
Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Conny Nikolajsen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Conny Nikolajsen
Du er 55 år og bor i København, hvor du bor i en villa med din mand, Kesse, 
og jeres tre katte. Du arbejder som pædagog i børnehaven Grønnegården, 
hvor du elsker at skabe gode oplevelser for ungerne. I din fritid kan du godt 
lide at spille kort med veninderne og én gangom året tager du på ferie i 
Spanien sammen med Kesse. Du kan godt lide at få nye indtryk fra andre 
lande og elsker Melodigrandprix (hvor Danmark vandt det hele for få år si-
den, i 1960). Din mor, Inger, ligger på sygehuset med en tarmsygdom og du er lykkelig for, at hun får en 
god og gratis behandling her i Danmark. Du er ikke bange for at stille dumme spørgsmål.    

Hvad mener Conny Nikolajsen om EF? 
Conny følger normalt ikke så meget med i politik, men hun har forstået, at det er drønvigtigt, at Dan-
mark træffer en god beslutning til folkeafstemningen. Det ville da være dejligt, hvis Danmark kunne få 
nogle flere penge i kassen gennem øget eksport, men hvad er det nu lige, Danmark sælger til udlandet? 

Det vigtigste for Conny er, at det skønne 
danske velfærdssamfund ikke bliver ødelagt 
af lande, der stiller en masse urimelige krav 
til den danske økonomi. Conny er ikke helt 
tryg ved italienerne og franskmændene, der 
måske vil nasse på Danmark? 

Spørgsmål som Conny gerne vil have svar på før og under TV-debatten
• Hvor mange flere penge kan Danmark tjene på en øget eksport? 
 Og hvad skal de så bruges på? 
• Vil de andre EF-lande ikke blot udnytte Danmarks velfærdssystem og gode økonomi? 
• Skal vi af med vores danske pas og danske flag, hvis vi kommer med i EF-klubben?



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal før den frie debat fortælle kort om, hvorfor du er be-
kymret omkring EF-medlemskabets konsekvenser for velfærds-
samfundet (1-2 minutter).

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 300.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen.

Hvad skal jeg?

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? 



Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Georg Hansen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Georg Hansen
Du er 40 år og bosiddende i Aarhus. Du har en kone, Gerda, og tre børn 
på 15, 12 og 9 år. I bor i en andelslejlighed i midtbyen, og din kone arbejder 
som sygeplejerske på Kommunehospitalet. Dine børn går alle i folkeskole. 
Til daglig arbejder du på bryggeriet Ceres, hvor du holder maskinerne kø-
rende ude i produktionen. Ceres beskæftiger ca. 350 personer og produ-
cerer årligt ca. 1,5 millioner øl. Halvdelen bliver solgt i Danmark, mens den 
anden halvdel sælges til udlandet (Ceres Export). I din fritid spiller du bad-
minton med din ven Morten og er tit på stadion for at se AGF spille fodbold.
 

Hvad mener Georg Hansen om EF?
Georg er dansker ind til benet. Du er stolt 
af det danske velfærdssystem og elsker høj-
tider som jul og påske. Du er lidt bekymret 
for, hvilke konsekvenser EF-medlemskabet 
vil have for Danmark. Vil bureaukraterne i 
EF komme til at bestemme over Folketinget? 
Skal vi nu til at være europæere og gem-
me alt det danske lidt væk? Det ville være 
en tragedie, ifølge Georg, men han vil gerne 
vide, hvad det præcist ender med. 
Økonomisk ser Georg en masse fordele ved 
at være medlem af EF. Eksporten ville måske 
blive endnu bedre for bryggeriet (og andre 
fabrikker), og det vil nok skabe større job-
sikkerhed. 

Spørgsmål som Georg gerne vil have svar på før og under TV-debatten
• Kommer EF til at true danske traditioner og den danske identitet? 
• Vil de andre EF-lande ikke blot udnytte Danmarks velfærdssystem og gode økonomi? 
• Vil Danmark stå bedre i forhold til at kunne eksportere vores vidunderlige øl til andre 
 EF-medlemmer?



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal før den frie debat fortælle kort om, hvorfor du er be-
kymret omkring EF-medlemskabets konsekvenser for velfærds-
samfundet (1-2 minutter).

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 300.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen.

Hvad skal jeg?

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? 



Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Rasmus Jensen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Rasmus Jensen
Du er 23 år og bor i Odense, hvor du læser til læge. Dine forældre var også 
læger og har givet dig en god og tryg barndom i en stor og fin villa lige ned 
til Odense Å. Fra barnsben har I rejst Europa tyndt, og du har generelt et 
meget positivt indtryk af europæerne. I din fritid kan du da også godt lide 
at læse bøger af europæiske forfattere og laver gerne italiensk og fransk 
mad til din kæreste, Maria. Derudover spiller du golf og sætter stor pris på 
en teatertur sammen med Maria eller nogle af jeres lægevenner. Du hader 
dansk navlepilleri og den typiske danske frygt for den store verden. 

Hvad mener Rasmus Jensen om EF?
Rasmus ser gerne, at Danmark bliver medlem af 
EF. Vi skal med ind i Europas hjerte og bidrage 
til det store fællesskab. Du har stor tillid til, at 
de eksisterende seks EF-lande vil Danmark det 
godt og frygter ikke, hvordan EF udvikler sig i 
fremtiden. Du vil dog kun have Danmark med i 
EF, hvis vi går fuldt og helt ind. Politikerne skal 
love, at det bliver uden forbehold og at Danmark 
skal drive udviklingen fremad, så EF kommer til 
at handle om meget mere end eksport af bacon 
og møbler. EF kunne med fordel forme fremti-
dens velfærdsstat, hvor vi udligner de store for-
skelle på tværs af medlemslandene. 

Spørgsmål som Rasmus gerne vil have svar på før og under Tv-debatten
• Hvor meget skal Danmark ind i kernen af EF-samarbejdet og drive det fremad? 
• Ser de øvrige grupper et potentiale for at EF i fremtiden står for velfærden i Europa?   
• Er der en chance for, at EF en dag kan blive til Europas Forenede Stater – lidt ligesom USA?  



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal forberede en ganske kort åbningstale om dig selv og dit 
syn på EF, som du skal præsentere under Tv-debatten. Maks. 1 
minut. Du slutter af med at stille et spørgsmål til debattørerne. 
For eksempel om, hvor langt de vil gå for at lave et Europas For-
enede Stater (EFS). 

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 200.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen. 

Hvad skal jeg?

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? 


