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Forord
Du har fået fingrene i en bog, der forhåbentlig både kan få dig til at smile og 

stoppe op. Den skal give dig stof til eftertanke og omtanke. Europa står overfor 

mange udfordringer i det årti, der er startet med en global pandemi, som vi ikke 

har set magen til siden den spanske syge.

Det tredje årti i det tredje årtusinde kommer ikke kun til at byde på mundbind og 

vacciner. Europa og verden er i en rivende udvikling, hvor digitaliseringen kryber 

ind i alle aspekter af vores liv. Den globale økonomi har buldret derudad og skabt 

en rigdom, der ikke kan sammenlignes med noget, som verden har set før.

Men den teknologiske og økonomiske udvikling har også sat andre emner på 

dagsordenen: overvågning, ulighed, populisme, global opvarmning og fremtiden 

for vores demokrati.

Hvordan skal vi så indrette vores samfund? Det er op til diskussion, og svaret  

står ikke skrevet i (EU-)stjernerne. 

Når du bladrer gennem siderne, kommer du til at møde tegninger fra 

danske bladtegnere side om side med tekst, citater og tankevækkende 

facts. Bladtegninger er særligt brugt i aviser og har en helt særlig evne 

til at illustrere det, vi ikke kan sætte ord på, og kridte banen op for 

debatter om, hvor vi sammen skal bevæge os hen. Jo mere du kigger  

på en tegning, jo flere detaljer og lag kan du skrælle af.

Vi har forsøgt at komme rundt om mange af de emner, der kommer 

til at fylde i 2020’erne. Men det betyder ikke, at vi har fået det hele 

med – og det betyder heller ikke, at tegningerne kun kan forstås i 

sammenhæng med teksten.

Vi håber, at bogen kan lægge op til debat. For det er kun gennem debat,  

at demokratiet kan trives, og vi finder ud af, hvilken vej Danmark og 

Europa skal gå i 20’erne.

Anne Mette Vestergaard 

Kontorchef, Europa-Parlamentet i Danmark



Om Europa-Parlamentet
Denne bog er udgivet af Europa-Parlamentet i Danmark. Vi arbejder for at frem- 

me det europæiske demokrati ved at styrke debatten om EU og oplyse danskerne 

om Europa-Parlamentets arbejde. Det er Europa-Parlamentets opgave at lovgive, 

vedtage EU’s budget og kontrollere Europa-Kommissionen. De 705 medlemmer, 

heraf 14 danske, er fordelt i forskellige fagudvalg, hvor de udformer den lovgiv-

ning, der gælder for 448 millioner EU-borgere.

Europa-Parlamentet vælges for fem år ad gangen direkte af befolkningerne i de 

27 EU-lande. Medlemmerne arbejder for deres vælgeres interesser, ligesom vi 

kender det fra Folketinget i Danmark. Medlemmerne organiserer sig ikke efter 

nationalitet, men i politiske grupper ud fra deres politiske overbevisning.



Gitte Skov leverer illustrationer til 

Weekendavisen samt en masse andre. 

Hun kommenterer ofte humoristisk 

på, hvordan store dagsordener er 

forbundet til det enkelte menneskes 

hverdag. Gitte skitserer alt med 

blyant, og hendes stil er både  

spontan og kendetegnet ved 

skandinavisk simplicitet.

Det gamle kontinent
Udtrykket “det gamle kontinent” bruges nogle gange om 

Europa. Ofte i modsætning til “den nye verden”, Nord- og 

Sydamerika, som europæerne koloniserede fra 1500-tallet  

og frem.

De sidste dinosaurer i Europa uddør

De første menneskearter kommer til Europa

Det moderne menneske kommer til Europa

Vikingerne sætter kursen ud i verden

EU’s forløber skabes kort efter anden verdenskrig

Sovjetunionen falder kort efter Berlinmuren

EU tilslutter sig klimaaftalen i Paris

65.000.000 år siden

2.000.000 år siden

43.000 år siden

1.200 år siden

69 år siden

29 år siden

5 år siden

G
itte Skov

D
et gam

le kontinent
6



Bob Katzenelson har siden 2007 været 

fast freelancetegner for Berlingske 

og tegnet til en håndfuld fagblade 

og magasiner. Han er næstformand 

i Danske Bladtegnere. Som tegner 

mener han, at det er vigtigt at få  

øjets umiddelbare opmærksomhed  

– så må den skjulte pointe synke ind  

i beskueren efterfølgende.

Solidaritet

Europa kan ikke dannes på  
én gang, og heller ikke i én  
samlet opbygning. Det kan  
dannes gennem konkrete 
resultater, der først skaber  
en faktisk solidaritet.”
9. maj 1950, Robert Schuman, Frankrigs udenrigsminister,  

fra talen kendt som Schumanerklæringen

Bob K
atzenelson

Solidaritet

“

8



Drager
En drage er et fabeldyr, der optræder i folkesagn og mytologi- 

er på tværs af Europa. De er som regel stærke, farlige og onde 

og kan kun bekæmpes med list eller i åben kamp.

Legenden om Sankt Georg, eller på dansk Sankt Jørgen, stam- 

mer helt tilbage fra middelalderen. Georg rejste til Nordafrika,  

hvor en drage holdt til. Hver dag skulle en ung pige ofres til 

dragen, indtil turen kom til kongens eneste datter. Georg tog 

kampen op og besejrede dragen på sin hvide hest.
Lars Andersen er oprindeligt reklame-

tegner men nu freelance-bladtegner 

for Berlingske og leverandør til 

diverse fagblade, magasiner, bureauer 

og forlag. Han modtog Cross-prisen 

1999, Kaj Svarres Legat 2008, 

Pingprisen 2015 samt Pentelprisen  

for Årets Bladtegning 2017.  

Lars foretrækker at lave satire  

og kommenterende tegninger.

Lars A
ndersen

D
rager

10



Imperium
Dronning Victoria herskede over Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Irland fra 1837 til sin død. En regeringstid 

på over 63 år. Det var en periode med industrielle, politiske, 

videnskabelige og militære fremskridt og et hastigt voksende 

britisk imperium.

Se på det britiske kolonirige  
– det mest storslåede rige, som 
verden nogensinde har set. Det, 
som spanierne plejede at prale  
af, at solen aldrig gik ned over 
deres besiddelser, er nu for alvor 
blevet virkeliggjort af os.”
Sir Henry Ward til det britiske underhus i 1839

Per Marquard Otzen er født i 

1944. Han var ansat som tegner på 

Dagbladet Information fra 1967 og 

fra 2015 ansat hos Politiken. Han er 

modtager af Akademiets Eckersberg-

medalje og Statens Kunstfonds 

livsvarige hædersydelse.

Per M
arquard O

tzen
Im

perium

“12



Varer 
Alle, der vil sælge en vare i EU, skal leve op til de samme 

regler og standarder. Det betyder, at det er sikkert for dig  

at købe varer – og nemt for danske virksomheder at sælge  

i hele EU.

Gennemsnitligt brug af toiletpapir pr. borger i 2017:

USA 

Europa 

Oceanien 

Latinamerika 

Asien 

Afrika

(Numera Analytics)

Annette Carlsen har i over 36 år leveret  

tegninger til dagblade, fagforenings-

blade, tidsskrifter, foreninger og 

forvaltninger. Annette tegner også til 

børnebøger og har blandt andet lavet 

en stopmotion-film til Rigshospitalets 

afdeling for børn med kræft. I 2011 

modtog hun Kaj Svarres legat, og  

i 2015 fik hun Pentelprisen.

22,6 kg 

15,0 kg 

11,0 kg 

6,2 kg 

3,1 kg 

0,7 kg

A
nnette Carlsen

Varer
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Arbejdskraft
En af EU’s frihedsrettigheder er arbejdskraftens frie bevæge-

lighed. Den betyder, at du som EU-borger har ret til at finde 

arbejde i hele EU. 

EU-borgere (20-64 år) bosat i et andet EU-land:

2019: 3,3 % 

2009: 2,4 %

Så mange gjorde brug af EU’s frie bevægelighed  

for arbejdskraft i 2019:

Tyskland: 0,8 % 

Danmark: 1,8 % 

Rumænien: 19,4 %

Anne Pedersen tegner til magasiner,  

forlag og børnebøger, afholder 

workshops og laver udsmyknings-

projekter. Anne laver både enkle og  

meget detaljerede tegninger med  

forskellige teknikker. Hun har blandt 

andet modtaget Kulturministeriets 

Illustratorpris og Danmarks Skole-

bibliotekarforenings børnebogspris.

A
nne Pedersen

A
rbejdskraft
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Retsstaten 
Retsstatsprincippet er et grundlæggende princip i EU og en 

af de fælles værdier, som alle medlemsstater er forpligtet til 

at overholde. Det indebærer blandt andet frie og uafhængige 

domstole. 

Vidste du, at …

Hvis et medlemsland overtræder EU’s grundlæggende 

værdier, kan EU aktivere den såkaldte Artikel 7-procedure, 

der i sidste ende giver mulighed for at fratage landet dets 

stemmeret i EU. Proceduren er indledt to gange: 

mod Polen i 2017 

mod Ungarn i 2018

Arne Sørensen har i mange år tegnet 

til Vejle Amts Folkeblad og Fredericia 

Dagblad. Som tegner bevæger han 

sig i alle grene af faget lige fra satire 

over reportage til teater. Arne tegner 

i hånden og farvelægger på skærm. 

Hans klassiske og raffinerede stil 

fortsætter med at sælge aviser i Vejle 

og omegn.

A
rne Sørensen

R
etsstaten
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Æbler og sociale medier
EU’s databeskyttelsesforordning, der også er kendt som 

GDPR, regulerer, hvordan virksomheder og myndigheder  

må bruge data om dig. Blandt andet kræves det, at du skal 

give samtykke, før de må indsamle dine data. 

Vidste du, at …

77 % af danskerne har en Facebook-profil 

(Slots- og Kulturstyrelsen, 2019) 

55 % af EU’s indbyggere er Facebook-brugere 

(Facebook, 2020)

EU’s største æbleproducenter (% af samlet EU-produktion):

Polen: 25 % 

Italien: 19,2 % 

Frankrig: 15,5 %

(Eurostat)

Ditte Lander Ahlgren er en tegner  

og grafisk designer, der arbejder med 

aviser, magasiner, bøger, tegneserier 

og kunst. Hendes proces er både 

ekspressiv og detaljeorienteret. Hun  

er fascineret af menneskelige relation- 

er og popkultur og elsker at tilføje 

genkendelige hverdagsobjekter til 

abstrakte scenarier.

D
itte Lander A

hlgren
Æ

bler og sociale m
edier
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Budgettet 
EU’s langsigtede budget for 2021-2027 er på 1.074 milliarder  

euro – det svarer til ca. 8.000 milliarder danske kroner. Før  

en så stor aftale kan falde på plads, foregår der ofte forhand-

linger over lang tid mellem stats- og regeringscheferne, EU-

landenes regeringer og Europa-Parlamentet. Budgettet for 

2021-2027 faldt endeligt på plads i december 2020. 

Vidste du, at …

De to største poster på EU-budgettet udgør cirka en 

tredjedel hver:

1. Samhørighed: regionale udviklingsprojekter og samarbejde 

over grænserne

2. Naturressourcer og miljø: dækker blandt andet over 

landbrugsstøtten og miljø- og klimaindsatser

Roald Als har været ansat på 

Hovedbladet, som proklamerede 

fristaden Christiania, filmbladet 

Levende Billeder samt Weekendavisen 

og Politiken. Roald har lavet mange 

bøger, eksempelvis kogebogen 

Kvinderne ud af køkkenet!, og han 

har illustreret et hav af børnebøger, 

eksempelvis Pinocchio. 

R
oald A

ls
Budgettet
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Genopretning 
Sammen med EU’s syvårige budget blev der lavet en 

genopretningspakke, der skal kickstarte økonomien efter 

coronakrisen. Pakken hedder Next Generation EU og består 

af 750 milliarder euro, godt og vel 5.600.000.000.000 kroner. 

360 milliarder af disse euro er givet som lån.

En stor del af pengene skal investeres i grøn omstilling, 

digital omstilling og forskning.

Jens Hage arbejder som selvstændig 

tegner og illustrator og har været til-

knyttet Berlingske siden 1980. Jens 

har speciale i hurtige karikaturer. I 

1993 modtog han hædersbeviset Den 

Gyldne Tegnestift, og i 2002 vandt 

han den danske del af Best European 

Cartoonist. I 2018 modtog han Ernst 

B. Sund Fondens store kulturpris.

Jens H
age

G
enopretning
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Ladies and gentlemen! COVID-19 
has finally been vanquished! Now 
everything can return to normal...

Vaccineindkøb
EU har en fælles strategi for covid-19-vacciner. Det betyder, 

at Europa-Kommissionen har indgået aftaler med de enkelte 

vaccineproducenter på vegne af medlemslandene. For at 

hjælpe vaccineproducenterne har EU blandt andet givet 

støtte til produktion, så virksomhederne ikke stod med 

uoverskueligt store udgifter, før deres vacciner var klar.

På den måde har vaccinerne kunnet udvikles hurtigere, end  

det normalt er muligt. EU støtter også COVAX-programmet, 

der skal sikre vaccinedoser til verdens fattigste lande.
Jon Skræntskov har siden 1999 leveret  

både illustrationer og animationer til 

en række danske magasiner, såsom 

det politiske satiremagasin Spot samt 

Europa-Kommissionen, Euroman 

og Ældre Sagen. For Jon er historien 

nøglen til hans visuelle tankegang. 

Han sætter stor pris på det skæve,  

det originale og det nytænkte.

Jon Skræ
ntskov

Vaccineindkøb
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Handelsaftaler 
EU har indgået handelsaftaler med mange lande, blandt 

andre Storbritannien, Australien, Mexico og Canada. Der er 

også en lang række aftaler, der lige nu er under forhandling 

– men det tager ofte flere år, før der bliver opnået enighed. 

Europa-Parlamentet skal godkende alle handelsaftaler.

Vidste du, at …

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl og fredet under  

EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Jørgen Bitsch er satiriker, illustrator 

og tegneserieskaber. Det har han levet 

af siden 1991, og han har i de mange 

år særligt hentet inspiration fra 

amerikansk og fransk tegnestil. Han 

har en cand.mag. i europæisk etnologi 

og har brugt den viden til at tegne om 

europæisk ideologihistorie: særligt 

lighed, fri vilje og social mobilitet.

Jørgen Bitsch
H

andelsaftaler
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Fællesvalutaen
Euroen er den officielle valuta i 19 af de 27 EU-lande. De 

første lande fik euroen i 2002. I Danmark er euroen blevet 

fravalgt ved folkeafstemninger.

Vidste du, at …

Danmark har fastkurspolitik overfor euroen: En euro er altid 

ca. 7,44 danske kroner værd.

Eurosedlernes illustrationer viser ikke monumenter eller 

broer, der findes i virkeligheden: De viser tidsperioder for 

europæisk arkitektur.

Kurt Westergaard har siden 1980’erne 

tegnet til Jyllands-Posten. Hans måde 

at tegne på er op og ned, fra højre og 

til venstre og omvendt. Hans arbejds-

formular følger den gamle Picasso-

anekdote: Picasso møder i Frankrig  

en tysk Luftwaffe-officer, der spørger: 

“Var det Dem, der lavede Guernica?” 

Picasso svarer: “Nej, det var Dem!”

K
urt W

estergaard 
Fæ

llesvalutaen
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Rikke Bisgaard er uddannet fra 

Danmarks Designskole i visuel 

kommunikation. Hun har illustreret 

artikler til forbrugermagasiner 

såsom Psykologi og Samvirke. Rikke 

arbejder med digital collage, hvor 

hun eksperimenterer med forskellige 

formudtryk og forsøger at skabe 

skæve, poetiske og æstetiske billeder 

med underspillet humor og alvor. 

Motto
Den Europæiske Unions motto fra 2000 er: 

“Forenet i mangfoldighed”.

Det er valgt, fordi der er mange forskellige lande, kulturer 

og sprog, der arbejder sammen i EU. Men det er også en 

henvisning til, at alle skal have mulighed for at deltage i 

samfundet, uanset deres nationalitet, køn, religion, seksuelle 

orientering, handicap eller andet.R
ikke Bisgaard

M
otto
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Klimaneutralitet
EU har et erklæret mål om at blive det første klimaneutrale 

kontinent. Men der er lang vej igen, før det mål er nået.  

Det skyldes blandt andet det store forbrug af ressourcer,  

som EU-borgerne har. 

Vidste du, at …

Hvert år bruger menneskeheden flere ressourcer, end planeten 

kan nå at gendanne på et år. Den dag, hvor ressourcerne er 

‘brugt op’, hedder Earth Overshoot Day. 

De seneste år er den faldet:

22. august 2020  

29. juli 2019

Hvis alle levede som en gennemsnitlig dansker, ville Earth 

Overshoot Day sidste år være faldet:

26. marts 2020

Lars Refn har arbejdet som bladtegner 

siden 1980’erne. Han har arbejdet 

for en lang række blade, magasiner 

og tidsskrifter, men har også været 

med til at stifte satiremagasinet 

Spot. Han har siden 2018 været 

bestyrelsesmedlem i Cartooning 

for Peace. Fra 2013 til 2019 var han 

formand for Danske Bladtegnere.

Lars R
efn

K
lim

aneutralitet
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EU i verden
EU’s virke begrænser sig ikke til de 27 medlemsstater. Faktisk 

har EU 140 delegationer over hele verden. De fungerer på 

samme måde, som ambassader gør: De arbejder for at styrke 

EU’s indflydelse i verden.

Vi har et kollektivt ansvar  
for at skabe en mere stabil  
og velstående verden. En  
verden, hvor alle mennesker  
i alle lande kan udfolde deres  
fulde potentiale.”
Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank

Lars-Ole Nejstgaard har gennem en 

årrække været leverandør til det årlige 

satirehæfte Svikmøllen og leveret 

satiriske streger til diverse magasiner 

og fagblade. Derudover har han 

visualiseret serier for børn og unge 

som Manu Sareens bogserie. Han er 

også medlem af Cartooning for Peace.

Lars-O
le N

ejstgaard
EU

 i verden “
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Fanen
Europaflaget stammer fra 1955, hvor det blev valgt som 

Europarådets flag – en international organisation, der ikke 

har noget med EU at gøre. De 12 gyldne stjerner i en cirkel 

på blå baggrund har været EU’s flag siden 26. maj 1986.

Vidste du, at …

Antallet af stjerner har ikke noget at gøre med, hvor mange 

medlemslande EU har. Det blev i 1955 af Europarådet selv 

beskrevet således:

“Sat op på den vestlige verdens blå himmel symboliserer 

stjernerne Europas folk i en cirkel, som et tegn på fælles-

skab. Antallet er altid tolv, idet tallet tolv er symbolet på 

fuldkommenhed og helhed.”

Lena Nicolajsen er illustrator og  

designer. Hun arbejder som tegne-

serietegner med autobiografiske 

historier og med børnebøger, både 

skrevet af hende selv og andre 

forfattere. Hun undersøger igennem 

sit virke det levede liv og æstetikken 

i den enkle tegning. Lena leverer 

illustrationer til alt fra bolig til bøger.

Lena N
icolajsen 

Fanen
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Fra mark til skraldespand 
Alt for meget mad bliver ikke spist 
Alt for mange mennesker sulter

Spildt
Affaldshåndtering varierer meget fra EU-land til EU-land.  

I Danmark ender stort set intet på en losseplads, da vi 

forbrænder det meste affald for at lave det om til energi.

Meget af det, der bliver smidt ud, kunne være genbrugt, 

som eksempelvis tøj, men også madspild er et stort problem. 

Madspild sker både i produktionen, i supermarkeder og 

på restauranter, men også i de private hjem, hvor mange 

fødevarer når at udløbe, før de bliver spist.

Vidste du, at …

38,7 % af alt affald i EU endte på en losseplads 

38,1 % blev genbrugt 

20 % af al produceret mad gik til spilde
(Kilde: Eurostat, 2018)

Maj Ribergård Munk er en allrounder 

indenfor den grafiske verden. Hun 

har siden 1988 haft eget firma med 

speciale i publikationsdesign. Maj 

underviser i konceptuel illustration 

på Danmarks Medie- og Journalist-

højskole og er forfatter til flere  

bøger som Fortæl med tegninger  

og Forsider der virker.

M
aj R

ibergård M
unk

Spildt
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Robotterne kommer
Den afdøde forfatter og biokemiker Isaac Asimov arbejdede 

meget med science fiction og menneskers forhold til 

teknologi. En af hans berømte bedrifter er den såkaldte 

robotlov, der skal guide menneskers brug af kunstig 

intelligens og robotter. Lovene fungerer hierarkisk, hvilket 

vil sige, at den nulte lov er den vigtigste.

Lov 0: En robot må ikke skade menneskeheden eller  

ved uvirksomhed lade menneskeheden blive skadet.

Lov 1: En robot må ikke skade et menneske eller ved 

uvirksomhed lade et menneske komme til skade.

Lov 2: En robot skal adlyde ordrer, som gives til den af 

mennesker, for så vidt disse ordrer ikke er i konflikt med  

den første lov.

Lov 3: En robot skal beskytte sin egen eksistens, for så vidt 

dette ikke er i konflikt med den første eller den anden lov.

Marie Boye har interesse for at under-

søge og gengive fortællinger både 

illustrativt, performativt, konceptuelt 

og på tværs af medier og fag. Hun er 

ofte med til at skabe tredimensionelle 

rum, skærmbaserede, tekstile og 

boglige værker. Marie har blandt 

andet tegnet for Zetland, Dagbladet 

Information og Weekendavisen. 

M
arie Boye

R
obotterne kom
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Frihed

Hvis frihed overhovedet betyder 
noget, så betyder det retten til at 
fortælle folk det, de ikke vil høre.”
George Orwell, forfatter til den dystopiske fremtidsroman  

1984, der beskrev et totalitært overvågningssamfund,  

og som blandt andet indførte begrebet "Big Brother"

Mia Mottelson arbejder som tegner 

på Dagbladet Information, hvor hun 

forsøger at ryste støvet af avisens 

gamle læsere, så de kløjes i kaffen, 

og at få resten af læserne til at tage 

hovedet ud af røven og fokusere på 

klodens største udfordringer. Mia 

tegner også til diverse magasiner, 

bøger og sociale medier.

M
ia M

ottelson
Frihed

“
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Energiunion
Når du sætter computeren til opladning, skal du kunne stole 

på, at der kommer bæredygtig strøm ud af stikkontakten til 

en overkommelig pris. Det er målet for Energiunionen, der 

blev lanceret af EU i 2015.

Andel af vedvarende energi i 2019:

EU: 19,7 % 

Danmark: 37,2 %

Målsætning for vedvarende energi i 2030:

EU: 32 % 

Danmark: 100 %

Morten Voigt arbejder som fast 

tegner på Kristeligt Dagblad. I 2017 

vandt han Pingprisen som årets jour-

nalistiske tegner. Morten har sammen 

med Kim Schou lavet tegneserien PYT, 

der handler om en falleret forfatters 

noget tilfældige succes. Morten får 

sit budskab frem med få men meget 

stærke grafiske virkemidler.

M
orten Voigt 

Energiunion
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Nedbør
Gennemsnitligt antal årlige nedbørsdage i udvalgte 

europæiske hovedstæder: 

Bruxelles, 199 dage 

Amsterdam, 132 dage 

Paris, 110 dage 

London, 109 dage 

København, 102 dage 

Warszawa, 93 dage 

Bukarest, 72 dage 

Athen, 43 dage
(Current Results Publishing Ltd.)

Niels Bo Bojesen er uddannet på 

Danmarks Designskole og New York 

School of Visual Arts. Hans tegninger 

kan blandt andet findes i New York  

Times og mange udenlandske maga-

siner såvel som i Jyllands-Posten. 

Alene i 2017 vandt han World Press 

Freedom International Editorial 

Cartoon og Årets Bladtegner.

N
iels Bo Bojesen

N
edbør
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Bordskik
Udmeldelser af det europæiske samarbejde:

1985: Grønland forlader EU 

2020: Storbritannien forlader EU

Den europæiske familie er alt 
andet end perfekt. Men den er det 
bedste, vi har, når det handler om 
at bringe Europas lande sammen 
om det samme bord og skabe 
kompromiser, så folk kan leve  
i fred, frihed og velstand.”
Jean-Claude Juncker, Europa-Kommissionsformand 2014-2019

Philip Ytournel er fast tegner på 

Politiken. Han er meget optaget af det 

moderne menneskes dobbeltmoral og 

kritiserer gerne både magtfuldkomne 

politikere og almindelige forbrugere. 

Hvis han kan få folk til at lave et lille 

fnis ud af næsen, når de ser hans 

tegning i avisen, så er han tilfreds.

Ph
ilip Ytou

rn
el

Bordskik
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Asylansøgere

Førstegangsasylansøgere i EU:

2019: 612.700 

2015: 1.216.860

Førstegangsansøgere tilkendt asyl:

2019: 38 % 

2015: 55 %

Asylansøgere i 2019 kom særligt fra:

Syrien, Afghanistan og Venezuela

Rasmus Sand Høyer er oprindeligt 

udlært som reklametegner, men 

opdagede hurtigt, at det ikke kunne 

opfylde hans kreative og illustrative 

drømme. Nu har han i over 35 år 

arbejdet for Jyllands-Posten. Derud-

over har han illustreret børnebøger, 

tegnet frimærker med revykunstnere 

og lavet adskillige portrætter.

R
asm

us Sand H
øyer 

A
sylansøgere
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Den grønne pagt
European Green Deal, der på dansk hedder den europæiske 

grønne pagt, skal gøre Europa til det første klimaneutrale 

kontinent.

Det vil sige, at der skal udledes meget få drivhusgasser, 

og de, der ikke kan undgås, skal kompenseres.

Det er Europas månelanding!“
Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen siden 2019,  

om European Green Deal Valdemar Edouardo Glahn-

Abrahamsen har været ansat på 

Kristeligt Dagblad og Berlingske 

Tidende, hvor han har arbejdet med 

datavisualisering og infografik. De 

seneste år har han fokuseret mere 

på at levere politisk satire, ofte om 

klimaforandringerne og problemerne 

ved digitalisering af samfundet.

Valdem
ar Edouardo G

lahn-Abraham
sen

D
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Fisk
Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser.  

Derfor har EU en fælles fiskeripolitik, der dækker mange  

dele af erhvervet.

Der er blandt andet regler for, at fiskere ikke må smide  

fisk, de har fanget, tilbage i havet. For at sikre en sund 

bestand har EU fiskekvoter, der begrænser, hvor mange  

fisk der må fanges. På den måde spiller alle fiskere efter  

de samme regler.
Otto Dickmeiss er kendt for 

mennesker med store hoveder og  

små kroppe. Med en sød og næsten 

naivistisk streg iscenesætter han  

hverdagen og fantasien på humor-

istisk vis. Han har især slået sit navn 

fast med sine fortolkninger af H.C. 

Andersens eventyr.

O
tto D

ickm
eiss

Fisk
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Konkurrence
EU har strenge regler til at beskytte den frie konkurrence. 

Overtrædelse af EU’s konkurrenceregler kan betyde en  

bøde på helt op til 10 % af en virksomheds årlige omsæt-

ning på verdensplan.

Vidste du, at …

Virksomheder med ens produkter må ikke aftale en fast pris 

eller dele kunderne mellem sig.

Virksomheder må ikke bevidst producere meget få af deres 

produkter for at holde prisen kunstigt oppe.

Helle Scheffmann underviser i billed-

kunst og udsmykning på højskoler, 

gymnasier og tekniske skoler. Helle 

bruger tit sine egne malerier som del 

af baggrunden i sine illustrationer. 

De sidste par år har hun leveret 

tegninger til Nordjyske og Kristeligt 

Dagblad samt diverse fagmagasiner.

H
elle Scheffm

ann
K

onkurrence
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Landbrugsstøtte
EU’s landbrugsstøtte blev indført helt tilbage i 1962 for at 

sikre, at Europa kunne være selvforsynende med fødevarer 

og give borgerne mad til overkommelige priser. Støtten er 

gradvist faldet, men udgør stadig en stor del af EU’s budget.

Vidste du, at …

EU’s direkte landbrugsstøtte i 2019 var på 6,1 milliarder euro.

30 procent af støtten bliver kun udbetalt, hvis landmændene 

lever op til EU’s miljøkrav.

Udover den direkte landbrugsstøtte kan landmænd også 

søge om støtte til nye maskiner eller omlægning til økologisk 

landbrug.

Jens Julius har været blad- og nisse-

tegner siden 1971. Han har tegnet til 

Horsens Folkeblad og andre danske 

dagblade, ligesom hans tegninger kan 

findes i New York Times. Han har en 

udpræget hang til skæve vinkler og 

lune smil. I en lang årrække har han 

udgivet samlingen Julius’ tegninger.

Jens Julius
Landbrugsstøtte

”Nå den store blå silo?  
Den er til vores EU-tilskud!”
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LGBTI+
Alle skal have de samme rettigheder uanset deres køn og 

seksuelle orientering ifølge EU’s charter om grundlæggende 

rettigheder. Men diskrimination er fortsat udbredt.

LGBTI+-personer i EU, der føler sig diskrimineret:

2012: 37 % 

2019: 43 %

EU-borgere, der mener, at LGBTI+-personer skal have  

samme rettigheder som heteroseksuelle:

2015: 71 % 

2019: 75 %

(kilde: EU's agentur for grundlæggende rettigheder)

Erik Petri visualiserer komplekse 

processer i et enkelt, tegneserieagtigt 

billedsprog. Det kan eksempelvis 

hjælpe med til at forklare nye IT-

systemer. Erik har i de sidste 16 år 

tegnet for virksomheder som Novo 

Nordisk og IKEA. Indimellem tegner 

han live til historieforedrag om dansk 

og europæisk historie.

Erik Petri
LG

BTI+
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Grænser
Schengensamarbejdet er indgået mellem en række europæ-

iske lande for at skabe et fælles område uden indre grænser. 

Der er også fælles regler for at krydse Schengenområdets 

ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere.

Landene samarbejder også om at bekæmpe grænseover-

skridende kriminalitet og illegal indvandring. 

Vidste du, at …

Schengensamarbejdet blev stiftet i 1985

Navnet kommer fra byen Schengen i Luxembourg

Samarbejdet blev en del af EU 1. maj 1999

Danmark kom med 25. marts 2001

Clara Selina Bach har siden 2018 

arbejdet som selvstændig illustrator 

og grafiker og har blandt andet lavet 

illustrationsopgaver for nyhedsmedier 

som Føljeton og Zetland samt til diver- 

se magasiner, organisationer og  

kulturvirksomheder. Claras illustra-

tionsstil er ofte legende, farverig og 

gerne analog.

Clara Selina Bach
G

ræ
nser
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Ligestilling
Kvinder og mænd skal have lige muligheder indenfor alle  

dele af deres liv. Det gælder blandt andet deltagelse i demokra- 

tiet og adgang til uddannelse, arbejde, sundhed og tryghed.

Andel af kvindelige medlemmer af Europa-Parlamentet  

efter EU-valget i 2019:

EU-gennemsnit: 41 % 

Sverige: 55 % 

Danmark: 46 % 

Cypern: 0 %

Stine Spedsbjerg er uddannet journa-

list, men arbejder nu som bladtegner, 

illustrator, forfatter og tekstforfatter. 

Stine holder af at lave tegninger med  

et let forståeligt budskab om et kom-

pliceret emne. Hun modtog i 2016 

Pentelprisen som årets bladtegner  

og var i 2019 nomineret til Pingprisen 

som årets journalistiske tegner.

Stine Spedsbjerg
Ligestilling
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Skæbnen

Europas skæbne og fremtiden for 
den frie verden ligger fuldstændig  
i vores hænder.”
Simone Veil (1982), Holocaust-overlevende, formand for det  

første direkte valgte Europa-Parlament i årene 1979-1982

Louise Thrane Jensen arbejder primært  

med bladtegning og bogillustration. 

Hendes tegninger har været i Politiken,  

Samvirke og Hus Forbi. Louise elsker 

at tegne, fordi tegningen taler et 

universelt forståeligt sprog. Hun 

tegner uden hårdt optrukne grænser 

mellem rigtigt og forkert.

Louise Thrane Jensen
Skæ

bnen

“

68



Konkurrence

Landbrugsstøtte

LGBTI+

Ligestilling

Motto

Nedbør 

Retsstaten

Robotterne kommer

Skæbnen

Solidaritet

Spildt

Vaccineindkøb

Varer 

Æbler og sociale medier

Danske Bladtegnere 
En bladtegner er en journalistisk tegner. De går til deres arbejde med journalistens  

analytiske metoder og formidler med tegnerens personlige streg. Uanset om det 

gælder samfundskritisk satire eller indsigtsfulde illustrationer, så kræver en solid 

bladtegning både mod, holdninger, viden og gerne humor. 

Bladtegnere findes over hele verden, i Danmark organiseret i foreningen Danske 

Bladtegnere. Organisationen har de seneste år i stigende grad skabt kontakter  

i hele verden. Det betyder, at internationale stjerner indenfor bladtegning kom-

mer til Danmark, og at foreningen rejser ud i verden. Tegninger taler et universelt 

sprog – satire og karikaturer fungerer som en genvej til en fælles forståelse af 

demokrati og menneskerettigheder. Danske Bladtegnere har tegnet overalt fra 

Myanmar til Mexico og fra Nuuk til Cape Town. Demokratier bliver stærkere, når 

vi kan grine af og med vores institutioner og politikere. 

Foreningen blev stiftet i 1933 og er senere blevet en del af Dansk Journalistforbund.  

Den har i dag cirka 70 medlemmer.
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"Demokratier bliver stærkere,  
når vi kan grine af og med vores  

institutioner og politikere."


