
Diskussionsfråga

Vad vet du om EU?
Vilken bild får du upp när du hör ordet 
EU?

Är det viktigt att lära sig om EU?



Diskussionsfråga

Varför samarbeta?
Varför tror du att EU-länderna har 
bestämt att göra de här satsningarna 
tillsammans istället för var för sig? 

Vilka slags frågor är omöjliga för 
Sverige att lösa på egen hand utan EU-
samarbetet?
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Europaparlamentsvalet
EU har en stor påverkan på politiken i Sverige. I kommuner berörs 
nästan hälften av frågorna av EU. 

Samtidigt är det fortfarande väldigt få som röster i EU-valet. I 
riksdagsvalet 2018 deltog 87% av svenskarna medan i EU-valet året 
efter röstade bara 55%.  

Varför tror du att så många färre röstar i Europaparlamentsvalet? 
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Sverige och EU
Ungefär hälften av alla frågor som kommunen hanterar har på ett 
eller annat sätt med EU att göra. Det handlar inte bara om lagar 
och regler som EU har beslutat om och som Sverige måste följa. 
Det kan också handla om pengar och stöd som EU ger till 
kommuner i Sverige för att driva olika projekt, till exempel 
ungdomsutbyten inom Erasmus+.

Känner människor till vad och hur EU påverkar Sverige och 
människors liv? 

Tycker du att det är viktigt att de som bor i Sverige känner 
till hur EU påverkar, eller spelar det ingen roll?



Diskussionsfråga

Europeisk demokrati
Du kan rösta i fyra val för att 
påverka politiken i Europa.

– men kan vi säga att 
EU är demokratiskt?
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EU kostar – är det värt pengarna?
90 procent av EU:s budget betalas tillbaka till EU:s medlemsländer 
genom EU-stöd och gemensamma satsningar. Vissa länder får mer 
och andra får mindre. Sverige är ett av de länder som betalar in mer 
i EU:s kassa än vad vi får ut. De senaste fem åren har Sverige 
betalat 24- 44 miljarder kronor om året till EU och fått tillbaka 10-
13 miljarder kronor. 

Vad tycker du? – är det värt pengarna för Sverige att 
vara medlem i EU? Varför/varför inte? Hur påverkar Brexit
Sveriges medlemsavgift?



Hur kan du påverka EU-politiken?

Din rösträtt Starta eller skriv på 
ett medborgarinitiativ

Konsultationer Kontakta politiker
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Vad innebär det att vara
europeisk medborgare?
83 procent av svenskarna känner sig 
som europeiska medborgare enligt 
Eurobarometern. I hela EU är siffran 
73 procent. 

Vad betyder det att känna sig som en 
europeisk medborgare? 
Känner du dig som en europeisk 
medborgare?
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Vilka frågor tycker du att EU borde 
prioritera de kommande åren?
Enligt Eurobarometern  från 2019 tycker 
unga i EU att EU:s viktigaste fråga är att 
skydda miljön och bekämpa 
klimatförändringar.

Men vad tycker du?
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Behövs ett europeiskt 
konsumentskydd?
Vilken eller vilka av dina 
rättigheter i EU tycker du
är viktigast och varför?



Så vad är alltså mitt europeiska 
medborgarskap?
• Rätt att påverka Europapolitiken i val på olika nivåer
• Rätt att göra din röst hörd genom konsultationer och i kontakt med politiker och 

institutioner
• Möjlighet att engagera dig tillsammans med andra som har samma intresse över 

Europas gränser, till exempel i föreningar 
• Möjlighet att vara med i medborgarprojekt, initiativ, utbyten och volontärtjänst 

finansierade av EU
• Rätten att utnyttja mina rättigheter som europeisk medborgare

Utnyttjar du ditt europeiska medborgarskap?


