EU-valet

- Hej Birgit!
- Hej Susanne!
- Snart är det EU-val. Tänker du rösta?
- Ja du, det vet jag inte. Jag är inte så förtjust i EU faktiskt. Jag
tycker inte att vi ska höra till EU. Jag skulle gärna vilja att vi gick ur
EU.
- Nämen vad säger du? EU är ju jättebra för oss! Det är väl självklart
man ska rösta?
- Varför är det självklart? Vi har ju ett eget parlament. Varför ska vi
tillhöra en massa andra länder där man ska bestämma om hur
stora jordgubbarna ska vara och massvis med andra saker? Varför
är det nån annan som ska bestämma över oss? Det tycker jag inte
om!
- Fast det är väl gemenskapen som är bra? Du kan resa fritt genom
EU-länderna och det gör det lättare att köpa och sälja varor…
- Ja, det är klart. I och för sig har du rätt. När man tänker på leksaker
så kan man ju vara säker på att är det kontrollerat via EU så är det
säkert för barn att använda. Det förstår jag. Men jag tänkte på…
jag kan ju resa fritt även om jag inte tillhör EU, jag har ju mitt pass.
Det är väl inget problem att jag tar med mitt pass om jag åker till
Tyskland och visa upp det? Så vad är fördelen då för mig? Och jag
tycker inte om att vi ska ha samma typ av pengar som de flesta

EU-länder. Varför ska vi ha euro? Vi har ju svenska kronor och de
är jättevackra och de är gamla och de har vi haft alla tider. Jag
tycker vi ska fortsätta med det.
- Jo men det håller jag med om. Jag vill inte heller ha euro. Men jag
står för gemenskapen.

Nya ord
EU-val

ett val då man röstar på vilka politiker
som ska representera landet i EU

rösta

lägga sin röst på någon, välja

är förtjust i…

gillar, tycker om

höra till

tillhöra, vara en del av

gå ur EU

lämna EU

självklart

utan tvivel, naturligtvis, förstås

ett parlament

riksdag, politiker som bestämmer i
landet

massvis

mycket

en gemenskap

förbindelse, samhörighet

i och för sig

förvisso, visserligen

en fördel

något positivt

det håller jag med om

jag tycker samma sak

Grammatik
Både väl och j u använder man som “förstärkningsord” för att betona att vi tror att
lyssnaren/läsaren vet det vi säger men vi vill ändå betona det.
Väl används mer i frågor eller påståenden som uttalas som en fråga (Du vet väl att jag är
allergisk mot ägg? = Du vet att jag är allergisk mot ägg, eller hur?).

Ju används i påståenden (Innehåller salladen ägg? Du vet ju att jag är allergisk mot ägg! =
Jag är upprörd att du bjuder mig på en sallad med ägg i. Jag vet att du vet att jag är
allergisk).
Titta på alla meningarna i dialogen som innehåller väl eller ju!

Träna mera!
Vad ska man tänka på när man diskuterar?
- använd många bra argument (t.ex. “Du kan resa fritt…”,
“gemenskapen är bra”, “lättare att köpa och sälja varor”)
- lyssna på din samtalspartner och berätta om du håller med (“I och
för sig har du rätt…”, “det håller jag med om”) eller inte (“...men
jag…”, “det tycker inte jag”)
- ställ lämpliga frågor till din samtalspartners argument (“varför är
det självklart?” “varför ska någon annan bestämma?”)

Diskutera samma fråga (eller en annan) med en klasskamrat och använd
er av tipsen ovan.

Information om EU-valet (lättläst):
https://eu.riksdagen.se/global/other-languages/lattlast/

Information om Europeiska Unionen (lättläst):
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_sv

Video om hur Europeiska Unionen fungerar:
https://www.youtube.com/watch?v=7nteCjj5Ckc

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

