Manus ”line by line” In eller ut ur EU?
1. Intro flera röster: Tjej I Albanien: - Jag tror att den europeiska
union är ett bra initiativ det för samma dem europeiska
staterna ekonomiskt och socialt också. Paul brexit: Jag tycker
att det värsta med EU är att folket inte har någon kontroll. Det
är bra att vi lämnar eu. Madeleine brexit: - När jag vaknade upp
efter att brexit hände morgon efter så det första jag gjorde var
att jag grät. Kristi Albanien: - det är en bild av en vägg med en
text som säger vill du gifta dig med mig jag behöver ett eu pass.
2. Vinjett – EU i fokus – In eller ut ur EU?
3. Speaker – Av Europas 45 länder så är 28 med i EU men
åsikterna går isär om unionen för och nackdelar, både i dem
länder som är medlemmar och dem som står utanför.
4. Enkät Brighton – Ung kille: -det är en höjdpunkt av vad en
demokrati borde vara och det har fört många länder
tillsammans som är så olika framförallt efter kriget. Äldre man:
jag vet inte riktigt dem sätter våra lagar och regleringar inte
alltid i vårat intresse. Två tjejer: Jag gillar att vi kommer
närmare varandra på något sätt och hur det är enklare att resa
och hålla kostnader nere för det som produceras och
exporteras. Äldre man igen: - folket blir inte tillfrågat tillräckligt.
I England så röstar vi i EU gör politikerna det och det är inte
rätt.
5. Madeleine på stan - Längre fram här har vi Brightonpiren som
är lite av en turistfälla det är attraktioner och sådär men ändå
ganska trevligt att gå ut på just för att man kommer bär vattnet
och så. Här så har vi en jättetrevlig pizzeria det är den bästa
pizzan du kan hitta i världen inte ens Italien har lika bra pizza.
6. Madeleine Marcateus – Jag heter Madeleine Marcateus och jag
har bott I Brighton I 8 år nu med tanke på att Storbrittanien och
Sverige båda är med I EU så gjorde det ju så otroligt lätt för mig
att söka universitet här få studielån och helt enkelt börja plugga
här so matt jag hade börjat plugga I Sverige och sen när jag tog
examen 3 år senare så var det ju fortfarande lika lätt att stanna

kvar vilket var fantastiskt vilket gjorde att jag hade en sån
otrolig frihet i vad jag ville göra att jag kunde bestämma om jag
ville stanna kvar eller flytta någon annanstans.
7. Nyhets klipp ABC - Räkningen har börjat för 10 miljoner röster i
brexit omröstningen. Dem första resultaten är ett tecken på vad
som är på gång. Det blev en jordskredsseger för dem som
röstade för att lämna. Det brittiska folket har sagt sitt och
svaret är vi går ur. Ett självständigt Storbritannien. Winston
churcill skulle vara stolt, bra gjort GB. Den här morgonen slår
realiteten till. Jag är så ledsen jag kan inte tro att det har hänt.
8. Madeleine Marcateus – Så fort resultatet annonserades
morgonen efter så det första jag gjorde var att jag grät. Att helt
plötsligt känna sig så ovälkommen i det land som jag har bott i 6
år där hela mitt liv finns där alla mina vänner är det var ett så
bestörtande ögonblick över en natt. Den känslan är så otroligt
svår att beskriva med ord just för att jag känner mig verkligen så
ovälkommen.
9. Ulrika Mörth (Statsvetare/expert) – Brexit är ju egentligen
kulmen på en ganska lång och komplicerad relation som GB har
haft med EU sen man kom in 73-75 där. Inte minst kring den här
suveränitetsfrågan om själv bestämmande, man skulle ta
tillbaka sina lagar kontrollen över gränser och inte minst sina
pengar. Sen får man ju komma ihåg att det pågår en populistvåg
där nationalism och antiglobalism finns med, EU utmålas gärna
då som ett problem och i det här nationalistiska
självbestämmandet så ligger det också migrationsfrågan den
friarörligheten det fanns främlingsfientlighet i det och det fanns
också en allmän oro och den oron den är inte bara brittisk den
hade vi i Sverige också inför den stora öst utvidgningen, den
tidigare statsministern Göran Persson i Sverige pratade också
om att det kunde vara problematiskt för den svenska välfärden
och välfärdsstaten att så många länder kunde komma in och
kräva då svensk sjukvård tex. Så den här hotbilden den har
funnits och finns i andra länder också det är inte bara i GB.

10.
Nyhetsinslag – Albanien med den forna Jugoslaviska
republiken Makedonien har stöd från Europeiska kommutionen
för att börja prata om att bli medlemmar i EU.
11.
Kristi Albanien – Förra året skulle jag resa till Rom i Italien
och hade precis ankommit till flygplatsen i Rom och stod i kön
för pass id. Det var en kvinna som jobbade där som hjälpte
människor som sa Europa till vänster och resten av världen till
höger. Eftersom vi Albaner ser oss själva som Europeer så gick
jag till vänster hon såg mig ta fram passet och frågade var jag
var från och jag sa från Albanien då sa hon förlåt men då ska du
gå till höger. För henne var Europa EU och Albanien ska gå till
den kön för resten av världen.
12.
Kristi Albanien – Den nuvarande unga generationen i
Albanien är kanske den enda som inte har ett minne av den
kommunistiska diktatoriska perioden. Det är en smärtsam
period. Albanien har gått från ockuperat till diktatorskap och
det är en av förklaringarna till varför Albanerna vill gå med i EU.
13.
Ulrika Mörth Statsvetare/expert – För det första så är det
ju ekonomiskt viktigt för ett land som Albanien att vara med i
EU om man ska höja sig och utveckla sin ekonomi då blir ju
tillgången till den inre marknaden viktig och det är också viktigt
och vara med i dem stödsystem som finns när det gäller
struktur fonder stöd till landsbygden men också till jordbruk
tex så ekonomiskt är det ju naturligtvis väldigt gynnsamt sen är
det ju naturligtvis den fria rörligheten man får tillgång till för
ungdomar inte minst att studera röra sig fritt det tar vi ju som
självklart i dag att vi kan göra så var det ju inte innan EU fanns
att det var den självklara möjligheten att åka runt och resa och
arbeta och studera. Sen finns det säkert grupper i Albanien dem
som arbetar för reformer mer rättstatsreformer ser ju EU som
en hävstång till att få igenom lagstiftning så där blir ju EU en
hjälp för att stärka just demokrati.
14.
Speaker – I Albanien finns ett starkt stöd för EU ca 80% är
för ett medlemskap men landet behöver jobba med dem

kriterier som unionen har satt upp för att i framtiden kunna bli
en medlemsstat.
15.
Enkät – Tjej på stan: -Albanien har många problem speciellt
med korruption och rättssystemet och jag tror att alla dem
problemen kan jobbas med när vi arbetar med att nå dem mål
som EU har. Tjej nr 2 på stan: - Faktiskt så börjar vi känna lite av
inverkan av att vara ett kandidatland för vi gör så mycket
reformer speciellt inom granskningar av lagar nyligen. Så det
har en inverkan även fast vi inte är en del av unionen. Tjej nr 3
på stan: - Jag tror att det behöver lite mera tid. En dag ja
Albanien kommer att ansluta sig till EU och jag tror att det
kommer bli väldigt lönsamt för oss och kanske även för EU.
16.
Bilder Tillbaka i Brighton.
17.
Paul (voted leave) på stan– Så det var här vi satta upp
vårat ”brexit corner” det var här vi kampanjade för brexit, vi
kände inte varandra innan vi kom tillsammans för kampanjen
för att vi alla tyckte att lämna EU var det bästa. Det finns på
Googlemaps nu så det är ett historiskt landmärke.
18.
Paul (voted Leave) – Mitt främsta intresse är demokrati
och suveränitet vad jag vill göra är att föra demokrati och
suveränitet tillbaka till UK till westminister från Bryssel. Jag har
mött min parlamentsledamot flera gånger alla i min valkrets
kan möta honom. Inom EU när möter du någon gång en
kommisionär?
19.
Ulrika Mörth (Statsvetare expert) -Sen finns det ju
uppenbara nackdelar för medlemsländer och ibland pratar man
om att EU har ett demokratiskt underskott och det handlar ju
mycket om att dem beslut som EU fattar dem besluten kan ju
jag som väljare bara ställa svenska politiker till ansvar för
medans dem andra ministrarna i minister rådet kan ju inte jag
inte ställa till ansvar och det kan ju uppfattas som väldigt
negativt då men det är också en ide om att hur kan en domstol i
Bryssel ha liksom överhöghet över den politik som vi
bestämmer här

20.
Paul (Voted Leave) – Det här är en brochyr som vi gjorde
min favorit är den med Gorbatjov citatet som var den sista
ledaren för Sovjet han frågar varför Eu återskapar Sovjet och
om han kan upptäcka det om någon kan så är det han. Det
finns inget med EU som jag inte klarar mig utan och jag är glad
att klara mig utan det.
21.
På Pub I Brighton Madeleine och vänner pratar –
Madeleine: -Jag tror att det kommer gå nedför härifrån om jag
ska vara ärlig, jag tror deffinitivt att UK kommer att få kämpa
mycket mer som land vi har redan sett värdeminskning av
pundet och även ökning av matpriser. Killkompis till Madeleine:
-Ja även dem största apoteken lämnar nu UK och går till
Amsterdam det är galet att tänka på det.
22.
Klippbilder Albanien
23.
Kristi på Cafe i Albanien med två vänner – Kristi: -jag vet
inte om ni har funderat på ett Albanskt alternativt i framtiden
utan EU? Tjej på cafe: -Det är ett läskigt scenario jag vill inte ens
tänka på det. Krist: -Att bli medlem i Eu skulle vara en chans att
göra något historiskt, det skulle bli en realisation av dem dröm
som vi haft en lång tid att bli medlemmar i Eu och bli EU
medborgare. Tjej på Cafe: -Det är en väg att få leva i en fridfull
gemenskap som strävar efter mänskligrättigheter och
rättstatsprinciper saker som vi inte riktigt har för tillfället. Kristi:
-Det finns ingen mening med att vara en union och låta andra
europeiska länder vara utanför. Jag vet inte vilka andra
alternativ vi har eller vart våran plats är i Europa eller världen
om inte i EU.
24.
Slutfråga – Varför vill Albanien gå med i EU och varför vill
Storbritannien gå ur?

