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ANSVARSFRASKRIVELSE: 
Udsagnene i denne præsentation har til formål at skabe debat i klassen om EU's værdier. De er ikke vurderinger 
af værdien, og de repræsenterer heller ikke Europa-Parlamentets holdning.



DEMOKRATI

“En folkeafstemning er 
altid en god måde at få 
folk til at deltage på.”



DEMOKRATI

“Ægte demokrati kan kun 
fungere på lokalt niveau.”



FRIHED

“Frihed er ikke at have 
noget ansvar.”



FRIHED

Fordi vi har ytringsfrihed, 
skal racistiske politiske 
partier tillades i Europa-
Parlamentet.”

© European Union 2017, source EP 



SOLIDARITET

“En EU-medlemsstat, der 
er ramt af en finanskrise, 
skal have støtte fra de 
øvrige EU-
medlemsstater.”



SOLIDARITET

“Solidaritet er at bruge 
skattepenge til at sikre, at 
alle har adgang til en 
ordentlig bolig, mad og 
uddannelse.”



LIGHED/FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING

“Hvis man skal opnå
lighed, er positiv
forskelsbehandling
nødvendig.”



LIGHED/FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING

“Alle er lige, unanset hvor 
rige de er.”



RETSSTATEN/RETFÆRDIGHED

“I forbindelse med visse 
forbrydelser bør det være 
muligt at vælge imellem 
en stor bøde og 
fængselsstraf.”



RETSSTATEN/RETFÆRDIGHED

“Terrorister har ret til en
retfærdig rettergang og til
et forsvar.”



RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

“En journalist skal straffes, 
når han eller hun skriver et 
falsk nyhedsindlæg.” 



RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

“EU bør ikke indgå 
handelsaftaler med 
regimer, der krænker 
menneskerettighederne, 
selv hvis der er tale om en 
god aftale for EU.”

Formanden, Charles Michel, og Josep Borrell mødtes med Libyens premierminister (den 8. januar 2020 i Bruxelles) 



TOLERANCE/PLURALISME

“Det bør være tilladt at 
bære religiøse symboler, 
såsom et kors eller et slør, i
skoler og på arbejde.” 



TOLERANCE/PLURALISME

“Det er i orden at afgive 
hadefulde udtalelser 
online, hvis det sker i 
lukkede/hemmelige 
grupper.”



RESPEKT FOR MENNESKELIG VÆRDIGHED 

“Det er alle EU-
medlemsstaters pligt at 
hjælpe asylansøgere.”



RESPEKT FOR MENNESKELIG VÆRDIGHED 

“Tortur bør være tilladt for 
at få oplysninger, der vil 
kunne forhindre eventuelle 
nye terrorangreb.”
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