
1 - SVERIGE

I er ankommet til jeres første stop på turen, som er Stock-
holm. Her bliver I hentet på centralstationen af Staffan, 
som I skal bo hos. Staffan har sin grædende baby med i en 
barne- 
vogn, da han er på barsel. I Sverige holder de fleste mænd 
nemlig længere barsel, end danske mænd typisk gør. 

Spørgsmål: Danske mænd kommer snart til at holde mere 
barsel, end de gør i dag. Hvordan kan det være? 

A) Fordi EU har vedtaget, at faren og moren skal holde lige 
meget barsel.  

B) Fordi EU har besluttet, at fædre i alle EU-lande skal 
holde mindst en måneds barsel.

C) Fordi EU har besluttet, at fædre i alle EU-lande skal 
holde mindst to måneders barsel. 

SVAR: EU har besluttet, at faren skal holde mindst to må-
neders barsel. Hvis ikke han gør det, mister forældrene de 
to måneders barsel, da moren ikke længere må tage hele 
barselsorloven. Formålet er at styrke ligestillingen. Det har 
medført stor debat, da mange ikke synes, at EU skal blande 
sig i, hvordan forældre fordeler barslen imellem sig. De nye 
regler gælder fra 2022. 

2 - FINLAND

I er nu ankommet med færgen til Finlands hovedstad Hel-
sinki. I går ned mod havnen, hvor der sælges friskfangede 
fisk fra de mange fiskekuttere, som ligger i havnen. I får lyst 
til makrel til aftensmaden. Men en lokal fisker fortæller, at 
de desværre ikke har fanget nogen makreller i dag. 

Spørgsmål: Har EU lavet regler for, hvor mange fisk og 
hvilke fisk landene må fange?

A) Nej, EU-landene bestemmer selv, hvor mange og hvilke 
fisk de vil fange inden for landets egne grænser.

B) Ja, EU bestemmer, hvor mange og hvilke fisk landene må 
fange. 

C) Ja, EU har besluttet, at al fiskeri skal ophøre de næste tre 
år, da der er blevet fisket så meget, at fiskebestanden er truet. 

SVAR: EU bestemmer, hvor mange og hvilke fisk de enkelte 
lande må fange. Formålet er at bevare fiskebestanden og 
passe på økosystemet, mens man samtidig tager hensyn til 
fiskernes økonomi. 

3 - ESTLAND

I er nu ankommet med færge til Estlands hovedstad 
Tallinn. I kommer forbi en afdeling af Danske Bank og 
kommer i tanke om en sag, hvor nogle kriminelle havde sat 
flere milliarder euro, som de havde skaffet via kriminalitet, 
ind på deres konto, uden banken havde opdaget, at der stod 
kriminelle bag.  

Spørgsmål: Hvad gør EU for at forhindre kriminelle i at
sætte ulovlige penge ind i bankerne?

A) EU lukker alle de banker, der har haft sager med ulovlige 
penge.

B) EU gør ikke noget, da det er medlemslandenes eget 
ansvar.

C) EU holder øje med, om landene kontrollerer bankerne 
korrekt. 

 

SVAR: EU holder øje med, om landene kontrollerer deres 
banker på ordentlig vis. Fx har bankerne pligt til at undersø-
ge, hvor pengene kommer fra, når der bliver sat meget store 
beløb ind i banken.

4 - LETLAND

I er nu ankommet til Letlands hovedstad Riga og vil bestille 
et rejsekort, så det er nemt at komme rundt i byen med tog 
og bus. Men på hjemmesiden, hvor man bestiller kortet, 
skal man oplyse en række personlige oplysninger. Teksten 
på hjemmesiden forsikrer jer om, at EU’s GDPR-krav bliver 
overholdt. 

Spørgsmål: Hvad står forkortelsen GDPR for?

A) General Data Protection Regulation

B) Generic Dolphin Prohibition Regime

C) Governmental DAB Prime Radio.

SVAR: GDPR har ikke noget med hverken delfiner eller 
DAB-radio at gøre, men er en lov, der skal beskytte borger-
nes personlige oplysninger. Loven gør det mere sikkert at 
oplyse cpr-nummer, adresse og telefonnummer til virksomhe-
der, da virksomhederne skal informere om, hvad de gør med 
ens oplysninger, blandt andet om de deler oplysningerne 
med fx andre virksomheder. 
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5 - LITAUEN

I er nu fremme i Litauens hovedstad Vilnius. I går ned 
mod floden Neris, som forbinder Litauen med nabolandet 
Hviderusland. Uden for KGB-museet bliver I stoppet af en 
avissælger, der vil have jer til at købe en avis. Men kan man 
stole på alt, hvad man læser? Her er tre nyheder, der alle har 
været bragt i medierne. 

Spørgsmål: En af disse nyheder er fake news. Men hvilken? 

A) Tysk NATO-soldat voldtager 14-årig pige fra Litauen. 

B) Litauen vil afskaffe sommertid.

C) Litauen bygger 45 km. langt hegn mod Rusland. 

SVAR: EU har oprettet en Task Force, der forsøger at stop-
pe fake news. EU mener fx, at mange falske nyheder bliver 
produceret i Rusland med det formål at fremstille Vesten 
negativt. Artikel A er fake news. 

6 - POLEN

I er nu nået til Polens hovedstad Warszawa. I bliver hentet af 
Jakub og hans kæreste Ludwik ved toget. De tager jer med 
hen for at se en gammel, smuk kirke. Her kunne de godt 
tænke sig at blive gift en dag, fortæller de. 

Spørgsmål: Jakub og Ludwik er homoseksuelle, så kan de 
overhovedet blive gift i den gamle, smukke kirke?

A) Ja, Jakub og Ludwik kan godt blive gift i kirken.

B) Nej, Jakub og Ludwik kan ikke blive gift i kirken, men de 
kan godt bliv gift på rådhuset. 

C) Nej, Jakub og Ludwik kan slet ikke blive gift i Polen. 
 

SVAR: EU-landene bestemmer selv, om homoseksuelle par 
kan blive gift. I Polen kan homoseksuelle hverken blive gift i 
kirke eller på rådhus. Det kan man i Danmark. 

7 - ØSTRIG

I er nu ankommet til Østrigs hovedstad Wien, hvor I tager 
hen på et marked, hvor de sælger genbrugstøj og gamle 
bøger. Foran markedet får I øje på nogle store betonklodser, 
som er sat op for  at forhindre terrorangreb. Der har nemlig 
været flere terrorangreb i Europa de senere år, hvor last- 
biler fx er kørt ind på markedspladser og har ramt masser af 
uskyldige mennesker. 

Spørgsmål: Hvad gør EU for at forebygge terrorisme?

A) EU har besluttet at bygge en mur langs EU’s sydlige 
grænse for at holde terrorister ude af Europa.  

B) EU gør ikke noget for at forebygge terrorisme. Det er 
landenes eget ansvar. 

C) EU-landene samarbejder om at forhindre folk i at til-
slutte sig terrorgrupper. 

SVAR: Terrorisme foregår ofte på tværs af landegrænser. 
Derfor samarbejder landene i EU om at forebygge terroris-
me. Det gør de ved at forebygge, at folk tilslutter sig terror-
grupper, ved at beskytte vigtige transportveje og bygninger 
og ved at fastfryse terroristers bankkonti.  

8 - SLOVAKIET

I er nu ankommet med toget til Slovakiets hovedstad  
Bratislava. På stationen bliver I hentet af Marian, der  
tager jer med på bar, så I kan smage den lokale brændevin  
Slivovitz. Inde i baren er der helt tæt af røg.

Spørgsmål: Har EU ingen fælles regler for rygning?  

A) Jo, EU har forbudt rygning indendørs på alle barer og  
restauranter i hele EU, men det er de ligeglade med i  
Slovakiet.

B) Jo, EU har besluttet, at landene skal begrænse passiv  
rygning, men de må selv bestemme, hvordan de vil gøre det.  

C) Nej, EU har ingen fælles regler om rygning.

SVAR: EU har besluttet, at landene skal begrænse passiv 
rygning, men de må selv bestemme, hvordan de vil gøre 
det. Derfor har EU-landene meget forskellige regler for 
rygning.
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9 - UNGARN

I er nu nået til målet for jeres rejse; Ungarns hovedstad 
Budapest, hvor I skal til musikfestival. I bliver hentet af 
Martuska, som I skal bo hos. Hun viser sig at være en lille 
og meget gammel, gråhåret dame. Martuska peger på sig 
selv, mens hun råber ‘babushka’. 

Spørgsmål: Hvorfor siger hun ‘babushka, når hun hedder 
Martuska?’ 

A) Fordi babushka betyder bedstemor, og Martuska laver 
lidt sjov med, at hun er en gammel dame.

B) Fordi damen slet ikke er Martuska, men en anden gam-
mel dame, der bare vil snakke lidt.

C) Fordi Babushka er Martuskas efternavn, og hun gerne 
vil tiltales med sit efternavn. 

SVAR: Babushka betyder bedstemor. Det synes Martuska 
selv er vældig sjovt, da det rimer på hendes navn, og fordi 
hun samtidig er en ældre dame.  



9) Ungarn

UNGARN


