EU

I det här temabladet hittar du det material som finns hos Mediecenter Värmland inom
temat EU.
Filmerna är direktlänkade till www.sliplay.se/mediecentervarmland - ctrl-klicka på
titeln!
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland cirka 20.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland.
För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto!
Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till
mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka
på ”gå vidare”. Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några
uppgifter samt välja lösenord. När du sparat är din registrering klar och så fort vi godkänt din
registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du
gör hittar du här!

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma
programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna
deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under
ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina!
Här hittar du en lathund för dina elever!
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Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det
är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen!
EU – fredsprojektet i Europa
Vad har egentligen EU med hur vi lever i Sverige
att göra...? Antagligen mycket mer än du tror! I
det här utbildningsklippet för mellanstadiet
förklarar vi på ett enkelt sätt vad EU är för något
och varför unionen bildades. Du lär dig också
mer om hur EU arbetar, och hur det påverkar oss
i Sverige.
Speltid: 2 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Dröm om demokrati – Att rösta
Vi får veta hur valen i Sverige går till och vilka val medborgarna kan rösta i. Om vilka beslut som fattas
i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och
hur platserna i riksdagen fördelas. Statsminister Stefan Löfven berättar vad regeringen gör och vi får
veta varför det är viktigt att rösta. Lars Adaktusson, EU-parlamentariker, förklarar vilka frågor EU kan
påverka och vi möter representanter från de åtta riksdagspartierna. OBS!! Programmet finns även
teckenspråkstextat och syntolkat.
Speltid: 14 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Perspektiv på världen – Sverige och världen –
EU
Den Europeiska unionen är världens största
samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv
miljard människor med olika kulturer, seder,
politik och språk som ska samsas med varandra.
Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke,
men vad händer när länder börjar lämna
samarbetet?
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – Bakgrund och historia
Numera är det inte alla som vet varför EU en gång bildades, och det är lätt att glömma hur Europa såg
ut när organisationen grundades. I det här utbildningsklippet lär vi oss mer om varför EU bildades, och
hur dess historia ser ut. Vi går även igenom de viktigaste årtalen att känna till.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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EU – Organisation och samhällspåverkan
EU påverkar oss på ett sätt vi ofta kanske inte tänker på, på arbetet, när vi köper varor eller reser på
semester. Det är mycket att ta hänsyn till när EU gemensamt ska ta beslut som påverkar alla
medlemsländer. I det här utbildningsklippet lär vi oss mer om organisationens uppbyggnad och
arbetssätt, samt hur medlemskapet i EU påverkar Sverige.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – En kort översikt
EU har vuxit som organisation och antalet medlemsländer blivit fler. Många kritiska röster har höjts om
vad EU ska arbeta med för frågor. Miljö, handel, migration eller mer överstatlighet, åsikterna är
många. Vi får även en kort historik om EU:s historia.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – Parlamentet
Här får vi veta hur Parlamentet fungerar i EU och
möta några parlamentariker.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: Strömmande.

EU – Ministerrådet
Ministerrådet består av de olika ministrarna från de olika EU-länderna. Här diskuteras t ex miljö - med
EU- ländernas miljöministrar.
Speltid: 1 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – Kommissionen
Varje land har en egen kommissionär. De tar initiativ och lägger konkreta lagförslag. Kommissionen
går att jämföra med en regering.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – Hur skapas en ny EU-lag?
Här beskrivs hur en ny EU-lag kommer till.
Speltid: 1 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: Strömmande.
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EU – Budget
Vart går EU:s pengar? Här får vi en översikt av de största utgiftsposterna. Bland annat går 40 % av
budgeten till jordbruksstöd i EU.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Internationella händelser – Europeiska Unionen
EU grundades i kölvattnet av andra världskriget med det ambitiösa målet
att få slut på krigen i Europa. I dag är Europeiska unionen utsatt för hård
prövning. Brittiska väljare har i och med Brexit valt att lämna EU samtidigt
som euroområdets skuldkris och tillströmningen av migranter orsakar ett
reellt hot för den politiska och ekonomiska sammanslutningen. Kommer EU
att klara prövningarna?
Speltid: 26 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

EU – en översikt med Lissabonfördraget
EU har fått kritik för att vara byråkratiskt och stelbent. Unionen har växt och fått nya medlemstater. Det
har tvingat EU att modernisera sig och anpassa sig efter nya förutsättningar. Genom
Lissabonfördraget har det nya EU växt fram med ny beslutsordning i unionen. Det har blivit enklare att
fatta beslut. EU har även fått en president och en utrikesminister. Filmen går även igen hur lagar
skapas. Vilka kostnader vi har för medlemskapet, och vad vi får för EU-avgiften. Vi får också se vad
EU:s olika instanser fyller för funktion och vad de arbetar med. I filmen intervjuas de unga EUpolitikerna Åsa Vesterlund från Socialdemokraterna samt Christoffer Fjellner från Moderaterna.
Filmens syfte: - Att beskriva hur EU fungerar - Ge en inblick i Lissabonfördraget - Visa hur lagar
skapas inom EU.
Speltid: 18 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Vem bestämmer vad – på lätt svenska – EU
Sverige är med i EU, men vad innebär det
egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms
i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får
också se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen
och Ministerrådet gör och vilken relation de har
till varandra. Det är val till EU-parlamentet var
femte år, men vilka är det vi röstar på? Och vad
kan de bestämma? OBS!! Programmet finns
även på albanska, arabiska, pashto, polska och somaliska.
Speltid: 6 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: Strömmande.
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Fatta EU
Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur
påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel?
Programledaren Leila Trulsen får i uppdrag att
lära sig mer genom att testa olika yrken som är
kopplade till EU. Statsvetaren Jenny Madestam
förklarar hur allt hänger ihop. Syftet med serien
är att ge högstadieungdomar kunskaper om det
europeiska samarbetet med utgångspunkt i
aktuella samhällsfrågor. Programmen ger kunskaper om var beslut fattas och om individers och
gruppers möjligheter att påverka beslut. . OBS!! Programmet finns även teckenspråkstextat och
syntolkat.
Speltid: 3x18 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
Fatta EU – Handel
Handel och jakt på råvaror kan starta konflikter och krig, men också göra att freden bevaras. EU är ett
exempel på det. Sedan EU grundades har antalet medlemsländer ökat och handelshinder tagits bort.
Men när tillverkningen av varor ökar leder det till större miljöutsläpp. Så samtidigt som vi i EU
samarbetar kring handel, vilket ökar utsläppen, finns det mål att utsläppen ska minska. Leila besöker
ett stålverk och får veta hur det påverkas av handelsunionen och miljömålen. Jenny hjälper oss att
förstå vad det innebär att vara med i en handelsunion, samt hur tullar och handelsavtal fungerar.
Fatta EU – Samarbete
EU samarbetar inom många områden och oftast fungerar det bra. Men 2015, när så många från
krigets Syrien ville söka skydd i Europa, sattes samarbetet på prov. Trots att EU:s regler säger att
medlemsländerna ska dela på ansvaret, slutade allt fler ta emot asylsökande. Sveriges krav att alla
länder måste ta sitt ansvar vann inget gehör. Då stängde också Sverige gränserna, införde
passkontroller och ändrade reglerna för migrationspolitiken. Vi får följa med Leila till Malmös
gränspolis, och Jenny fördjupar sig i EU:s samarbeten och vad som händer när EU-länder bryter mot
överenskommelser.
Fatta EU – Beslutsprocessen
Plast är ett fantastiskt material, men också en stor miljöbov. Varje år hamnar flera miljoner ton plast i
haven. Inom EU har man insett problemet och vill få till en lag som förbjuder vissa engångsartiklar.
Men det är en lång process att stifta en EU-lag. Lagförslaget måste bollas fram och tillbaka mellan
EU:s olika organ och länder. Och under tiden försöker organisationer och företag, lobbyister, påverka
makthavarnas beslut. Leila besöker lobbyister och EU-parlamentariker och Jenny ger oss en lektion i
hur en EU-lag blir till och en inblick i lobbyisternas arbete.

Temabladen är till för att inspirera dig och underlätta för dig i ditt arbete. De
innehåller tips på material och länkar inom resp. område.
Allt är länkat till Mediekatalogen!
Du hittar fler temablad på vår hemsida www.mediecentervarmland.se
Har du andra områden du vill ha ett temablad till?
E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!
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EU i fokus
2019 är det val till Europaparlamentet. I fyra
fristående delar sätter vi fokus på EU. Det
handlar bland annat om EU:s flyktingpolitik,
lobbyism, unionens för- och nackdelar och om
demokrati. Hur mycket makt ska EU ha över
medlemsstaternas demokratiska utveckling?
Serien belyser hur EU:s demokratiska och
politiska system fungerar. Genom att sätta fokus
på frågor som kopplar till folkrätt, mänskliga rättigheter och ekonomiska strukturer i samband med de
samhällsutmaningar som Europa står inför så tränas förmågan att analysera samhällsproblem ur olika
perspektiv.
Speltid: 4x10 min. Målgrupp: gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande.
EU i fokus – In eller ut ur EU?
Av Europas 45 länder är 28 stycken med i EU. Åsikterna går dock isär om unionens för- och
nackdelar. I Storbritannien träffar vi svenska Madelene som berättar om sina känslor kring
omröstningen angående Brexit. Vi träffar även Paul som arbetade för ett utträde ur EU. I Albanien är
situationen en annan. Där har man startat förhandlingar om ett EU-medlemskap. Vi träffar Kristi som
berättar om varför det skulle vara ett historiskt ögonblick om Albanien blev medlemsland i unionen.
EU i fokus – EU och demokratin
EU bildades efter andra världskrigets slut. Då ville staterna i Europa bevara freden genom
ekonomiska och demokratiska samarbeten. Just den demokratiska aspekten har alltid varit viktig för
EU och regleras idag i Lissabonfördraget och i EU:s grundläggande stadgar. Vad händer om
medlemsländer börja bryta mot de demokratiska värderingarna? I Ungern träffar vi Sara som arbetar
på ett nedläggningshotat universitet och ungdomar som berättar om hur deras skolmaterial har
förändrats på senare tid.
EU i fokus – Asylpolitiken
År 2015 flydde det över en miljon människor till Europa. Många har idag fastnat i flyktingläger i framför
allt Grekland och Italien. I Grekland träffar vi Abdullah som har flytt ifrån Syrien. Vi besöker
flyktingläger och möter hjälparbetare som berättar om hur EU:s flyktingpolitik påverkar flyktingar i
Grekland.
EU i fokus – Lobbyism
I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals
lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som
lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett
konsultlobbyföretag. Vi försöker också ta reda på vad våra svenska politiker tänker kring lobbyism.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland

7

