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Find ud af EU Jens-Peter Bonde Hent PDF Jens-Peter Bonde fortæller, hvordan behandling af politiske emner

og lovforslag funger i Danmark og i EU. Bogen går i dybden med hele den demokratiske proces og
fremlægger nye oplysninger, f.eks. om de mange love, vi har med at gøre, og hvor få af EU-direktiverne, som
kommer gennem det danske Folketing. Bogen diskuterer: Hvor kommer lovene fra, og hvem kan lave dem

om? Kan folkestyre og globalisering forenes i Danmark og EU? Kan centralisering knuse det lokale
selvstyre? Kan vi få mere at sige ved at dele suverænitet? Bør vi følge briterne ud eller have mere EU? Kan vi

få mere åbenhed, nærhed og demokrati i EU? Kan EU-reformer hjælpe mod illegal indvandring, social
dumping og arbejdsløshed? Får EU nye spilleregler og en ny traktat i 2019? Find ud af EU henvender sig til
alle, der vil kende vores samfund og folkestyret i og imellem Danmark og EU. Den er nødvendig viden for

dem, der vil forstå den nye debat om fremtidens Europa. Bogens kapitler kan også bruges i
samfundsfagsundervisningen på både ungdomsuddannelser og mellemlange uddannelser. Den indeholder
bl.a. 190 links til uddybende artikler og baggrundsstof, så læreren slipper for selv at finde kilder til arbejdet

med bogen.

 

Jens-Peter Bonde fortæller, hvordan behandling af politiske emner og
lovforslag funger i Danmark og i EU. Bogen går i dybden med hele
den demokratiske proces og fremlægger nye oplysninger, f.eks. om
de mange love, vi har med at gøre, og hvor få af EU-direktiverne,
som kommer gennem det danske Folketing. Bogen diskuterer: Hvor
kommer lovene fra, og hvem kan lave dem om? Kan folkestyre og
globalisering forenes i Danmark og EU? Kan centralisering knuse
det lokale selvstyre? Kan vi få mere at sige ved at dele suverænitet?

Bør vi følge briterne ud eller have mere EU? Kan vi få mere
åbenhed, nærhed og demokrati i EU? Kan EU-reformer hjælpe mod
illegal indvandring, social dumping og arbejdsløshed? Får EU nye
spilleregler og en ny traktat i 2019? Find ud af EU henvender sig til

alle, der vil kende vores samfund og folkestyret i og imellem



Danmark og EU. Den er nødvendig viden for dem, der vil forstå den
nye debat om fremtidens Europa. Bogens kapitler kan også bruges i
samfundsfagsundervisningen på både ungdomsuddannelser og
mellemlange uddannelser. Den indeholder bl.a. 190 links til

uddybende artikler og baggrundsstof, så læreren slipper for selv at
finde kilder til arbejdet med bogen.
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