
1 - HOLLAND

I er nu ankommet til Hollands hovedstad Amsterdam. I 
toget mødte I danske Anna, som I følges med ud i byen 
for at finde et sted at overnatte.  Men lige da I kommer ud 
fra stationen, bliver Anna ramt af en cyklist og kommer 
voldsomt til skade.  

Spørgsmål: Hvordan får I fat i noget lægehjælp? 

A) I ringer 112, da alarm-nummeret gælder i alle EU-lan-
de.

B) I ringer til en dansk læge, der skal give tilladelse til, at 
Anna kan blive behandlet i et andet EU-land. 

C) I skynder jer at få en hollænder til at ringe efter en 
ambulance, da man skal være hollandsk statsborger for at 
tilkalde en ambulance.

SVAR: 112 er fælles alarmnummer i alle EU-landene. Men 
kun hver fjerde EU-borger kender til nummeret. Derfor har 
EU gjort datoen 11. februar (11-2) til ‘europæisk 112-dag’, 
hvor man udbreder kendskabet til alarmnummeret. 

2 - TYSKLAND

Fra Amsterdam tager I toget gennem Tysklands største in-
dustriområde, Ruhr-distriktet, hvor landet har produceret 
en stor del af sin energi ved hjælp af kulkraft. Da kulkraft 
skalder miljøet, er Tyskland begyndt at gå over til mere 
bæredygtige energikilder. 

Spørgsmål: Må EU-landene selv bestemme, hvilke energi-
kilder de vil benytte sig af ?

A) Ja, EU-landene må selv bestemme, hvor de får deres 
energi fra.  

B) Ja, men EU har besluttet at forbyde kulkraft fra 2025. 

C) Nej, 70 procent af energien skal komme fra vedvarende 
energi som fx vindmøller. 

SVAR: EU-landene må selv bestemme, hvor de får deres 
energi fra. EU har dog sat et mål om, at mindst 32 procent af 
Europas samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende 
energikilder i 2030.  

3 - TJEKKIET

I er nu stået af toget i Tjekkiets hovedstad Prag. Mens 
mørket falder på, krydser I Karlsbroen, der fører til den 
gamle bydel i øst. I får øje på en reklame for Pilsner Urquell 
og får lyst til at smage den lokale øl. Derfor hiver I nogle 
euro op af lommen. 

Spørgsmål: Har Tjekkiet overhovedet indført euroen?

A) Ja, da Tjekkiet blev medlem af EU i 2004. 

B) Ja, efter en folkeafstemning i 2012.  

C) Nej, Tjekkiet har ikke indført euroen.

SVAR: Tjekkiet burde have indført euroen, men da befolk-
ningen er imod euroen, har landets regering ikke arbejdet 
så hårdt på at leve op til de krav, som EU stiller for at 
komme med i euroen. 

4 - SLOVENIEN

I er nu ankommet til Sloveniens hovedstad Ljubljana. Da I 
kommer ud fra banegården, ser I en pige komme cyklende 
hen mod et lyskryds. I holder vejret, da en lastbil er på vej til 
at dreje til højre i krydset. Heldigvis når lastbilen at bremse, 
inden den rammer pigen. 

Spørgsmål: Hvad har det med EU at gøre? 

A) Absolut ingenting. 

B) EU har besluttet, at alle lastbiler skal køre med nogle 
specielle spejle, der gør det lettere for chaufføren at se cykli-
ster, når de skal dreje. 

C) EU har besluttet, at alle børn under 140 cm skal have et 
rødt flag på cyklen, så de er lettere at se i trafikken.

SVAR: EU har vedtaget, at alle lastbiler skal have blindvin-
kel-spejle, der gør det lettere at se cyklister. Det har betydet 
et fald i antallet af ulykker, hvor lastbiler rammer cyklister. 
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5 - KROATIEN

I er nu fremme i Kroatiens hovedstad Zagreb. En af jer vil 
lige ringe hjem og sige tillykke til sin mor, der har fødsels-
dag. Hun bliver selvfølgelig glad, men spørger, om det ikke 
er sindssygt dyrt at ringe hjem fra Kroatien. Hun fortæller 
om naboen, der engang fik en telefonregning på 12.000 kr. 
efter en rejse i Grækenland. 

Spørgsmål: I har streamet og brugt Snapchat rigtig meget 
på turen. Hvad gør I? 

A) I slukker straks mobilen af frygt for, at nogle ringer til 
jer, da det hurtigt kan blive et dyrt opkald.

B) I slår data og dataroaming fra under mobilens indstil-
linger.

C) I tager det helt roligt. EU har nemlig vedtaget, at man 
ikke skal betale ekstra for at bruge sin mobiltelefon i andre 
EU-lande.

SVAR: I tager det helt roligt. EU har fjernet de tidligere 
roaming-afgifter ved dataforbrug, så I betaler samme takst 
som i Danmark, uanset hvor i EU I befinder jer. Dog kan 
mobilselskaberne sætte en grænse for jeres dataforbrug i 
udlandet.

6 - RUMÆNIEN

I er nu ankommet til Rumæniens hovedstad Bukarest. I går 
forbi parlamentsbygningen og befinder jer pludselig midt 
i en stor folkemængde, der står og råber af politikerne. De 
er utilfredse med, at politikerne vil forringe byggeriarbej-
dernes vilkår. I falder i snak med en af de lokale, som godt 
kunne tænke sig at komme til Danmark, fordi han har hørt, 
at abejdsvilkårene er meget bedre der. 

Spørgsmål: Kan manden rejse til Danmark for at arbejde? 

A) Ja, da han er EU-borger, må han gerne rejse til Danmark 
for at arbejde. 

B) Ja, men han skal først søge om arbejdstilladelse.

C) Ja, men han skal først søge om både opholds- og arbejds-
tilladelse. 

SVAR: I EU er der fri bevægelighed for arbejdskraften. Det 
betyder, at man som EU-borger har ret til at arbejde i et 
andet medlemsland uden at skulle søge om hverken arbejds-  
eller opholdstilladelse. Fx har mange rumænere de seneste 
år valgt at tage til Danmark for at arbejde. 

7 - BULGARIEN 
I er nu ankommet til centralstationen i Bulgariens hoved-
stad Sofia og går ud for at finde et sted at overnatte. I får 
øje på et hostel og går ind i receptionen og spørger manden 
bag skranken, om han har et ledigt værelse. Han forstår 
vist ikke, hvad I siger. Han ryster på hovedet, og I gør klar 
til at gå igen. Men så finder han en nøgle frem og giver til 
jer. 

Spørgsmål: Hvorfor ryster han mon på hovedet, da han 
giver jer en nøgle? 

A) Han ryster på hovedet for at vise jer, at han synes, I er 
irriterende.

B) Når man ryster på hovedet i Bulgarien, betyder det ja.

C) Fordi han faktisk ikke må leje værelser ud.
 

SVAR: Hvis man ryster på hovedet i Bulgarien, betyder det 
ja. Hvis man nikker, betyder det nej. 

8 - GRÆKENLAND

I er nu ankommet til Grækenlands hovedstad Athen. Efter 
en rundvisning på Akropolis i den voldsomme hede får I 
lyst til en frisk græsk salat med feta-ost. Hjemme i Dan-
mark kaldes osten for salat-tern eller salat-ost. 

Spørgsmål: Hvorfor må danske osteproducenter ikke kalde 
osten for feta?

A) Fordi fetaost står på EU’s liste over beskyttede fødevarer. 

B) Fordi danske osteproducenter ikke bruger den originale 
græske opskrift.

C) Fordi Grækenland har klaget til Mejeriforeningen i 
Danmark og truet med en retssag, hvis ikke danske ostepro-
ducenter fjerner ordet feta fra emballagen. 

SVAR: Feta-ost står på EU’s liste over beskyttede fødevarer. 
Listen beskytter produkter, der er fremstillet i bestemte om-
råder. Fx må man kun kalde mousserende vin for champag-
ne, hvis den er fremstillet i det franske distrikt Champagne, 
og parmaskinke kan kun stamme fra Parma i Italien. Der er 
også flere danske produkter, der er beskyttet under kvalitets-
ordningen, fx Lammefjordskartofler og Danablu ost. 



5) Kroatien

KROATIEN

6) Rumænien

RUMÆNIEN

7) Bulgarien

BULGARIEN

8) Grækenland

GRÆKENLAND



9 - CYPERN

I er nu nået til endemålet for jeres rejse, som er Cypern. I 
lander i den internationale lufthavn på den sydlige del af 
øen. En ung fyr med mørkt krøllet hår kommer jer i møde. 
Det er Mikis, som I skal bo hos. Han har lovet at køre 
rundt og vise jer øen. Mikis vil dog ikke køre op til øens 
nordlige del. 

Spørgsmål: Hvorfor vil Mikis ikke køre op til den nordlige 
del af øen?

A) Der er flere klimazoner på øen, og det regner stort set 
altid på den nordlige del af Cypern. 

B) Man skal kontrolleres ved en grænseovergang for at 
komme til øens nordlige del. 

C) Der er betalingsafgifter for at køre på vejene i den nord- 
lige del af Cypern.

SVAR: Selvom Cypern officielt er ét land, fungerer det 
i praksis som to lande. I 1974 blev den nordlige del af 
Cypern nemlig besat af Tyrkiet. De to landsdele taler 
henholdsvis græsk og tyrkisk og er adskilt af en grænse-
overgang. EU forsøger at forbedre forholdet mellem de to 
befolkningsgrupper, fx ved at give økonomisk støtte til at 
styrke samhandlen mellem landsdelene. 
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