EUROPAPARLAMENTSVALET
DISKUSSIONSUNDERLAG TILL ROLLSPELET RÅDET
Om du spelar Rådet som fristående äventyr, och inte som del av ett block om årets
val, så är det viktigt att sätta lärdomarna i ett sammanhang. De diskussionsfrågor som
finns i spelhäftet handlar mest om spelet och de lärdomar en kan dra av det.
EU stiftar en mycket stor del av lagarna i Sverige. Hur stor är svårt att säga, men att
det påverkar allas vardag är helt klart. Ändå är intresset för EU och det som händer
där mycket lägre än för det som händer i riksdagen och regeringen. Tidningarna
skriver mycket färre artiklar om de lagar som skrivs i Bryssel än om de som skrivs
i Stockholm. Det är nästan dubbelt så många som röstar i riksdagsvalet som i
Europaparlamentsvalet. Det är ett demokratiskt problem i hela EU att många är så
ointresserade. Två partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill att Sverige
ska gå ur EU. Några viktiga EU-frågor:
NÅGRA VIKTIGA EU-FRÅGOR
Flyktingkrisen och migrationen
Hösten 2015 och framåt kom det många flyktingar från Syrien och andra länder till
Europa. En del av dem hamnade i Sverige. Väldigt många diskussioner om flyktingarna
och invandringen handlade om EU! Det var EU-regler som gjorde att flyktingarna åkte
båt istället för att flyga. Det var EU-regler som gjorde att många blev arga på Sverige
när vi stängde gränserna och Slovakien när de inte ville ta emot några flyktingar.
Sverige får inte bestämma allt själva, utan måste ta upp det på en högre nivå i EU.
Klimat och miljö
En stor del av miljöpolitiken sköts i EU. Dels sätter EU gemensamma mål för utsläpp,
dels finns det många lagar om hur man ska anpassa sig till framtidens krav på
miljövänliga transporter och klimatvänlig produktion. Många vill att EU ska kräva mer
av länderna och inte bara sätta vackra mål, och vissa menar att länder borde få “gå
före” med sin klimatanpassning, istället för att hålla sig till de gemensamma reglerna
som idag. Andra påpekar att många länder har fått väldigt mycket bättre miljölagar
sedan de gick med i EU, och att det gemensamma resultatet blir bättre.
Handel
I EU har vi inga tullar. Det vill säga, man betalar inget extra förutom fraktkostnaden när
man beställer en pryl från Tyskland. Beställer man samma sak från USA tillkommer
ofta en avgift, tull. EU har från början varit ett projekt som handlar mycket om just
handel. Vi har gjort regler för vilken typ av varor som får säljas i EU. Nu förhandlar EU
med USA och Kanada om sådana avtal. Många är oroliga för att företagen kommer
få för mycket kontroll, och att vi ska behöva gå med på USA:s dåliga regler om vilken
mat som får säljas. Andra påpekar att det kommer innebära att vi lättare kan handla,
och få in mer pengar.
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Varför är det mindre fokus på EU-frågor i nyheterna?
Var det något i spelet som liknade hur EU fungerar? Vad?
Är det bra att Sverige och andra länder bestämmer saker tillsammans?
Finns det några andra organisationer som får bestämma över Sverige,
och som Sverige är med och bestämmer i?

