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INLEDNING
Vad roligt att just du vill
vara med och folkbilda om EU!
Europeiska unionen (EU) är ett samarbete mellan 28 europeiska länder
som påverkar både dig och mig i vår vardag. Den 26 maj ska vi och närmare 500 miljoner andra EU-medborgare välja vilka ledamöter som ska
representera oss i Europaparlamentet under de kommande fem åren.
Valet till Europaparlamentet är särskilt viktigt eftersom det är ett val till
EU:s enda folkvalda institution! Det är här vi har ett tillfälle att påverka
det som påverkar oss.
Vi tycker att det är viktigt att öka deltagandet i EU-valet och är glada
över att vi kan göra det tillsammans med dig.
Vi som står bakom detta material är Myndigheten för stöd till trossamfund samt tre studieförbund – Ibn Rushd, Sensus och Bilda. Jag tror på
min röst är en handledning till dig som kommer att hålla en workshop
inför EU-valet. Denna handledning följer den PowerPoint-presentation
som du också ska ha fått.

Lycka till i ditt spännande och viktiga uppdrag!

Redaktör: Jana Jakob
Text: Mona Nechma
Illustration & grafisk design: Madelen Lindgren, MADEbyLEN
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TIPS TILL DIG SOM
Ställ frågor och
interagera med deltagarna

För att engagera deltagarna i din
workshop är det viktigt att få dem att
känna sig sedda och lyssnade på. Du
kan till exempel ställa frågor till deltagarna, be dem ge exempel på saker
som ligger nära deras vardag i relation
till EU-valet och låta dem bli aktiva
deltagare snarare än passiva lyssnare.
Exempel på frågor:
• Berätta om din första erfarenhet
av EU!
• Röstade du i förra EU-valet?
Varför/varför inte?
• Vilka frågor tycker du är viktigast
i EU-valet?
• På vilket sätt pratar människor
i din närhet om EU-valet?
Möt deltagarna där de är

Beroende på vilken grupp det är
du möter kan förkunskaperna och
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engagemanget för EU-valet variera.
Möt därför deltagarna där de är. Svara
på deras frågor och lyssna in vad som
engagerar dem!
En bra fråga att ställa till deltagarna
i början av en föreläsning eller
workshop är: ”Vad har du för förväntningar på denna föreläsning/
workshop?” . Då kan du bilda dig en uppfattning om vad de är intresserade av.

WORKSHOPLEDARE
Kunskap är mer än fakta

Många gånger förväxlar vi en persons
kunskap och intelligens med förmågan
att redogöra för fakta. Faktakunskap
är bara en av flera nödvändiga ingredienser. Fakta behöver stöd från den
egna erfarenheten och intresset för
ämnet.

Kunskap kan liknas vid en triangel
med tre ben, som alla är lika viktiga:
erfarenhet, intresse och fakta. Tar man
bort ett ben tappar triangeln balansen.

ERFARENHET

Alla lär sig på olika sätt

Alla människor lär sig på olika sätt,
därför är det viktigt att använda olika
metoder. Vissa lär sig bäst genom att
lyssna, andra genom att arbeta med
bilder, ytterligare någon genom att
själv läsa eller genom att vara aktivt
deltagande och röra på sig.
Variera därför gärna med olika
metoder, till exempel kan du visa
en film, låta deltagarna reflektera
i grupper eller läsa ett avsnitt ur
en text.

KUNSKAP
INTRESSE

Intresse handlar om att vi måste vara
motiverade för att lära oss. Detta kan
vara inifrånstyrt, man är helt enkelt
intresserad av ett ämne och vill lära
sig mer. Men intresset kan också vara
utifrånstyrt, man hamnar i en situation där man måste hitta en lösning.
Erfarenhet handlar om att koppla det
man lär sig till sina egna erfarenheter.
Det gör det lättare att sätta de nya

FAKTA

kunskaperna i ett sammanhang som
man själv förstår.
Fakta är den kunskap som andra är
bärare av och som kan förmedlas på
olika sätt, exempelvis genom böcker,
föredrag, filmer eller musik. Fakta är
en central del för en persons kunskap,
men utan de andra benen i triangeln
blir fakta inte meningsfullt.
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Kunskap i syfte till handling

Vi studieförbund folkbildar inom
många olika ämnen tillsammans
med en mängd olika målgrupper.
Folkbildningen syftar till att stärka
demokratin och förändra orättvisor
och ojämlikheten i samhället.
Vi vill ofta att den kunskap man får i
en studiecirkel eller vid en föreläsning
används och leder till någon form
av handling och i förlängningen till
förändring. Exempelvis kan du ha
kunskap om de politiska partierna i
Sverige, om hur valsystemet fungerar
och vad du själv tycker i olika frågor.
Men om du inte använder denna kunskap till att rösta eller vara en aktiv
demokratisk medborgare, så blir den
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meningslös. Folkbildning om EU-valet
har som syfte att öka valdeltagandet
genom att sprida information.

Nu kan du sätta igång med din
workshop. Börja med en värderingsövning för att få igång energin i
rummet! Här är förslag på två linjeövningar du kan börja med.

Kunskap genom möten och dialog

Kunskap uppstår i mötet mellan
människor. Vi bär alla med oss kunskaper
och när vi får dela dessa med andra kan
vår kunskap växa.
Genom dialogen, mötet och reflektionen
har vi möjlighet att göra teoretisk
kunskap till praktiskt användbar kunskap. Lämna därför alltid tid för reflektion, funderingar och frågor. Ta saker i
en takt som passar alla deltagare!

Linjeövning

Vid en linjeövning finns det en tänkt
linje i rummet, med två ytterligheter
i respektive ända. Det kan vara från
0 procent till 100 procent eller från
”håller med helt och hållet” till ”håller
inte med alls”. Du som ledare ställer
en fråga och deltagarna ställer sig på
den punkt på linjen som motsvarar
deras uppfattning.
FRÅGA 1: Hur mycket vet du om EU?
Mycket			Lite
FRÅGA 2: Hur mycket känner du att EU
påverkar dig?
Mycket			Lite
Låt deltagarna diskutera och berätta
i helgrupp varför de valt den plats i
linjen som de valt.

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem
-i-eu/eus-historia/#EU-i-backspegeln

EU – ETT HISTORISKT
SAMARBETE FÖR FRED
Efter andra världskriget startades EU
som ett samarbete mellan sex länder
för att säkra och bevara fred i Europa.
Samarbetet handlade om produktionen av kol och stål.

”

1952 läggs den första
byggstenen till dagens EU.
Belgien, Frankrike, Italien,
Luxemburg, Nederländerna
och Västtyskland skapar en
gemensam marknad för kol
och stål: Europeiska kol- och
stålunionen. Produktionen
kontrolleras av en överstatlig myndighet och ett
av syftena är att förhindra
kapprustning mellan länderna som nyligen varit med
om andra världskriget 1

”

Den överstatliga myndigheten som
nämns i citatet ovan var början till det
som vi idag känner till som Europeiska
Unionen, EU.

1
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Några år senare påbörjades samarbeten kring flera andra områden,
som till exempel jordbruk och handel.
1993 skapades en inre marknad för
samarbetsländerna där det blev fri
rörlighet för varor, kapital, tjänster och
personer.

Det är länderna som tillsammans
beslutar om vilka lagar som gäller i
EU. Det gör medlemsländerna genom
att rösta i Europaparlamentet eller
EU-parlamentet som det också kallas.
De som sitter i EU-parlamentet är
ledamöter som länderna röstat fram i
sina egna länder.

VILKA LÄNDER ÄR
MEDLEMMAR I EU?
Idag är 28 länder – eller 27 om vi räknar
bort Storbritannien som ju röstat för
ett utträde i och med Brexit – medlemmar i Europeiska Unionen och man kan
säga att det är de som utgör EU.

Sverige blev medlem i EU 1995 efter
en folkomröstning.

På bilden till vänster2 ser du vilka
länder som ingår i EU.

SVENSKA MEDBORGARE
ÄR EU-MEDBORGARE

MEDLEMSLÄNDER

Att vara medborgare i Sverige innebär
automatiskt att du är EU-medborgare.
Som EU-medborgare har du flera
rättigheter.

FINLAND

SVERIGE

Du kan:

ESTLAND

• rösta i val till EU-parlamentet

LETTLAND

IRLAND

STORBRITANNIEN*

NEDERLÄNDERNA
BELGIEN

• skriva till EU och få svar på ditt
eget språk

POLEN

TYSKLAND

LUXEMBURG

FRANKRIKE

• resa, arbeta och studera i alla
EU-länder

LITAUEN

DANMARK

• ta del av dokument från ministerrådet, EU-parlamentet och
EU-kommissionen

TJECKIEN
SLOVAKIEN
ÖSTERRIKE

UNGERN

SLOVENIEN

EUROPEISKA UNIONENS
STADGA OM DE
GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETERNA
EU har bestämmelser om mänskliga
rättigheter som är juridiskt bindande
för medlemsländerna. Bestämmelserna är kända som Rättighetsstadgan. Stadgan bygger på människans
värdighet, frihet, jämlikhet och
solidaritet.
EU ska sätta människan i centrum i all
sin verksamhet. Det finns 54 artiklar
i Rättighetsstadgan som berör olika
former av rättigheter 3.
Större delen av alla EU-medborgare
uppger att de tillhör någon religion
och många är medlemmar i olika
religiösa samfund. Artikel 10 i Rättighetsstadgan försvarar allas rätt till de
grundläggande rättigheterna: tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Artikeln försvarar också rätten att
leva i enlighet med sin religion både
enskilt och offentligt samt rätten att
byta religion eller övertygelse.

• klaga hos EU:s ombudsman om
du blivit felbehandlad av en
EU-institution

RUMÄNIEN

KROATIEN
BULGARIEN
PORTUGAL

ITALIEN
SPANIEN

2
3

GREKLAND
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MALTA

”EU på 10 minuter”, eu.riksdagen.se
https://fra.europa.eu/sv/charterpedia/
article/0-ingress
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Inom EU förs det samtal med de
många religiösa organisationerna
inom flera olika områden. Det sker
till exempel med företrädare för olika
religioner.
Religiösa minoriteter skyddas också
genom förbudet mot diskriminering
och trakasserier på grund av religion

eller övertygelse. De religiösa minoriteterna skyddas från att bli behandlade
orättvist i till exempel arbetslivet eller
i sin utbildning. Exempelvis är hatpropaganda mot minoriteter på nätet
förbjudet enligt EU-rätten och all
form av brott mot personer på
religiösa grunder är straffbart.

Diskutera i mindre grupper!
EU:s rättighetsstadga omfattar och skyddar alla människor. Hur märker du av det
i din vardag?

VAD GÖR EU?
Inom EU samarbetar 28 europeiska
länder kring olika frågor. Till exempel
kan det handla om hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt eller arbete.
Det kan också handla om främjande
arbete för fred, antidiskriminering,
demokratisk utveckling, forskning,
flyktingpolitik eller jordbruk.
Arbetet i EU är uppdelat i sju institutioner eller organ som jobbar med
olika frågor och ansvarsområden:

• EU-kommissionen
• Ministerrådet
• EU-parlamentet
• Europeiska rådet
• EU-domstolen
• Europeiska revisionsrätten
• Europeiska centralbanken
På nästa sida kan du läsa om vad de
olika institutionerna gör.

Dela upp deltagarna i mindre grupper där de får ungefär 10 minuter att diskutera
frågan. Avsluta med en reflektion i helgrupp.

ARTIKEL 10
- TANKEFRIHET, SAMVETSFRIHET OCH RELIGIONSFRIHET
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller övertygelse
och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt
eller enskilt, utöva sin religion eller övertygelse genom
gudstjänst, undervisning, sedvänjor
och ritualer.
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Europaparlamentet i Strasbourg

VAD GÖR
DE OLIKA
INSTITUTIONERNA
4

EU-KOMMISSIONEN
... föreslår nya EU-lagar och kontrollerar
att medlemsländerna inför lagarna.
EU-kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland.
EU-kommissionen företräder hela EU.

EU-PARLAMENTET
... beslutar om nya EU-lagar, vanligen
tillsammans med ministerrådet.
Vart femte år utses EU-parlamentets
ledamöter av medborgarna i alla
EU-länder i direkta val.

MINISTERRÅDET
... beslutar om nya EU-lagar, vanligen
tillsammans med EU-parlamentet.
Den svenska regeringen och alla andra
regeringar i EU-länderna deltar med
en minister var i EU:s ministerråd.

HUR TAS BESLUT OM LAGAR I EU?
EU:s process för att ta fram en ny lag kan delas upp i fyra delar: 1. förslag om ny
lag, 2. medlemsländerna tar ställning, 3. beslut, 4. instifta lagen.

1. FÖRSLAG OM
NY LAG

EUROPEISKA RÅDET

Det är EU-kommissionen
som föreslår nya lagar utifrån olika utredningar och
diskussioner.

... slår fast riktlinjer för EU-samarbetet på längre sikt. I Europeiska
rådet möts EU-ländernas stats- eller
regeringschefer. Från Sverige deltar
statsministern.

EUROPEISKA
REVISIONSRÄTTEN
... kontrollerar att EU:s pengar
används och redovisas på rätt sätt.

EU-DOMSTOLEN

EUROPEISKA
CENTRALBANKEN

... dömer i tvister mellan EU:s institutioner och medlemsländerna.
TROR också
PÅ MIN EU:s
RÖST lagar.
12 JAG
Domstolen
tolkar

... sköter penningpolitiken för de
länder som infört Euron och stöder
EU:s allmänna ekonomiska politik.

4. INSTIFTA
LAGEN
En EU-lag gäller i alla
medlemsländer. I Sverige är
det regering, myndigheter
och kommuner som håller
koll på att lagarna blir
verklighet.

2. MEDLEMSLÄNDERNA TAR
STÄLLNING

3. BESLUT

Alla medlemsländer får ta
del av förslaget och ger sina
synpunkter på förslaget.
I Sverige är det riksdagen
och regeringen som ger
synpunkter.

Efter diskussioner och
synpunkter på förslaget tas
beslut i EU-parlamentet
och Ministerrådet. För att
en lag ska gälla ska båda
parterna vara överens.

När en lag gått igenom måste den införas i medlemsländerna. Om det finns lagar
i medlemsländerna som krockar med EU-lagen, så är det EU-lagen som gäller.

4

Utdrag ur ”EU på 10 minuter”, eu.riksdagen.se
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Det finns olika typer av lagar inom EU.
En del är bindande, en del kan ses mer
som rekommendationer.
Dessa tre EU-lagar är bindande:
• förordningar
• direktiv
• beslut
Och dessa är inte bindande:
• rekommendationer
• yttranden
Ett exempel på en EU-lag är Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller
för alla medlemsländer. Det är en lag
som är till för alla EU-medborgares
rätt till skydd av personuppgifter. När
den infördes var alla medlemsländer
tvungna att ändra sitt sätt att hantera personuppgifter, det påverkade
alltså alla organisationer, företag och
myndigheter i EU-länderna.

SVERIGES RIKSDAG
PÅVERKAR EU!
Som svensk medborgare röstar du på
partier i riksdagsvalet. Varje parti som
får minst fyra procent av rösterna får
ett visst antal mandat eller platser
i riksdagen – antalet beror på hur
många röster partiet fått. I Riksdagen
sitter ledamöter som representerar
sitt parti. Riksdagsledamöterna
påverkar regeringen som för Sveriges
talan i EU. Detta innebär att din röst
i riksdagsvalet påverkar EU och olika
EU-frågor. Riksdagen kan också påverka regeringen när det kommer förslag
om nya EU-lagar. Det gör Riksdagen
genom att ta ställning till förslaget
och ge sina synpunkter.

REGERINGEN
PÅVERKAR EU

RIKSDAGEN
PÅVERKAR REGERINGEN

DIN RÖST I
RIKSDAGSVALET

Läs mer om olika typer av
EU-lagar här:
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/
en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-ochregler/#

HUR PÅVERKAR EU MIG?
Faktum är att EU har väldigt stor
makt, både över vårt vardagsliv här
i Sverige och över stora, gränsöverskridande ödesfrågor. De lagar som
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stiftas av EU har stort inflytande över
allt från tillsatser i mat till rörlighet
över gränser. EU har också stor makt
när det kommer till miljöfrågor, något
som påverkar alla på jorden.
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VAD KOSTAR ETT MEDLEMSKAP I EU?
För att vara medlem i EU betalar
länderna en medlemsavgift. Pengarna används för att genomföra det
som länderna kommit överens om.
För Sverige kostar EU-medlemskapet
mellan 25-45 miljarder kronor per år.
En del av de pengarna får vi tillbaka
i form av EU-stöd. Till exempel kan
organisationer i medlemsländer söka
projektmedel inom olika områden,
som till exempel folkhälsa, integration och kultur. Ett annat exempel på
vad EU-avgiften går till är forskning,
utbildning och stöd till jordbruk och

fiske. Ytterligare en annan del av
pengarna går till att minska skillnaderna i välstånd mellan EU-länderna.
Enligt Sveriges Riksdag går ungefär
90 procent av alla pengar tillbaka till
EU-länderna i form av EU-stöd.
Förutom att vi får tillbaka en del av
det vi betalar i medlemsavgift i form
av EU-stöd, så skapar EU många
jobbmöjligheter och handelsavtal
som Sverige gynnas av. Genom EU
är Sverige en del av världens största
marknad.

Visa film!
Som avslut på denna del kan du visa filmen Så funkar EU – en kort video som
Sveriges Riksdag tagit fram. Den filmen sammanfattar hur EU fungerar. Här är en
länk till videon, men den finns också inbäddad i PowerPoint-presentationen!
https://eu.riksdagen.se/#Film-Så-funkar-EU

1995
Blev Sverige medlem i EU

Totalt är det

7,3

miljoner

svenska medborgare
folkbokförda i Sverige
som får rösta i
EU-valet 2019.

När vi har val till
EU-parlamentet
är det 21 platser
vi röstar till

51,7%
I det förra EU-valet
2014 röstade 51,7 %
röstberättigade
svenska medborgare.

I år är det

489 000
unga som får
rösta för första
gången i ett val
till EU-parlamentet.

Vid EU-parlamentets
första sammanträde
efter valet 2014 var
könsfördelningen
mellan ledamöterna
37 % kvinnor och
63 % män.

37%

KVINNOR
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63%
MÄN
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EU-VALET 2019
Nu när vi har fått grundläggande
kunskaper om EU ska vi titta närmare
på det kommande EU-valet den 26
maj 2019.

EU VALET – VAD ÄR DET
VI EGENTLIGEN RÖSTAR
TILL?
Det vi ofta slarvigt kallar EU-valet är
egentligen ett val till EU-parlamentet.
Men vad gör EU-parlamentet och vem
sitter där?
Visa film!
Här kan du visa filmen ”Vad är
Europaparlamentet?” som inledning
till nästa avsnitt. Här är länken till
videon, men den finns också inbäddad
i PowerPoint-presentationen!
https://multimedia.europarl.europa.
eu/sv/what-is-the-europeanparliament_B01-ESN-171121_ev

VAD GÖR
EU-PARLAMENTET?
EU-parlamentet beslutar om nya
EU-lagar, vanligtvis tillsammans
med Ministerrådet. EU-parlamentet
representerar människor som bor i
18 JAG TROR PÅ MIN RÖST

28 länder. Vart femte år röstar medborgarna i alla EU-länder fram parlamentets ledamöter.
Alla medlemsländer i EU får ett visst
antal platser i Europaparlamentet
beroende på hur stor befolkning
länderna har. Sverige har till exempel
20 ledamöter i Europaparlamentet,
Malta har 6 och Tyskland 96 (baserat
på 2014 års val). Totalt finns det 751
ledamöter i Europaparlamentet.
I EU-valet väljer du vilka representanter
Sverige ska ha i EU-parlamentet. Det
gör du genom att rösta på kandidater
som tillhör olika politiska partier. Det
är genom valet till EU-parlamentet
som du som medborgare direkt kan
påverka EU:s styrning och inriktning.
Du kan inte rösta på kandidater till
andra EU-institutioner.
Det finns 8 olika politiska grupper
i parlamentet och några grupplösa
ledamöter. Alla ledamöter sitter i
grupper beroende på vilken politik
de tror på. Ledamöterna är alltså inte
uppdelade efter nationalitet.
Det finns 20 ständiga utskott i
EU-parlamentet som kan liknas
vid arbetsgrupper, där förbereder
ledamöterna tillsammans arbetet

inför parlamentets sammanträden
som kallas för plenarsammanträden.
Vid plenarsammanträden röstar
ledamöterna om olika EU-lagar. I ett
utskott arbetar ledamöterna inom
olika ämnesområden, till exempel
Jordbruksutskottet, Mänskliga rättighetsutskottet och Miljöutskottet.

VEM KAN RÖSTA I
EU-VALET?
Alla svenska medborgare som fyllt 18
år kan rösta i valet i Sverige. Samma
gäller för alla EU-medborgare.

HUR GÅR VALET TILL?
EU-valet går till på samma sätt som
valet till Sveriges riksdag, landsting

ALDE 68

eller kommun. Ett röstkort skickas
hem till dig och med det kan du
antingen förtidsrösta från och med
8 maj 2019, eller så röstar du i en
vallokal på valdagen den 26 maj 2019.
Glöm inte att ta med dig din legitimation till vallokalen!
Innan du röstar är det bra att veta
vilket parti du vill ska representera
Sverige i EU-parlamentet och om du
vill personrösta. Att personrösta betyder att du röstar på en specifik person
från ett politiskt parti. Då sätter du ett
kryss för den personen.
För att ett parti ska få platser i Europaparlamentet ska partiet ha fått minst
4 procent av rösterna i Sverige.
2014-2019 hade Europaparlamentet
följande mandatfördelning:

EPP 219

G/EFA 52

S/D 187

ECR 73

NI 23

EFDD 43
GUE/NGL 52

ENF 34
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Tänk på detta när du håller din
workshop!
Kunskapen om EU-valet är generellt
låg bland allmänheten. Det är få som
vet när EU-valet är och hur det går till
att rösta. Många upplever att det är
svårt att hitta information och läsa på
om EU-valet.
Tydlighet + okomplicerat = sant
När du folkbildar om EU-valet är det
viktigt att det framgår tydligt när
man kan rösta och att det inte heller

är komplicerat att göra det. Man går
till en vallokal, har med sig sitt ID-kort
och sitt röstkort som kommer med
posten hem. Man väljer det politiska
parti som man vill rösta på och tar det
partiets valsedel. Sedan lämnar man
in valsedeln, sitt röstkort och sitt IDkort till en röstmottagare. Personalen
i vallokalen har bland annat som uppgift att hjälpa dig om du känner dig
osäker på hur allting fungerar. Tveka
inte att ställa frågor och be om hjälp!

Visa film!
När du kommit så här långt i din workshop kan du visa denna film. Den sammanfattar i princip hela din workshop på 6 minuter och kan vara ett bra komplement
eller avslut på denna del. Här är länken till videon, men den finns också inbäddad i
PowerPoint-presentationen!
https://urskola.se/Produkter/182090-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-EU
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VAR MED OCH
PÅVERKA!
HUR SER
VALDELTAGANDET UT?
Sist Sverige röstade till EU-parlamentet var 2014. Då var det ungefär 52
procent av alla röstberättigade som
valde att rösta. Det är en låg andel,
även om det då var rekordmånga som
röstade jämfört med tidigare EU-val.
Det är inte ovanligt att valdeltagandet
är lågt. Ser vi till historien har andelen
legat mellan 38-52 procent i Sverige
och i hela Europa genomsnittligt
mellan 43-62 procent.
Valdeltagandet i riksdagsvalet är betydligt högre. 2018 röstade ungefär
87 procent av alla röstberättigade.
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VARFÖR LÅGT
VALDELTAGANDE?
Det finns många anledningar till att
det generellt är lågt valdeltagande till
EU-valet. Många är överens om att det
är viktigt att rösta, men det är ändå
någonting som gör att få verkligen tar
sig till vallokalerna för att lägga sin
röst. Här är några anledningar till att
valdeltagandet är lågt:
• Få vet när EU-valet är
• Det finns en känsla av att EU är
långt ifrån ens egen verklighet

FYRA HÖRN-ÖVNING
Börja denna del med en fyra hörn-övning! Här ställer du en fråga där det
finns fyra olika svarsalternativ. Svarsalternativen representeras av var sitt
hörn i rummet. Ett av hörnen bör alltid vara öppet för deltagarnas egna idéer.

2.

1.

Få vet när
valet är
FRÅGA:

Många
känner att EU är
för långt bort

VAD TROR DU ÄR DEN
STÖRSTA ANLEDNINGEN TILL
ATT FÅ RÖSTAR I EU VALET?

3.
Många
känner att ens
röst inte gör
skillnad

4.
Eget
alternativ

• Många tror att deras röst inte
påverkar
• Den allmänna kunskapen om
EU är låg, få känner till vad EU
verkligen gör och hur det påverkar
en i vardagen

Låt deltagarna diskutera och berätta i helgrupp om varför de valt just det
hörn de valt.

Så vad kan du göra för att bemöta detta?
Här kommer en ”Fyra hörn-övning”
och fyra diskussionsunderlag som du
använder när du håller din workshop.

Gå sedan vidare till diskussionsunderlaget. Dela in gruppen i mindre grupper
där de samtalar utifrån diskussionsfrågorna. Frågorna som deltagarna ska
diskutera finns i PowerPoint-presentationen och på följande sidor finns
underlag som kan vara bra för dig som workshopledare att luta dig mot.
Vi rekommenderar att du lägger ungefär 15-20 minuter per diskussion.
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Jag kan
EU
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DISKUSSION 1:

DISKUSSION 2:

ALLMÄNT LÅG KUNSKAP OM EU

EU ÄR LÅNGT IFRÅN MIN VERKLIGHET

Diskussionsfrågor
• Varför tror du att den allmänna kunskapen om EU är låg i Sverige?
• Hur kan vi få fler att veta mer om EU?

Diskussionsfrågor
• Varför tror du att många känner att EU är långt ifrån deras verklighet?
• Hur kan vi få fler svenskar att känna att de är en del av EU?

Underlag till dig som workshopledare
Även om Sverige varit medlem i EU i
snart 25 år är den allmänna kunskapen
om EU relativt låg. Det kan bero på
många saker, men hur bemöter vi
det?
För att rösta i ett val behöver man
inte vara expert. Man behöver inte
vara Sverige-expert för att rösta i ett
svenskt riksdagsval och inte heller
behöver man vara EU-expert för att
rösta i EU-valet. Men det är ändå bra
24 JAG TROR PÅ MIN RÖST

att veta vad man röstar på och hur EU
påverkar en vanlig EU-medborgare i
vardagen. Det finns många sätt att
få information om EU-valet. Du kan
läsa mer om de politiska partiernas
idéer på deras hemsidor och lyssna till
debatter i TV och på radio. Prova att
göra olika Valkompasser, som kommer
att finnas på flera av de stora tidningarnas webbsidor.

Underlag till dig som workshopledare
En del upplever att EU är långt ifrån
deras verklighet. Men det stämmer
inte riktigt. EU-parlamentet har stort
inflytande över lagar som ska gälla i
Sverige. Visste du att ungefär 60 procent av alla lagar som passerar genom
riksdagen ursprungligen kommer från
EU? Det betyder att EU är med och

bestämmer om tillsatser i maten vi
äter, om miljön, hur mycket det kostar
att ringa på mobilen och regler för att
resa och arbeta i EU.
Det är frågor som är nära din verklighet och är du med och röstar är du
också med och påverkar!
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DISKUSSION 3:

DISKUSSION 4:

MIN RÖST GÖR INGEN PÅVERKAN

FINNS DET FRÅGOR SOM ÄR FÖR
STORA FÖR ETT LAND?

Diskussionsfrågor
• Varför tror du att en del upplever att deras röst inte gör
någon påverkan?

• Hur kan vi få fler att känna att deras röst är precis lika viktig
som alla andras röster?

• Finns det vissa frågor som vi måste vara flera kring? I så fall vad?
• Hur kan jag som individ påverka ”större frågor”?

Underlag till dig som workshopledare
Allas röster räknas lika mycket! Din
röst är din makt att påverka i EUvalet. Röstar du inte lämnar du ifrån
dig din makt att påverka och ger mer
inflytande till någon annan som använder sin rösträtt. Ju fler som röstar
desto mer stärks demokratin i EU.
Använd din röst för att påverka. Vill
du påverka mer kan du till exempel
organisera dig inom ett politiskt parti
eller
enTROR
organisation
för att få fler att
PÅ MIN RÖST
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rösta på det du tror på.

Diskussionsfrågor

”Jag gillar inte EU, hur ska jag tänka?”
är en fråga som kan dyka upp. Så här
kan du svara på det: Även om du är
mot EU så går det inte att komma
ifrån att EU och Europaparlamentet
finns. Besluten som fattas där påverkar dig och dem du bryr dig om.
Det kan vara en anledning att rösta.
Använder du inte din rösträtt har du
inget inflytande över EU alls, röstar
du har du i alla fall gjort något för att
skapa förändring.

Underlag till dig som workshopledare
Det finns en del frågor som man
behöver vara flera aktörer kring för
att kunna göra en stor skillnad. Till
exempel kan det handla om klimatfrågan. För att göra en stor påverkan
i klimatfrågan kräver det internationellt samarbete med flera länder.
EU var med och drev på det globala
klimatavtalet som skrevs på i Paris
2015 som innebär att världens länder i

FN ska jobba för att hålla den
globala temperaturökningen under
två grader.
Men hur kan man som enskild individ
påverka sådana ”större frågor”? Till
exempel kan man organisera sig eller
ansluta sig till en organisation som
jobbar med frågorna eller driva frågan
inom ett politiskt parti. Men det finns
många andra sätt också!
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