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ANSVARSFRISKRIVNING: 
Påståendena i den här presentationen är till för att skapa diskussion i klassen om EU:s värden. De uttrycker 
ingen uppfattning om värdet, och de uttrycker inte heller Europaparlamentets ståndpunkt.



DEMOKRATI

”En folkomröstning är 
alltid ett bra sätt att få 
medborgare att delta.”



DEMOKRATI

”Verklig demokrati kan 
bara fungera på lokal 
nivå.”



FRIHET

”Frihet betyder att man 
inte har något ansvar.”



FRIHET

”Eftersom det råder 
yttrandefrihet måste 
rasistiska politiska partier 
tillåtas i 
Europaparlamentet.”

© European Union 2017, source EP 



SOLIDARITET

”En medlemsstat i EU som 
drabbas av en ekonomisk 
kris bör få stöd från EU:s 
övriga medlemsstater.”



SOLIDARITET

”Solidaritet innebär att 
använda skattepengar för 
att se till att alla har en 
anständig bostad, mat och 
utbildning.”



JÄMLIKHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

”För att uppnå jämlikhet är 
en positiv särbehandling 
nödvändig.”



JÄMLIKHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

”Alla är jämlika, oavsett 
hur rika de är.”



RÄTTSSTAT OCH RÄTTVISA

”För en del brott bör man 
kunna välja mellan att 
betala stora böter eller 
sitta i fängelse.”



RÄTTSSTAT OCH RÄTTVISA

”Terrorister har rätt till en 
rättvis rättegång, med ett 
riktigt försvar.”



RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

”En journalist bör 
bestraffas om han eller 
hon skriver en falsk 
nyhet.” 



RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

”EU bör inte samarbeta 
med regimer som kränker 
mänskliga rättigheter, 
även om samarbetet skulle 
vara bra för EU.”

Charles Michel och Josep Borrell träffar Libyens premiärminister (8 januari 2020, Bryssel) 



TOLERANS OCH MÅNGFALD

”Att bära religiösa 
symboler, t.ex. ett kors 
eller en slöja, bör vara 
tillåtet på skolor och 
arbetsplatser.” 



TOLERANS OCH MÅNGFALD

”Det är okej att uttrycka 
hatpropaganda på nätet 
om det görs i slutna eller 
hemliga grupper.”



RESPEKT FÖR MÄNNISKANS VÄRDIGHET 

”Alla EU-länder har en 
moralisk plikt att hjälpa 
asylsökande.”



RESPEKT FÖR MÄNNISKANS VÄRDIGHET 

”Tortyr bör tillåtas för att 
skaffa information för att 
förhindra nya eventuella 
terroristdåd.”
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