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DEN EUROPÆISKE 
UNION

27 medlemslande
24 officielle sprog
447 millioner indbyggere

Motto: 
Forenet i Mangfoldighed

Hovedsæde(r):
Strasbourg, Bruxelles og 
Luxembourg

FAKTA

24 sprog
Alle EU-borgere skal kunne følge EU’s 
arbejde på deres modersmål.
MEP’erne kan tale deres eget sprog ved 
plenarmøder og du kan følge dem online, 
hvor du selv vælger det af de 24 officielle 
sprog, du vil høre.

HVAD

HVEM
EU handler om dig og din hverdag. Det er f.eks. pga. EU at du kan rejse på tværs af 
åbne grænser i Europa, og at du kan studere eller arbejde i et andet medlemsland. 
EU beskytter også dine rettigheder som forbruger og har sørget for, at du slipper for 
at betale ekstra for at bruge din mobiltelefon i andre medlemslande og kan se det 
samme på Netflix i Grækenland, som du kan hjemme i Danmark.

Du repræsenteres i EU på tre forskellige niveauer: 
• Hvert femte år stemmes der til Europa-Parlamentet, hvor du vælger 

medlemmerne af Parlamentet
• Rådet består af ministrene, som er en del af de nationale regeringer. Folketinget 

giver mandat til regeringen i de sager, der har ”større rækkevidde”
• Kommissionen består af 27 kommissærer, som er udpeget af deres regeringer 

og godkendt af Europa-Parlamentet efter høringer

Forløberen for EU blev grundlagt efter Anden 
Verdenskrig ud fra en tanke om, at europæisk 
samarbejde ville gøre fremtidig krig i Europa 
umulig.

Det har udviklet sig til et politisk og økonomisk 
samarbejde, som har stor indvirkning på vores 
alle sammens hverdag. ”Nede i Bruxelles” er ikke en 
særlig rammende beskrivelse af EU, for både den 
danske regering og vore folkevalgte er med til at 
beslutte slagets gang.
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EU-INSTITUTIONERNE
HER ER EN HURTIG OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE EU-INSTITUTIONER

EUROPA-PARLAMENTET
Vælges direkte. Repræsenterer EU’s 447 
millioner indbyggere. Spiller en central rolle 
ved valget af Europa-Kommissionen. Deler 
magt med Rådet hvad angår EU’s budget og 
lovgivning.

DET EUROPÆISKE RÅD
Fastlægger EU’s overordnede prioriteter. Ledes 
af en fast formand og består af de nationale 
stats- og regeringschefer samt formanden for 
Kommissionen.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
Repræsenterer regeringerne i de enkelte 
medlemslande. Formandskabet for Rådet går 
på tur mellem medlemsstaterne seks måneder 
ad gangen.
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EUROPA-KOMMISSIONEN
Har ansvaret for at foreslå og gennemføre 
EU-lovgivning, overvåge overholdelsen af 
traktaterne og det daglige arbejde i EU.

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
Fortolker og sikrer en ensartet anvendelse af 
EU-lovgivningen i alle medlemsstater.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
Opretholder fællesvalutaen, euroens, 
købekraft og sikrer prisstabilitet i 
euroområdet.



HISTORIEN OM EU KORT FORTALT

1945
Europa står i ruiner efter 2. Verdenskrig

9/5 1950 Schuman-erklæringen
Frankrigs udenrigsminister Robert 
Schuman foreslår en plan om 
europæisk samarbejde, som skal gøre 
fremtidig krig i Europa umulig

1952 Paristraktaten
Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab grundlægges

1957 Romtraktaten
Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab grundlægges

1/1 1973 Første udvidelse
Danmark tilslutter sig EF, sammen 
med Irland og Storbritannien

1958 Første europæiske Parlament

1979 Første direkte valg til Europa-
Parlamentet
410 MEP’er fra 9 lande

Simone Veil, tidlg. fransk minister og 
overlevende fra kz-lejren Auschwitz, blev 
valgt til formand for det første direkte 
valgte Parlament i 1979

1/1 1981 Udvidelse
Grækenland tilslutter sig

1/1 1986 Udvidelse
Portugal og Spanien tilslutter sig

1992 Edinburgh-aftalen
Dansk nej til Maastrichttraktaten 
fører til ”det nationale kompromis”: 
Danmark får de fire forbehold
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?
Du er med til at skrive EU’s historie. 
Hvad skal der ske nu?

31/1 2020 Brexit
Storbritannien forlader EU1/5 2004 Østudvidelsen

Største udvidelse til dato med 10 nye 
medlemsstater

1/1 1995 Udvidelse
Finland, Sverige og Østrig tilslutter

sig

1/1 2002 Euroen indføres
Et afgørende trin i opbygningen af 
det økonomiske samarbejde

1993 Maastrichttraktaten
EF bliver til den Europæiske Union

Parlamentet får flere beføjelser

1/1 2007 Udvidelse
Bulgarien og Rumænien bliver 

medlemmer

1/7 2013 Udvidelse
Kroatien tilslutter sig

23-26/5 2019 Europa-
Parlamentsvalg
Højeste valgprocent nogensinde til 
et EU-valg i en lang række lande

2009 Lissabontraktaten
Gør chartret for grundlæggende 

rettigheder juridisk bindende 

2012 Det europæiske 
borgerinitiativ træder i kraft
Giver borgerne direkte mulighed for 
at påvirke den politiske dagsorden 
i EU

2012 Nobels Fredspris
EU modtager Nobels Fredspris 

for sit bidrag til fred i Europa

23/6 2016 Brexit-afstemning
Briterne stemmer for at 

melde sig ud af EU
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 Foråret 2020
Coronakrisen når Europa



“EU HAR BESLUTTET...”

EUROPA-KOMMISSIONEN
Europa-Kommissionen er
den eneste institution i EU,
der kan foreslå nye EU-love.

EUROPA-PARLAMENTETS UDVALG
Forslaget behandles i det relevante ud-
valg i Parlamentet. Ét udvalg har ansvaret 
for at vedtage et forslag til Parlamentets 
holdning.

EUROPAUDVALGET
Forslaget behandles af embedsværket 
fra alle medlemsstater. Folketingets 
Europaudvalg behandler forslaget 
og giver den danske minister sit 
forhandlingsmandat til Rådsmødet.
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RÅDSMØDE
Ministre fra alle medlemslande mødes. 
Kommissionen er også repræsenteret. 
Rådet træffer beslutning på  baggrund 
af forhandlinger blandt deres faste EU-
repræsentationer i Bruxelles.

TRILOGFORHANDLING
Rådet og Parlamentet skal blive enige om en 
fælles holdning til Kommissionens forslag. 
Hvis der er uenighed, mødes forhandlere 
fra Rådet, Parlamentet og Kommissionen og 
forsøger at nå frem til et kompromis.

PLENARMØDE
Parlamentet mødes til plenar-samlinger 
12 gange årligt, og stemmer om forslag 
til love og holdninger.
Hvis Parlamentet ikke er tilfreds med 
Kommissionens forslag, vedtager det 
ændringsforslag.

Hvis Rådet og Parlamentet er 
enige om de ændringer, de 
vil have ind i Kommissionens 
forslag, eller de er  enige om 
ikke at ændre det, er forslaget 
vedtaget.
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Trilog er et ord der stammer 
fra græsk, og betyder ”samtale 
mellem tre parter”

Frit efter Andreas Marckmann Andreasen, Håndbog 
i EU for journalister. Dansk Journalistforbund og 
Europa-Kommissionen, 2021



EUROPA-
PARLAMENTET

Parlamentet er sammen med Rådet EU’s lovgivende 
organ, og er direkte repræsentant for EU’s befolkning.

Langt de fleste EU-love skal godkendes af Parlamentet, 
før de kan vedtages. Derudover kan medlemmerne af 
Parlamentet foreslå ændringer til lovforslag. 

Parlamentet godkender EU’s budget, og kontrollerer 
efterfølgende at budgettet overholdes.
 
Sidst, men ikke mindst spiller Parlamentet en afgørende 
rolle i at udnævne Kommissionen og fungere som en 
demokratisk kontrol af EU’s øvrige institutioner.  

HVAD

Parlamentet består af 705 medlemmer, MEP’er, der 
vælges direkte af EU’s borgere hvert 5. år. 

HVEM
Italienske David Sassoli 
har været formand for 
Parlamentet siden maj 
2019.

De folkevalgte MEP’er sidder i grupper, der rækker ud over landegrænser. De danske 
MEP’er sidder ikke sammen i Parlamentet men sammen med deres europæiske 
politiske familie. De danske konservative sidder f.eks. i EPP, samme gruppe som 
Moderaterna fra Sverige og konservative partier fra alle medlemslandene. 

Temaer, der særligt berører danskerne, afspejles i det høje antal af danske MEP’er, der 
sidder i visse udvalg, som f.eks. beskæftigelsesudvalget. Du kan se en oversigt over 
de danske MEP’er og de udvalg, de sidder i, på de næste sider.
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En faldende stemmeprocent har været et problem for EU-valget i nyere tid. Det 
skyldtes f.eks. udvidelser af EU til yngre demokratier, hvis borgere typisk stemmer 
mindre. Ved det seneste Europa-Parlamentsvalg i 2019 blev den negative trend dog 
brudt: 50,6% af europæerne valgte at tage turen til stemmeurnerne, mens rekordhøje 
66,1% af danskerne fik stemt.



MEDLEMMER AF PARLAMENTET

Europa-Parlamentet er en Europa-Parlamentet er en politisk kamppladspolitisk kampplads, ligesom vi , ligesom vi 
kender det fra de nationale parlamenter, som f.eks. vores eget kender det fra de nationale parlamenter, som f.eks. vores eget 
Folketing.Folketing.

På denne kampplads diskuterer og forhandler de folkevalgte På denne kampplads diskuterer og forhandler de folkevalgte 
mulige løsninger på grænseoverskridende problemer - og de mulige løsninger på grænseoverskridende problemer - og de 
har vidt forskellige holdninger til, hvor Europa skal bevæge har vidt forskellige holdninger til, hvor Europa skal bevæge 
sig hen.sig hen.

GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

S&D Det Progressive Forbund af Socialdemokrater

Grønne De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

RE Renew Europe

EPP Det Europæiske Folkeparti

ECR

ID

NI

De Europæiske Konservative og Reformister 

Identitet og Demokrati

Løsgængere

!

EPP

S&D

ID

RE

Grønne

ECR

NI
GUE/NGL

187
98

67

147

39

61

76

30705
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DE DANSKE MEP’ER
HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER DE 14 DANSKE MEDLEMMER AF 
EUROPA-PARLAMENTET FRA 2019-2024 OG DE UDVALG, DE SIDDER I

ITRE Industri, forskning og energi
ECON Økonomi (stedfortræder)
ANIT Dyretransport (stedfortræder)
FISC Skatteundragelse (stedfortræder)

NIELS FUGLSANG (A)

ASGER CHRISTENSEN (V)

AGRI Landbrug
ANIT Dyretransport
ENVI Miljø (stedfortræder)

MARGRETE AUKEN (F)

ENVI Miljø
PETI Andragender
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Stemmer
199.522

Stemmer
31.347

Stemmer
29.444



SØREN GADE (V)

PECH Fiskeri (næstformand)
TRAN Transport- og turisme
BECA Kræftbekæmpelse
LIBE Borgerrettigheder (stedfortræder)

PETER KOFOD (O)

MORTEN LØKKEGAARD (V)

KAREN MELCHIOR (B)

LIBE Borgerrettigheder
INTA International handel (stedfortræder)
EMPL Beskæftigelse (stedfortræder)

INGE Desinformation (næstformand)
IMCO Indre marked
INTA International handel (stedfortræder)
CULT Kultur og Uddannelse (stedfortræder)

JURI Ret
FEMM Kvinders rettigheder
IMCO Indre marked (stedfortræder)
AIDA Kunstig Intelligens (stedfortræder)
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Stemmer
201.696

Stemmer
119.408

Stemmer
207.558

Stemmer
17.292



KIRA PETER-HANSEN (F)

FISC Skatteundragelse (næstformand)
ECON Økonomi
EMPL Beskæftigelse
FEMM Kvinders rettigheder (stedfortræder)

MORTEN HELVEG PETERSEN (B)

CHRISTEL SCHALDEMOSE (A)

LINEA SØGAARD-LIDELL (V)

ITRE Industri, forskning og energi (næstformand)
LIBE Borgerrettigheder (stedfortræder)

IMCO Indre marked
AIDA Kunstig Intelligens
ENVI Miljø (stedfortræder)

ENVI Miljø
ECON Økonomi (stedfortræder)
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Stemmer
15.765

Stemmer
97.667

Stemmer
65.179

Stemmer
24.153



EMPL Beskæftigelse
ENVI Miljø (stedfortræder)
AFCO Forfatning (stedfortræder)

NIKOLAJ VILLUMSEN (Ø)

MARIANNE VIND (A)

PERNILLE WEISS (C)

EMPL Beskæftigelse
TRAN Transport- og turisme (stedfortræder)
BECA Kræftbekæmpelse (stedfortræder)

ITRE Industri, Forskning og Energi
ENVI Miljø
FEMM Kvinders rettigheder (stedfortræder)
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Stemmer
50.567

Stemmer
27.396

Stemmer
80.140



DET EUROPÆISKE RÅD

Belgiske Charles Michel 
har været formand for 
Det Europæiske Råd siden 
november 2019.

Det Europæiske Råd er ansvarlig for at sætte EU’s 
overordnede politiske retning og prioriteter, men  
kan ikke vedtage lovgivning.

HVAD

HVEM
Det Europæiske Råd består af den faste formand, samt 
stats- og regeringscheferne fra medlemsstaterne, EU’s 
udenrigsrepræsentant og Europa-Kommissionens 
formand. Det mødes mindst to gange pr. halvår til 
EU-topmøder. 

Det Europæiske Råd og Rådet for 
den Europæiske Union (eller Rådet), 
forveksles ofte. De har ganske forskellige 
ansvarsområder.

!

Det Europæiske Råd indstiller kandidater til topposterne i EU; herunder formanden 
for Kommissionen, EU’s udenrigsrepræsentant og formanden for den Europæiske 
Centralbank. Rammerne for EU’s langsigtede budget forhandles desuden i Det 
Europæiske Råd.
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RÅDET FOR DEN 
EUROPÆISKE UNION

I første halvdel af 2021 har 
Portugal formandskabet for 
Rådet. Slovenien overtager i 
anden halvdel af året. Hvert 
halve år får Rådet et nyt land 
i spidsen.

Lige nu er det fastlagt til og 
med 2030, hvem der
skal sidde i formandsstolen 
hvornår.

Danmark havde senest 
formandskabet i første 
halvdel af 2012, og kommer 
til at overtage posten igen i 
anden halvdel af 2025.

Rådet for Den Europæiske Union (som ofte kaldes 
Ministerrådet eller bare Rådet) er sammen med 
Europa-Parlamentet EU’s lovgivende organ. 

HVAD

HVEM
Rådet for Den Europæiske Union består af medlems-
staternes ministre på det område, der forhandles 
om.

Landene sender ministre til at forhandle i Rådet. De 
danske ministre får deres forhandlingsmandat fra 
Folketingets Europa-udvalg.

Formandskabet for Rådet, som roterer på halvårlig 
basis mellem medlemsstaterne, leder møderne og 
beslutter dagsordenen.

Der er faktisk ikke kun ét Råd, men 10 faste:
• Almindelige anliggender
• Udenrigsanliggender
• Økonomi og finans
• Retlige og indre anliggender
• Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik
• Konkurrenceevne
• Transport, telekommunikation og energi
• Landbrug og fiskeri
• Miljø
• Uddannelse, ungdom, kultur og sport

!

De fleste beslutninger i Rådet træffes med såkaldt kvalificeret flertal. På en række 
områder skal Rådet dog opnå enstemmighed, før det kan vedtage en beslutning. Det 
gælder f.eks. på indirekte skatter og afgifter, udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
visse sociale spørgsmål, optagelse af nye medlemmer og traktatændringer.
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EUROPA-
KOMMISSIONEN

Den danske kommissær er Margrethe Vestager.

Hun er desuden en af Kommissionens tre ledende 
næstformænd.

Margrethe Vestagers ansvarsområde hedder ’Et Europa, der 
er klar til den digitale tidsalder’.

Tyske Ursula von der 
Leyen har været formand 
for Kommissionen siden 
december 2019.

Europa-Kommissionen er EU’s udøvende organ. Den 
er ansvarlig for at foreslå EU’s lovgivning, samt 
implementere den lovgivning, der vedtages af Rådet 
og Parlamentet. 

Derudover er det Kommissionens opgave at sikre, at 
medlemsstaterne overholder traktaterne.

Udover formanden består Kommissionen af én kommissær per medlemsstat. De 
nomineres af deres landes regeringer, men er uafhængige af deres hjemlande, og er 
ansvarlige for hver deres politiske område.

Kommissionen ledes af formanden, som foreslås af 
Det Europæiske Råd, og som derefter skal vælges 
af Europa-Parlamentet. Derefter er det formandens 
opgave at sammensætte sit hold af kommissærer, 
som ligeledes skal godkendes af Parlamentet, efter 
de har været til individuelle høringer.

HVAD

HVEM

Det er kun Kommissionen, der kan foreslå nye 
love. Parlamentet, Rådet og borgerinitiativet 
kan dog opfordre til, at Kommissionen foreslår 
ny lovgivning.

!
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OG NOGLE AF DE ANDRE...

Domstolen sikrer en ensartet fortolkning 
og anvendelse af traktaterne.

Domstolen består af 27 dommere og 
11 generaladvokater, som vælges af 
de nationale regeringer for en seksårig 
periode.

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
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ECB er bank for de 19 lande, der 
indgår i euroområdet, hvor man har 
fællesvalutaen euroen. Den har ansvar 
for fælles pengepolitik og prisstabilitet.

Franske Christine Lagarde har været 
ECB’s formand siden december 2019.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Ombudsmanden er en uafhængig 
instans, der holder øje med EU’s 
institutioner og organer. Den undersøger 
klager over dårlig forvaltning i EU.

Irske Emily O’Reilly har været ombuds-
mand siden 2013.

OMBUDSMANDEN

Revisionsretten overvåger EU’s 
finanser med det formål at forbedre   
forvaltningen. Den reviderer både 
indtægterne og udgifterne på budgettet. 
Den skal øge EU’s ansvarlighed over 
for borgerne hvad angår brugen af 
offentlige midler.

REVISIONSRETTEN



EU’S GRUNDSTEN
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HVAD

En traktat er en bindende aftale 
mellem to eller flere lande. 

!

EU-samarbejdet er bygget op på en række traktater. De beskriver EU’s grundlæggende 
principper, der ligger til grund for samarbejdet, og alle andre regler og love, der 
indføres, skal leve op til dem. Man kan sammenligne traktaterne med en grundlov 
for EU.

EU’s institutioner og deres ansvars-
områder fastlægges i traktaterne. Det er 
f.eks. i traktaterne, at Parlamentets rolle 
er blevet udvidet med tiden.

Ændringer i traktaterne og udvidelse 
af EU-samarbejdet skal vedtages 
enstemmigt og godkendes i samtlige 
medlemslande.

Lissabontraktaten fra 2009 er den 
seneste revidering af de grundlæggende 
traktater.

Første gang det europæiske samarbejde 
blev udvidet var i 1973, da Danmark, 
Storbritannien og Irland tiltrådte.
 Traktaterne skulle ændres og underskrives 
af alle medlemmer for at inkludere de nye 
medlemsstater.

”Unionen bygger på værdierne 
for respekt for den menneskelige 
værdighed, frihed, demokrati, 
ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal.”

Lissabontraktaten, Traktat om den 
Europæiske Union, Afsnit 1, Artikel 2
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HVORNÅR HANDLER EU?
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EU’s ”kompetencer” er et udtryk for de beføjelser, EU har til 
at lovgive på visse områder. EU-samarbejdet er bygget på en 
fordeling af kompetencer, sådan at EU kan handle der, hvor 
det giver mening.

ENEKOMPETENCE

EU lovgiver alene, og medlemslandene sætter lovene 
i kraft, medmindre landene får myndighed til, selv at 
fastlægge love på områderne. Det drejer sig om:

Toldunionen
Konkurrenceregler for det indre marked
Pengepolitik for euroområdet
Handel og internationale aftaler
Havplanter og havdyr

DELT KOMPETENCE

Både EU og medlemslandene kan lovgive. Medlemslandene 
kan dog kun lovgive, hvis EU ikke allerede har foreslået 
lovgivning på det område. Det drejer sig om:

UNDERSTØTTENDE KOMPETENCE

EU kan kun støtte op om medlemslandenes egne tiltag. EU 
må ikke foreslå lovgivning eller blande sig i medlemmernes 
ret til at lovgive. Det drejer sig om:

Det indre marked
Beskæftigelse og sociale anliggender
Samhørighed
Landbrug
Fiskeri
Miljø
Forbrugerbeskyttelse

Transportsektoren
Transeuropæiske net
Energi
Sikkerhed og retsvæsen
Folkesundhed
Forskning og rummet
Udviklingssamarbejde

Folkesundhed
Industri
Kultur
Turisme

Uddannelse, ungdom og sport
Civilbeskyttelse
Administrativt samarbejde



DEMOKRATIET UNDER KRISEN
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HVAD
Selvom MEP’er, Kommissærer, statsledere og embedsværket befinder sig under 
forskellige niveauer af lockdown i medlemsstaterne, fortsætter det demokratiske 
arbejde stadigvæk. Europa-Parlamentet har fortsat sin rolle som lovgivende 
forsamling og skal stemme tiltag igennem, der kan afhjælpe krisen.

Siden oktober 2020 har MEP’erne kunnet 
tage ordet fra Parlamentets kontorer i de 
europæiske hovedstæder.

”Til at redde vores lande, må vi handle ”Til at redde vores lande, må vi handle 
sammen i Europa. Vi bør gøre mere. sammen i Europa. Vi bør gøre mere. 
I dag er solidaritet nøgleordet for I dag er solidaritet nøgleordet for 
Europa. Ingen vil blive efterladt, og Europa. Ingen vil blive efterladt, og 
ingen vil handle alene.”ingen vil handle alene.”

David Sassoli, David Sassoli, 
Parlamentets formandParlamentets formand

Medlemsstaterne er i frontlinjen når 
det kommer til sundhed, men EU 
spiller en nøglerolle når det kommer 
til koordinering og kanalisering af 
EU-midler til økonomisk nødhjælp.

Kombineret med EU’s langsigtede 
budget for 2021-2027 skal pakken være 
med til at genopbygge vore samfund 
efter coronakrisen. 50% af midlerne i 
genopretningsplanen er øremærket 
moderniseringstiltag, som f.eks. grøn og 
digital opstilling.

MEP’erne har på rekordtid bl.a.  været 
med til at sørge for, at EU’s medlems-
lande kan købe medicinsk udstyr 
sammen og danne et fælleslager, og 
har stemt for at ændre reglerne for 
strukturfondene, som har frigivet 
milliarder af euro til bekæmpelsen 
af covid-19 og støtte til ansatte og 
forskellige industrisektorer.

Coronakrisen kommer til at påvirke 
Europa og resten af verden voldsomt. 
Det forsøger EU at afbøde med bl.a. 
en økonomisk pakke på svimlende 
5.600.000.000.000 kr.
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FAKE NEWS
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Fake news, eller disinformation, er den 
bevidste udbredelse af falske historier, 
som er lavet til at så splid og konflikt, 
og for at skabe tvivl om traditionelle 
nyhedskilders sandhedsværdi. Det er 
altså sat i verden for at få dig til at tvivle 
om, hvad der er rigtigt og forkert i alt det, 
du læser.

HVAD

1. Tjek indholdet
Er fakta og tal korrekte? Er artiklen objektiv, eller blander den informationer og 
meninger sammen?

Der er ikke noget nyt i politisk misinformation og smædekampagner, men internettet 
har gjort det let at sprede falske historier meget hurtigt. Under covid-19 krisen har 
der f.eks. floreret mange falske historier om både ophav, årsager og remedier imod 
coronavirussen, og det kan have alvorlige konsekvenser.

Sådan beskytter du dig selv og andre mod fake news:

2. Tjek mediet
Kender du det? Tjek, hvad andre troværdige kilder siger om det.

3. Tjek forfatteren
Hvis navnet er opdigtet eller mangler helt, er resten måske også fup

4. Tjek kilderne
Er de troværdige? Er der brugt anerkendte medier eller eksperter?

5. Tjek billederne
En omvendt billedsøgning kan vise, om billeder er blevet brugt før i en anden 
kontekst.

6. Tænk før du deler
Er overskriften designet til at udløse stærke følelser? Tjek, om historien er dækket af 

troværdige medier

7. Tænk over dine egne fordomme
Mærk efter: Hvorfor gør nogle nyheder dig vred eller bange? Holdt hovedet koldt

8. Hjælp med at punktere myterne
Hold dig opdateret om falske nyheder – følg eksperterne. Informér dine venner.

Fake news spredes, når der blindt deles historier på internettet. 
Vær med til at bryde misinformationskæderne.
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Tip en 13’er
1. Hvilken dansk MEP fik flest stemmer i 2019?

b. Margrete Auken

a. Morten Løkkegaard

c. Søren Gade

2. Hvornår blev EU grundlagt?
a. 1939

b. 1957

c. 1993

3. Hvem kan foreslå nye love i EU?
a. Det Europæiske Råd

b. Europa-Kommissionen

c. EU-Domstolen

4. Hvad hedder Europa-Parlamentets formand?
a. Martin Schulz

b. Antoni Tajani

c. David Sassoli

5. Hvad hedder Europa-Husets nye besøgscenter?
a. Oplev Europa

b. Hvor er Europa

c. Se, det er Europa

6. Hvad har den danske kommissær Margrethe Vestager ansvaret for?

c. Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder

b. Et Europa, der er klar til at give den max gas

a. Et Europa, der er klar til at fiske i brexitfarvande
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7. Hvor kommer Charles Michel, formanden for det Europæiske Råd, fra?
a. Frankrig

b. Belgien

c. Italien

8. Hvad har Europa-Parlamentet ikke et udvalg for?
a. Industri, forskning og energi 

b. Fest og farver

c. Transport og turisme

9. Hvad er en MEP?
a. Medlem af Europa-Parlamentet

b. Meget Elegant Person

c. Medlem af det Energiske Parti

10. Hvor mange MEP’er er der i alt?
a. 27

b. 354

c. 705

11. Hvem er EU’s lovgivende magt? (To krydser)
a. Rådet for den Europæiske Union

b. Europa-Kommissionen

c. Europa-Parlamentet

12. Hvor mange medlemsstater har EU?
a. 9

b. 15

c. 27

13. Hvilket land forlod EU i januar 2020?
a. Norge

b. Grønland

c. Storbritannien

1: a | 2: b | 3: b | 4: c | 5: a | 6: c |7: b
 8: b | 9: a | 10: c | 11: a + c | 12: c | 13: c 

SVAR:



- i hjertet af København

BESTIL ET BESØG:
www.oplev-europa.eu

E-mail: info@europa-huset.dk
Tlf.: 33 17 05 52

I Oplev Europa kan du komme helt tæt på EU og udforske EU’s betydning for 
din hverdag. Du kan prøve kræfter med aktuelle dagsordener og vælge, hvilke 
hjørner af europæisk politik, du vil undersøge. Her kan du også teste din viden 
i quizzer, prøve vores 3D-briller og tage en selfie i vores selfie booth, hvor du 
med få klik kan dele billedet med familie og venner i hele Europa.

“Min klasse (og jeg) har nu en 
laaangt bedre forståelse, og vi fik et 
supergodt indblik i, hvad pokker der 
foregår i EU! Tusind tak for det!”

Er I en større gruppe eller skoleklasse, kan I kombinere et besøg i Oplev Europa 
med et skræddersyet oplæg om et aktuelt EU-tema. I 2019 havde vi besøg af 
hele 6000 elever. Vi tilbyder også interaktive præsentationer online.

“Alle elever var meget tilfredse og 
sagde, at det var det bedste af alt, 
som vi har hørt på vores ekskursioner 
til København.”

FIND OS PÅ:
Gothersgade 115, 1123 København K

Åbent alle hverdage fra kl. 11-17



HOLD DIG OPDATERET

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

/epidanmark
/euidanmark

TAL MED OM EU

#eudk

europarl.dk

consilium.eu

Det Europæiske Råd/Rådet for den Europæiske Union

Europa-Parlamentet i Danmark

Nysgerrig på, hvad EU gør for dig?
what-europe-does-for-me.eu/da

sammen-om.eu

Vil du være med i et fælleseuropæisk fællesskab?

Europa-Kommissionen i Danmark

ec.europa.eu/danmark

Andre onlinetjenester:
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Folketingets EU-oplysning

eu.dk



HVEM ER HVEM?


