
EU’s rolle i løsningen af 
globale problemstillinger 
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Udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet
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Velkommen til  

• Folkebevægelsen mod EU

• Dansk Folkepartis Ungdom

• Europæisk Ungdom
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• Store områder bliver ubeboelige 

•Mennesker bliver hjemløse og sendes på flugt

• Flere klimaflygtninge søger mod Europa

• Vi kommer til at mangle fødevarer

Konsekvenser af klimaforandringer



Er du bekymret for klimaet? 
(Rejs dig op) 
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•Ja
•Nej
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Paris-aftalen
• Landene skal reducere udslippet af 

drivhusgasser

• Den globale temperaturstigning skal 
holdes under 2 grader

• Rige lande skal hjælpe fattige med at 
omstille til grøn energi
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Debat om EU’s rolle i løsningen 
af klimaudfordringerne

195 lande er allerede blevet enige om 
en klimaaftale. Så hvad skal vi med EU? 



Hvem er du mest enig med? 
(Rejs dig op) 
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•Dansk Folkepartis Ungdom 

•Folkebevægelsen mod EU  

•Europæisk Ungdom 
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• Ja
• Nej 

Var det nødvendigt at EU 
gjorde noget for at begrænse 
flygtningestrømmen? (Rejs dig op)
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Tyrkiet-aftalen

• Flygtninge, der ankommer 
til Grækenland, skal sendes 
tilbage til Tyrkiet

• EU betaler Tyrkiet for indsatsen

• Processen om Tyrkiets 
EU-medlemskab speedes op
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Tyrkiet-aftalen
- Færre flygtninge skal trænge ind i EU
- Færre flygtninge skal drukne 

undervejs 
- Processen om Tyrkiets medlemskab af 

EU speedes op.
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Debat om Tyrkiet-aftalen 

Tyrkiet-aftalen har betydet, at tusindvis 
af flygtninge er strandet under 
kummerlige forhold i lejre i Grækenland 

Så er EU det rette organ til at håndtere 
flygtningekrisen?
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• Ja
• Nej 

Bør EU spille en rolle i forhold til 
at løse flygtningeproblematikken? 
(Rejs dig op)
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Beskyttelse af EU’s ydre grænser

EU-kommissionens formand 
foreslår at oprette en 
EU-grænsepatrulje på 10.000 mand.

EU vil undersøge muligheden for 
at indgå aftaler a la Tyrkiet-aftalen 
med afrikanske lande.



Tak for i dag 
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