
Danmarks Radio
I er journalister, der på vegne af helt almindelige mennesker skal 
forsøge at forstå dagens debat. Debatten skal foregå på live fjern-
syn, hvor ja- og nej-sigere mødes og debatterer om Danmark skal 
være medlem af det Europæiske Fællesskab, EF.

I arbejder for Danmarks Radio, der her i 1972 driver landets eneste 
Tv-kanal. Internettet er godt nok ikke opfundet endnu, men i da-
gens anledning har I lov til at bruge Instagram, hvor I skal fortælle 
danskerne om den store debat i TV-studiet. 

1. I skal oprette en Instagram-profil (noget med DR) og skrive 
konto-navnet på tavlen

2. I skal danne jer et overblik over dagens tre temaer (økonomi, 
velfærd, identitet) og et overblik over, hvilke grupper, der del-
tager i debatten. Hvem vil I snakke med?

3. I skal dække dagens begivenheder gennem interviews, brea-
king news og reportager (mindst 10 opslag i løbet af spillet). 
Et opslag skal altid have 3-10 linjers tekst og den første skal 
online indenfor 30 min. 

 I skal præsentere jeres opslag: 
  • før åbningstalerne
  • efter den frie debat
  • et opslag om resultatet
4. Spil-lederen vil med jævne mellemrum bede jer om at præ-

sentere jeres posts/opslag

Som journalister har i fire opgaver i dag:

Hvad går debatten ud på? 

Skal Danmark være medlem af EF? 
Ja-sigerne mener, at et medlemskab vil få store positive kon-
sekvenser for dansk økonomi, da vi så vil kunne handle frit 
med seks af Europas store økonomier (Vesttyskland, Frankrig, 
Italien og de tre Benelux-lande). Dansk landbrug og danske 
virksomheder vil så ikke længere skulle kæmpe med toldsat-
ser og besværlige regler og kan derfor øge deres eksport, hvil-
ket vil skabe arbejdspladser og vækst i Danmark. 

Nej-sigerne mener derimod at et medlemskab vil få negati-
ve konsekvenser for Danmark, da EF vil lægge pres på vores 
danske kultur og vores suverænitet - vores ret til at bestemme 
over danske forhold. Derudover frygter man, at EF vil være en 
glidebane, hvor det danske velfærdssamfund vil komme under 
pres i takt med at grænserne opløses. 



Dagens debatspørgsmål

Debatspørgsmål 1 – økonomi
Skal Danmark:
a) Følge Storbritannien ind i EF og blive en mere integreret del af Fællesmarkedet? eller
b) Fortsat stå uden for EF og satse på, at vi eventuelt kan få en frihandelsaftale i stand 
 uden at være en integreret del af Fællesmarkedet?

Debatspørgsmål 2 – selvstændighed og identitet
Skal Danmark: 
a) Overlade suverænitet (magt) til EF og få indflydelse og muligvis vækst til gengæld? eller
b) Sikre at Folketinget som den eneste institution kan lave love, der gælder i Danmark?

Debatspørgsmål 3 - velfærd
Vil den danske velfærd blive presset eller styrket af et dansk medlemskab af EF? 

Konflikter I kan være opmærksomme på
• De er uenige internt i Socialdemokratiet: det unge folketingsmedlem, 

Ritt Bjerregaard, går imod partiets officielle linje og anbefaler, at dan-
skerne stemmer nej ved folkeafstemningen

• Repræsentanterne fra industri og landbrug er uenige: Anders Andersen 
og Nils Foss anbefaler begge et ja, mens Steen Danø anbefaler et nej

• Fagbevægelsens repræsentanter er uenige: Thomas Nielsen og Anker 
Jørgensen anbefaler begge et ja, mens Hans Rasmussen anbefaler et 
nej

• De uorganiserede vælgere er heller ikke enige: Conny Nikolajsen kan 
godt få øje på det økonomiske muligheder ved et dansk EF-medlem-
skab, men det vigtigste for hende er, at det danske velfærdssamfund 
kan bevares. Georg Hansen kan også godt se de økonomiske fordele, 
men han er bekymret for, hvilke konsekvenser, EF-medlemskabet vil få 
for dansk selvstændighed og identitet. Rasmus Jensen er til gengæld 
rigtig positivt stemt i forhold til EF-medlemskabet og er overbevist om, 
at der kun er fordele ved det. 

• Find på catchy overskrifter for at vække opmærksomhed og fange læserne. 
• Fortæl én historie ad gangen (så hvert opslag har én vinkel).  
• I et interview kan I f.eks. stille kritiske spørgsmål til debatdeltagerne, sætte to politikere op over for hinan-

den eller komme tættere på en af interesseorganisationerne. 
• Når I laver en Breaking News, er det vigtigt at I opsnapper en 
 nyhed der kan ændre dagsordenen for forhandlingerne. 
 Lav en fængende overskrift og beskriv nedenfor hvad nyheden er. 
• Vær kreative! Tænk i både billeder, video og et nyhedsagtigt udtryk. Fx en gul bjælke med ‘breaking news’
• Husk at spørge om tilladelse til at tage billeder og video af andre, inden I lægger noget på Instagram.

Tips og tricks for journalister


