budskabet om, at de var blevet frarøvet deres fremtid. Det var nemlig mest de ældre, der stemte for at forlade 
EU. 

PP2) Videoklip 

(interviews med unge ved demonstration)
Afspil dette videoklip (ligger i powerpointen): https://www.youtube.com/watch?v=RRWhFJ3ZAGA

Ja, her ser vi altså, at 75 pct af de unge stemte for at blive i EU. Så det var primært de ældre, der stemte for 
at forlade EU. Men er det fair, at det er de ældre, der bestemmer over Storbritanniens fremtid, når det er de 
unge, der har mest fremtid?

Jeg kommer til at tænke på, at det er lidt ligesom, hvis man skal ud at køre med sine bedsteforældre fra Kø-
benhavn til Nordjylland. Der skal laves en playliste, så der er noget godt at lytte til på turen. Dine bedstefor-
ældre laver playlisten. Det er dansk top musik med bl.a. Keld og Hilda på repeat. I kører afsted, og du synes 
ærligt talt ikke, musikken er fantastisk. I Vordingborg beslutter dine bedsteforældre sig for at stå af – og så er 
du stuck i bilen med en playliste, du ikke selv har valgt – hele vejen til Nordjylland.    

Det kan jo godt virke uretfærdigt. Og det er det måske også. Men faktisk er virkeligheden også den, at rigtig 
mange unge ikke stemte. Og hvis de havde gjort det, så viser beregninger, at det måske kunne have ændret 
resultatet, sådan at Storbritannien ikke havde meldt sig ud af EU. Derfor fortrød rigtig mange, at de ikke havde 
stemt. 

Nu er det ikke, fordi der kommer en afstemning i Danmark lige om lidt. Men ifølge en meningsmåling – fore-
taget sidste år før Storbritannien meldte sig ud – ville 40 pct. af danskerne også gerne have en afstemning 
om EU-medlemskabet, og 20 pct. mente, at hvis Storbritannien meldte sig ud, så skulle Danmark også forlade 
EU-samarbejdet. 



Baggrundsinfo: ttps://www.bt.dk/politik/overblik-saadan-ser-danskerne-paa-dansk-eu-exit  

PP3) Debat: Hvad går unge i UK glip af? 

Da det jo er jer unge, der har mest fremtid foran jer, synes jeg, det er super vigtigt, at I ved nok om EU til, at I 
kan tage kvalificeret stilling til de her ting.  
 
Som EU-borger kan man jo frit rejse til andre EU-lande eller bo og studere eller arbejde i andre EU-lande. Og 
varer kan frit sælges på tværs af landene, uden at der lægges afgifter på dem. Lige nu er Storbritannien stadig 
et EU-land, mens de forhandler med EU om vilkårene, når de ikke længere er en del af EU. 

Vi ved ikke, hvordan det ender, men hvad tror I, at konsekvenserne bliver for Storbritanniens unge? Hvad er 
det, de kommer til at gå glip af? 

Europæisk Ungdom svarer. 
  
Hvad tror I nede i salen, at konsekvenserne bliver for Storbritanniens unge? Hvad er det, de kommer til at gå 
glip af?   

PP 4) Hvad har Brexit medført?

Ja, lige nu ved vi ikke, hvad Brexit kommer til at betyde, fordi vi ikke ved, hvilke aftaler EU og Storbritannien 
får forhandlet sig frem til. Men Brexit har allerede haft en del konsekvenser: 

1) EU-borgere, der bor eller arbejder i Storbritannien, ved ikke, om de kan blive boende. Det skaber så stor 
usikkerhed, at mange af dem allerede har forladt Storbritannien. 
Og langt færre EU-borgere har søgt til Storbritannien for at søge job. Det kan være alt fra tjeneren på restau-
ranten og håndværkeren til højtuddannede medarbejdere på eksempelvis hospitaler. Det kan i sidste ende 
blive et problem for Storbritannien, fordi landet kommer til at mangle den kvalificerede arbejdskraft, som det 
har brug for.

Baggrundsinfo:
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-skilled-workers-kpmg-report-leave-referen-
dum-a7915541.html 
https://www.theguardian.com/politics/2017/aug/27/million-skilled-eu-workers-planning-to-leave-uk-brexit 

2) Færre virksomheder slår sig ned eller investerer i Storbritannien pga. den usikkerhed, som Brexit medfø-
rer. Det betyder, at projekter, der kunne skabe arbejdspladser og bidrage til den britiske økonomi, ikke bliver 
til noget. Hvis den frie bevægelighed af varer ikke længere kommer til at gælde (worst case) – sådan at der 
lægges afgifter på varer – bliver det dyrere at købe britiske varer i EU og omvendt dyrere at købe varer fra EU i 
Storbritannien. 

3) Universiteterne i Storbritannien oplever også et fald i antallet af ansøgere fra EU-lande, fordi de studerende 
skræmmes væk af den usikkerhed, som Brexit medfører. 

Baggrundsinfo:
https://www.theguardian.com/education/2017/aug/14/nervous-universities-await-clearing-as-student-applica-
tions-fall 

4) Brexit har også skabt stor usikkerhed på de finansielle markeder. Investorerne, der handler med aktier, var i 
chok efter afstemningen. Pundet faldt voldsomt i værdi, og i løbet af 24 timer faldt det globale marked med 2 
billioner dollars. Det viser jeg lige et lille klip om.

PP 5) Video om de finansielle markeder

Afspil dette videoklip (ligger i powerpointen): https://www.youtube.com/watch?v=JYCjnKJHJa0 
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Ja, som I kunne se her, skaber Brexit stor økonomisk usikkerhed, og indtil forhandlingerne om Brexit er på 
plads, kan vi forvente flere op- og nedture på markedet. 

PP 6) Afstemning ved at de rejser sig op - vil I rejse til et andet EU-land?

Unge fra Storbritannien risikerer også at miste muligheden for at studere eller arbejde i et andet EU-land. 
Hvor mange herinde kunne forestille sig på et tidspunkt at studere eller arbejde i et andet EU-land? Det er jo 
den mulighed, de britiske unge måske ikke kommer til at få. Jeg vil bede jer allesammen om at rejse jer op. 
Hvis svaret er ja - så bliv stående. Hvis svaret er nej, så sæt jer ned igen.  
(saml op - så der er mange af jer der ville være kede af at miste den mulighed)

PP 7) Afstemning - føler I jer som europæere? 

Nu kunne jeg godt tænke mig at foretage en hurtig temperaturmåling her i lokalet. De fleste af os føler, at vi 
hører til forskellige steder. I har alle en tilknytning til jeres gymnasium og har noget til fælles med de andre, 
fordi I går samme sted. Og I føler jer sikkert også som københavnere, og de fleste af os føler os sikkert også 
som danskere. 

Men hvad med jeres tilknytning til EU? Føler I jer som europæere? Føler I, at I er del af et fællesskab med alle 
de andre lande i EU? Jeg vil bede jer allesammen om at rejse jer op igen. Hvis svaret er ja - så bliv stående. 
Hvis svaret er nej, så sæt jer ned igen. 
(saml op på resultatet: der er mange, der ikke føler sig som europæere eller der er mange, der føler sig som 
europæere) 

Debat - føler I jer som europæere? Nogle af jer, der står op - hvordan føler du dig som europæer - prøv at 
forklare det?  

Europæisk Ungdom: føler I jer som europæere? Altså føler I, at I har en masse tilfælles med fx tyskere, spanie-
re, grækere? Hvad fx? 

Nogle af jer, der valgte at blive siddende - hvordan kan det være, I ikke føler jer som europæere - prøv at for-
klare det? Hvad skulle der til, for at I ville føle jer som europæere?   

Mange vil mene, at EU er i krise i øjeblikket. Storbritannien er det første medlemsland, der officielt har valgt at 
melde sig ud af EU, siden EU’s oprettelse. Det er altså aldrig sket før.
Resultatet af Brexit-afstemningen kom som et chok for stort set alle. Og afstemningen sendte chokbølger ud 
over hele EU. Ingen havde troet, at det var muligt, at et flertal af den britiske befolkning ville stemme for at 
forlade EU.

Baggrundsinfo: Grønland har tidligere meldt sig ud af EU-samarbejdet i 1985 (da det hed EF) – dog med 
særlige samarbejdsaftaler bl.a. om fiskeri. Storbritannien er dog det første store medlemsland, der har valgt at 
forlade EU. 

Storbritannien består jo af England, Skotland, Wales og Nordirland. Der bor knap 66 mio. mennesker i Storbri-
tannien. Så det er 12,5 procent af EU’s befolkning, der nu kommer til at forlade EU. Det betyder, at EU mister 
de penge, som Storbritannien betaler til EU i ‘medlemskontingent’. Det gør EU svagere i international sam-
menhæng, og man frygter jo også, om andre lande følge efter og melder sig ud. Så Brexit var ikke gode nyhe-
der for EU. Samtidig er der i flere EU-lande meget nationalistiske og EU-fjendtlige partier, der vinder frem. Så 
man kan vel godt sige, at EU er i krise. 

PP 8) Hvad er hele ideen med EU egentlig? (EU’s mål)

Men lad os lige tale lidt om, hvad hele ideen med EU egentlig er. EU bliver ofte kaldt et fredsprojekt – for jo 
mere vi samarbejder, jo mindre risiko er der for, at vi går i krig med hinanden. Er der nogle herinde, der kan 
forestille sig, at vi lige pludselig er i krig med Tyskland eller Italien? Nej vel. Faktisk kan man slet ikke forestille 
sig, at vi skulle komme i krig med et andet EU-land. 
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Og så er ideen også, at vi er stærkere og dermed kan have en større grad af sikkerhed, hvis vi står sammen i 
EU, end hvis vi står hver for sig. 

Alt det her med fred og sikkerhed og alle de her muligheder – det lyder jo rigtig godt. Men der må jo også 
være en grund til, at så mange i Storbritannien har stemt for at forlade EU, og at der i flere EU-lande dukker 
meget nationalistiske partier op. 

PP 9) Debat om, hvorfor Storbritannien meldte sig ud 

Hvorfor sker det? (spørg Europæisk Ungdom og spørg ud i salen). 

Før så vi, at en del af formålet med EU er at skabe ‘passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre 
grænser og vedr. asyl og indvandring’. Men indtil videre er det jo ikke lykkedes EU at få en fælles asylpolitik, 
selvom flygtningestrømmen er en kæmpe stor udfordring for Europa. 

PP10) Debat om, hvorvidt EU overhovedet fungerer

Europæisk Ungdom: Hvad siger I til det?
Til eleverne: Hvad mener I? 

PP 11) Videoklip om et styrket EU

Nu skal vi se et klip fra EU’s egen net-tv-kanal, hvor Guy Verhofstadt – tidligere statsminister i Belgien, i dag 
medlem af Europa-Parlamentet – fortæller, hvordan han mener, at fremtidens EU skal se ud: 

Afspil dette videoklip (ligger i powerpointen): https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-fu-
ture-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt  

Guy Verhofstadt mener altså, at EU skal gøres til en ‘rigtig union’ med en europæisk regering, fordi EU i dag er 
for lang tid om at reagere og tage beslutninger, når der opstår udfordringer eller kriser – fordi alle 28 med-
lemslande altid skal blive enige.  

PP 12) Debat om, hvorvidt EU skal styrkes

Ja, så mens nogle mener, at det bedst at melde sig ud af EU, mener andre, at EU er den eneste vej frem, og 
nogle endda at EU skal styrkes og have mere magt. 
Som vi så i klippet, mener Guy Verhofstad, at Europa befinder sig i en eksistentiel krise, både indadtil og 
udadtil. Indadtil trues Europa af nationalisme og populisme. Udadtil trues Europa af Trump, der tror på, at 
Europa vil falde mere fra hinanden. Der er Putin, som vil splittet EU. Og så er der en trussel fra den politiske, 
radikale Islam. 

Hvad tænker I om de argumenter? Skal vi ud af EU, eller skal vi arbejde for et styrket EU?
(spørg først salen og så Europæisk Ungdom)

PP 13) Hvad skal Danmarks unge bruge EU til? 

Europæisk Ungdom: Hvad kan jeg og de andre unge her i salen få ud af, at Danmark er med i EU? Og hvilke 
konsekvenser kan det få, hvis EU er på vej til at blive afviklet eller svækket? 
Hvilke konsekvenser kan det få, hvis EU fastholdes eller styrkes? 

Henvendt til salen: Hvad tænker I elever om det, som Europæisk Ungdom siger? 

PP 14) Hvordan kan EU blive mere interessant for unge?

Nu er det jo ikke, fordi Danmark er på vej til at melde sig ud af EU, men man ved aldrig, hvad der sker i 
fremtiden – og jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om, hvordan vi kan gøre EU mere interessant for unge, 
så danske unge undgår at komme i samme situation som de unge i Storbritannien –  der måske havde brugt 
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deres stemmeret, hvis de havde været mere bevidste om, hvad EU kan bruges til.

Så hvordan kan vi få unge til at interessere sig mere for EU og engagere sig i EU-debatten? Europæisk Ung-
dom: Hvad tænker I? Hvad skal der til for, at I synes, det er relevant for jer? 

Hvad tænker I nede i salen? Hvad tror I, der kunne få flere unge til at deltage i debatten om EU 

PP 15) Hvis der kom en afstemning om EU...

Til sidst vil jeg stille jer elever nogle flere spørgsmål. Så jeg vil igen bede jer om at rejse jer op. Hvis nu der 
kom en afstemning om Danmarks medlemskab af EU….
1. Ville I så vide, hvad I skulle stemme? (Ja, bliv stående, nej, sæt jer ned)
2. Ville I sætte jer ind i EU, og hvilken betydning det har for Danmark at være medlem af EU? (Ja, bliv stående, 
nej, sæt jer ned)
3. Hvordan ville I sætte jer ind i det? Kom gerne med nogle bud.

Europæisk Ungdom: Kan I komme med nogle gode råd til de unge her i salen til, hvordan de kan sætte sig ind 
i EU og blive klogere på, hvad EU betyder for dem selv og for Danmark?

Saml op på spørgsmålene.  

PP 16) Afrunding og afslutning 
Inden vi slutter i dag, vil jeg bare gerne sige tusind tak til vores to debattører fra Europæisk Ungdom. Og tak 
til jer elever. Det har været super spændende at høre jeres tanker og tale med jer om EU. Fremtiden tilhører 
jer – hvis I melder jer ind i debatten og deltager i samtalen om EU og EU’s fremtid. 
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