Podcast-serien »Tag pulsen på Europa«
i EU-undervisningen
»Tag pulsen på Europa« består
af 40 podcasts-indslag á 5-11
minutter målrettet undervisningen i EU-stof på gymnasieniveau
i primært samfundsfag og delvis
også historie. I princippet kan
samtlige podcasts lyttes af alle
forud for Europa-parlamentsvalget
d. 26. maj 2019.
Serien formidler gennem konkrete
eksempler, analyser og holdninger
en bredere og dybere forståelse af
EU-landenes aktuelle kernekonflikter og udfordringer.
»Tag pulsen på Europa« består af
journalistiske rundrejser til Tyskland, Frankrig, Polen, Grækenland, Storbritannien og Danmark.
Disse seks meget forskellige
EU-lande illustrerer, at forholdet
til den Europæiske Union er temmelig forskelligt afhængig af de
enkelte landes historik, politisk
tradition, indflydelse og selvforståelse. Det er en vigtig pointe,
når man skal forstå Europa.
Ud over fokus på EU-landene
følger podcast-seriens andet hovedspor hvordan det politiske liv i
Bruxelles og Strasbourg fungerer i
praksis ud fra levende eksempler.
Der er fokus på, hvordan der fx
forhandles omkring ligeløn, når
arbejdere sendes ud på tværs
af EU-grænserne. Eller hvordan
Europa fremover får langt strengere regler omkring dieselbiler.
Ledende danske embedsmænd
fortæller også om, hvordan Danmark konkret forhandler resultater hjem. En journalist forklarer,
hvilken rolle EU-topmøderne spiller, og den danske EU-kommissær
Margrethe Vestager fortæller
om hendes arbejde, der for tiden
især handler om at tøjle de store
IT-giganter.

Du kan også høre om EU-ombudsmandens kamp for at gøre
EU mere demokratisk; hvorfor
Ministerrådet i dag holder deres
holdninger hemmelige og hvad
der gøres for at ændre på det.
Projektet er sat i verden således
at det teoretiske kernestof suppleres af stof der er aktuelt og relevant. Især er der fokus på, hvilke
konkrete udfordringer og dilemmaer som medlemslandene og EU
kæmper med. Eleverne kommer
samtidig tæt på europæerne, især
dem på deres egen alder, samt de
der kender EU-konflikterne indefra. Således at der både er et højt
videns-og identifikationsniveau.
I udarbejdelsen af materialet
har de faglige mål været med i
baghovedet, så det faktuelle stof
suppleres af analyser og holdningsstof, der også skal skærpe
elevens og førstegangsvælgerens
egne holdninger til EU forud for
Europaparlamentsvalget 2019.
Alle podcasts er gratis, er optimeret til smartphone-brug og
alle indslag finder du på www.
tagpulsenpaaeuropa.dk – hvor
hvert lande- og temapodcast har
sin egen introduktion.
Hvordan kan stoffes anvendes?
Det er oplagt at bruge podcasts
ifm gruppearbejde. Udvælg enten
ét land eller ét tema og slut af
med oplæg i klassen eller brug
matrixmodellen for at grupperne
holder oplæg for hinanden. Opdel
fx klassen i seks grupper á fem
personer. I hver gruppe skal hver
elev høre ét af de fem landeindslag
fra de seks lande (31 i alt). Derefter
kan grupperne diskutere hvad de
har hørt, undersøge hvad dette
lands forhold til EU, og sammen
lave en fremlæggelse over for klas-

sen med fakta, konflikt, dilemma
og mulig løsning.Du kan også
vælge seks temaer ud og bruge
den samme arbejdsmetode.
Udvalgte podcasts kan også
lyttes som supplerende materiale
sammen med udvalgte grundtekster. Du kan også udvælge fx
to-tre podcasts som eleverne kan
lytte forud for undervisningen og
dernæst gå i dybden med teorierne. Eller omvendt.
Foredrag/workshop
Det er også muligt at booke et
foredrag/workshop i perioden
op til valgdagen d. 26. maj 2019.
Som del af en foredragspakke,
får skolen et færdigt sæt arbejdsspørgsmål til hver enkelt af de
40 podcasts, så det er muligt
at arbejde med stoffet før eller
efter foredraget/workshoppen.
Jeg kan i et foredrag give aktuelle
indsigter om EP-valgkampen, der
er fokus på valgkampstemaerne
og hvordan ens stemme påvirker
EU-systemet.
http://tagpulsenpaaeuropa.dk/
foredrag-workshops/
Hvem står bag?
Mit navn er Lasse Soll Sunde, jeg
er journalist med speciale med internationalt stof, især Tyskland og
Grækenland og har selv sat dette
podcastprojekt i søen.
http://tagpulsenpaaeuropa.dk/
hvem-staar-bag/
Følg projektet på Facebook
Detag i debatten om Europa-
parlamentsvalget på:
https://www.facebook.com/
groups/322207971685967/
Alle podcasts er samlet på
www.tagpulsenpaaeuropa.dk

Tag pulsen på EU-landene
1 - TYSKLAND
Tyskland del 1: Slår EU’s sværvægter de små EU-lande?

Hvordan er Tysklands rolle inden for EU – set fra analytiker i Berlin. Hvordan varetager Tyskland rollen som
den store magt i midten af EU, der skal få EU-samarbejdet til at fungere? Dominerer Tyskland især de sydlige EU-lande?

Tyskland del 2: Tysklands og EU’s svære flygtningepolitik

Hvordan har Tyskland ageret omkring EU’s flygtningepolitik? Og hvilken rolle spiller Tyskland omkring
løsningerne, når man ser på udfodringerne med at skabe en fælles europæisk asylpolitik? Tysk tænketanksleder kommer med løsningsforslag.

Tyskland del 3: »Jeg føler mig egentlig mere som europæer end som tysker«

Unge tyskere fortæller om deres overvejende positive forhold til EU, der ikke mindst baserer sig på de historiske erfaringer og angsten for at historien gentager sig.

Tyskland del 4: Kan EU gøres mere demokratisk?

Tysk EU-professor fremlægger ny vision for et langt tættere EU, der tager udgangspunkt i et demokratisk
præsidentialsystem med to kamre a la USA, der skal repræsentere 50-60 af Europas regioner. Denne utopi
peger samtidig på demokrati-underskuddet i den nuværende måde, som EU er organiseret på.

Tyskland del 5: AfD ændrer Tysklands EU-politik

Det tyske højreparti giver EU-modstanden stemme, for med skarp kritik af euro- og flygtningepolitikken og
partiet får stadig flere vælgere. Hvilket EU forestiller AfD sig i fremtiden og hvor mange tyskere kan potentielt stemme på det populistiske parti? Og hvordan definerer man egentlig populisme?

2 - FRANKRIG
Frankrig del 1 - Macrons store ideer om fremtidens EU

Den franske præsident fremlagde i 2017 sine EU-visioner i en berømt tale på Sorbonne-universitet i Paris.
Hvad ser Macron de vigtigste forandringer for at reformere EU efter Brexit?

Frankrig del 2 - Hvordan opfatter man egentlig EU i Frankrig?

Hvorfor ønsker Frankrig at gøre arbejdsmarkedspolitikken til et delvist EU-anliggende? Og hvordan hænger
det sammen med opfattelsen af EU i Frankrig, der knytter sig stærkere til politiske idealer end om økonomiske fordele. To forskere fra Science Po i Paris giver deres bud på, hvad Frankrig vil med EU.

Frankrig del 3 - Hvordan ser unge franskmænd på EU?

Traditionelt har mange franskmænd et positivt syn på EU – hvad siger et par unge politiske interesserede til
Frankrigs rolle EU – hvorfor er EU vigtigt for dem – og hvad skal EU stå for fremover?

Frankrig del 4 - Hvor står EU-kritikerne i Frankrig?

Hvordan skal man opfatte den EU-kritik, der kommer fra den succesfulde EU-skeptiker Marine Le Pen?
Hvordan argumenterer EU-modstanderne i Frankrig – hvad er afgørende for dem?

Frankrig del 5 - Frankrig set med tyske øjne

Samarbejdet mellem Frankrig og Tyskland er afgørende for EU-samarbejdets retning. Men hvordan ser samarbejdet ud i dag set fra en tysk tænketanksleder i Paris og en ekspert i fransk økonomi i Berlin.

Tag pulsen på EU-landene
3 - Polen
Polen del 1: EU-glad befolkning med en EU-skeptisk regering

Konflikten omkring retsstaten der foregår mellem Polen og EU har givet dønninger i den polske EU-debat. Alligevel er polakkerne traditionelt blandt de mest EU-venlige befolkninger i Europa. Hvordan hænger det sammen?

Polen del 2: Polen er på konfrontationskurs med EU – hvorfor skaber det uro i Europa?

EU har reageret med en såkaldt artikel 7-procedure mod Polen. Hvad sådan en sag går ud på, og hvilke konsekvenser det har for Polen or EU og Danmark?

Polen del 3: Kan en protestbevægelse mod den polske regering gøre fælles sag med EU-landene?
Polske borgere har slået sig sammen i oppositionsgruppen KOD for at føre en folkelig kamp mod de antidemokratiske tiltag som den polske regering foretager. De håber, at pres fra EU kan hjælpe polakkerne, men
frygter også den modsatte effekt, fortæller en aktivist.

Polen del 4: Polens unge er splittede i deres forhold til flygtninge og EU

Mange unge ser fordele ved EU, men på den anden side mener de også at nationalstaten er et vigtigt anker i
en urolig tid. Især flygtningepolitik er noget der splitter de stadig mere skepsiske unge polakker.

Polen del 5: De unge fra Europaskolen

Hvordan er det at flytte tilbage til Polen, efter at have boet i Storbritanien eller Tyskland? Hvad det gør ved
én, fortæller nogle af eleverne på Europaskolen i Zielona Gora i det vestlige Polen om.

Polen del 6: Kan de polske landmænd klare sig uden EU-midlerne?

Især inden for landbruget kan man mærke, at EU er vigtig for Polens udvikling. Mange landmænd oplever, at
næsten halvdelen af af deres indtægter har rod i EU-tilskuddene. En polsk landman fortæller om erfaringerne med tiden efter at polen kom med i EU.

4 - Grækenland
Grækenland del 1: Krisen der syntes uden ende

Hvordan opleves euro- og finanskrisen set fra en grækers side? Hvilken fremtid går Grækenland i møde? Og
hvad har EU-partnerne lært af dette langvarige forløb, der har varet det meste af et årti?

Grækenland del 2: Hvorfor bakker grækerne fortsat op om EU, trods de hårde spareplaner?

Grækerne har været blandt de mest EU-positive i Europa. Under finanskrisen dykkede entusiasmen, men
nu er tilslutningen på vej op igen, selv om mange grækere fortsat er fattigere end før krisens start. Hvordan
hænger det sammen?

Grækenland del 3: Hvorfor skal EU kontrollere den græske stat mange år fremover?

Hvad var der lige der skete med Grækenland, da eurokrisen ramte landet for alvor i 2010? Hvordan har
hjælpepakker og euromedlemskabet forandret Grækenland? Og hvorfor skal landet kontrolleres skarpt i de
kommende årtier?

Grækenland del 4: Ung iransk tattovør kæmper for at blive i Grækenland

Alene i 2018 er der kommet over 40.000 nye flygtninge til Grækenland og det har gjort asylsystemet meget
langsomt, selv om der gives hjælp fra EU til at dække de fleste af udgifterne med. Hvordan opleves det at
sidde i en årelang ventesal set fra en flygtnings side?

Grækenland del 5: Den græske asylpolitik på randen af sammenbrud

Der er blevet sendt mange EU-midler til Grækenland, men alligevel er mange flygtninge endt på gaden eller i
uhumske flygtningelejre, hvor de skal vente i årevis. Hvorfor har landet så svært ved at løse asyludfordringen?

Tag pulsen på EU-landene
5 - Storbritannien
Storbritannien del 1: Ja og nej-sigerne forstår ikke hinanden

En kvindelig vælger i Wales er frustreret og vred over Brexit-afstemningen. Alt i mens pensionisten Ralph
James er blandt de 51,9 % der stemte for Brexit og som mener, at Storbritannien vil få det bedre uden for EU.
Hvorfor er briterne så splittede over Brexit? Hvad er deres argumenter?

Storbritannien del 2: Landmandens usikre fremtid

En walisisk landmand fortæller, at uden EU-tilskuddene til landbruget, ville han knap kunne tjene penge på sit
landbrug. Han frygter at der vil komme større byrokratiske forhindringer, efter at Storbritannien træder ud af EU.

Storbritannien del 3: Hvorfor er politikerne så dybt splittede?

Interne splittelser i det konservative regeringsparti og et mangel på samarbejde mellem regering og opposition har gjort Brexit processen ekstra besværlig. Det hænger især sammen med hvordan britisk politik
fungerer, fortæller Weekendavisen korrespondent.

Storbritannien del 4: EU-spørgsmålet er vigtigere end partitilknytning

Tilhængerne og modstanderne af tBrexit har på få år afgørende formet den politiske identitetsdannelse i
britisk politik. Brexit-spørgsmålet kommer før partitilknytning. Hvordan denne splittelse opleves fortæller
den danske EU-forsker Sara Hobolt om.

Storbritannien del 5: Bliver briterne mobbet ud af EU?
EU-forhandlerne har ikke villet straffe briterne for at sige farvel til EU. Brexit også har kastet selve den europæiske union ud i en eksistensiel kamp om, hvad EU egentlig står for, forklarer Marlene Wind. Derfor har de
resterende EU-lande stået tæt sammen i forhandlingerne.

6 - Danmark
Danmark del 1: Hvordan var Danmarks vej ind i EU?

Historisk gennemgang af Danmarks medlemskab fra før medlemsskabet, over afstemningen i 1972 og frem
til forbeholdene og hvilken betydning de har i dag. Af Katarina Sørensen fra Tænketanken Europa.

Danmark del 2: Hvad betyder de danske forbehold i den daglige politik?

De tre af de fire relevante forbehold giver Danmark store udfordringer ift. til at gennemføre den daglige
EU-politik. Hvordan Danmark og politikerne omgås de tre vigtige forbehold omkring euroen, retssamarbejdet og forsvar, fortæller Bjarke Møller fra Tænketanken Europa om.

Danmark del 3: Hvordan ser de unge danske vælgere på EU?

Siden 2016 er der sket en tydelig forandring i synet på EU. Især blandt de unge danske vælgere, hvor tilslutningen har været i markant stigning. Syv gymnasie-elever i en EU-klasse på københavnske Gefion Gymnasium fortæller om deres holdninger/forbehold omkring EU.

Danmark del 4: Connie Hedegaard ønsker sig et hurtigere EU

Den tidligere danske EU-klimakommissær Connie Hedegaard ser en enorm opgave i at formulere et positivt
EU-billede før det kommende Europaparlamentsvalg. Hun ønsker sig et EU, der bliver hurtigere til at træffe
beslutninger, især på den globale politiske scene.

Danmark del 5: Danmark et land uden rigtige EU-venner

Danmark har inden for EU ikke én eneste nær allieret i EU, hvis man skal tro en ny analyse fra European
Council on Foreign Relations i Berlin. Danmark risikerer at blive isoleret i EU fordi vi er for optaget af at bevare EU-forbeholdene. Hvordan kan Danmark få sig en ny EU-strategi?

Tag pulsen på EU-systemet
Hvordan omsættes magten i Bruxelles & Strassbourg?
Bruxelles & Strassbourg del 1: Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?

En forhandler på Danmarks EU-Repræsentation i Bruxelles fortæller om hvordan Danmark gennemfører sine
forhandlingsstrategier gennem Ministerrådet, og hvilke forbindelser der til EU-Kommissionen og Europaparlamentet.

Bruxelles & Strassbourg del 2: EU’s egen terrier bider institutionerne i benene

Hvordan fungerer EU’s institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er
noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med - hun arbejder konkret for at forbedre
EU-systemet indefra og giver eksempler på, hvad hun ønsker at forandre.

Bruxelles & Strassbourg del 3: EU-topmøderne iscenesætter dramaet – og skaber løsningerne

Forud for topmøderne har EU’s faste forhandlere lagt grundlaget om de store politiske linier. Mediemæssigt
fungerer disse topmøder samtidig som højtider for de politiske journalister, der for alvor kan sætte dramaet i
højsædet. En EU-korrespondent fortæller.

Bruxelles & Strassbourg del 4: Lykke Friis: »Sælg EU-sejrene dyrt«

Den tidligere minister fortæller om betydningen af EU-topmøde-resultaterne og hvilken rolle det danske
Europa-udvalg spiller forud for et EU-topmøde. For det er på Christiansborg at de danske EU-holdninger
skærpes.

EU-cases 1-5
EU-case 1: Skatteretfærdighed i Europa

Margrethe Vestager fortæller om hendes arbejde med at give skattebøder til især digitale selskaber.

EU-case 2: EU’s nye dieselbil-politik

Christel Schaldemose (S) har været med til at forhandle en nye aftale om dieselbil-forurening hjem. Fortæller om hvordan forhandlingerne gennemføres og hvilken kontakt hun har til lobbyisterne.

EU-case 3: Kan EU forhindre løndumping i Europa

EU’s nye udstationeringsdirektiv skal forhindre løndumping på tværs af EU-landene. Hvordan har den danske EU-modstander Rina Ronja Kari forhandlet og hvad går de nye regler ud på?

EU-case 4: Kampen om EU’s budget

Det syvårige budget er selve EU’s økonomiske motor. Der gemmer sig også politisk sprængstof i disse
budgetforhandlingerne. Efter at briterne er på vej ud og fordi der kommer nye opgaver til, er der kommet et
markant hul i budgettet. Hvordan skal det hul fyldes ud?

EU-case 5: EU’s fælles udenrigspolitik

Hvordan EU indfører og vedligeholder sanktioner mod Rusland, hvilke udfordringer der opstår, når beslutninger skal træffes i enstemmighed og hvordan Danmark kan påvirke den fælles udenrigspolitik.

Temaoversigt
1 - Danmark i EU

Stikord: Danmarks fordele og ulemper, EU-debattens nuancer, årsag og konsekvens af de fire forbehold.

Del 1: Hvordan var Danmarks vej ind i EU?

Historisk gennemgang af Danmarks medlemskab fra før medlemsskabet, over afstemningen i 1972 og frem
til forbeholdene og hvilken betydning de har i dag. Af Katarina Sørensen fra Tænketanken Europa.

Del 2: Hvad betyder de danske forbehold i den daglige politik?

De tre af de fire relevante forbehold giver Danmark store udfordringer ift. til at gennemføre den daglige
EU-politik. Hvordan Danmark og politikerne omgås de tre vigtige forbehold omkring euroen, retssamarbejdet og forsvar, fortæller Bjarke Møller fra Tænketanken Europa om.

Del 3: Hvordan ser de unge danske vælgere på EU?

Siden 2016 er der sket en tydelig forandring i synet på EU. Især blandt de unge danske vælgere, hvor tilslutningen har været i markant stigning. Syv gymnasie-elever i en EU-klasse på københavnske Gefion Gymnasium fortæller om deres holdninger/forbehold omkring EU.

Del 4: Connie Hedegaard ønsker sig et hurtigere EU

Den tidligere danske EU-klimakommissær Connie Hedegaard ser en enorm opgave i at formulere et positivt
EU-billede før det kommende Europaparlamentsvalg. Hun ønsker sig et EU, der bliver hurtigere til at træffe
beslutninger, især på den globale politiske scene.

Del 5: Danmark et land uden rigtige EU-venner

Danmark har inden for EU ikke én eneste nær allieret i EU, hvis man skal tro en ny analyse fra European
Council on Foreign Relations i Berlin. Danmark risikerer at blive isoleret i EU fordi vi er for optaget af at bevare EU-forbeholdene. Hvordan kan Danmark få sig en ny EU-strategi?

Magten i Bruxelles & Strasbourg del 1: Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?

En forhandler på Danmarks EU-Repræsentation fortæller om hvordan Danmark gennemfører sine forhandlingsstrategier gennem Ministerrådet, og hvilke forbindelser der til EU-Kommissionen og Europaparlamentet.

Magten i Bruxelles & Strasbourg del 4: Lykke Friis: »Sælg EU-sejrene dyrt«

Den tidligere minister fortæller om betydningen af EU-topmøde-resultaterne og hvilken rolle det danske
Europa-udvalg spiller forud for et EU-topmøde. For det er på Christiansborg at de danske EU-holdninger
skærpes.

2 - Hvordan er EU organiseret?

Stikord: EU-Institutionernes gensidige magt- og kontrolfunktioner

Bruxelles & Strassbourg del 1: Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?

Magtstrukturerne i EU: En forhandler på Danmarks EU-Repræsentation fortæller om hvordan Danmark gennemfører sine forhandlingsstrategier gennem Ministerrådet, og hvilke forbindelser der til EU-Kommissionen
og Europaparlamentet.

Bruxelles & Strassbourg del 2: EU’s egen terrier bider institutionerne i benene
Hvordan fungerer EU’s institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er
noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med - hun arbejder konkret for at forbedre
EU-systemet indefra og giver eksempler på, hvad hun ønsker at forandre.

Temaoversigt
3 - Hvordan tager EU beslutninger?

Stikord: Institutionerne, beslutningsprocesser, magtfordeling, demokrati i praksis.

Bruxelles & Strassbourg del 1: Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?

En forhandler på Danmarks EU-Repræsentation fortæller om hvordan Danmark gennemfører sine forhandlingsstrategier gennem Ministerrådet, og hvilke forbindelser der til EU-Kommissionen og Europaparlamentet.

Bruxelles & Strassbourg del 2: EU’s egen terrier bider institutionerne i benene

Hvordan fungerer EU’s institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er
noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med - hun arbejder konkret for at forbedre
EU-systemet indefra og giver eksempler på, hvad hun ønsker at forandre.

Bruxelles & Strassbourg del 3: EU-topmøderne iscenesætter dramaet – og skaber løsningerne

Forud for topmøderne har EU’s faste forhandlere lagt grundlaget om de store politiske linier. Mediemæssigt
fungerer disse topmøder samtidig som højtider for de politiske journalister, der for alvor kan sætte dramaet i
højsædet. En EU-korrespondent fortæller.

Bruxelles & Strassbourg del 4: Lykke Friis: »Sælg EU-sejrene dyrt«

Den tidligere minister fortæller om betydningen af EU-topmøde-resultaterne og hvilken rolle det danske Europa-udvalg spiller forud for et EU-topmøde. For det er på Christiansborg at de danske EU-holdninger skærpes.

EU-case 1: Skatteretfærdighed i Europa

Margrethe Vestager fortæller om hendes arbejde med at give skattebøder til især digitale selskaber.

EU-case 2: EU’s nye dieselbil-politik

Christel Schaldemose (S) har været med til at forhandle en nye aftale om dieselbil-forurening hjem. Fortæller om hvordan en sådan forhandling sker.

EU-case 3: Kan EU forhindre løndumping i Europa

EU’s nye udstationeringsdirektiv skal forhindre løndumping på tværs af EU-landene.
Hvordan har den danske EU-modstander Rina Ronja Kari forhandlet og hvad går de nye regler ud på?

EU-case 4: Kampen om EU’s budget

Det syvårige budget er selve EU’s økonomiske motor. Der gemmer sig også politisk sprængstof i disse
budgetforhandlingerne. Efter at briterne er på vej ud og fordi der kommer nye opgaver til, er der kommet et
markant hul i budgettet. Hvordan skal det hul fyldes ud?

EU-case 5: EU’s fælles udenrigspolitik

Hvordan EU indfører og vedligeholder sanktioner mod Rusland, hvilke udfordringer der opstår, når beslutninger skal træffes i enstemmighed og hvordan Danmark kan påvirke den fælles EU-udenrigspolitik.

Temaoversigt
4 - Brexit-processen

Stikord: EU-skepsis, politiske skillelinier, økonomiske konsekvenser, bevarelse af Europas fire friheder.

Storbritannien del 1: Ja og nej-sigerne forstår ikke hinanden

En kvindelig vælger i Wales er frustreret og vred over Brexit-afstemningen. Alt i mens pensionisten Ralph
James er blandt de 51,9 % der stemte for Brexit og som mener, at Storbritannien vil få det bedre uden for EU.
Hvorfor er briterne så splittede over Brexit? Hvad er deres argumenter?

Storbritannien del2: Landmandens usikre fremtid

En walisisk landmand fortæller, at uden EU-tilskuddene til landbruget, ville han knap kunne tjene penge på
sit landbrug. Han frygter at der vil komme større byrokratiske forhindringer, efter at Storbritannien træder
ud af EU.

Storbritannien del 3: Hvorfor er politikerne så dybt splittede?

Interne splittelser i det konservative regeringsparti og et mangel på samarbejde mellem regering og opposition har gjort Brexit processen ekstra besværlig. Det hænger især sammen med hvordan britisk politik
fungerer, fortæller Weekendavisen korrespondent.

Storbritannien del 4: EU-spørgsmålet er vigtigere end partitilknytning

Tilhængerne og modstanderne af tBrexit har på få år afgørende formet den politiske identitetsdannelse i
britisk politik. Brexit-spørgsmålet kommer før partitilknytning. Hvordan denne splittelse opleves fortæller
den danske EU-forsker Sara Hobolt om.

Storbritannien del 5: Bliver briterne mobbet ud af EU?

EU-forhandlerne har ikke villet straffe briterne for at sige farvel til EU. Brexit også har kastet selve den europæiske union ud i en eksistensiel kamp om, hvad EU egentlig står for, forklarer Marlene Wind. Derfor har de
resterende EU-lande stået tæt sammen i forhandlingerne.

5 - EU og demokratiet

Stikord: Demokratisk underskud? Lukkede eller åbne eslutningningsprocesser og kritik af institutionerne.

Bruxelles & Strassbourg del 2: EU’s egen terrier bider institutionerne i benene
Hvordan fungerer EU’s institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er
noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med - hun arbejder konkret for at forbedre
EU-systemet indefra og giver eksempler på, hvad hun ønsker at forandre.

Tyskland del 4: Kan EU gøres mere demokratisk?
Tysk EU-professor fremlægger ny vision for et langt tættere EU, der tager udgangspunkt i et demokratisk
præsidentialsystem med to kamre a la USA, der skal repræsentere 50-60 af Europas regioner. Denne utopi
peger samtidig på demokrati-underskuddet i den nuværende måde som EU er organiseret på.

Temaoversigt
6 - EU vs. nationalisme

Stikord: EU-modstand, skepsisformer, visioner for EU-samarbejde, ”fædrelandenes Europa?”

Tyskland del 5: AfD ændrer Tysklands EU-politik

Hvilket EU forestiller AfD sig i fremtiden og hvor mange tyskere kan potentielt stemme på det populistiske
parti? Og hvordan definerer man egentlig populisme?

Frankrig del 4: Hvor står EU-kritikerne i Frankrig?

Hvordan skal man opfatte den EU-kritik, der kommer fra den succesfulde EU-skeptiker Marine Le Pen?
Hvordan argumenterer EU-modstanderne i Frankrig – hvad er afgørende for dem?

Tyskland del 3: »Jeg føler mig egentlig mere som europæer end som tysker«

Unge tyskere fortæller om deres overvejende positive forhold til EU, der ikke mindst baserer sig på de historiske
erfaringer og den måde som den tyske nation anses på. EU spiller en væsentlig rolle for at sikre freden i Europa.

Tyskland del 4: Kan EU gøres mere demokratisk?

Tysk EU-professor fremlægger ny vision for et langt tættere EU, der tager udgangspunkt i et demokratisk
præsidentialsystem med to kamre a la USA, der skal repræsentere 50-60 af Europas regioner. Denne utopi
peger samtidig på demokrati-underskuddet i den nuværende måde som EU er organiseret på.

Frankrig Del 1 - Macrons store ideer om fremtidens EU

Den franske præsident fremlagde i 2017 sine EU-visioner i en berømt tale på Sorbonne-universitet i Paris.
Hvad ser Macron de vigtigste forandringer for at reformere EU efter Brexit?

7 - Unges syn på EU

Stikord: Konkrete fordele og ulemper ved EU-samarbejdet, det nationale over for europæisk identitet,
pro/contra EU-holdninger

Danmark del 3: Hvordan ser de unge danske vælgere på EU?

Siden 2016 er der sket en tydelig forandring i synet på EU. Især blandt de unge danske vælgere, hvor tilslutningen
har været i markant stigning. Syv elever i en EU-klasse på Gefion Gymnasium fortæller om deres EU-holdninger.

Frankrig del 3 - Hvordan ser unge franskmænd på EU?

Traditionelt har mange franskmænd et positivt syn på EU – hvad siger et par unge politiske interesserede til
Frankrigs rolle EU – hvorfor er EU vigtigt for dem - og hvad skal EU stå for fremover?

Frankrig del 4 - Hvor står EU-kritikerne i Frankrig?

Hvordan skal man opfatte den EU-kritik, der kommer fra den succesfulde EU-skeptiker Marine Le Pen?
Hvordan argumenterer EU-modstanderne i Frankrig – hvad er afgørende for dem?

Polen del 4: Polens unge er splittede i deres forhold til flygtninge og EU

Mange unge ser fordele ved EU, men på den anden side mener de også at nationalstaten er et vigtigt anker i
en urolig tid. Især flygtningepolitik er noget der splitter de stadig mere EU-skepsiske unge polakker.

Polen del 5: De unge fra Europaskolen

Hvordan er det at flytte tilbage til Polen, efter at have boet i Storbritanien eller Tyskland? Hvad det gør ved
én, fortæller nogle af eleverne på Europaskolen i Zielona Gora i det vestlige Polen om.

Tyskland del 3: »Jeg føler mig egentlig mere som europæer end som tysker«

Unge tyskere fortæller om deres overvejende positive forhold til EU, der ikke mindst baserer sig på de historiske
erfaringer og den måde som den tyske nation anses på. EU spiller en væsentlig rolle for at sikre freden i Europa.

Temaoversigt
8 - Fortsætter den politiske integration?
Stikord: Integrationsteori og visioner for EU-samarbejdet

Frankrig del 1: Macrons store ideer om fremtidens EU

Den franske præsident fremlagde i 2017 sine EU-visioner i en berømt tale på Sorbonne-universitet i Paris.
Hvad ser Macron de vigtigste forandringer for at reformere EU efter Brexit?

Tyskland del 4: Kan EU gøres mere demokratisk?

Tysk EU-professor fremlægger ny vision for et langt tættere EU, der tager udgangspunkt i et demokratisk
præsidentialsystem med to kamre a la USA, der skal repræsentere 50-60 af Europas regioner. Denne utopi
peger samtidig på demokrati-underskuddet i den nuværende måde som EU er organiseret på.

Danmark del 1: Hvordan var Danmarks vej ind i EU?

Historisk gennemgang af Danmarks medlemskab fra før medlemsskabet, over afstemningen i 1972 og frem
til forbeholdene og hvilken betydning de har i dag. Af Katarina Sørensen fra Tænketanken Europa.

Danmark del 4: Connie Hedegaard ønsker sig et hurtigere EU

Den tidligere danske EU-klimakommissær Connie Hedegaard ser en enorm opgave i at formulere et positivt
EU-billede før det kommende Europaparlamentsvalg. Hun ønsker sig et EU, der bliver hurtigere til at træffe
beslutninger, især på den globale politiske scene.

Danmark del 5: Danmark et land uden rigtige EU-venner

Danmark har inden for EU ikke én eneste nær allieret i EU, hvis man skal tro en ny analyse fra European
Council on Foreign Relations i Berlin. Danmark risikerer at blive isoleret i EU fordi vi er for optaget af at bevare EU-forbeholdene. Hvordan kan Danmark få sig en ny EU-strategi?

9 - EU’s flygtningepolitik

Stikord: Nationel selvbestemmelse vs. fælles løsninger, ydre grænser vs. Schengen-samarbejdet, reform af
Dublin-reglerne, dybere integration gennem fælles udfordringer.

Tyskland del 2: Tysklands og EU’s svære flygtningepolitik

Hvordan har Tyskland ageret omkring EU’s flygtningepolitik? Og hvilken rolle spiller Tyskland omkring
løsningerne, når man ser på udfodringerne med at skabe en fælles europæisk asylpolitik? Tysk tænketanksleder kommer med løsningsforslag.

Grækenland del 4: Ung iransk tattovør kæmper for at blive i Grækenland

Alene i 2018 er der kommet over 40.000 nye flygtninge til Grækenland og det har gjort asylsystemet meget
langsomt, selv om der gives hjælp fra EU til at dække de fleste af udgifterne med. Hvordan opleves det at
sidde i en årelang ventesal set fra en flygtnings side?

Grækenland del 5: Den græske asylpolitik på randen af sammenbrud

Der er blevet sendt mange EU-midler til Grækenland for at hjælpe, men alligevel er mange flygtninge endt
på gaden eller i uhumske flygtningelejre, hvor de skal vente i årevis. Hvorfor har landet så svært ved at løse
asyludfordringen?

Temaoversigt
10 - Eurokrisens konsekvenser

Stikord: Eurosamarbejdet, konvergenskriterier, ønsket at at lade vækst – og stabilitetspagten overgå fra mellemstatslig aftale til overstatslig aftale. Tysklands kamp mod at være garantistiller for nødlidende eurolande.
Hvordan opfattes solidaritet i de forskellige eurolande?

Grækenland del 1: Krisen der syntes uden ende

Hvordan opleves euro- og finanskrisen set fra en grækers side? Hvilken fremtid går nu Grækenland i møde?
Og hvad har EU-partnerne lært af dette langvarige forløb, der har varet det meste af et årti?

Grækenland del 3: Hvorfor skal EU kontrollere den græske stat mange år fremover?

Hvad var der lige der skete med Grækenland, da eurokrisen ramte landet for alvor i 2010? Hvordan har
hjælpepakker og euromedlemskabet forandret Grækenland? Og hvorfor skal landet kontrolleres skarpt i de
kommende årtier?

Frankrig del 1: Macrons store ideer om fremtidens EU

Den franske præsident fremlagde i 2017 sine EU-visioner i en berømt tale på Sorbonne-universitet i Paris.
Hvad ser Macron de vigtigste forandringer for at reformere EU efter Brexit?

Frankrig del 2: Hvordan opfatter man egentlig EU i Frankrig?

Hvorfor ønsker Frankrig at gøre arbejdsmarkedspolitikken til et delvist EU-anliggende? Og hvordan hænger
det sammen med opfattelsen af EU i Frankrig, der knytter sig stærkere til politiske idealer end om økonomiske fordele. To forskere fra Science Po i Paris giver deres bud på, hvad Frankrig vil med EU.

Frankrig del 5: Frankrig set med tyske øjne

Samarbejdet mellem Frankrig og Tyskland er afgørende for EU-samarbejdets retning. Men hvordan ser samarbejdet ud i dag set fra en tysk tænketanksleder i Paris og en ekspert på fransk økonomi fra Berlin.

Tyskland del 1: Slår EU’s sværvægter de små EU-lande?

Hvordan er Tysklands rolle inden for EU – set fra analytiker i Berlin Hvordan varetager Tyskland rollen som
den store magt i midten af EU, der skal få EU-samarbejdet til at fungere? Dominerer Tyskland især de sydlige EU-lande?

11 - Konsekvenser efter 2004-EU-udvidelsen (”Øst-udvidelsen”)
Stikord: Københavner-kriterierne, sanktionsmuligheder, retstats-principper, betydningen af tilskud til de
svageste egne af EU.

Polen del 1: EU-glad befolkning med en EU-skeptisk regering

Konflikten omkring retsstaten der foregår mellem Polen og EU har givet dønninger i den polske EU-debat.
Alligevel er polakkerne traditionelt blandt nogle af de mest EU-venlige befolkninger i Europa. Hvordan hænger det sammen?

Polen del 2: Polen er på konfrontationskurs med EU – hvorfor skaber det uro i Europa?

EU har reageret med en såkaldt artikel 7-procedure mod Polen. Hvad sådan en sag går ud på, og hvilke konsekvenser det har for Polen – for EU og Danmark – det skal vi høre mere om i dette indslag.

Polen del 6: Kan de polske landmænd klare sig uden EU-midlerne?

Især inden for landbruget kan man mærke, at EU er vigtig for Polens udvikling. Mange landmænd oplever, at
næsten halvdelen af af deres indtægter har rod i EU-tilskuddene. En polsk landman fortæller om erfaringerne med tiden efter at polen kom med i EU.

