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EUROPA IN TURBULENTIE
achtergrondinformatie voor onderwijs en samenleving

De Europese integratie verkeert in zwaar weer.
Op een ernstige economische crisis volgde in 2015 een
vluchtelingencrisis die tot grote spanningen tussen de lidstaten leidde. Vervolgens kondigde het
Verenigd Koninkrijk het vertrek aan uit de EU, weigerden Midden-Europese landen mee te
werken aan de opvang van vluchtelingen uit islamitische landen, werd de relatie met Turkije als
kandidaat-lid van de EU steeds problematischer en ontstonden in bijna alle EU-lidstaten politieke
partijen met een anti-EU-inslag. Als klap op de vuurpijl werd begin 2017 Donald Trump beëdigd
als president van de VS. Die brak radicaal met de sinds 1945 gevoerde Amerikaanse politiek om
de Europese eenheid te stimuleren.
Hoe kunnen we dit alles begrijpen? Wat zijn de achtergronden? In het nieuwe katern Europa in
turbulentie zetten journalisten, wetenschappers en onderwijsexperts het waarom van deze
ontwikkelingen centraal. Wat is de reden dat zoveel burgers in Europa sceptisch staan tegenover
de EU of er ronduit tegen zijn. Daaraan gekoppeld is de vraag wat hier aan valt te doen. In
toespraken, columns, artikelen en interviews en speciaal voor dit katern geschreven bijdragen
laten de deskundigen hun licht schijnen over de verschillende ontwikkelingen en proberen
antwoorden te formuleren. Het doel is om zo meer inzicht te bieden in de actuele
ontwikkelingen in Europa.
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Dit nieuwe Neios-Helios-katern omvat 76 pagina’s. Handig om bij de hand te hebben in het kader van
de Europese verkiezingen in 2019 en als cadeau bij de feestdagen.
U kunt het katern bestellen tegen de prijs van € 16 door de gevraagde gegevens in te vullen. Bestelt u
het katern in een groeps- of klassenset (20 exemplaren of meer) dan geldt hiervoor de kortingsprijs
van € 12 per exemplaar. Als u snel besluit, kunt u werkbladen Europa Actueel over de Europese
verkiezingen met de insteek ‘Feit of fictie’ kostenloos in pdf toegestuurd krijgen.
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Inleiding
Wat heeft de Europese integratie bereikt?
Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen de Europese Unie en de lidstaten
Het vertrek van de Britten uit de EU
Oplopende spanningen
De vluchtelingen- en migratiecrisis
De internationalisering van het onderwijs op een tweesprong

