
Podcast om EU’s historie

Del 2: Danmark råber højt
De følgende opgaver hører til anden del af podcasten om EU’s historie.

Opgave 1: Hvad har vi lige hørt?
Varighed: 10 minutter
Gå sammen i par og svar mundtligt på de følgende spørgsmål:
a) Hvorfor blev kul- og stålfællesskabet så stor en succes? 
b) Efter 1957 blev samarbejdet mere intenst. Hvad skete der? 
c) Hvad var argumenterne for, at Danmark skulle stemme JA til EF-medlemskab i 1972? 
d) Hvad var argumenterne for, at Danmark skulle stemme NEJ til EF-medlemskab i 1972? 
e) Hvorfor siger man at EF (senere EU) er en overstatslig institution?
f) Hvad var formålet med Maastrichttraktaten fra 1992?  

Opgave 2: Skal Danmark med i EF?
Varighed: 25 minutter
Gå sammen i par og svar mundtligt på spørgsmålene. 
I 1972 skulle danskerne stemme ja eller nej til medlemskab af EF, hvilket skabte et stort dilemma: På den ene side skul-
le vi afgive politisk selvbestemmelse (suverænitet) til EU, men til gengæld kunne vi handle frit med otte vigtige lande i 
Europa. Debatten forud for folkeafstemningen var heftig og delte danskerne i to cirka lige store grupper. Den ene side 
frygtede at EF ville komme til at bestemme over danske forhold, mens den anden side håbede, at det ville styrke freden 
og den økonomiske vækst. 

Se på plakaterne på de næste sider (kilde 1-5) og svar på spørgsmålene. 
a) Hvem står bag plakaten/annoncen? 
b) Hvad er formålet med plakaten/annoncen? 
c) Hvilke særlige virkemidler bruger afsenderen? Fx frygt, glæde, tvivl osv. 

Opgave 3: Skal Danmark med i EU? 
Poul Schlüter forbereder befolkningen på en afstemning 
Varighed: 20 minutter
Se statsministerens nytårstale fra 1. januar 1992 (fra 2:00-9:00), hvor han fortæller 
befolkningen, hvorfor det er en god idé at stemme ja. Svar derefter på følgende spørgsmål. 
a) Schlüter mente, at ”tanken om at der skulle opstå krige i vores del af verden må kunne gøres absurd”. 
 Hvordan skulle man opnå det? 
b) Schlüter gjorde en del ud af at forklare, hvad han mente formålet var med den kommende Europæiske Union. 
 Han forsøgte at berolige dem, der var bekymrede for at EU i fremtiden ville få for meget magt over Danmark. 
 Tegn et skema som herunder og udfyld med information fra videoen. 
 
 
 
  
c) Hvad synes du? Havde Schlüter ret eller kan du godt forstå dem, 
 der bekymrer sig for Danmarks fremtid i EU?

Formålet med EU er ikke at... Formålet med EU er at...
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https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/poul-schlueters-nytaarstale-1-januar-1992/
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Opgave 4: Danmark siger NEJ til EU
Varighed: 15 minutter
Som Poul Schlüter beskriver, så skal Maastrichttraktaten skabe endnu bedre forudsætninger for handlen og 
sammenhængskraften i Europa. Derfor kom det danske nej som et stort chok for alle 12 medlemslande i EF. 
Gå sammen i par og analyser kilde 6 og 7. 

a) Hvem står bag tegningen? 

b) Beskriv hvad I ser på tegningen?

c) Hvad er formålet/budskabet med tegningen? 

d) Hvilke særlige virkemidler bruger afsenderen? 

Opgave 5: En ny aftale i Edinburgh fik Danmark med i EU
Varighed: 15 minutter
Se nu statsminister Schlüters nytårstale fra 1993 
– efter det danske nej til medlemskab af EU (fra 4:15-8:11)

a) Hvordan forklarer Schlüter det danske nej til Maastricht-traktaten? 

b) Schlüter forklarer, at Danmark har indgået en ny aftale 
 med de øvrige medlemslande, der giver Danmark den positive 
 særbehandling, vi har ønsket. Hvad går Edinburgh-aftalen ud på?

c) Var Edinburgh-aftalen et godt kompromis for Danmark? 
 Hvad synes du? 

 

https://www.regeringen.dk/statsministerens-nytaarstale/poul-schlueters-nytaarstale-1-januar-1993/


Kilde 1: Ja til EF-plakat (1972)



Kilde 2: Nej til EF-plakat (1972)



Kilde 3: Ja til EF-plakat (1972)



Kilde 4: Nej til EF-plakat (1972)



Kilde 5: Nej til EF-plakat (1972)



Kilde 6: Satiretegning gengivet i Politiken efter afstemningen om Maastrichttraktaten (6. juni 1992). 
Manden med svensknøglen er EU-kommissionsformanden Jacques Delors. Tegningen blev oprindeligt
bragt i den britiske avis The Guardian. 

Sådan ser tegneren Steve Bull fra den engelske avis The Guardian Danmarks nej -  bacongrisen, der stopper EF-maskineriet.



Kilde 7: Satiretegning af Jens Hage efter afstemningen om Maastrichttraktaten (1992). Bagerst ses lederne af 
Storbritannien, Tyskland og Frankrig, mens Danmarks Schlüter og Ellemann må finde sig i at bruden, ’Danmark’, 
siger nej til præsten (i form af EU-Kommissionens formand, Jacques Delors).


