EU’s værdier
Forenet i mangfoldighed?
Lærervejledning:
Forud for debatten anbefaler vi, at eleverne har orienteret sig i nedenstående
forberedelsesmateriale. Vi opfordrer til, at klassen opdeles i 3 grupper, hvor hver
gruppe får tildelt hvert sit fokuspunkt. Artiklerne i forberedelsesmaterialet matcher de
tre fokuspunkter. Dem kan eleverne med fordel tage udgangspunkt i. I kan i bunden
af dokumentet finde en gloseliste med vigtige begreber, her kan eleverne med fordel
orientere sig.
Forberedelsestid: 1-2 undervisningstimer.
Forberedelsesmateriale:
Artikel 1: “Er Polen ved at rive tæppet væk under hele EU samarbejdet? Højspændt
strid stjæler opmærksomheden ved topmøde i dag”
- Per Bang Thomsen, DR.
- https://www.dr.dk/nyheder/udland/er-polen-ved-rive-taeppet-vaek-under-heleeu-samarbejdet-hoejspaendt-strid-stjaeler
Artikel 2: “Abort protester i Polen: “Det her er krig” - Og EU skal forhindre, det bliver
til virkelighed”
- Vibe Termansen, Altinget
- https://www.altinget.dk/artikel/abort-protester-i-polen-det-her-er-krig-og-eu-ska
l-forhindre-det-bliver-til-virkelighed
Podcast: “Polen fjerner regnbuefrie zoner efter pres fra EU. Men værdikampen er
langt fra slut endnu”
- Zetland, Helikopter
- https://www.zetland.dk/historie/sO0E574D-a8RVB0BV-5beb2
OBS: Man kan ikke ‘spole’ i podcasten uden abonnement. Hør afsnittet helt til ende,
så kan I ved genindlæsning af siden høre det forfra.
Fokuspunkter:
Opdel klassen i 3 grupper, og tildel et fokuspunkt til hver gruppe.
Retsstaten (artikel 1):
1) Hvad handler dommer-problematikken i Polen om?
2) En af de værktøjer, EU kan bruge mod Polen, er at fjerne Polens stemmeret.
Det vil sige, den polske regering ikke kan være med til at stemme for eller
imod den lovgivning, der foreslås i EU. Er det i orden? Giv både eksempler for
og imod.

3) Hvilke konsekvenser kan det have for borgere i andre EU-lande, at Polens
dommere ikke er neutrale?
Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne
Abort (artikel 2):
1) Hvad er begrundelsen for Polens indskrænkning af retten til abort?
2) Mener I, at EU bør bestemme over abortlovgivningen i hele EU, og dermed
have retten til at forbyde eller lovliggøre abort (begrund jeres svar)?
3) Er det et problem, at kvinder i Polen ikke har adgang til abort, når de kan rejse
til et andet EU-land for at få foretaget en abort?
Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne
LGBT+ (Podcast):
1) Hvad har EU gjort, for at få de polske kommuner til at droppe “LGBT+-frie
zoner”?
2) Bør EU smide et medlemsland ud, hvis de ikke sørger for at LGBT+-personer
har samme rettigheder som alle andre (Begrund jeres svar)?
3) Under gloselisten kan i se EU’s værdier. Hvilke synes I, at EU skal have, og
skal de håndhæves? (begrund jeres svar)
Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne

Gloseliste:
Artikel 7 procedure:
Artikel 7 omhandler evnen til at fratage medlemsstater visse rettigheder såsom
retten til at stemme i ministerrådet ved gentagne brud på EU’s værdisæt. Dette
betyder at det pågældende medlemsland ikke vil kunne deltage i EU’s
beslutningsproces i ministerrådet (medlemslandets parlamentarikere vil stadig kunne
stemme i parlamentet).
De Facto:
Latinsk udtryk som betyder: “I praksis”
De Jure
Latinsk udtryk som betyder: “Ifølge loven”
Europa-Kommissionen
Den institution som repræsenterer EU’s generelle interesser. Det er også
Kommissionen som står for at igangsætte proceduren for straf til medlemsstater som
bryder med EU’s lovgivning.
Europa-Parlamentet:

Den institution som repræsenterer den Europæiske befolkning. Det er disse vi
stemmer på når vi går til EU-valg. Danmark har 14 ud af 705 parlamentarikere
EU-rettens forrang:
Det princip som slår fast at EU’s love står over national lovgivning, dvs. hvis der er
uenighed mellem EU’s lovgivning, og national lovgivning, vil det altid være EU’s
lovgivning som gælder.
EU-topmøde:
Møder hvor stats- og regeringsoverhoveder fra alle EU’s medlemslande deltager.
Her bliver typisk diskuteret “store emner” (såsom migration, sikkerhedspolitik, eller
BREXIT).
Evangelikale kirker:
Kristen trosretning
Fertilitetsgraden
Fertilitetsgraden er det antal børn i gennemsnit, som en kvinde forventes at have i
sin reproduktive alder
LGBT+-frie zoner:
Flere kommuner i Polen erklærede i løbet af 2019 og 2020 deres kommuner “Fri for
LGBT+-ideologi”.
Populisme
Politisk bevægelse, hovedsageligt kendetegnet ved:
- En karismatisk leder
- Anerkender ikke andres politiske holdninger som legitime
- Opdeler typisk folket i “Os, og dem”
Eksempler:
- Donald Trump (MAGA-bevægelsen)
- Nigel Farage (Brexit)
- Beppe Grillo (5-Star Movement)
Resolution
En “Ikke bindende” retsakt. En resolution giver udtryk for en mening, eller holdning.
Retsstaten:
At et land er styret af love, som på forhånd er kendte af landets befolkning
Retstatsmekanisme
Procedure til at uddele straf til medlemslande som ikke overholder
Retsstatsprincippet.

Retsstatsprincippet:
Regeringer og myndigheder skal altid overholde loven, i overensstemmelse med de
demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder. Alle domstole skal altid være
frie og uafhængige.
EU’s værdier (Kan findes i artikel 2, TEU, Traktaten om den Europæiske Union):
Den Europæiske Union bygger på værdierne:
- Respekt for den menneskelige værdighed
- Frihed
- Demokrati
- Ligestilling
- Retsstaten
- Respekt for menneskerettighederne

