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EU har i mange år udbredt sin samfundsmodel til det østlige og sydlige nabolag. Med løfte om medlemskab
og økonomisk støtte bliver demokrati, retsstat og markedsøkonomi stilfærdigt drysset ud over gamle

kommunistiske diktaturstater som et forvandlingspulver.

Det er kendt som EU’s bløde magt, og den bredte sig uhindret lige indtil forsøget på at lave en
partnerskabsaftale med Ukraine. Her blev EU for første gang mødt af en mur. Den russiske obstruktion førte i

2014 til annektering af Krim-halvøen og krig i det østlige Ukraine. 

Denne ny grundbog om EU til samfundsfag i gymnasiet opdaterer EU’s situation efter denne skelsættende
krise, og præsenterer samtidig:

Den ny Europa-Kommission, ledet af luxemburgeren Jean-Claude Juncker, der startede sit mandat i skyggen
af en skatteskandale, og slog ny toner an ved at sætte en kommissær til at vogte over nærhedsprincippet

Det nyvalgte Europa-Parlament, der har flere EU-skeptiske partier end nogensinde, men som alligevel fik sat
sig effektivt på udnævnelsen af den ny Kommissionsformand og på den måde fik trukket EU i mere føderal

retning 
Danmark i vadestedet - mellem drømmen om at lukke grænsebommene og endnu en folkeafstemning om

retsforbeholdet
De ny forsøg på at tage livtag med lobbyismen som et fast vilkår.

Europas svære fællesskab er en anderledes undervisningsbog, der bruger en mere fortællende stil til at
formidle Europa-stoffet. Den anskuer EU som et dynamisk samarbejde, der formes og skubbes fremad af sine
kriser. Bogen indeholder også en guide til Bruxelles-turisten, der vil opleve og forstå EU-hovedstaden og

dens historie.

Den er skrevet af journalist Jacob Langvad, der gennem mere end 20 år har afholdt kurser og dækket EU fra
Bruxelles for bl.a. Berlingske, Information, Weekendavisen og senest DR Orientering.
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