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Igennem de seneste 60 år er landene i Europa vokset
mere og mere sammen. Vores velstand er vokset, vores
sikkerhed og vores frihed. Denne Europæiske Union er
også dit Europa.
Det begyndte allerede 12 år efter Anden Verdenskrig.
I Rom rakte seks lande hinanden hånden med den
hensigt at slutte venskab: Frankrig, Italien, Nederlandene, Belgien, Luxembourg og Tyskland. Det var
forløberen for den EU, vi kender i dag. Siden da er
fælleskabet vokset og har skrevet politisk og
økonomisk succeshistorie. Men vores Union er langt
mere end et indre marked eller en monetær union.
Den er et broget hjemsted for 510 millioner
mennesker, hvor en belgier har de samme rettigheder og friheder som en tysker, en græker eller en
tjekke. Du er en af dem. For det er også dit Europa.
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1
EU GØR LIVET LETTERE, BEDRE OG
SUNDERE FOR DIG.
Uden Unionen ville dit liv se helt anderledes ud:
Prøv og tænk, du skulle igen betale med D-mark hos
os i Tyskland, i Spanien igen med pesetas, i Frankrig
igen med francs. Hvis du var nødt til at veksle dine
penge til alle EU-landenes forskellige valutaer, ville
du til sidst have betydelig færre penge i tegnebogen
på grund af gebyrerne for valutakurser. I forbindelse
med online-shopping ville du uden EU have færre
genkaldelsesrettigheder. Hvis dit fly bliver meget
forsinket eller annulleret, ville du ikke have ret til
kompensationsbetaling. Din ret til lægehjælp i andre
medlemslande? Ville du ikke længere have. Og så
snart du bruger din mobiltelefon i andre lande i
Europa, ville din roaming-regning eksplodere.

9

millioner
ERASMUS-studerende
siden oprettelsen af
udvekslingsprogrammet

2
EU BRINGER DIG FRIHED,
MANGFOLDIGHED OG VELSTAND.
Det findes i hele verden kun her hos os: I Europa kan
du uden kontrol passere grænserne (i hvert fald
mellem de 25 Schengen-lande). Hvis du vil, kan du
sågar blive boende på den anden side af disse åbne
grænser – som EU-borger kan du frit vælge din
bopæl. I din hverdag drager du fordel af disse
friheder. Når du i dag køber ind i et supermarked,
betaler du mindre – fordi det er blevet meget lettere
for forhandlere og producenter at få deres varer
bragt ud til dig. Uden Europa ville du aldrig have så
stort et udvalg, f.eks. i tysk Riesling-vin, græske
oliven eller italiensk ost.
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arbejdspladser i
EU er afhængige af
eksporten

3
EU BESKYTTER KLIMAET OG MILJØET.
Europa går i fællesskab ind for en bedre miljøbeskyttelse. Giftig elektronisk skrot som din mobiltelefon
kan du levere tilbage til forhandleren. Dieselbiler
eller kulkraftværker er forpligtet til at reducere
udstødningen af skadelige stoffer – fordi EU har
truffet ordning om det. Europa går ind for vind-,
vand- og solenergi, så at lyset uden kulkraft ikke går
ud for dig. EU sørger også for rent drikkevand til dig.

14

millioner
EU-borgere bor på
længere sigt i et andet
EU-land

112

er fælles alarmnummer
i hele Europa.

4
EU SØRGER FOR DIN SIKKERHED.
Siden slutningen på Anden Verdenskrig har der ikke
været krig mellem medlemslandene i EU. EU er et
fredsprojekt. Derfor er din verden i dag langt mere
sikker end før i tiden. Men nye farer dukker alligevel
op. Terrorister og organiserede kriminelle bander
benytter de åbne grænser, når de vil gemme sig. Et
godt samarbejde mellem EU-landene forhindrer det.
Inden for Europa arbejder nationale myndigheder
derfor tæt sammen med Europol eller Eurojust. Også
ved EU’s ydergrænser drager Unionen omsorg for
din sikkerhed for eksempel med Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (FRONTEX).
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MED EU ER VI I FÆLLESKAB MED TIL AT
UDFORME GLOBALISERINGEN.
Dit land er en del af Europa, og Europa er en del af
verden. En verden, som globalt knytter sig stærkere
og stærkere sammen. Hvis dit land er del at en stærk
EU, tæller din stemme også mere. Et forenet Europa
har større vægt, når reglerne for globaliseringen
fastlægges. Således kan EU ved internationale
forhandlinger gå ind for høje standarder inden
for områderne miljø, økonomi og sociale spørgsmål
samt for sundhed og levnedsmiddelsikkerhed.
For et liv, som er værd at leve – dit liv – i en
globaliseret verden.
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