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SAMFUNDSFAG OG HISTORIE:
Se et filmklip fra vores samtale med Szymon fra teksten her:
https://vimeo.com/234285738

1. Diskutér teksten:

Hvad synes du om det, du har læst?

2. Politisk integration i EU

I EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder står der:
”De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning
besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier.” Siden Anden
Verdenskrig har de nationale ledere afgivet national suverænitet i
bestræbelserne på at stå stærkere ved at arbejde sammen i en større og større
europæisk union. Hvor der før var toldmure og grænser, er der i dag samhandel
og samarbejde. Men de seneste år har nationalismen og EU-skepsissen vundet
frem og europæerne må igen stille sig selv spørgsmålet; hvilken vej fremad?
Hvad er din holdning:
2a: Synes du EU-medlemslandene bør skrue integrationen tilbage?
2b: Synes du EU-landene bør forblive så integrerede, som vi er?

2c: Synes du EU-landene bør integrere sig mere i hinanden – altså lave en
stadig snævrere sammenslutning, sådan som charteret lægger op til?

3. Udvikling af den polske nationalisme.

Polen har haft en turbulent historie. Landet har altid skiftet mellem at være
selvstændig og besat af eller underlagt andre magter.
3a: Hvad tror I, at det har betydet for udviklingen og dyrkelsen af den polske
nationalisme og nationalfølelse?

4. Højrenationalisme i Europa.

Polen er ikke det eneste sted i Europa, hvor højrenationalismen er stærk.
4a: Undersøg og redegør: I hvilke EU-lande har højrenationalismen stor
opbakning?

All-Polish Youth’s mødelokale i Krakow.

SAMFUNDSFAG:
5. Minoriteternes rettigheder.

I teksten siger Szymon: ”Nu demonstrerer LGBT-bevægelsen for retten til at kunne
blive gift. Så de prøver at få mere, end de burde have. Vi skal jo lige huske, at de kun
udgør en lille andel af vores samfund.”
Kapitel 3 i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder handler om ligestilling.
5a: Kig på kapitel 3 i charteret og svar på, hvilke af rettighederne i dette kapitel,
Szymon er på kant med, når han siger, at homoseksuelle ikke skal have samme
rettigheder som andre polakker – eksempelvis retten til at blive gift?

6: Fordele og ulemper ved arbejdstageres ret til fri bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed gør, at flere EU-borgere arbejder og bosætter
sig i andre EU-lande. I EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder sikres
retten til varer og arbejdstageres frie bevægelighed. I artikel 15 stk. 2 står der,
at ”Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde og etablere sig og
levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne.”
6a: Hvad er fordelene og ulemperne ved arbejdstageres ret til fri bevægelighed?
6b: Hvad er din holdning? Synes du arbejdstageres ret til fri bevægelighed er en
god eller dårlig ting?

7. Tværnational sammenblanding af kulturer.

I teksten møder vi europæiske udvekslingsstuderende i Krakow. Migration på
tværs af grænser får nogle til at stritte imod EU-samarbejdet, fordi de mener,
at den nationale kultur bliver svækket. Krakow er en studieby, hvor folk fra hele
Europa kommer for at studere, mange via det EU-støttede udvekslingsprogram,
Erasmus+.
7a: Hvad synes du om denne kulturelle sammenblanding?
7b: Er det godt eller skidt, at grænserne mellem de nationale kulturer bliver
mere flydende?
7c: Kunne du tænke dig at springe ud i den europæiske multikultur, fx ved at
studere i et andet europæisk land eller foretrækker du at blive i Danmark?
Begrund dit svar.

8. Polen på kant med EU.

Siden Polen fik ny regering i 2015, er der opstået kontroverser mellem EU og
Polen. Kontroverserne er opstået, fordi EU mener, at den nye regering i Polen
har vedtaget lovgivning, der strider mod nogle af EU’s grundlæggende
principper.
8a: Undersøg sagen. Hvad er det for nogle love, Polen har vedtaget, som EU er
imod?
8b: Sanktioner: Hvad kan og vil EU gøre overfor medlemslande, der krænker de
grundlæggende rettigheder og EU’s grundlæggende regelsæt? Sæt dig ind i
problemstillingen og tag selv stilling.

9. Er der brug for en kontrarevolution mod den kulturelle frisættelse?

I teksten kritiserer Szymon den kulturelle frisættelse. Han er tilhænger af en
kontrarevolution mod hippiernes seksuelle og kulturelle frigørelse. En
frigørelse, som har slået mere igennem i eksempelvis Danmark end i Polen,
hvor aborten ikke er fri, og hvor man som homoseksuel er i fare for potentielle
overgreb.
9a: Hvilke fordele og ulemper er der ved den kulturelle frisættelse?
9b: Hvilke fordele og ulemper er der ved et traditionelt samfund?
	
  

Skabt i samarbejde mellem Vores Europa og Europa-bevægelsen

