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Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 
Erasmus+

EU OG MIG

Hvad har dine oplevelser været af at bo, 
studere, arbejde eller rejse i andre EU-
lande? Tal om jeres oplevelser på tværs 
af de europæiske kulturer. Hvad tror I 
forbinder eller adskiller EU-borgerne? 

KLIMA

Mange unge over hele verden har været 
del af klimastrejke som ”Fridays for 

Future” og i Europa ønsker mange unge, 
at EU skal gå forrest i klimakampen og 

den grønne omstilling. Hvilken rolle 
synes du EU skal spille i forhold til 

klimaforandringerne? 
Noter gerne konkrete ideer og 

ønsker til EU.

UDDANNELSE

Udveksling gennem Erasmus+ er et af 
de mest succesfulde EU-programmer. 

Synes du, at danske unge frit skal kunne 
tage dele af deres uddannelse eller 
praktik i EU og europæiske unge i 

Danmark? Diskuter også gerne, om 
EU-borgere på danske uddannelser 

skal have ret til SU, SU-lån og 
studieboliger. 

HVAD SKAL 
EU KUNNE

EU har indflydelse på mange ting i 
danskernes hverdag og EU arbejder med 

alt fra det sociale område, 
forbrugerrettigheder og transport til 

terrorbekæmpelse, frihandel og 
migration. Hvilke områder synes du 

EU skal arbejde med og hvilke 
områder skal den danske stat 

tage sig af? 

DEMOKRATI

Kun 56% af den danske befolkning 
stemte til Europa-Parlamentsvalget 

i 2014 og valgdeltagelsen var markant 
lavere blandt de unge. 

Hvad mener I er årsagerne til at unge 
ikke stemmer? Hvad skal der til for at 

hæve valgdeltagelsen?

BREXIT

Med Brexit ønskede et flertal af 
befolkningen i Storbritannien at forlade 
EU. Hvad ville du savne eller ikke savne, 

hvis Danmark forlod EU?

FREMTIDEN 

Der er mange forskellige ønsker og 
drømme om fremtiden i EU. Hvad er 
vigtigt for dig, når du skal stemme til 

Europa-Parlamentsvalget den 26. maj? 
Prøv at udvælge de tre emner, som er 

de vigtigste for jer.

SÅDAN STARTER DU SAMTALEN OM EU:
1.  Diskuter de syv forskellige emner i mindre grupper. I behøver ikke at være enige!
2.  Noter jeres forskellige svar og ideer undervejs på de tomme felter.
3.  Svar ud fra dine egne oplevelser og holdninger. Der er hverken rigtige eller forkerte svar!

Debatdug t i l  at  star te  samtalen om EU


