QUIZ – Hva vet du om Norge og EU?
Ett poeng for hvert korrekt svar!
1. Sverige og Danmark har reservert seg mot å innføre euro. Kan Norge gjøre det
samme hvis vi blir medlem i EU?
A: Ja, alle nye medlemsland i EU kan fritt reservere seg mot pengeunionen og euroen.
B: Nei, skulle Norge bli EU-medlem må norske kroner erstattes av EU-mynten euro.
C: Norge innfrir ikke vilkårene (konvergenskriteriene) for å innføre euroen.
2. Hvor stor andel av stemmene i EU-parlamentet ville Norge fått dersom vi ble
innlemmet i unionen?
A: Mindre enn 2 prosent av stemmene.
B: 3,7 prosent av stemmene.
C: Over 5 prosent av stemmene.
3. Hva heter verdens høyest betalte kvinnelige politiker?
A: Hillary Clinton, USAs utenriksminister.
B: Angela Merkel, Tysklands forbundskansler.
C: Catherine Ashton, britisk baronesse og EUs utenriksminister.
4. Hva står forkortelsen UMEU for?
A: Unge Menn for EU.
B: Union Movement for European Understanding.
C: Ungdom Mot EU.
5. Hvilket norsk politisk parti har sagt at de vil benytte enhver anledning, også å gi fra
seg eventuell regjeringsmakt, for å få Norge inn i EU?
A: Høyre.
B: Fremskrittspartiet.
C: Arbeiderpartiet.
6. Hva heter hovedstaden i EU?
A: Strasbourg.
B: Brussel.
C: Berlin.
7. Hva er Lisboatraktaten?
A: EUs plan for å bli den mest konkurransedyktige, kunnskapsbaserte økonomien i verden.
B: EUs nyeste traktat, som trådte i kraft 1. desember 2009. Den er i innhold nesten identisk
med den omstridte grunnlovstraktaten.
C: Avtalen om å gjøre Lisboa til Portugals hovedstad i 1255.
8. Kan EUs militære styrker brukes over hele verden?
A: Ja.
B: Nei.
C: Ja, men bare med mandat fra FN.
9. Har små land fått økt formell innflytelse i EU de siste årene?
A: Ja, de små landene har fått mer å si både i EU-parlamentet og i Ministerrådet.

B: Nei, de små landene har fått mindre å si, mens de store landene har fått mer å si i EU.
C: Maktfordelingen mellom landene er ikke endret.
10. Hva sier EØS-avtalen om handelen mellom Norge og EU hvis EØS-avtalen faller
bort?
A: Da skal igjen handelsavtalen fra 1973 tre i kraft, jf. EØS-avtalens artikkel 120.
B: Avtalen fastslår at EU fritt kan innføre toll og andre handelshindringer mot norske varer og
tjenester.
C: EØS-avtalen sier ikke noe om dette.
11. Hva betyr det at Norge har «vetorett» i EØS-avtalen?
A: Norge kan nekte EU å vedta ny lovgivning som gjelder EØS-området.
B: Norge har ingen veto- eller reservasjonsrett i EØS.
C: EØS-avtalen ble vedtatt av Stortinget med den begrunnelsen at vi skulle kunne si nei til
direktiver fra EU som vi ikke er enige i. Vetoretten, eller reservasjonsretten som den også
kalles, er derfor en del av avtalen. Norge kan si nei til EU-direktiver som vi ikke ønsker.
12. Det norske folk har ved to folkeavstemninger sagt nei til EU-medlemskap. Husker
du årstallene for folkeavstemningene?
A: 1963 og 1998.
B: 1972 og 1994.
C: 1974 og 1992.
13. Hva er Frontex?
A: EUs romfartsorganisasjon: Frontieres Extraordinaire.
B: EUs myndighet for grensekontroll. Frontex er blitt kritisert av humanitære organisasjoner
for å hindre flyktninger fra å kreve vern eller asyl.
C: EUs opplysningskontor for tekstilvarer.
14. Hvilke tre land utenfor EU er med i Schengen?
A: Island, Sveits og Norge.
B: Norge, Sverige og Finland.
C: Norge, Island og Liechtenstein.
15. På hvilket grunnlag handler Sveits med EU?
A: Sveits er medlem av EU.
B: Sveits er med i EØS.
C: Sveits har inngått et sett av bilaterale handelsavtaler med EU.
SCOREBOARD:
0-5: Hmmm. Du har kanskje andre interesser enn politikk og samfunnsliv? Eller har du bare
en dårlig dag? Vi foreslår at du leser EU-guiden fra perm til perm, for så å komme kraftig
tilbake i neste runde.
6-10: Ganske bra. Du leser mer enn bare VG, for å si det sånn. Du går neppe på enkle japåstander som at «vi må inn for å påvirke», for du har fått med deg at små land får stadig
mindre å si i EU.
10-15: Medalje! Fanfarer! Fyrverkeri! Men husk: Det er aldri lurt å hvile på sine laurbær, så
følg for sikkerhets skyld med på www.neitileu.no for oppdatert informasjon.

