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Folkeafstemningen den 2. juni 1992 sendte chokbølger 
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Den Europæiske Union. Bekymringer og jubel blev erstattet 
af hårde forhandlinger og vanskelige kompromiser. 350 
dage senere ændrede danskerne holdning, og Unionen var 
alligevel reddet. Dog kun med fire forbehold for Danmark 
– og ikke uden at brok og brosten fløj gennem luften. Det 
europæiske samarbejde har splittet befolkningen både før og 
siden. For står EU for fred, frihandel og indflydelse – eller for 
tab af national suverænitet, selvbestemmelse og identitet? 
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The Danes 
Say No
Det gav genlyd over hele Europa, da de danske 
vælgere ved folkeafstemningen den 2. juni 1992 med 
et yderst spinkelt flertal på blot 50,7 %, svarende 
til 46.847 af de afgivne stemmer, afviste Maastricht-
traktaten og dermed oprettelsen af Den Europæi-
ske Union. ”The Danes Say No”, proklamerede det 
britiske ugemagasin The Economist på sin forside 
nogle dage senere hen over et billede af sejlende vi-
kinger. I Frankfurter Rundschau blev danskerne be-
skrevet som ”obsternasige Anarchisten”, og i Frank-
rig slog Le Figaro fast, at 46.000 danskerne, mindre 
end til en fodboldkamp, havde kastet Europa ud i 
en dybt alvorlig krise. Det var Boris Johnson (1964-), 
nuværende Brexit-premierminister, men dengang 
en ung journalist ved britiske The Telegraph, helt 
enig i, for danskerne havde ”punkteret den mest 
anmassende myte i europæisk integration, nemlig 
at der var tale om en uundgåelig historisk proces”.

Gav det danske nej EU-skeptikere i andre euro-
pæiske lande nyt håb, var skuffelsen – og overraskel-
sen – tilsvarende stor hos regeringerne i EU-ansø-
gerlandene, i EU’s kernelande og hos Kommissionen 
i Bruxelles. I Sverige frygtede statsminister Carl 
Bildt (1949-) samme splittelse i den svenske debat 
i forbindelse med en kommende afstemning om 
svensk medlemskab; i Bruxelles ønskede den ellers 
sjældent fåmælte kommissionsformand  Jacques 
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Delors (1925-) på valgaftenen ikke at svare på 
spørgsmål om det danske nej, mens kansler Helmut 
Kohl (1930-2017) og præsident François Mitterrand 
(1916-1996) i en fælles erklæring skyndte sig at slå 
fast, at de beklagede nejet, men ville sætte alle sejl 
til for at realisere Den Europæiske Union. 

Mitterand var dog ikke mere uanfægtet, end at 
han dagen efter selv udskrev en folkeafstemning 
om Maastrichttraktaten i Frankrig, givetvis i et håb 
om at lade et overbevisende fransk ja ’neutralisere’ 
det negative EU-momentum skabt af det danske 
nej. Det håb kom til at tage sig meget forpjusket 
ud, da franskmændene godt tre måneder senere 
havde været ved valgurnerne. Resultatet var nemlig 
næsten lige så tæt som det danske. Selv om der her 
var en overvægt til jasiden med 51 % af de afgivne 
stemmer, var det kritiske EU-signal lige så stærkt. 
Det kom trods alt fra en af EU’s mest betydningsful-
de founding fathers. 

Interessant nok slog mange af de europæiske 
mediereaktioner i dagene efter den 2. juni også 
til lyd for, at der lå et signal i det danske resultat, 
som de europæiske politikere burde tage alvorligt. 
På den ene side var resultatet et udtryk for mere 
euroskepsis i store dele af Europa. Opinionsunder-
søgelser viste fx, at et flertal af de tyske vælgere ikke 
ønskede at ofre D-marken for euro. På den anden 
side var der bekymring for, at EU-projektet var for 
teknokratisk og elitært og ikke inddrog eller ind-
tænkte de europæiske befolkningers demokratiske 
rettigheder stærkt nok. Det var et problem, fordi 
Maastrichttraktaten betød et stort skridt i retning 
af at overnationalisere det europæiske samarbejde 
med overførsel af betydelige mængder suverænitet 
til de fælles EU-myndigheder. Med Unionen tog det 
europæiske samarbejde det endelige og afgørende 
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Danskerne skabte 
overskrifter i den 
internationale presse, 
da de stemte nej til 
Maastrichttraktaten 
den 2. juni 1992. 
På forsiden af det 
britiske ugemagasin 
The Economist 
ligner det imidlertid 
ikke et jublende 
vikingetriumftog, men 
snarere en gruppe 
resignerede vikinger 
ved årerne. Måske 
var det en tilsigtet 
symbolik, der skulle 
understrege, at 
vikinger anno 1992 
ikke drog ud for at 
erobre Europa, men 
for at forsvare sig mod 
Europa.
|| Magt og Mennesker/
Gyldendal

skridt fra overvejende at være økonomisk til også at 
være politisk.

I Danmark spillede sådanne bekymringer også 
en stor rolle for de partier og grupper, der var stær-
ke modstandere af den politiske unionsudvikling, 
fx SF og Danmark 92, som var en pragmatikerfløj 
inden for Folkebevægelsen mod EF, der senere på 
året kom til at udgøre hovedgrundlaget for JuniBe-
vægelsen. Som led i deres stem-nej-kampagne kørte 
Danmark 92 stærkt på parolen ”Europa har brug for 
en tænkepause”. Men havde Europa egentlig det? 

Da danskerne stemte nej til Maastricht, var der 
opbrud overalt i Europa. Den Kolde Krig var ovre, de 
østeuropæiske lande havde vristet sig fri af Sovjet-
unionens jerngreb, de baltiske lande havde genvun-
det deres selvstændighed, og Sovjetunionen selv var 
brudt sammen i en kaotisk proces, mens Tyskland 
– til manges bekymring – var blevet nyforenet til 
ét land med 80 millioner indbyggere i hjertet af 
kontinentet. Samtidig var der for første gang siden 
Anden Verdenskrig udbrudt krig i Europa i form af 
borgerkrigen i Jugoslavien. Det skete netop på et 
tidspunkt, hvor hele koldkrigseuropas institutionel-
le sikkerhedsstruktur omkring NATO og ESCE var 
sat til diskussion som konsekvens af forandrings-
bølgen og som en reaktion på, at USA var i færd med 
at nydefinere sit engagement i Europa. En sådan 
accelereret historisk tid kaldte ikke på tænkepau-
ser, snarere handling. På det punkt havde Kohl og 
Mitterand givetvis fingeren på pulsen. 

Her er et af EU’s grunddilemmaer, der for første 
gang blev tydeligt med Maastrichtprocessen og det 
danske nej. I dag, næsten 30 år senere, fremstår 
dilemmaet lige så akut, og det er EU’s vanskelighed 
ved at forene to helt afgørende hensyn, nemlig 
behovet for legitimitet med behovet for effektivitet. 
Uden folkelig legitimitet kan EU ikke være effektivt, 
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men uden effektivitet opnår EU ikke borgernes 
opbakning og mister dermed politisk legitimitet. 
Maastricht-intermezzoet er derfor ikke kun en 
kernebegivenhed i danmarkshistorien, der i kon-
denseret form indkapslede en af de væsentligste og 
mest vedvarende politiske fejder i moderne dansk 
historie. Den er det i virkeligheden også i den brede-
re europæiske historie. 

Den stendøde Union
Afstemningen om Maastrichttraktaten var den 
foreløbige kulmination på et langt forløb. Det rakte 
tilbage til 1989, kort før Berlinmurens fald, hvor det 
i EF, som det hed frem til november 1993, var beslut-
tet at indkalde til en særlig regeringskonference. 
Den skulle diskutere, om det ikke var på tide at 
oprette en økonomisk og monetær union, en ØMU, 
som led i en styrkelse af det indre marked. Denne 
proces blev imidlertid overhalet af de voldsomme 
politiske forandringer i Europa, der fulgte i kølvan-
det på Murens fald. Året efter blev det derfor på 
tysk-fransk initiativ besluttet at indkalde til endnu 
en regeringskonference om skabelsen af en egentlig 
politisk union. Den skulle være et svar på Euro-
pas mange nye udfordringer. Gennem langstrakte 
forhandlinger fra december 1990 til december 
1991 blev de to processer forenet i Traktaten om 
Den Europæiske Union (TEU) og underskrevet af 
EF-medlemslandene i Maastricht i januar 1992. 

Skabelsen af en politisk union havde været på 
EF-dagsordenen mange gange tidligere uden at blive 
løftet op på et forpligtende plan. Når det kom til 
stykket, var medlemslandene samlet set aldrig fuldt 
overbeviste om, at de politiske omkostninger i form 
af suverænitetsafgivelse ville stå mål med de politi-
ske gevinster ved en union. For indtil Murens fald 
var Europa indlejret i den generelle koldkrigslogik 
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Statsminister Poul 
Schlüter (1929-) mødte 
pressen på valgnatten 
efter Maastricht- 
afstemningen med 
beskeden om, at 
nejet var ulykkeligt 
for Danmark, men at 
regeringen i øvrigt 
ville blive siddende. 
Udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen 
(1941-) ved hans side 
mente, at resultatet 
var overraskende, og 
at regeringen havde 
undervurderet ønsket 
om et nej.
|| Bo Svane/Ritzau 
Scanpix 

og dynamik, der fastholdt Vesteuropa som en del af 
pax americana, det amerikanske magtimperium. 
De vesteuropæiske lande var frivillige, men under-
ordnede medlemmer af dette system. Det havde den 
konsekvens, at amerikanerne, ikke vesteuropæerne 
selv, tog vare på Vesteuropas sikkerhed. Endda både 
i forhold til koldkrigstidens konflikt med Sovjetuni-
onen og den historisk betingede frygt for Tyskland, 
der stadig rumsterede i nabolandenes mentale 
atlas. 

Det var den koldkrigslogik, der nu med Murens 
fald var gået i opløsning, og som fik Mitterand og 
Kohl til at satse på en markant styrkelse af det 
europæiske samarbejde. Den politiske union skulle 
styrke den globale konkurrencekraft og selvstæn-
digheden ved at kvalificere EU til at tage hånd om 
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udfordringen fra russerne, amerikanerne – og 
tyskerne. Som det populært hed, var ambitionen i 
forhold til tyskerne at sikre et europæisk Tyskland 
frem for et tysk Europa. 

Det var en ambition, som selv Kohl refererede 
til, men den spillede imidlertid også en stor rolle for 
den måde, danske politikere gik til regeringskonfe-
rencerne på. De hastige og dramatiske forandringer 
i Europa kaldte på overvejelser om Europas fremtid, 
selv om udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen  
indrømmede, at det var ”som at male et kørende 
tog”. For Socialdemokratiet stod det endnu i frisk 
erindring, at partiet ved den forrige folkeafstem-
ning om EF-pakken i 1986 med sin anbefaling af et 
nej havde haft en uheldig hånd. Den afstemning 
endte med et ja. Under alle omstændigheder viste 
partierne nu stor vilje til at bøje sig mod hinanden, 
så Danmark kunne gå til regeringskonferencer-
ne med et forhandlingsoplæg med bred politisk 
opbakning. Det såkaldte oktobermemorandum fra 
1990 samlede således næsten alle partier på Christi-
ansborg om, hvad en historiker siden har kaldt ”den 
hidtil mest prointegrationistiske tilkendegivelse fra 
dansk side”. Kun SF og Fremskridtspartiet valgte at 
stå udenfor. 

Gennem de langstrakte forhandlinger på 
regeringskonferencerne opstod der knaster i det 
politiske sammenhold. Hovedproblemet lå i, at 
flere af forhandlingsforslagene fra de andre euro-
pæiske lande var mere ”prointegrationistiske” end 
det danske memorandum. Således lykkedes det 
ikke at holde en militær forsvarsdimension ude af 
traktaten. Det lykkedes heller ikke at få det dan-
ske krav om afholdelse af en folkeafstemning før 
euroens eventuelle indførelse – med henvisning til 
Grundlovens bestemmelser – føjet ind som en del af 
traktatteksten (men kun tilføjet som en protokol), 
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ligesom Europa-Parlamentet fik større indflydelse 
end ønsket i memorandummet. 

Problemerne kom der til at stå en del politisk 
storm om undervejs. De blev dog blødt op af, at 
regeringen sammen med briterne fik bremset et 
forslag om i traktatens indledning at henvise til, at 
EU-samarbejdet havde et føderalt sigte. Oppriori-
tering af den sociale dimension, miljøpolitikken 
og indførelsen af en ombudsmandsinstitution trak 
også i den rigtige retning, ikke mindst for Social-
demokratiet. Det er her, vi finder baggrunden for, 
at alle partier, der havde støttet memorandummet, 
også i sidste ende anbefalede befolkningen at stem-
me ja til Traktaten om Den Europæiske Union. 

I dét lys kan man næppe undre sig over, at nejet 
til Unionen vakte mindst lige så stor opstandel-
se i Danmark som i udlandet. Regeringen, med 
den konservative statsminister Poul Schlüter og 
Ellemann-Jensen i front, var tydeligvis i chok på 
valgaftenen. Det var den meget mindre modstan-
derside næsten også. Den kunne dårligt tro, at det 
var lykkedes at få danskerne til at afvise deltagelse 
i unionsudviklingen. Her blev chokket dog vendt til 
rus, mens det hos regeringen efterlod voldsomme 
tømmermænd. Som Schlüter lakonisk meddelte 
den konservative folketingsgruppe på første grup-
pemøde efter afstemningen: ”Det er ad helvede til”.

Det var egentlig ikke, fordi nejet burde være 
kommet helt bag på Schlüter og de øvrige politikere. 
Meningsmålingerne gennem foråret 1992 havde pe-
get på et tæt løb, og trods udvendig optimisme hav-
de regeringen fra starten været opmærksom på, at 
en sejr ikke ville komme af sig selv. Det var vigtigt, 
at alle mand kom af huse, som udenrigsministeren 
formulerede det på et internt regeringsseminar, 
men gjorde de det, var det hans forventning, at der 
ville blive tale om en klar sejr. 
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Efter vedtagelsen af 
Maastrichttraktaten 
og oprettelsen af 
Den Europæiske 
Union i 1993 blev 
det almindeligt at 
visualisere EU’s 
komplicerede 
institutionelle struktur 
som et bygningsværk, 
der mindede om et 
antikt tempel. De 
bærende elementer 
i templet var de tre 
søjler i samarbejdet: 
det oprindelige 
og udvidede EF-
samarbejde, bl.a. det 
indre marked (søjle 1), 
det nye udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske 
samarbejde (søjle 2) og 
samarbejdet om retlige 
og indre anliggender, 
fx visum- og 
politisamarbejde (søjle 
3). Søjlestrukturen 
var gældende indtil 
Lissabontraktaten 
i 2009, hvor 
tempelstrukturen faldt 
fra hinanden, især 
fordi søjle 1 og 3 blev 
fusioneret. 
|| Magt og Mennesker/
Gyldendal

Den parlamentariske opbakning var som nævnt 
også markant. I Folketinget var der under tred-
jebehandlingen af Maastrichtratifikationsloven 
mindre end en måned før afstemningen et flertal 
på 125 mod 30 – næsten et femsjettedelsflertal, men 
dog ikke helt nok til at undgå en folkeafstemning 
efter Grundlovens paragraf 20. Tilsvarende var der 
massiv opbakning fra fagbevægelse, erhvervsorga-
nisationer og medierne, ligesom jasiden anvendte 
markant flere reklamekroner på at overbevise 
danskerne. I den forstand lignede det Davids kamp 
mod Goliat, som det gjorde, da Danmark nogle uger 
senere bankede Tyskland i EM-finalen i fodbold.

Måske lå en del af kimen til valgsejren for uni-
onsmodstanderne begravet i netop denne ulighed. 
”Obsternasige Anarchisten” havde man kaldt 
danskerne i den tyske presse, mens en mediekendt 
chefpsykolog hæftede sig ved, at jasiden havde 
glemt det helt elementære i kunsten at forføre en 
kvinde: ”Buser man for meget på, giver det bagslag”. 
Henvisningen til kvindeforførelse var for så vidt 
velvalgt, da vælgeranalyser viste, at det især var i 
de større byer, blandt kvinder, ufaglærte og ansatte 
i den offentlige sektor, man fandt en overvægt af 
nejsigere. 

Valgforskere har også hæftet sig ved andre møn-
stre i stemmeafgivningen, nemlig først og fremmest 
at socialdemokratiske vælgere i høj grad trodsede 
Socialdemokratiets og fagbevægelsens anbefalinger 
af et ja. Ikke mindre end 2/3 af partiets vælgere ser 
således ud til at have stemt nej. Det forhold har fået 
borgerlige politikere og ikke mindst Schlüter og 
Ellemann-Jensen til dengang og senere at anklage 
Socialdemokratiet for at være årsag til afstemnings-
nederlaget. Anklagen gik på, at socialdemokraterne 
førte en halvhjertet valgkamp, ikke mindst fordi 
det samtidige formandsopgør i partiet mellem 
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Det Europæiske 
Fællesskab

(Søjle 1)

Fællesskabsretligt 
samarbejde.  
Vedtagelse af 
EF-lovgivning, der 
gælder for borgerne, 
fx forordninger. 

Kommissionen 
stiller forslag, Rådet 
og Parlamentet 
beslutter, Domstolen 
dømmer. 

Den Fælles 
Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitik

(Søjle 2)

Mellemstatsligt 
samarbejde. 
Vedtagelse af 
EU-beslutninger, 
der gælder for 
medlemslandene,  
fx fælles aktioner. 
Kommissionen 
og landene stiller 
forslag, Rådet 
beslutter, Domstolen 
dømmer ikke. 

Samarbejdet  
om retlige og indre 
anliggender

(Søjle 3)

Mellemstatsligt 
samarbejde. 
Vedtagelse af 
EU-beslutninger, 
der gælder for 
medlemslandene,  
fx fælles aktioner. 
Kommissionen 
og landene stiller 
forslag, Rådet 
beslutter, Domstolen 
dømmer ikke. 

DEN EUROPÆISKE UNION

Traktatens indledende bestemmelser, herunder  
Unionens målsætninger, Det Europæiske Råds rolle  

og den fælles institutionelle ramme

Traktatens afsluttende bestemmelser, herunder ikrafttræden, 
optagelse af nye medlemmer og regeringskonference i 1996. 
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den siddende formand Svend Auken (1943-2009) 
og hans udfordrer, den kommende formand Poul 
Nyrup Rasmussen (1943-), beslaglagde alt for mange 
kræfter og opmærksomhed. Anklagen er ikke helt 
ude i skoven, fordi nejflertallet var så lille, og fordi 
afvisningsprocenten var så høj blandt socialdemo-
kratiske vælgere. Mindre end 25.000 S-stemmer 
skulle blot være flyttet fra et nej til et ja, for at folke-
afstemningen samlet set var endt med et ja. 

Selv om de to regeringspartier, De Konservative 
og Venstre, fastholdt et stort flertal af deres vælgere 
bag ja-anbefalingen, var borgerlige vælgere også i 
bevægelse. I Jylland var der fortsat et ja til europæ-
isk integration, men det var mindre end ved folkeaf-
stemningerne om Danmarks tilslutning til EF i 1972 
og afstemningen om den såkaldte EF-pakke i 1986. 
Ser man særskilt på Nordjylland, var der for første 
gang et nejflertal, givetvis fordi en del borgerlige 
vælgere, eksempelvis fiskere, som var utilfredse 
med EF’s fiskeripolitik, havde bevæget sig over 
på nejsiden. Over for Venstres folketingsgruppe 
understregede skatte- og økonomiminister Anders 
Fogh Rasmussen (1953-), at man i partiet skulle være 
opmærksom på den nye modstandsfront bestående 
af nationale strømninger, frygten for Bruxellescen-
tralisme og bureaukrati og frygten for udlændinge. 
Det var godt læst, for den modstandsfront, som 
særligt Fremskridtspartiet repræsenterede, skulle 
få tiltagende betydning i årene fremover. 

Men regeringen havde måske også selv et trovær-
dighedsproblem, fordi det for en del vælgere stadig 
stod i frisk erindring, at statsminister Schlüter i 
den afsluttende tv-debat i 1986 om EF-pakken havde 
erklæret Unionen for ”stendød”, hvis danskerne 
stemte ja. Og havde de glemt det, blev de nu kon-
stant mindet om det af modstanderfløjen. Schlüter 
havde naturligvis en pointe i, at Europa var afgøren-
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de forandret siden 1986, men det var op ad bakke at 
forsvare synspunktet, at Unionen var stendød, når 
nu regeringen sendte vælgerne til stemmeurnerne 
for at sige ja eller nej til netop en europæisk union. 
På valgaftenen, da nejet var hjemme, gned Frem-
skridtspartiets politiske ordfører, Pia Kjærsgaard 
(1947-), salt i såret ved at slå fast, at nu var Unionen 
stendød for Danmark. 

Afstemningsdilemmaer
Efter folkeafstemningen den 2. juni lød der internt 
på den borgerlige fløj kritik af, at udenrigsminister 
Ellemann-Jensens stil havde været for arrogant og 
unionspositiv. Bl.a. havde han optrådt i pressen 
iført sine blå EU-sokker med gule stjerner på, og 
på en stor avisforside på selve valgdagen havde han 
proklameret: ”Den er hjemme!”. Det, der kunne 
tolkes som overlegenhed, havde skræmt vælgere – 
borgerlige såvel som ikke-borgerlige – i armene på 
nejsiden, lød anklagen. 

Der var blandt regeringspartierne ellers enighed 
om, at debatten under folkeafstemningskampagnen 
skulle koncentrere sig om det overordnede per-
spektiv, at det grundlæggende handlede om at sikre 
dansk indflydelse på de store forandringer, der var 
i gang i Europa – ligesom man burde fremhæve det 
nordiske argument, at der med de andre nordiske 
landes planer om at ansøge om medlemskab var en 
enestående chance for at styrke Norden i Europa. 
Omvendt måtte man ikke være for offensiv omkring 
det sikkerheds- og forsvarspolitiske og særligt 
spørgsmålet om Vestunionen (WEU), der ifølge trak-
taten var udset som mulig forsvarsentreprenør og 
militær arm for EU. Vestunionen daterede sig helt 
tilbage til tiden lige efter Anden Verdenskrig, men 
var blevet nærmest overflødiggjort af NATO. Den 
var imidlertid vakt til live igen som konsekvens af de 
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Drude Dahlerup (1945-) 
og Jens-Peter Bonde 
(1948-2021) var to af de 
absolutte frontfigurer 
i JuniBevægelsen. 
Dahlerup var lektor 
i kvindeforskning, 
mens Bonde har 
danmarksrekorden  
som længst siddende 
medlem af Europa-
Parlamentet, hvor 
han sad fra 1979 
til 2008. I juli 1994 
kunne chefen for 
Indenrigsministeriets 
valgkontor overrække 
partiet en kvittering på 
69.064 underskrifter, 
hvormed 
JuniBevægelsen blev 
opstillingsberettiget til 
Europa-Parlamentet.
|| Birger Vogelius/
Ritzau Scanpix

store forandringer efter Murens fald og ønsket om 
at give Europa en mere selvstændig forsvarsidenti-
tet. Det ønske abonnerede Socialdemokratiet, De 
Radikale og venstrefløjen ikke på, fordi WEU i disse 
kredse blev opfattet som et kolonialt koldkrigslevn. 

Men balancegangen var svær, fordi det lå sådan, 
at Danmark i løbet af 1992 skulle afklare, om man 
ville være medlem af WEU eller blot observatør, 
ligesom der var lagt op til, at det i 1996-97 skulle 
afklares, om WEU skulle inkorporeres som en 
integreret del af EU. Debatten kunne derfor ikke 
blot puttes i mølposen, og det blev den heller ikke, 
fordi modstanderfløjen netop i høj grad slog på 
faren ved WEU-tilknytningen, og fordi det ikke lå til 
Ellemann-Jensens natur at undvige en debat på et 
så vigtigt område. Men han blev siden beskyldt for 
at have bidraget til nejet med sin høje profilering af 
dette kontroversielle emne.
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Nyrup Rasmussen promoverede i stedet det 
”ærlige ja”, som var en tvivlsom platform, da det 
udfordrede sammenholdet på jasiden og let kom til 
at tage sig hyklerisk ud. For hvad var så det ”uærlige 
ja”? Men partiet var presset af bevidstheden om, 
at det havde en stor opgave foran sig i forsøget på 
at overbevise de socialdemokratiske vælgere om 
fordelene ved Maastrichttraktaten. Derfor forsøgte 
partiet også at tone appellerne i socialdemokratisk 
retning ved bl.a. at påpege, at et ja ville øge de fælles 
miljøkrav, skabe beskæftigelse, sikre lønmodta-
gernes og forbrugernes rettigheder, give en vigtig 
platform for det internationale samarbejde til gavn 
for ulandene – samt nok så interessant forberede en 
bedre start for en forhåbentlig kommende socialde-
mokratisk regering. 

Det helt store problem for japolitikerne var 
imidlertid selve det emne, der skulle stemmes om, 
nemlig oprettelsen af en politisk union. Vælgerne 
var ganske enkelt ikke med på at tage skridtet fra et 
overvejende økonomisk og mellemstatsligt samar-
bejde til et overnationalt og politisk samarbejde, 
viste vælgerundersøgelser. Det havde modstander-
grupperne og -partierne for længst fornemmet, 
og det var derfor, deres kampagnetilgang primært 
fokuserede på suverænitetsargumentet i bred for-
stand. Det europæiske samarbejde burde ifølge de 
fleste danskere ikke omfatte fælles udenrigspolitik 
og forsvar, en fælles mønt og velfærdspolitik for slet 
ikke at tale om visioner for et Europas Forenede Sta-
ter og et fælles statsborgerskab – forhold, der alle 
blev opfattet som trusler mod dansk suverænitet 
og selvstændighed. Derimod viste samme undersø-
gelser, at de fleste vælgere gerne ville deltage i det 
økonomiske samarbejde relateret til handels- og 
markedsspørgsmål. Skåret ind til benet gik et flertal 
ind for det traditionelle EF-medlemskab, men 
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ikke udvidelsen til EU som en monetær og politisk 
union. 

Dette forhold spaltede i øvrigt også modstan-
derfløjen internt. Hvor Folkebevægelsen mod EF 
fastholdt en modstand mod hele det europæiske 
samarbejde i form af både EF og EU, rettede SF og 
lidt mindre afklaret Danmark 92 deres kampagner 
direkte mod unionsudviklingen og argumenterede 
ikke for en udtræden af EF. Det øgede troværdighe-
den hos vælgerne og gav en meget stærkere plat-
form for at imødegå argumenter om, at et nej ville 
koste arbejdspladser og svække dansk økonomi. 
Tidligere finansminister og formand for Venstre, og 
daværende næstformand for Kommissionen, Hen-
ning Christophersen (1939-2016) stillede eksempel-
vis op i skræmmekoret med en påstand om, at et 
nej ville koste 200.000 danske arbejdspladser. Den 
påstand købte nejsiden og vælgerne ikke, og den 
havde også meget lidt tøj på – medmindre naturlig-
vis et nej ville føre til en så ukontrollabel proces, at 
den ville ende med, at Danmark helt måtte forlade 
det europæiske samarbejde.

Det akutte politiske dilemma, som Maastricht-
afstemningen afslørede, var, at befolkning og 
politikere grundlæggende var ude af sync i synet 
på, hvordan Danmark skulle gå til og placere sig 
i det europæiske samarbejde. Det beskrives ofte 
som en splittelse mellem folk og elite. Det er dog en 
lidt firkantet modstilling, da knap halvdelen af de 
afgivne stemmer trods alt havnede på et ja. Under 
alle omstændigheder udgjorde nejet ikke kun en 
begmand til Unionen, men i høj grad også til det 
danske politiske systems legitimitet. For ethvert 
parlamentarisk demokrati er det uholdbart med en 
så markant ubalance mellem politikerholdninger og 
den bredere befolknings holdninger. Det lignede en 
reel tillidskrise. 
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Det blev også erkendt af tidens japolitikere, så 
snart de måtte se nederlaget i øjnene. Problemet var 
oppe at vende i såvel regering som regeringspartier-
ne. I regeringen talte Schlüter om en krise for folke-
styret, mens Venstres folketingsgruppe ønskede en 
diskussion af problemet på partiets næste landsmø-
de, for som Birthe Rønn Hornbech (1943-) formule-
rede det, så var partiet for dårligt til at bevæge sig 
uden for murene og opfange de folkelige rørelser. 

Det var ellers ikke, fordi regeringen ikke havde 
søgt at række ud til befolkningen før folkeafstem-
ningen. Hele unionstraktaten var oversat og lagt ud 
på biblioteker og posthuse, hvor folk kunne hente et 
gratis eksemplar. Det var en fin demokratisk gestus, 
men næppe en, der øgede japrocenten. Traktaten 
var et stort og komplekst juridisk dokument, der 
selv for den engagerede vælger var svær ’at lukke 
op’. Det øgede derfor snarere den enkelte vælgers 
opfattelse af EU som et uigennemskueligt og ufolke-
ligt projekt. Det provokerede følsomme nervestren-
ge i den danske nationale identitet. 

Socialdemokratiet mente efter valget også, 
at der var tale om en tillidskrise, men primært 
en tillidskrise for regeringen. Den burde faktisk 
udskrive valg – et synspunkt, SF også bakkede op 
om. Den tolkning var mere politisk end analytisk. 
I 1986 havde Socialdemokratiet anbefalet et nej til 
EF-pakken og havde måttet se et flertal af vælgerne 
gå ind for pakken. Nu, seks år senere, havde partiet 
anbefalet et ja og var igen kommet på taberens side, 
endda i høj grad fordi netop S-vælgere havde afvist 
Maastrichttraktaten. Det pegede på, at Socialdemo-
kratiet i særdeleshed var omfattet af tillidskrisen, 
og at et valg derfor kunne indebære store faremo-
menter for partiet selv. Men der er grund til at tro, 
at partiet delte og navigerede efter statsministerens 
forventning, da han på valgaftenen profeterede, at 
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unionsspørgsmålet ikke ville få indflydelse på væl-
gernes almindelige tilslutning til partierne. Her var 
det stadig den klassiske indenrigspolitiske præfe-
rence, der herskede.

Schlüter trådte tilbage som statsminister godt et 
halvt år senere, efter mere end ti år ved roret. Det 
var dog ikke EU, der fældede ham og hans regering, 
men derimod Tamilsagen – en sag om administra-
tion af flygtningelovgivningen, som der både gik 
jura og klassisk indenrigspolitik i. Inden det kom så 
langt, skulle hans regering dog søge at finde en vej 
ud af det kaos, som Maastrichtafstemningen havde 
kastet landet, og i virkeligheden også EU, ud i. 

Vejen til Edinburgh
Folkeafstemninger er et svært håndterligt politisk 
instrument. Der er som regel tale om en forholds-
vis entydig tilkendegivelse, når vælgerne giver 
tilslutning til det forslag, en regering lægger frem. 
Forkastes forslaget derimod, opstår der rum for 
alle mulige tolkninger af, hvad forkastelsen egentlig 
indebærer, og hvordan man skal finde løsninger på 
det spørgsmål, folkeafstemningen adresserer. Eller 
med andre ord, hvordan man skal komme videre. 
Det så man meget klart, da briterne i 2016 stemte 
nej til fortsat medlemskab af EU, og situationen 
i Danmark efter nejet til EU-traktaten var heller 
ingen undtagelse.

Spørgsmålet om, hvordan man skulle komme 
videre, havde både en ydre og en indre dimension. I 
begge tilfælde var regeringen omdrejningspunktet, 
da den skulle forene og formidle indre danske krav 
og input med de tilsvarende fra EF fra både EF-in-
stitutionerne og medlemslandene. Ser vi på den 
ydre dimension først, tog situationen sig ved første 
øjekast enkel ud. Ifølge EF’s traktatgrundlag kunne 
traktatændringer kun gennemføres ved enstemmig-
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hed. Strengt taget betød det, at Maastrichttraktaten 
med nejet og dermed blokeringen af dansk ratifika-
tion var faldet, og at regeringerne måtte tilbage og 
forhandle et nyt traktatgrundlag. Danmark havde 
faktisk smidt et veto. 

Men ét er jura, noget andet politik. Mitterand 
og Kohl havde jo været ude med en fælles håndfast 
udtalelse om, at ratifikationsprocessen frem mod 
Den Europæiske Union fortsatte. Som den tyske 
regering flere gange efterfølgende gjorde klart, 
ville 300 millioner europæere ikke lade sig bremse 
af 50.000 danskere. Der var simpelthen for meget 
storpolitik på spil. Hele den tyske genforeningspro-
ces var eksempelvis bundet op på gennemførelsen 
af Unionen – den kunne Kohl ikke risikere at sætte 
til diskussion. Derfor blev Tyskland i virkeligheden 
også den værste eksterne hurdle for den danske 
regering i processen frem mod at finde en europæ-
isk løsning.

Selv om de danske nejbevægelser og -partier 
holdt fast i, at hele traktaten var faldet, lå det reelt 
i kortene fra starten, at sådan spillede det europæ-
iske klaver ikke. På et improviseret EF-udenrigsmi-
nistermøde dagen efter folkeafstemningen, slog de 
andre lande nemlig fast, at en løsning måtte findes, 
uden at det kom til en genforhandling af TEU eller 
en ny ratifikationsproces. Det så svært ud og pegede 
på, at det var Danmark, der havde skabt problemet 
og derfor selv måtte fremtrylle en løsning. 

På den anden side var der også forhold, der 
lettede Danmarks situation. Den britiske regering 
gjorde det klart, at den stillede sin ratifikationspro-
ces i bero som følge af det danske nej. Den britiske 
regering var nemlig også presset i unionsspørgsmå-
let, fordi premierminister John Major (1943-) havde 
problemer med at få tilslutning til TEU, ikke mindst 
i sit eget konservative parti. Det danske nej gav de 
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britiske unionsmodstandere et boost – den danske 
ambassade i London blev overøst med lykønsknin-
ger i dagene efter nejet – og Major ville i hvert fald 
gerne have løst ”det danske problem”, inden man 
fortsatte ratifikationsprocessen i Parlamentet. Stor-
britannien blev derfor en af den danske regerings 
stærkeste støtter i processen frem mod en løsning. 
Det forhold blev yderligere styrket af, at Storbritan-
nien stod til at overtage EF’s formandspost i efter-
året 1992.

Et andet forhold, der kom til at lette processen 
frem mod en løsning, var, at systemet i Bruxelles, 
særligt Ministerrådets sekretariat, hurtigt er-
kendte, at situationen var uholdbar og bremsede 
unionsudviklingen, mens problemerne i Europa 
tårnede sig op. Senest var der hen over sommeren 
1992 – ikke uden sammenhæng med det danske nej 
– udbrudt en decideret valutakrise med stigende 
renter og devalueringer til følge. Det pressede det 
europæiske monetære samarbejde (EMS) så meget, 
at Storbritannien og Italien måtte træde ud, lige-
som Sverige blev ramt af efterkrigstidens største 
recession. 

Valutakrisen ramte på et meget uheldigt tids-
punkt, nemlig netop som medlemslandene skulle 
forsøge at stabilisere og harmonisere deres valuta-
er som optakt til realiseringen af ØMU-projektet. 
Lægger man hertil den dubiøse tillidserklæring 
til unionsprojektet i den franske folkeafstemning 
i september, forstår man de stærke incitamenter, 
der fik særligt Ministerrådets juridiske afdeling til 
at påbegynde et tæt samarbejde med den danske 
regering for at finde en vej ud. Her spillede det givet-
vis en rolle, at generalsekretæren for Ministerrådet 
var den uhyre erfarne danske diplomat Niels Ersbøll 
(1926-), der allerede havde en hel menneskealders 
erfaring med international politik. 
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Det danske nej ved 
Maastricht afstem- 
ningen fandt sted 
samtidig med optakten 
til herre-EM i fodbold 
i Sverige. Her skulle 
Danmark atter prøve 
sig af over for Europa og 
gjorde det ved at gå hele 
vejen. I finalen den 26. 
juni besejrede holdet 
selveste Tyskland med 
2-0. Det fremkaldte 
gigantiske jubelscener 
over hele landet, som 
her på Rådhuspladsen 
i København. I både 
politik og fodbold 
lykkedes det altså 
Danmark at ’besejre’ 
Europa i juni 1992.
|| Camilla Bloch/Ritzau 
Scanpix 

Det blev langtfra en nem øvelse, men den blev 
lettet markant af, at det lykkedes – i en ganske ejen-
dommelig politisk proces – at nå frem til et dansk 
kompromis, som man kunne spille ud i forhold til 
EF’s øvrige medlemsstater. 

Det ejendommelige lå i, at det var regeringen, 
der forhandlede i EF, mens det var oppositionen, 
der strikkede det nationale kompromis sammen – 
med regeringen henvist til sidelinjen. Når det kunne 
fungere, hang det sammen med, at selv regeringen 
var på det rene med, at det vigtigste i situationen 
var at finde en formel, der var så bæredygtig, at den 
kunne sendes til en ny folkeafstemning – og vindes. 
Der var ret beset ingen af partierne på Christians-
borg eller et flertal i befolkningen, der ønskede, at 
man skulle trække sig helt ud af EF, og hvis en gen-
forhandling af traktaten heller ikke var farbar, stod 
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der kun den mulighed tilbage at finde en løsning, 
der gav Danmark nogle særlige undtagelser fra 
Maastrichttraktaten. Men hvilke, og hvem evnede 
og ønskede egentlig at tolke nejet?

Det lå i kortene, at nejsiden måtte høres og ind-
drages som led i tolkningen. Regeringen var dog på 
valgnatten kun indstillet på at samle japartierne til 
drøftelse, men Socialdemokratiet insisterede på, at i 
hvert fald SF også skulle med i forsøget på ”at samle 
stumperne op”, som Socialdemokratiets politiske 
ordfører Mogens Lykketoft (1946-) formulerede det. 
Det var der gode grunde til. SF og formand Holger 
K. Nielsen (1950-) var gået til valg på det mundrap-
pe slogan ”Holger og konen siger nej til Unionen”. 
De havde også opstillet en række konkrete krav til, 
hvordan Danmark kunne blive i EF, men undvige 
unionspolitikkerne på ØMU, forsvar, retspolitik 
og borgerskab, hvis folkeafstemningen endte med 
et nej. Derudover var Holger K. Nielsen og SF også 
mere end villige til at indgå i et parløb med Nyrup 
Rasmussen og Socialdemokratiet med henblik på 
at finde en bæredygtig løsning, måske endda som 
et forarbejde til et kommende regeringssamarbejde 
mellem de to partier efter næste folketingsvalg.

Så mens regeringen hen over sommeren 1992 
førte konsultationer med de øvrige partier, gjorde 
Nyrup Rasmussen det samme med dele af nejsiden, 
bl.a. med SF og Danmark 92-bevægelsen. Det førte i 
første omgang til en nyformulering af Socialdemo-
kratiets egen tilgang til unionsprocessen, som kom 
til udtryk på partiets landsmøde i september. Her 
lykkedes det at få stort set hele partiets opbakning 
til et såkaldt europapapir om afholdelse af en ny 
folkeafstemning. Nyrup Rasmussen konstaterede 
friskt, at det vedtagne papir var ”hele Danmarks pa-
pir”. Det var det næppe, men det havde taget bestik 
af den politiske vindretning, ikke mindst i partiet 
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selv, ved at lægge klar afstand til Maastrichttrakta-
tens unionsmålsætninger og ved at præcisere parti-
ets nej til fælles forsvar, mønt og unionsborgerskab 
og nej til at overføre asyl- og politisamarbejde til 
EF-institutionerne. 

Det lignede til forveksling de tanker, SF havde 
lanceret i sit udspil i maj. Det kan derfor heller ikke 
undre, at netop Holger K. Nielsen kort tid efter, 
under Folketingets åbningsdebat, slog til lyd for 
forhandlinger om et nationalt kompromis – i øvrigt 
et begrebsligt lån fra Jens-Peter Bonde, medlem af 
Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EF 
og medinitiativtager til dannelsen af den nye Juni-
Bevægelse. Selv om JuniBevægelsen blev konsulte-
ret, blev den ikke direkte inviteret indenfor til de 
endelige forhandlinger mellem Socialdemokratiet, 
Det Radikale Venstre og SF, da det nationale kom-
promis blev forhandlet endeligt på plads i midten 
af oktober. Det kan derfor heller ikke undre, at 
JuniBevægelsen i sidste ende valgte at undsige det 
nationale kompromis, selv om det unægteligt min-
dede meget om bevægelsens eget tankegods.

De springende punkter i forhandlingerne om 
det nationale kompromis var ikke forbeholdene i 
sig selv. Dem var de tre partier i udgangspunktet 
ret enige om. Der var ligeledes enighed om, at de 
tanker, der cirkulerede om at indpakke Unionen i 
noget mere såkaldt fælles ÅND-gods, af åbenhed, 
nærhed og demokrati, lød tiltalende. Det var et spor, 
som regeringen og de andre medlemslande arbejde-
de med. De virkelige hurdler for SF lå i visionen og 
i det juridiske. Holger K. Nielsen så således gerne, 
at danske undtagelser blev almengjort, så andre 
lande også kunne påberåbe sig dem. Det var visio-
nen om et EU i flere rum, som han abonnerede på, 
og en forventning om, at visionen kunne få virkelig 
substans, hvis de andre nordiske lande inden længe 
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blev medlemmer. Problemet var bare, at den vision 
var der ikke mange regeringer, der delte. Den ville 
føre til en udtynding af samarbejdet, ligesom den 
heller ikke kunne realiseres uden at åbne traktaten 
op for en kompliceret genforhandling. 

Det bøjede SF’s forhandlere sig for. Til gengæld 
bed de sig fast i bordet på spørgsmålet om juridiske 
garantier for forbeholdene. Og den proces strakte 
sig betydeligt længere end selve forhandlingen og 
vedtagelsen af det nationale kompromis. Kompro-
miset med den officielle titel ”Danmark i Europa” lå 
færdigforhandlet af oppositionstrekløveret den 27. 
oktober, og få dage senere godkendte alle Folketin-
gets partier minus Fremskridtspartiet udspillet 
i Markedsudvalget. Men for SF var det ikke nok. 
Aftalen skulle være juridisk vandtæt, og når de 
andre lande ikke ønskede at genåbne traktaten for 
at indskrive forbeholdene heri, krævede det kreativ 
tænkning at løse det problem. 

Løsningen kom med et udspil fra Ministerrådets 
juridiske afdeling i november. SF ville ikke accep-
tere, at forbeholdene blot blev taget til efterretning 
af Det Europæiske Råd ved en såkaldt politisk 
erklæring. Derfor foreslog den juridiske afdeling, 
at forbeholdene fik status af en ”afgørelse”, som var 
folkeretligt bindende, og som blev tilføjet traktaten, 
altså ikke som en del af unionstraktaten, men alli-
gevel med juridisk gyldighed for den. Det var jura i 
den mere sofistikerede genre. 

Om det var godt nok for SF, måtte afvente de 
afsluttende forhandlinger mellem medlemsstater-
ne. Det møde blev berammet til Det Europæiske 
Råds møde i Edinburgh i dagene den 11.-12. decem-
ber 1992. Regeringen havde nu fået foræret en ny 
europapolitik af oppositionen, og det krævede mere 
end almindelige gode miner til slet spil fra regerin-
gens side og ikke mindst fra udenrigsminister Uffe 
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Ellemann-Jensens side at skulle forhandle en aftale 
på et grundlag, som han ikke anså som optimalt 
for Danmark. Men regeringen sad i en politisk 
skruestik – uden et nationalt kompromis ville en ny 
folkeafstemning ikke kunne vindes. 

Regeringen tog derfor opgaven på sig, selv om 
det ikke var lige sjovt undervejs. Som Ellemann-Jen-
sen fortalte Venstres folketingsgruppe om de 
afsluttende forhandlinger op til Edinburghmødet, 
så var Danmarks kassekredit i Bruxelles ved at 
være opbrugt: ”De er sure på os, de er trætte af os!”. 
Måske var de mest trætte af, at udenrigsministeren 
havde gjort det klart for dem, at Danmarks nej fak-
tisk udgjorde et juridisk problem for hele EF. Over 
for tyske trusler om at efterlade Danmark alene på 
perronen havde udenrigsministeren gjort det klart, 
at det ville kræve, at de andre EF-lande først opsag-
de EF-traktaten efter Wienerkonventionens regler 
og derpå forhandlede en ny traktat. Det var også en 
skruestik og en påmindelse om, at jura ikke altid 
lader sig trumfe af politik.

Men de andre medlemslande og i særdeleshed 
Tyskland slog sig fortsat i tøjret, hvilket kom til at 
præge processen til det sidste. På det afgørende 
Edinburghmøde forsøgte flere af landene at lade 
politiske hensyn overtrumfe de juridiske, for som 
Kohl slog fast, ville det ”være en katastrofe set fra 
et tysk historisk synspunkt ikke at få en økono-
misk og politisk union”. Som rådsformand samlede 
premierminister John Major op på debatten ved 
at fastslå, at det burde være muligt at indpasse 
de danske ønsker om en bindende juridisk aftale 
med det foreliggende traktatudkast. Spørgsmålet 
var, om de danske forbehold skulle medtages som 
en erklæring eller en afgørelse. Kohl ønskede det 
første, fordi han frygtede, at han kunne få proble-
mer med den tyske forfatningsdomstol, hvis TEU fik 
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tilknyttet en juridisk bindende afgørelse. Schlüter 
derimod gjorde på mødet klart, at han ikke blot ville 
forelægge Folketinget ”en højtidelig erklæring”; nej, 
hans mandat lød på at komme hjem med en juridisk 
bindende aftale, altså ”en afgørelse”. 

Det måtte der soves på – og det skabte tysk klar-
syn. Skruestikken klemte fortsat, fordi den danske 
regering ikke havde ladet sig ’bosse’. For at undgå 
juridisk kaos skulle den økonomiske og politi-
ske union reddes, og skulle man forhindre, at det 
danske problem kom til at belaste de kommende 
optagelsesforhandlinger med Østrig og de nordiske 
lande, måtte danskerne føjes. Da Kohl tidligt på mø-
det næste dag meddelte, at Tyskland nu var parat til 
at støtte en ordning baseret på en afgørelse, smuld-
rede den øvrige modstand også, og aftalen kendt 
som Edinburghafgørelsen faldt på plads.

Afgørelsen sikrede, at Danmark fik sine fire 
forbehold. De vedrørte deltagelse i fælles forsvar, 
den tredje fase af ØMU’en og eventuelle fremtidige 
overnationale sider af rets- og politisamarbejdet. 
Over for det fjerde forbehold blev det slået fast, at 
unionsborgerskabet ikke erstattede statsborgerska-
bet, hvilket nu heller aldrig havde været hensigten, 
da unionsborgerskabet i TEU blev opfattet som 
ekstra rettigheder, der skulle supplere statsborger-
rettighederne. Danmark accepterede endda i en 
særlig erklæring at ville respektere alle de speci-
fikke unionsborgerrettigheder, ligesom Danmark 
forpligtede sig til ikke i fremtiden at lægge hindrin-
ger i vejen for et snævrere samarbejde mellem de 
øvrige medlemsstater på områder, hvor de danske 
forbehold var gældende. 

Omvendt var det en imødekommelse af danske 
og britiske ønsker, når det indledningsvis i ”afgørel-
sen” blev slået fast, at Unionen ”består af uafhæn-
gige og suveræne stater, som frit har besluttet, at 
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de […] i fællesskab vil udøve visse af deres kompe-
tencer”. Den formulering lå milevidt fra tidligere 
føderale oplæg til Maastrichttraktaten, som det 
hollandske formandskab i 1991 havde stået fadder 
til. Nu blev det faktisk ret sort på hvidt slået fast, at 
Unionen hvilede på et mellemstatsligt princip. Men 
den præcisering stod i forhold til international ret, 
ikke EF/EU-retten. Men som det skulle vise sig, var 
denne sammenblanding af international ret og EU-
ret ubehagelig for EU, fordi den åbnede en kattelem 
for, at EF-Domstolen ikke nødvendigvis var højeste 
myndighed i al EU-jura. 

Ved siden af ”afgørelsen” i Rådets mødekonklusi-
oner blev der endvidere indføjet en række hensigter 
om at styrke det fælles ÅND-gods. Rådet enedes 
også om en topmødeerklæring, hvilket var et dansk 
ønske. Den slog fast, at medlemslandene kunne 
opretholde eller indføre strengere bestemmelser 
vedrørende socialpolitik og miljø- og forbrugerbe-
skyttelse, så længe dette ikke stred mod traktaten. I 
Edinburgh fik den danske regering derfor stort set, 
hvad den kom efter. Det gjorde Kohl ikke. Han måtte 
faktisk tage, hvad han kunne få – hvilket heller ikke 
var så lidt endda, skulle det vise sig.

Fra et nej til et ja – med forbehold 
Det holdt hårdt, men med Edinburghafgørelsen var 
grundlaget på plads for afholdelse af en ny folke-
afstemning for at opløse dødvandet, som nejet til 
Maastrichttraktaten havde placeret Danmark og 
EF i. Det var en afgørende afstemning, for det var 
ret uoverskueligt at vurdere, hvad der ville ske, hvis 
det blev endnu et nej. Nejsiden argumenterede for, 
at der intet ville ske, fordi Storbritannien ved et 
dansk nej heller ikke ville kunne ratificere TEU. Det 
kan ikke afvises, fordi Major var under voldsomt 
politisk pres, men det ville i så fald unægtelig flytte 
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krisen op på et højere europæisk niveau. Derfor var 
det nok forårets underdrivelse at påstå, at intet ville 
ske. 

Den 18. maj 1993 skulle der stemmes. Og vælger-
ne godkendte forbeholdstilslutningen til EU. 56,8 % 
af de afgivne stemmer havnede på et ja, som banede 
vejen for det danske EU-medlemskab. Ret beset var 
det dog ikke en voldsomt imponerende sejr. Netto 
var det kun omkring 10 % af vælgerne, der var skif-
tet fra et nej til et ja, til trods for at det i Folketinget 
nu kun var Fremskridtspartiet, tre SF’ere og en 
radikal, der ikke støttede ratifikationen.
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Holger K. Nielsen, SF’s 
nyvalgte formand, blev 
en central figur både i 
kampen for et nej ved 
Maastrichtafstem-
ningen og for 
affattelsen af det 
nationale kompromis. 
Valgsloganet om 
”Holger og konen” var 
givetvis yderst effektivt 
i kampagnen for et nej 
til Maastrichttraktaten, 
ligesom det i høj grad 
var de tanker, som SF 
og Holger K. Nielsen 
havde lanceret under 
kampagnen, der kom 
til at udgøre grundlaget 
for det nationale 
kompromis og 
dermed for de danske 
forbehold over for 
unionsudviklingen.
|| Morten Langkilde/
Ritzau Scanpix 

I sine erindringsglimt betoner Holger K. Nielsen, 
at han var i tvivl til det sidste, om han over for SF’s 
hovedbestyrelse skulle anbefale et ja. Traktatkom-
plekset var indviklet, men SF var også kommet igen-
nem med deres forbeholdskrav, og der var åbnet for 
medlemskab for det øvrige Norden. Der var skabt et 
grundlag for en ny dansk europapolitik, og derfor 
ville det være utroværdigt ikke at støtte et ja, nåede 
han frem til. EU-skeptikere var nu hurtige til at 
omskrive SF’s valgslogan fra 1992, ”Holger og konen 
siger nej til Unionen”, til det mindre flatterende 
”Holger og madammen siger ja og amen”. 

Holger K. Nielsens anbefaling var også befor-
drende for at få SF’s hovedbestyrelse til at støtte jaet 
med stort flertal. Men det gjorde til gengæld ikke 
stort indtryk på SF’s vælgere, hvor vælgeranalyser 
peger på, at kun hver femte SF’er stemte ja. Det var 
et grimt slag for den nye formand, og meget tyder 
på, at mange vælgere enten ikke var overbeviste om 
forbeholdenes robusthed eller ikke følte, at der var 
meget nyt at stemme om. Nejbevægelserne kørte 
stærkt på argumentet om, at der intet nyt var under 
solen med det nye afstemningsgrundlag. 

Og helt forkert var det ikke. For i den oprindelige 
Maastrichtudgave var det præciseret, at Danmark 
ikke af forfatningsmæssige grunde kunne gå ind i 
tredje fase af ØMU’en uden at holde folkeafstem-
ning. Det lå ligeledes sådan i traktatgrundlaget, at 
udviklingen af en fælles forsvarspolitik skulle ske 
i enstemmighed, hvilket altså betød, at Danmark 
kunne nedlægge veto. Det samme var tilfældet, hvis 
det retlige samarbejde skulle overføres fra et mel-
lemstatsligt til et overstatsligt niveau. 

Den vigtige – og nye – ændring i forhold til 
forbeholdene lå imidlertid et andet sted, nemlig i 
deres stærkere juridiske indlejring, der havde store 
politiske konsekvenser. Den juridiske præcisering 
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nationale kompromis. 
Valgsloganet om 
”Holger og konen” var 
givetvis yderst effektivt 
i kampagnen for et nej 
til Maastrichttraktaten, 
ligesom det i høj grad 
var de tanker, som SF 
og Holger K. Nielsen 
havde lanceret under 
kampagnen, der kom 
til at udgøre grundlaget 
for det nationale 
kompromis og 
dermed for de danske 
forbehold over for 
unionsudviklingen.
|| Morten Langkilde/
Ritzau Scanpix 
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i ”afgørelsen” i Edinburgh betød nemlig, at det ville 
være sværere for de andre EU-lande at lægge pres 
på Danmark for at opgive et eventuelt veto, fordi 
”afgørelsen” folkeretligt sikrede, at Danmark stod 
uden for unionsmålsætningen på de fire områder. 
Selv om medlemslandene ikke var glade for det, 
havde de reelt accepteret en EU a la carte-ordning 
for Danmark. Det gjorde de muligvis, fordi forvent-
ningen var, at de danske forbehold var midlertidige. 
Den tolkning blev dog lukket, da forbeholdene blev 
indskrevet i selve traktatgrundlaget ved Amster-
damtraktaten i 1998 og dermed blev en egentlig del 
af EU-retten. 

Indenrigspolitisk betød Edinburghaftalen og 
det nationale kompromis, at forbeholdene blev 
yderligere cementeret. Der skulle gode grunde til at 
forsøge at afskaffe forbeholdene, og det ville under 
alle omstændigheder kræve en ny folkeafstemning, 
også selv om fem sjettedele af Folketinget skulle 
stemme for det. Det var den politiske kontrakt, der 
var indgået med befolkningen.

Edinburghaftalen var det muliges kunst, der 
kom i stand, fordi det politiske system forpligtede 
sig på at finde en løsning. SF var i tvivl til det sidste, 
og partiets vælgere fastholdt modstanden. Socialde-
mokratiet fik lidt bedre styr på sine vælgere i anden 
omgang, men i bund og grund var partiets vælger-
skare fortsat splittet. De borgerlige partier var i bed-
re overensstemmelse med deres vælgere, men en 
del borgerlige politikere – særligt Ellemann-Jensen 
– fastholdt, at forbeholdene var en dårlig løsning for 
Danmark, fordi de kun gav Danmark et B-medlem-
skab af Unionen. Til gengæld var det i Edinburgh-
aftalen lykkedes at få sat spørgsmålene om åben-
hed, nærhed og demokrati på EU’s dagsorden.

Men unionsspørgsmålet var fortsat yderst pola-
riseret. Der var stærke følelser på spil om national 
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Efter jaet ved 
Edinburgh-
afstemningen kom 
det til voldsomme 
uroligheder på 
Nørrebro. Bydelen var 
præget af aktivistiske 
unge, der gerne 
gik på gaden. Den 
18. maj 1993 fik de 
følgeskab af mange 
EU-modstandere, der 
følte sig forrådt af 
unionskompromiset. 
Det kom til voldsomme 
sammenstød med 
politiet, der helt 
uhørt følte sig presset 
til at skyde mod 
demonstranter. 
|| Thomas Sjørup/
Ritzau Scanpix

suverænitet, politisk legitimitet og Danmarks plads 
i Europa. Det viser det efterspil, Edinburghafstem-
ningen fik på Nørrebro på valgnatten. Her kom det 
til voldsomme demonstrationer, som der var ved at 
være tradition for i den bydel. Men den 18. maj 1993 
blev alligevel skelsættende, fordi politiet følte sig 
nødsaget til at affyre 113 skarpe skud i konfrontatio-
nen med den mængde af autonome unge og unions-
modstandere, som overdængede betjentene med 
brosten og andet kasteskyts i vrede og frustration 
over valgresultatet. Det var den værste konfrontati-
on mellem politi og borgere siden Anden Verdens-
krig – og første gang, politiet havde affyret skarpe 
skud direkte mod demonstranter. Optagelser 
afslørede, at politiet havde modtaget kommandoen 
”Skyd efter benene!”, men det blev aldrig afgjort, 
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Salon de l'Horloge 
(Ursalen) i det franske 
udenrigsministeriums 
palæ, Quai d'Orsay, er 
et storladent, historisk 
møderum. Det var 
her, at den franske 
udenrigsminister 
Robert Schuman (1886-
1963) den 9. maj 1950 
lancerede idéen om 
Kul- og Stålunionen – 
forløberen for EF og EU. 
Datoen den 9. maj fejres 
stadig som den årlige 
Europadag.
|| Wikimedia Commons 

hvor råbet kom fra. 11 blev såret, men mirakuløst 
blev ingen dræbt. Politiet på sin side registrerede 
ligeledes et stort antal tilskadekomne, bl.a. fordi de 
blev ramt af flyvende brosten.

Det voldsomme slag på Nørrebro repræsen-
terer den foreløbige afslutning på det danske 
Maastrichtintermezzo. Nørrebroslaget var samtidig 
på sin egen facon med til at understrege, hvor afgø-
rende, men også hvor kontroversiel beslutningen 
om at tilslutte sig den europæiske unionsudvikling 
var. Lige præcis hér finder vi også forklaringen på, 
at den danske tilslutning til Unionen kun skete med 
forbehold – forbehold, der skulle sikre, at dansk 
national suverænitet på en række kerneområder 
blev bevaret.
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Unionen
på valg
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Euroskepsis 
og Grund- 
loven
Nejet ved Maastrichtafstemningen 1992 har væ-
ret med til at cementere et billede af Danmark og 
danskerne som særligt euroskeptiske. Billedet har 
hentet næring fra en historisk forbeholden politik 
over for politiske og overnationale samarbejdstiltag, 
som Edinburghforbeholdene altså kodificerede. 
Samtidig blev Maastrichtafstemningen ikke sidste 
gang, danskerne stemte nej. Det gjorde de også i 
2000, da Nyrup Rasmussen-regeringen forsøgte at 
afskaffe ØMU-forbeholdet, og igen i 2015, da Lars 
Løkke Rasmussen-regeringen ønskede at konver-
tere retsforbeholdet fra et absolut forbehold til en 
tilvalgsordning.

Det danske forhold til EF/EU er dog mere sam-
mensat, end billedet antyder. De danske vælgere 
har trods alt stemt ja fem ud af de i alt otte gange, de 
har været kaldt til stemmeurnerne om medlemska-
bet. Særligt i 2000’erne har danskerne endvidere 
været mere parate til at anse medlemskabet som 
”en god ting” sammenlignet med opinionsmålinger 
i de fleste andre EU-lande, en tendens, der yderli-
gere er styrket efter Brexit og senest kom til udtryk 
ved europaparlamentsvalget i 2019, hvor de danske 
EU-skeptiske bevægelser og partier led et stort 
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Jurist Ole Krarup 
(1935-2017) viede sit 
liv til kamp mod EF 
og EU og sad bl.a. i 
Europa-Parlamentet 
fra 1994 til 2006 for 
Folkebevægelsen mod 
EF. På billedet ses han i 
2009 forlade Østre 
Landsret efter at have 
tabt sagen om at få 
prøvet lovligheden 
af ratifikationen af 
Lissabontraktaten 
uden folkeafstemning. 
Dommen blev senere 
i 2011 omgjort af 
Højesteret, så sagen 
kunne prøves.
|| Keld Navntoft/Ritzau 
Scanpix

nederlag. I det lys er det mere korrekt at hævde, at 
Danmark længe oplevede en mere intens og folkelig 
integrationsdebat end de fleste andre EU-lande, 
hvilket givetvis netop hænger sammen med de 
mange folkeafstemninger. Kun Irland har med ni 
afstemninger afholdt flere EF/EU-folkeafstemnin-
ger end Danmark. For alle lande, der har afholdt 
mere end to folkeafstemninger, gælder det i øvrigt, 
at de før eller senere har stået over for et nej fra 
vælgerne. 

Billedet af Danmark som særligt euroskep-
tisk bunder derfor i høj grad i de mange og tidligt 
afholdte folkeafstemninger, selv om antallet af fol-
keafstemninger blandt EU-landene generelt er øget 
efter 2000 med flere spektakulære tilfælde af nej til 
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følge. Særligt de hollandske og franske afvisninger i 
2005 af forfatningstraktaten gav genlyd. De afslø-
rende nemlig, at ’den danske syge’, nu var blevet et 
bredere europæisk fænomen.

Den danske erfaring med folkeafstemninger er, 
at de mobiliserer vælgerne og rykker debatten fra 
Folketinget og fra de professionelle meningsdan-
nere bredere ud i samfundet. Undersøgelser har 
gentagne gange vist, at de danske vælgere er blandt 
Europas bedst informerede om EU-spørgsmål. At 
spørgsmålene også har betydet noget for vælgerne, 
kan man se af den høje valgprocent ved valgene, 
som ved alle på nær et har ligget over 70 % og endda 
var helt oppe over 90 % ved afstemningen om Dan-
marks medlemskab i 1972. 

Når Danmark har afholdt så mange folkeafstem-
ninger om medlemskabet, skyldes det i høj grad 
Grundloven. Da den eksisterende grundlov blev til 
i 1953, var tiden præget af et intensiveret interna-
tionalt samarbejde fra FN over NATO til den netop 
etablerede Kul- og Stålunion (forløberen for EF). 
Disse samarbejder involverede i større eller mindre 
omfang spørgsmålet om suverænitetsoverførsel, 
altså at medlemskab havde en pris i form af uddele-
gering af selvstændig national beslutningsret til den 
fælles organisation/institution, man meldte sig ind 
i. Uddelegeringen var så at sige prisen for at få del i 
samarbejdets goder. 

Af de nævnte samarbejder blev særligt Kul- og 
Stålunionen – et samarbejde om produktion og salg 
af råvarer – opbygget med overnationale træk og 
stærke institutioner. Senere blev modellen i 1957 
gennem Romtraktaterne videreført i det større og 
mere ambitiøse EF-samarbejde. Den overnationale 
opbygning omkring stærke institutioner blev valgt, 
fordi den blev opfattet som mere bindende og effek-
tiv. Det afspejlede, at Europa i perioden efter Anden 
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Verdenskrig stod svækket tilbage i den nye bipolære 
verdensorden domineret af supermagterne Sovjet-
unionen og USA, men var samtidig også udtryk for, 
at Europas nationalstatslige organisering og histo-
riske rivalisering stillede særlige krav til samarbej-
dets udformning.

Selv om Kul- og Stålunionen fra dannelsen i 1952 
kun kom til at omfatte de seks vesteuropæiske lande 
Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlan-
dene og Vesttyskland (”De Seks”), og altså ikke Dan-
mark, leverede samarbejdsformen alligevel inspira-
tion til forarbejdet for den nye danske grundlov og 
særligt for Grundlovens paragraf 20. Paragraffens 
stk. 1 slog fast, at 

”beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer 
rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt 
omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, 
der er oprettet ved gensidig overenskomst med 
andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden 
og samarbejde”. 

Stk. 2 præciserede derefter, at det krævede fem 
sjettedele af Folketinget til at vedtage en lov, der in-
volverede sådanne beføjelser, og videre, at det ville 
kræve en folkeafstemning, hvis regeringen på basis 
af et almindeligt flertal i Folketinget fortsat ønskede 
at få forslaget vedtaget. Eller med andre ord, rege-
ringen var nødt til at spørge vælgerne, hvis den kun 
havde et almindeligt flertal bag sig i Folketinget og 
alligevel ønskede at lade Danmark indgå i et overna-
tionalt samarbejde. 

Denne paragraf 20 var forbavsende fremsynet, 
når man ved, hvordan det internationale samar-
bejde, og ikke mindst det europæiske, udviklede 
sig i efterkrigstiden. Samtidig afspejlede femsjette-
delsbestemmelsen og folkeafstemningskravet, at 
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Folketinget og fra de professionelle meningsdan-
nere bredere ud i samfundet. Undersøgelser har 
gentagne gange vist, at de danske vælgere er blandt 
Europas bedst informerede om EU-spørgsmål. At 
spørgsmålene også har betydet noget for vælgerne, 
kan man se af den høje valgprocent ved valgene, 
som ved alle på nær et har ligget over 70 % og endda 
var helt oppe over 90 % ved afstemningen om Dan-
marks medlemskab i 1972. 

Når Danmark har afholdt så mange folkeafstem-
ninger om medlemskabet, skyldes det i høj grad 
Grundloven. Da den eksisterende grundlov blev til 
i 1953, var tiden præget af et intensiveret interna-
tionalt samarbejde fra FN over NATO til den netop 
etablerede Kul- og Stålunion (forløberen for EF). 
Disse samarbejder involverede i større eller mindre 
omfang spørgsmålet om suverænitetsoverførsel, 
altså at medlemskab havde en pris i form af uddele-
gering af selvstændig national beslutningsret til den 
fælles organisation/institution, man meldte sig ind 
i. Uddelegeringen var så at sige prisen for at få del i 
samarbejdets goder. 

Af de nævnte samarbejder blev særligt Kul- og 
Stålunionen – et samarbejde om produktion og salg 
af råvarer – opbygget med overnationale træk og 
stærke institutioner. Senere blev modellen i 1957 
gennem Romtraktaterne videreført i det større og 
mere ambitiøse EF-samarbejde. Den overnationale 
opbygning omkring stærke institutioner blev valgt, 
fordi den blev opfattet som mere bindende og effek-
tiv. Det afspejlede, at Europa i perioden efter Anden 
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Verdenskrig stod svækket tilbage i den nye bipolære 
verdensorden domineret af supermagterne Sovjet-
unionen og USA, men var samtidig også udtryk for, 
at Europas nationalstatslige organisering og histo-
riske rivalisering stillede særlige krav til samarbej-
dets udformning.

Selv om Kul- og Stålunionen fra dannelsen i 1952 
kun kom til at omfatte de seks vesteuropæiske lande 
Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlan-
dene og Vesttyskland (”De Seks”), og altså ikke Dan-
mark, leverede samarbejdsformen alligevel inspira-
tion til forarbejdet for den nye danske grundlov og 
særligt for Grundlovens paragraf 20. Paragraffens 
stk. 1 slog fast, at 

”beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer 
rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt 
omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, 
der er oprettet ved gensidig overenskomst med 
andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden 
og samarbejde”. 

Stk. 2 præciserede derefter, at det krævede fem 
sjettedele af Folketinget til at vedtage en lov, der in-
volverede sådanne beføjelser, og videre, at det ville 
kræve en folkeafstemning, hvis regeringen på basis 
af et almindeligt flertal i Folketinget fortsat ønskede 
at få forslaget vedtaget. Eller med andre ord, rege-
ringen var nødt til at spørge vælgerne, hvis den kun 
havde et almindeligt flertal bag sig i Folketinget og 
alligevel ønskede at lade Danmark indgå i et overna-
tionalt samarbejde. 

Denne paragraf 20 var forbavsende fremsynet, 
når man ved, hvordan det internationale samar-
bejde, og ikke mindst det europæiske, udviklede 
sig i efterkrigstiden. Samtidig afspejlede femsjette-
delsbestemmelsen og folkeafstemningskravet, at 
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Grundlovens fædre anså overdragelse af suveræ-
nitet for en alvorlig sag, der nok kunne indebære 
fordele, men omvendt ikke burde hastes igennem 
Folketinget. Paragraffen handler nemlig om, hvor-
dan staten sikrer borgernes interesser bedst muligt: 
gennem national eller fælles international interes-
sevaretagelse? Det var en afgørende, men også svær 
prioritering, der bl.a. involverede og udfordrede 
demokratiforståelser og national identitet. 

Af Danmarks otte EF/EU-folkeafstemninger 
ligger Grundlovens krav tydeligvis bag afholdel-
sen af afstemningen om medlemskab i 1972, om 
Maastrichttraktaten i 1992, om Amsterdamtrakta-
ten i 1998 og alle tre afstemninger herefter. Alli-
gevel er der plads til et relativt stort juridisk skøn 
om, hvorvidt der skal holdes folkeafstemning ved 
traktatændringer i EU. Det fremstår i hvert fald ikke 
helt indlysende, hvorfor Amsterdamtraktaten kræ-
vede folkeafstemning, når den langt mere omfatten-
de Lissabontraktat fra 2007 ikke gjorde. Dette var 
også en hovedgrund til, at 30 danske borgere i 2011 
af Højesteret fik medhold i ønsket om at få en doms-
prøvelse af påstanden om, at der burde være afholdt 
folkeafstemning efter Grundlovens regler i forbin-
delse med ratifikationen af Lissabontraktaten. 

Selve sagen endte efter appel også hos Højeste-
ret, som i 2013 endeligt afgjorde, at der ikke var sket 
brud på Grundlovens paragraf 20, og at ratifikatio-
nen kunne, som den også var blevet, gennemføres 
efter reglerne i Grundlovens paragraf 19, der ikke 
krævede folkeafstemning. Som det er blevet formu-
leret, handlede denne sag om at få afprøvet paragraf 
20’s nedre grænse – behovet eller ikke-behovet – for 
at gennemføre folkeafstemning ved suveræni-
tetsoverdragelse. En anden profileret EU-sag fra 
Højesteret, Maastrichtdommen fra 1998, handlede 
om at få afprøvet paragraffens øvre grænse. Her 
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var påstanden nemlig fra sagsøgerne i den såkaldte 
Grundlovskomité 93, at unionstraktaten ved bl.a. 
at forudsætte forrang for EU-ret over dansk ret 
tilsidesatte Grundloven. Også i denne sag tabte sag-
søgerne, da Højesteret ikke fandt unionstraktaten 
grundlovsstridig. 

Folkeafstemninger og indenrigspolitik 
Selv om juraen omkring EU-medlemskabet og 
paragraf 20 således er blevet testet flere gange, 
og selv om de fleste afstemninger er udskrevet på 
grundlag af Grundlovens paragraf 20, er det oplagt, 
at politiske hensyn også har spillet en meget mar-
kant rolle for flere af beslutningerne om at afholde 
folkeafstemning. Det sås tydeligt ved de to folkeaf-
stemninger, der har drejet sig om ophævelse af de 
eksisterende forbehold indført med Edinburgh-
afgørelsen, nemlig ØMU-afstemningen i 2000 og 
retsforbeholdsafstemningen i 2015.

Begge afstemninger blev udskrevet med henblik 
på at ophæve forbehold, der forhindrede dansk 
deltagelse i overnationale aspekter af det økono-
misk-monetære og retlige samarbejde. Alligevel 
var det snarere politiske hensyn end juridiske, 
de siddende regeringer henviste til som årsag til 
afstemningerne. I begge tilfælde var det nemlig 
den kontrakt med den danske befolkning, der blev 
indgået med Edinburghaftalen om, at forbeholdene 
ikke kunne løftes uden en folkeafstemning. 

I virkeligheden har politiske overvejelser spillet 
ind lige fra den første afstemning i 1972. Den skelsæt-
tende afstemning den 2. oktober 1972 blev ganske 
vist gennemført efter Grundlovens paragraf 20-reg-
ler, men beslutningen om at holde afstemning blev 
reelt allerede taget og annonceret i 1971 ved en noget 
utraditionel aftale mellem den siddende radikale 
statsminister, Hilmar Baunsgaard (1920-1989), og 
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I Socialdemokratiet 
fandtes der i 1972 tre 
’europasjæle’: en EF-
positiv sjæl omkring 
statsminister Jens Otto 
Krag. En forbeholdssjæl 
forankret i 
fagbevægelsen. 
Og endelig 
modstandersjælen 
af fortrinsvis unge 
socialdemokrater, 
der blev valgt ind i 
Folketinget i 1971, 
heriblandt Karl 
Hjortnæs (1934-), Ritt 
Bjerregaard (1941-) og 
Svend Auken.
|| Mogens Ladegaard/
Ritzau Scanpix

lederen af Socialdemokratiet, Jens Otto Krag (1914-
1978). Det utraditionelle bestod i, at statsministeren 
i en VKR-regering uden om koalitionspartnerne 
i Venstre og Konservative indgik en aftale med 
lederen af det største oppositionsparti om hånd-
teringen af folkeafstemningsspørgsmålet. Aftalen 
blev indgået, før det var konstateret, om der overho-
vedet var et femsjettedelsflertal for EF-medlemskab 
i Folketinget, hvorfor det var uklart, om paragraf 
20’s bestemmelser overhovedet kunne bringes i 
anvendelse. 

Manøvren var tydeligvis indenrigspolitisk moti-
veret og dikteret af et ønske om at neutralisere med-
lemskabsspørgsmålet i den tilstundende valgkamp 
til Folketinget, der skulle finde sted senere i 1971. I 
begge partier var der nemlig betydelige mindretal, 
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der var imod medlemskab, og derfor så ledelsen i 
de to partier gerne spørgsmålet parkeret, indtil en 
folkeafstemning kunne gennemføres. Helt parkeret 
blev spørgsmålet nu ikke i valgkampen, der endte 
med at bringe en række unge EF-kritiske socialde-
mokrater som Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Birte 
Weiss (1941-) m.fl. i Folketinget for første gang. Med 
deres indtog forsvandt femsjettedelsflertallet, hvil-
ket i sidste ende gjorde, at det i 1972 var helt efter 
bogen at holde folkeafstemning efter paragraf 20. 

Den næste folkeafstemning i 1986 om Fælles-
akten eller EF-pakken, der skulle bane vej for EF’s 
indre marked, blev derimod ikke afholdt efter 
reglerne i paragraf 20. Det skyldtes, at der faktisk 
var et flertal mod akten i Folketinget, fordi Social-
demokratiet og De Radikale sammen med venstre-
fløjen var imod. Det fik dog ikke den borgerlige 
Schlüterregering til at afstå fra at spørge vælgerne. 
Regeringen udskrev nemlig en vejledende folke-
afstemning – et ret usædvanligt skridt, der kun er 
anvendt denne ene gang af Folketinget. Normalt 
udskrives der valg i stedet. Til manges overraskel-
se endte folkeafstemningen med et pænt ja, bl.a. 
fordi dele af den socialdemokratiske fagbevægelse 
støttede regeringen. Men da afstemningen alene 
var vejledende, kunne regeringen kun gå videre og 
ratificere Fællesakten, fordi Socialdemokratiet og 
Det Radikale Venstre på forhånd havde lovet, at de 
ville respektere valgresultatet og ikke stemme imod 
ratifikationen i tilfælde af et ja. Det var lettere for 
De Radikale end for Socialdemokratiet, fordi De 
Radikale støttede den lov, som udskrev folkeafstem-
ningen, mens Socialdemokratiet havde afholdt sig 
fra at stemme for lovforslaget.

I øvrigt gjorde en anden interessant strid sig 
gældende ved pakkeafstemningen, nemlig hvor-
dan spørgsmålet til vælgerne skulle formuleres. 
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Regeringen havde ønsket at udskrive spørgsmålet 
til afstemningen således: ”Skal Danmark godken-
de forslaget til en EF-reform (EF-pakken)?”. Den 
formulering var Socialdemokratiet imod. Partiet 
ønskede en mere neutral formulering, der ikke 
anvendte positivt ladede begreber som ”reform” 
eller negativt ladede som ”union” (!). Dette problem 
gik faktisk helt i hårdknude i Folketingets Mar-
kedsudvalg, som behandlede sagen, og forsinkede 
lovforslaget så meget, at den vedtagne afstem-
ningsdato, den 27. februar, kom i fare. Schlüter tog 
derfor resolut sagen i egen hånd og indkaldte til et 
topmøde på sit statsministerkontor, hvor lederne 
fra Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale og 
altså De Konservative hurtigt blev enige om den 
formulering, som vælgerne endte med at møde på 
stemmesedlen: ”Skal Danmark tiltræde EF-pakken 
(Europæisk Fælles Akt)?”.

Ved ØMU-afstemningen i 2000 forkastede 
vælgerne for første gang et forsøg på at ophæve et 
af forbeholdene fra Edinburghaftalen. Da var det 
omvendt en socialdemokratisk regering under Ny-
rup Rasmussen, der havde brug for nogle borgerlige 
stemmer for at vinde afstemningen. Danmark del-
tog i de to første faser af ØMU-samarbejdet, hvilket 
bl.a. betød, at kronen var låst til eurokursen. I tredje 
fase handlede det om at afskaffe kronen til fordel 
for euro som betalingsmiddel, herunder at deltage i 
de særlige økonomisk-monetære samarbejder, som 
eurolandene etablerede. 

Ved afstemningen tiltrak Nyrup Rasmussen 
da også borgerlige stemmer, men færre, end man 
kunne forvente. Ved Maastrichtafstemningen havde 
vælgerundersøgelser vist, at De Konservative og 
Venstre formåede at fastholde henholdsvis 87 % og 
82 % bag et ja. Ved ØMU-afstemningen i oktober 
2000 var de tal dalet til henholdsvis 71 % og 75 %. 
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Fremmødet til 
folkeafstemningerne 
om EF og EU har 
generelt været højt. 
Afstemningen om 
Patentdomstolen 
skrabede bunden i 2014 
med en stemmeprocent 
på kun 55 %. Ved 
de øvrige syv har 
stemmeprocenten 
ligget over 70 %, og 
ved fire af dem over 
80. EU-spørgsmål 
har været vigtige for 
vælgerne, som billedet 
fra et fyldt valglokale 
på Dyssegårds 
Skole i Gentofte 
ved Maastricht-
afstemningen også 
indikerer. Den samlede 
stemmeprocent i 1992 
var på 83,1 %.
|| Søren Jensen/Ritzau 
Scanpix

Når Socialdemokratiet samtidig tilsyneladende 
formåede at holde et pænt flertal af sine vælgere bag 
sig, kan man med en ’omvendt Ellemann-Jensen’ 
(se s. 10-12) argumentere for, at faldet i opbakning 
hos de store borgerlige partiers vælgere i høj grad 
bidrog til at bringe nejet hjem. 

Valgforskere anfører, at mistillid spillede en 
markant rolle ved afstemningsdebatten. Det med-
førte, at megen fokus, selv fra de traditionelt EU-po-
sitive medier, blev rettet mod jasidens taktiske 
fejltrin. Dem var der en del af. Bl.a. forsikrede stats-
ministeren, at Danmark kunne træde ud af euroen 
igen, hvis danskerne skulle ønske det i fremtiden, 
ligesom regeringen generelt overbetonede de nega-
tive økonomiske konsekvenser ved et nej. Det første 
synspunkt skød Kommissionen ned, og det andet 
ville de økonomiske vismænd ikke blåstemple. 

Samtidig havde de borgerlige partier i foråret 
2000 brugt usædvanlig megen energi på at fordøm-
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Regeringen havde ønsket at udskrive spørgsmålet 
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Fremmødet til 
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80. EU-spørgsmål 
har været vigtige for 
vælgerne, som billedet 
fra et fyldt valglokale 
på Dyssegårds 
Skole i Gentofte 
ved Maastricht-
afstemningen også 
indikerer. Den samlede 
stemmeprocent i 1992 
var på 83,1 %.
|| Søren Jensen/Ritzau 
Scanpix

Når Socialdemokratiet samtidig tilsyneladende 
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me Nyrup Rasmussen-regeringens tilslutning til 
EU’s boykotsanktioner mod Østrig. Sanktionerne 
blev indført som en konsekvens af dannelsen af en 
ny regering med deltagelse af det højrepopulistiske 
Frihedsparti ledet af Jörg Haider (1950-2008), som 
bagatelliserede nazismen. Boykotbeslutningen 
blev af den borgerlige presse hurtigt udlagt som 
et socialdemokratisk og udemokratisk overgreb 
mod en lille EU-partner. Håndfast var det under 
alle omstændigheder, men i lande som Frankrig 
og Tyskland var der generelt meget mindre tole-
rance over for og endda indskrænket ret til at lufte 
nazisympatier. 

Under alle omstændigheder fik boykottiltage-
ne mod Østrig Anders Fogh Rasmussen som ny 
formand for Venstre til at gå i brechen med stærke 
angreb på EU’s magtfuldkomne elitesmagsdomme-
re. Det lignede lidt en optakt til den kulturkamp, 
han de følgende år lancerede på den danske hjem-
mebane, men det var næppe noget, der gavnede 
jasiden i ØMU-kampagnen, og det understrege-
de, at jasiden undertiden har haft en tendens 
til at fremstå som sin egen værste fjende under 
afstemningskampagnerne. 

Ved ØMU-afstemningen havde meningsmålinger 
vist, at jasiden lå pænt foran nejsiden, da afstem-
ningen blev udskrevet i foråret. Det samme var 
tilfældet ved retsforbeholdsafstemningen i 2015, 
hvor jasiden i marts ved udskrivningen kunne lune 
sig ved, at hele 61 % af vælgerne støttede omdan-
nelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 
Essensen i tilvalgsordningen var, at udvalgte dele af 
samarbejdet om retlige og indre anliggender (RIA), 
og særligt politisamarbejdet Europol, nu blev fore-
slået overført til den overstatslige ramme, som de 
fleste andre lande nu behandlede RIA-anliggender i. 
Opinionsbevægelsen fra ja mod nej, som også kunne 
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observeres ved Maastrichtafstemningen, tyder altså 
på, at selve afstemningskampagnen er meget afgø-
rende for danskernes kryds. Det afspejler samtidig, 
at EU-spørgsmål traditionelt har fyldt lidt på den 
politiske dagsorden mellem folkeafstemningerne, 
og at det særligt har været i afstemningsperioderne, 
at nejpartierne og -bevægelserne har mobiliseret og 
sat deres kræfter ind – hvilket samtidig antyder, at 
det har de ikke gjort forgæves. 

Alt var dog ikke helt ved det gamle i 2015, faktisk 
langtfra. 2015 var året med de mange flygtninge 
og migranter ved de europæiske grænser og på de 
europæiske veje, hvilket måske flyttede vælgerne i 
retning af et nej. Men helt entydigt er det ikke, fordi 
et flertal af vælgerne i opinionsundersøgelser fak-
tisk støttede op om en fælles europæisk flygtninge-
politik. Det paradoksale er imidlertid, at japartierne 
havde pillet asylpolitikken ud af den tilvalgsbuket, 
som man ønskede at overføre til EU’s overstatslige 
RIA-samarbejde. Set i lyset af, hvor betændt flygt-
ningespørgsmålet figurerede i den danske debat, 
var det måske forståeligt. Japartierne havde endda 
udstedt en garanti for, at Folketinget ikke i næste 
valgperiode ville foreslå en overførsel af områder, 
som var forblevet forbeholdsbelagte, bl.a. asyl-
politikken, til RIA. Men for den skeptiske vælger 
rejste det straks to indvendinger. For det første, at 
garantien hverken var juridisk sikret eller nødven-
digvis særligt langtidssikret, og for det andet, at 
rækkevidden af forbeholdet ikke længere var op til 
vælgerne at afgøre, men nu blev lagt i hænderne på 
et folketingsflertal.

Folkeafstemninger er som nævnt komplekse. 
Ved 2015-afstemningen er det således næsten 
paradoksalt, at vælgerne forkastede en aftale, som i 
det bredere EU-perspektiv nærmest var guldrandet. 
Den lod det således være op til det danske Folketing 
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selv at bestemme, hvilke dele af det overnationale 
RIA man ønskede at tilslutte sig – en luksus, kun 
Storbritannien og Irland ellers nød. Dette tilvalgs-
princip gjorde bare ikke rigtigt indtryk på vælgerne. 
Meget tyder således på, at jasidens politikere af 
frygt for vælgerne havde gjort afstemningstemaet 
meget svært gennemskueligt med nogle af RIA-em-
nerne fastholdt som et nationalt beslutningsfelt 
og andre – med tiden måske alle – udset til at blive 
konverteret til at indgå fuldt i det overstatslige 
RIA-samarbejde. Det havde måske været lettere at 
forsvare en afstemningsplatform, hvor man havde 
bedt vælgerne om at sige ja eller nej til fuldt med-
lemskab fra starten. 

Vælgere kan ikke lide at tage stilling (dvs. sige ja) 
til spørgsmål, de ikke kan gennemskue. Det kræver 
tillid, og netop tillid var der ikke en overflod af ved 
2015-afstemningen. Det var problematisk for jasi-
den, både fordi japolitikerne udbad sig denne tillid 
ved at lade administrationen af den tilbageværende 
del af forholdet være op til Folketinget, og fordi opi-
nionsmålinger viste, at den generelle politikertillid 
i 2015 var usædvanlig lav. Sætter man sammenhæn-
gen mellem graden af politisk tillid til politikerne i 
relation til stemmeafgivelsen vedrørende retsforbe-
holdet, viser vælgerundersøgelser således en meget 
entydig sammenhæng: Jo lavere tillid til politikerne 
blandt vælgerne, desto mindre tilbøjelighed var der 
til at stemme ja. 

Mønstret kunne også observeres med ØMU- 
afstemningen i 2000, men i 2015 var mistilliden til 
politikerne markant stærkere. Det var i øvrigt også 
kommet til udtryk ved folketingsvalget tidligere 
på året med vælgervandringer og stemmeskred, 
der lignede dem, man så ved det såkaldte jord-
skredsvalg i 1973 – valget, der på en gang fordoblede 
antallet af partier i Folketinget fra 5 til 10 og sendte 
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et nyt parti, Fremskridtspartiet, ind som næststør-
ste parti. 2015-afstemningen var usædvanlig ved, 
at det næppe som sædvanlig var euroskepsis, der 
bestemte nejprocenten. Som en valgforsker har 
slået fast: ”nok var afstemningsresultatet udtryk for 
mistillid til EU. Men det var – denne gang – endnu 
mere udtryk for mistillid til de danske politikere”.

Sådan er indenrigspolitik og EU-politik fortsat 
tæt sammenvævet. 

Europaparlamentsvalg
Folkeafstemningerne er ikke den eneste type valg-
handling, der har sendt danskerne til stemmeur-
nerne om EF/EU-spørgsmål. Europaparlamentsvalg 
byder sig ligeledes til hvert femte år, selv om disse 
valg har haft vanskeligt ved at engagere vælgerne 
i samme grad som folkeafstemningerne og i øvrigt 
også folketingsvalgene. Således lå stemmedeltagel-
sen til europaparlamentsvalgene, EP-valgene, længe 
og balancerede omkring beherskede 50 %. Det har 
dog ændret sig med en stigende valgdeltagelse siden 
2009 for at nå op på respektable 66 % ved EP-valget 
i 2019. 

Den beherskede deltagelse i valgene skyldes 
flere forhold. Først og fremmest er den et udtryk 
for, at parlamentets deltagelse i EF/EU’s lovgivnings-
proces længe blev opfattet som marginal af vælger-
ne, men også af en del førende politikere. Allerede i 
1980’erne betegnede Margaret Thatcher (1925-2013) 
Europa-Parlamentet som ”et Mickey Mouse-par-
lament”, og i 1995 sekunderede den tiltrædende 
EU-miljøkommissær Ritt Bjerregaard hende ved at 
fastslå, at ”EP ikke er et rigtigt parlament” – trods 
de udvidede beføjelser til parlamentet som følge af 
Fællesakten og Maastrichttraktaten. 

Da det direkte valg til Europa-Parlamentet blev 
indført fra 1979, blev det stærkt kritiseret af de dan-
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ske EF-kritiske bevægelser og partier. De frygtede, 
at det ville føre til yderligere føderalisering af sam-
arbejdet. Indtil 1979 blev parlamentsmedlemmer 
udpeget af de siddende nationale parlamenter, hvil-
ket symbolsk bestyrkede den udbredte opfattelse af, 
at de var førsterangsparlamenter og Europa-Parla-
mentet et parlament af anden rang. Det blev i øvrigt 
også i Danmark længe understreget af tendensen til 
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Bølgerne går af og til 
højt i debatterne i 
Europa-Parlamentet. 
I juli 2003 holdt 
den italienske 
ministerpræsident 
Silvio Berlusconi 
(1936-) en tale her, 
hvor  Martin Schulz 
(1955-), daværende 
tysk medlem af EP’s 
socialdemokratiske 
gruppe, stillede 
kritiske spørgsmål 
til Berlusconis 
omfangsrige 
mediekontrol i 
Italien. Hertil svarede 
Berlusconi lakonisk, 
at han da gerne ville 
hjælpe Schulz med 
at få en rolle som kz-
lejrleder i en film om 
emnet. 
|| Jean-Marc Loos/
Reuters/Ritzau Scanpix

at sende udtjente nationale politikere på en sidste 
runde i manegen i Bruxelles og Strasbourg. 

Samtidig har Parlamentet længe skullet kæmpe 
for sit generelle omdømme. Det har således været 
en ofte fremført anklage, at Parlamentet var alt 
for dyrt, bl.a. fordi det havde – og har – hjemme på 
to adresser, dels i Strasbourg og dels i Bruxelles, 
med store ekstraomkostninger til følge. Ifølge en 
opgørelse fra 2004 kostede et EP-medlem årligt 8,5 
millioner kr. mere end et dansk folketingsmedlem. 
Opgjorde man derimod udgiften pr. indbygger 
i henholdsvis EU og Danmark, var Europa-Par-
lamentet betydeligt billigere end Folketinget. 
Således skulle hver dansker i 2004 bidrage med 
105 kroner til Folketingets drift mod 19 kroner til 
Europa-Parlamentets. 

Ironisk nok blev Europa-Parlamentet en vigtig 
platform for den danske euroskepsis. Folkebevæ-
gelsen mod EF og senere JuniBevægelsen kunne 
ikke stille op til Folketinget, men det kunne de til 
gengæld til Europa-Parlamentet. Det gav synlighed, 
indflydelse og et ikke ubetydeligt økonomisk tilskud 
til de sultne kontingentkasser. Og de EU-kritiske 
partier klarede sig ofte godt ved EP-valgene. I 1979 
lykkedes det eksempelvis Folkebevægelsen at opnå 
flest mandater, nemlig fire, af de 16 mandater, der 
dengang var på valg i Danmark, hvilket var et man-
dat mere end både Socialdemokratiet og Venstre.

Det ovennævnte historiske mønster har dog for-
andret sig. Siden 2009 har man set en indsnævret 
margin mellem valgdeltagelsen ved Folketings- og 
EP-valg. Tendensen til retrætenominering er også 
blevet erstattet af en mere dedikeret og helhjer-
tet bemanding af de pladser, Danmark optager i 
Europa-Parlamentet. Især efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden i 2009, hvor parlamentets deltagelse 
i EU’s beslutningsproces blev kraftigt forøget, er 
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ske EF-kritiske bevægelser og partier. De frygtede, 
at det ville føre til yderligere føderalisering af sam-
arbejdet. Indtil 1979 blev parlamentsmedlemmer 
udpeget af de siddende nationale parlamenter, hvil-
ket symbolsk bestyrkede den udbredte opfattelse af, 
at de var førsterangsparlamenter og Europa-Parla-
mentet et parlament af anden rang. Det blev i øvrigt 
også i Danmark længe understreget af tendensen til 
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Det var dette Europa, 
EU blev født ud af. 
I dagene den 13.-
15. februar 1945 
tæppebombede 
det britiske og det 
amerikanske luftvåben 
byen Dresden. Dresden 
blev et hovedsymbol 
på krigens barbari og 
på, hvad europæisk 
konflikt kan medføre. 
Europa var arnestedet 
for udbruddet af 
både Første og Anden 
Verdenskrig, og 
efterkrigstidens 
bestræbelser på at 
opbygge et forpligtende 
europæisk samarbejde 
hentede betydelig 
næring af den erfaring.
|| Wikimedia Commons 

parlamentsarbejdet tiltaget i både vigtighed og ar-
bejdsbyrde. Samtidig er folkebevægelsernes repræ-
sentation i EP efter længere tids tilbagegang blevet 
fuldstændig nulstillet efter seneste EP-valg i 2019. 

Det betyder dog ikke, at dansk EU-skepsis ikke 
har været stærkt repræsenteret i EP under Lissa-
bontraktaten. Ved EP-valget i 2014 blev Dansk Fol-
kepartis kandidat Morten Messerschmidt (1980-) en 
sand stemmesluger og trak hele fire mandater hjem 
til partiet – en sejr, der dog blev næsten formøblet 
i 2019, hvor partiet uden Messerschmidt på stem-
mesedlen kun satte sig på ét mandat. Det skyldtes 
næppe kun anklagerne mod DF i almindelighed og 
Messerschmidt i særdeleshed for at have svindlet 
med EU-midler, men var et udtryk for en politisk 
trend blandt danske vælgere om at bakke op om 
EU-samarbejdet i mere generel form.

På det helt overordnede plan viser danskernes 
tilgang til både folkeafstemninger og parlaments-
valg altså betydelige konjunkturudsving, særligt 
når det gælder, hvem der har repræsenteret ja og 
nej. Det har både haft noget med karakteren af EU’s 
egen udvikling at gøre, men også med danskernes 
tolkninger af, hvad samarbejdet burde bestå af og 
havde at tilbyde Danmark. Samtidig har der været 
en vedvarende og siden 2015 endda stigende opbak-
ning til medlemskabet af EU, men – som 2015-af-
stemningen om retsforbeholdet antydede – kun 
eller helst på et forbeholdsgrundlag.
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Forhi storien 
1945-1957
Flere af folkeafstemningerne om medlemskabet 
af EF/EU har været tætte, med Maastrichtafstem-
ningen som næsten uafgjort med vælgerne delt i 
to tilnærmelsesvis lige store grupper på hver sin 
side af ja/nej-linjen. Årsagen til denne spaltning 
på EF/EU-spørgsmålet skal ses i lyset af, at der fra 
første færd, hvor dansk tilslutning til EF blev sat på 
dagsordenen, har været forskellige syn og interes-
ser knyttet til medlemskab. I hovedsagen kan man 
sige, at jasidens syn har været båret af et økonomisk 
rationale, mens nejsiden først og fremmest har 
problematiseret de politiske omkostninger ved et 
medlemskab. Der har samtidig været stor forskel 
på, hvordan henholdsvis tilhænger- og modstander-
siden har været organiseret og har søgt at mobili-
sere danskerne, ligesom der er sket markante skift 
over tid i de bagvedliggende vælgermønstre.

Set i det store perspektiv går jasidens invol-
vering med den europæiske integrationsproces 
længere tilbage end nejsidens, faktisk helt tilbage til 
Anden Verdenskrig. Krigen var således den begi-
venhed, der for alvor gav et skub til visionen om et 
samlet Europa – en vision, der dog hurtigt på grund 
af udbruddet af Den Kolde Krig blev barberet ned til 
en rent vesteuropæisk vision. Der var flere elemen-
ter, der flød sammen i visionen. Alt efter hvem der 
fremførte den, blev den næret af ønsket om et opgør 
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Bo Bojesen (1923-
2006) var en af 
efterkrigstidens 
dygtigste 
avissatiretegnere. 
Han stod bl.a. bag en 
navnkundig serie om 
Venstrevikingerne, 
der med et glimt i 
øjet spiddede det 
politiske liv og 
dårskaben i partiet 
Venstre. Her står 
Europabevægelsens 
første formand, 
Thorkil Kristensen, til 
søs på sit vikingeskib 
på vej mod jobbet som 
generalsekretær i 
OECD mens de øvrige 
Venstrevikinger 
efterlades på 
anløbsbroen.
|| Bo Bojesen/VISDA/
Det Kgl. Bibliotek

med krigerisk europæisk nationalisme, af ønsket 
om at skabe en platform for genopbygningen af den 
europæiske økonomi og af en forestilling om en 
tredje europæisk vej i reaktion mod den bipolære 
magt- og ideologiorden, som USA og Sovjetunionen 
orkestrerede. En orden, som netop resulterede i en 
opdeling af Europa i to interessesfærer, en vestlig og 
en østlig, en kapitalistisk og en kommunistisk.

Den danske accept af Marshallplanen i 1948 og 
indtræden i Atlantpagten (NATO) i 1949 beseglede 
Danmarks indplacering i Vestblokken, men sam-
tidig indledtes diskussionen om dansk tilknytning 
til de europæiske samarbejdsinitiativer, der var 
på tegnebrættet. Det er her, den danske europabe-
vægelse har sine rødder. Den første formand var 
venstremanden, senere finansminister og OECD-ge-
neralsekretær Thorkil Kristensen (1899-1989) også 
kaldet Thorkil Livrem. 
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I det hele taget var det borgerlige politikere 
snarere end socialdemokratiske, der var aktive i 
den helt tidlige Europabevægelse. Det skyldtes, at 
socialdemokraterne var mere optaget af at udvikle 
det internationale socialistiske samarbejde om-
kring Socialistisk Internationale. I det samarbejde 
var britiske Labour den store ledestjerne, men da 
Labour og den britiske Labourregering i 1949 indgik 
i sonderingerne om dannelsen af et europaråd, 
blev der også åbnet op for, at socialdemokratiske 
politikere kunne engagere sig i Europabevægelsen. 
De europæiske sonderinger endte i øvrigt med opret-
telsen af det, vi i dag kender som Europarådet, og 
som altså ikke har noget med EF/EU at gøre.

Debatten om ratificering af Danmarks optagelse 
i Europarådet i 1949 er ikke desto mindre yderst 
interessant til forståelse af både den nye europæi-
ske dagsorden efter Anden Verdenskrig, men også 
den noget reserverede danske tilgang til europæisk 
integration. Begge dele kan eksemplificeres med 
netop Thorkil Kristensens indlæg under folketings-
debatten. Fra talerstolen slog han således først fast: 

”Derfor synes jeg, det bør være klart, at man med 
denne forsamling og med denne samling af de 
europæiske lande, som her er begyndt, skal stile 
efter noget mere vidtgående. Man skal stile efter, 
at de europæiske lande gradvis lægger noget af 
deres suverænitet over til den større enhed. Det 
må være konsekvensen. Man kan ikke få et samlet 
organ, som har nogen styrke og nogen autoritet, 
medmindre de enkelte lande efterhånden er villige 
til at afgive noget af deres suverænitet til fordel for 
helheden”.

Hvorefter han dog præciserede:
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Den 25. marts 1957 
blev Romtraktaterne 
underskrevet i Rom. 
Centralt i billedet 
er det Vesttysklands 
kansler, Konrad 
Adenauer (1876-1967), 
der fører pennen, 
mens direktøren 
for det vesttyske 
udenrigsministerium 
og i øvrigt fra 
1958 EF’s første 
kommissionsformand, 
Walter Hallstein (1901-
1982), ser ud til at skulle 
have hjælp. Måske fordi 
originaldokumentet 
havde været på en 
rædselsrejse fra 
Bruxelles til Rom – hvor 
det både blev væk og 
oversvømmet.
|| Keystone Press/
Alamy Stock Photo

”Man skal stile højt i det lange løb, men skal se sig 
godt om undervejs, så man ikke foretager skridt, 
der giver bagslag, fordi de er dårligt underbygge-
de. Derfor er det rigtigt, at man nu begynder med 
en rådgivende forsamling og ikke mere i første 
omgang”.

På den ene side var det en opfordring til at tænke 
stort med en villighed til at afgive og dele suveræni-
tet i større overnationale rammer – og på den anden 
side en formaning om ikke at forhaste sig og til at 
acceptere, at Europarådet blev dannet på et helt tra-
ditionelt mellemstatsligt grundlag. Dermed sluttede 
Thorkil Kristensen og ligeledes den danske social-
demokratiske regering op om den minimums tilgang 
til dannelsen af Europarådet, som den britiske 
regering havde været arkitekten bag. De støttede 
dermed ikke de mere føderalt orienterede kræfter, 
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som ønskede at gøre Europarådet til et dynamisk 
politisk kraftcenter for europæisk samarbejde. 

I de følgende år var det især de seks lande 
Frankrig, Italien, Vesttyskland, Nederlandene, 
Belgien og Luxembourg, der drev den europæiske 
integrationsproces fremad i Kul- og Stålunionen 
med såvel succes som fiasko. Derimod lykkedes 
det ikke at skabe et europæisk forsvarsfællesskab 
og i forlængelse heraf heller ikke en fælles politisk 
union blandt De Seks. Trods disse skuffelser var 
der alligevel så meget momentum i processen, at de 
seks samme lande i 1957 kunne undertegne Rom-
traktaten, hvis vigtigste mål var oprettelsen af Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) – eller 
bare EF. 

EF-samarbejdet blev grundlæggende bygget som 
et økonomisk samarbejde organiseret i en tolduni-
on. Men ambitionerne rakte langt videre og ind-
befattede udviklingen og inddragelsen af en række 
politikområder, herunder en fælles landbrugspo-
litik – som senere fik stor relevans for den danske 
diskussion. Den store vision for samarbejdet blev 
allerede slået fast i indledningen til EØF-traktaten 
med formuleringen om, at de deltagende regerin-
ger ”er besluttet på at skabe grundlag for en stadig 
snævrere sammenslutning mellem de europæiske 
folk”. 

Det var præcis fra dette punkt, at den danske 
europadebat begyndte at lette. De tidligere initia-
tiver blandt De Seks udmøntede sig aldrig rigtigt i 
krav om dansk involvering, selv om Udenrigsmini-
steriet fulgte udviklingen tæt.

Da EF blev dannet i 1957, ændrede det sig, først 
og fremmest fordi landbruget og Venstre nu be-
gyndte at argumentere for, at man skulle afsøge be-
tingelser og muligheder for deltagelse. Det mobili-
serede på sin side arbejderbevægelsen til en kritisk 
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diskussion af, om det var i Danmarks interesse at 
deltage. Det var der mange, der mente, det ikke var, 
men alligevel var det i 1961 en socialdemokratisk 
regering, der afleverede Danmarks første ansøgning 
om medlemskab. Fra da af bredte debatten om med-
lemskab sig også ud i samfundet, og man begyndte 
for alvor at kunne se de mønstre, der i hovedsagen 
har struktureret ja- og nejsidens synspunkter og 
argumenter næsten frem til i dag. 

Ja for fred, velfærd og indflydelse
Modsat folkebevægelserne på nejsiden har Euro-
pabevægelsen aldrig været en dominerende kraft 
på jasiden, hverken målt på medlemmer eller som 
aktør i europadebatten efter 1957. Det skyldes ikke, 
at Europabevægelsen ikke har været en aktiv kraft 
i debatten, men derimod at jasidens synspunkter 
i meget høj grad har været drevet af veletable-
rede institutionelle kræfter som regeringen, de 
dominerende partier, store dele af pressen samt 
af erhvervsorganisationer og fagbevægelse. Sidst-
nævnte har dog ofte været splittet i sit syn med ikke 
ubetydelige dele, der har bakket nejsiden op. Man 
skal heller ikke forledes til at tro, at jasiden har haft 
samme ensartede tilgang til europaspørgsmålet, og i 
virkeligheden fandtes der givetvis mange danskere, 
der stemte ja til medlemskab i 1972, men nej til Uni-
onen i 1992. På jasiden har der været en betydelig 
gruppe, der er gået ind for et europæisk samarbejde 
baseret på økonomi og handel på et mellemstatsligt 
grundlag og helst ikke ret meget mere. 

Denne spredning på jasiden kom klarest til syne 
ved afstemningen om EF-pakken i 1986, hvor der 
som vist var et flertal imod ratificering af Fællesak-
ten i Folketinget, fordi de sædvanlige japartier, So-
cialdemokratiet og Det Radikale Venstre, gik imod. 
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For Socialdemokratiet og med tiden også Venstre 
og Konservative samt SF gælder det imidlertid gene-
relt, at der har været betydeligt større opbakning til 
den europæiske integrationsproces hos politikerne 
i Folketinget end i befolkningen, hvilket som vist 
særligt i perioden efter de tre nej-afstemninger har 
rejst debatter om en tillidskrise for folkestyret. Om-
vendt har de fem ja-afstemninger vist, at brede dele 
af befolkningen ikke nødvendigvis er principielt 
euroskeptiske, men også har forståelse for jasidens 
argumenter. 

Ser man nærmere på jasidens hovedargumenter, 
kan de historisk set koges ned til tre temaer: EF/EU 
er en europæisk freds- og sikkerhedsgaranti, med-
lemskab er en klar økonomisk fordel for Danmark, 
og endelig – med en lidt bred formulering – at det er 
vigtigt at sidde med ved bordet.

Fredsargumentet har spillet en stor rolle for 
flere af Europas føderale bevægelser, hvor det havde 
rod i erfaringen med de to europæiske verdenskri-
ge, og hvor europæisk samarbejde blev set som et 
redskab til at neutralisere den aggressive nationa-
lisme, som man anså for hovedårsagen til konflik-
terne. I Danmark spillede argumentet ikke den helt 
store rolle i begyndelsen, hvor efterkrigsårenes 
frygt for Tyskland stadig var levende, og hvor man 
hellere ville holde afstand end omfavne den sydlige 
nabo. Tysklandsfrygten var særligt markant på den 
yderste danske højre- og venstrefløj, som her hos 
journalist og medstifter af SF Gert Petersen (1927-
2009), der i det nyetablerede partis ugeblad i 1959 
gav EF-blokken følgende skudsmål:

”Endnu er intet land i denne blok utilsløret fa-
scistisk, men flere er godt på vej. Blokkens tyng-
depunkter er de Gaulles autoritære Frankrig og 
Bonn-kanslerens remilitariserede Tyskland. Der er 
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al grund til at forvente, at de krigerisk, fascistiske 
træk vil øges i tiden fremover”.

Det interessante ved Petersens analyse set fra i dag 
er, at den var fanget i en forståelse af, at historien 
nødvendigvis måtte gentage sig. Han havde dermed 
ikke blik for, at EF-samarbejdet var noget afgørende 
nyt, der kunne bidrage til at overvinde historien, så 
at sige. Det var næppe heller helt let at indse kun 14 
år efter besættelsens ophør, men synspunktet fik 
mere næring op gennem 1960’erne, i hvert fald på 
den fløj, som argumenterede for dansk tilslutning 
til EF. Således slog statsminister Krag stærkt på 
freds- og sikkerhedsargumentet, som sammen med 
den økonomiske fordel udgjorde hovedslagvaren i 
hans tale til den socialdemokratiske kongres op til 
folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Her sagde 
han bl.a.: 

”Det er vigtigt, at den fælleseuropæiske bestræbelse 
på at styrke udsoningen – ikke blot mellem Frankrig 
og Tyskland – men mellem alle Europas folk – styr-
kes og udbygges. Det gør vi ved at virke med i denne 
historiske vending i Europas udvikling. Det gør vi 
ved at sige ja. […] jeg vil betragte det som en fordel, 
at de ti europæiske landes regeringer har en særlig 
mulighed for at tale sammen. Europa er efter to 
verdenskrige blevet en svag verdensdel i en farlig 
verden. En styrkelse af Europas stilling i internatio-
nale forhandlinger vil hverken skade Europa eller os 
eller afspændingens sag. Om at skabe en ny super-
magt, som modstanderne påstår det, har der aldrig 
været tale”.

Freds- og sikkerhedsargumentet har siden været et 
tilbagevendende argument på jasiden, bl.a. i forbin-
delse med diskussionen om Maastrichttraktaten og 
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i forbindelse med diskussionerne om østudvidel-
sen. I en stor Venstre-avisannonce i 1992, hvor Uffe 
Ellemann-Jensen opregnede fordele og ulemper ved 
et ja til unionstraktaten, hed det som det første, at 
et ja ville sikre, at ”Danmark deltager aktivt i det nye 
Europa, som skal sikre fred og frihed”. 

Omvendt er der ingen tvivl om, at det argument, 
jasiden har fremført stærkest gennem årene, er 
den økonomiske fordel ved medlemskab. Det har 
bestemt også noget på sig. EF-medlemskabet gav 
Danmark en chance for at udnytte eksportpotentia-
let i dansk landbrug, der havde været hæmmet af, at 
landbrugsvarer i efterkrigstiden var behæftet med 
meget større told og andre handelsrestriktioner end 
industrivarer. EF’s fælles landbrugspolitik har man 
med rette kunnet kritisere fra mange vinkler – pris-
mæssige, miljømæssige og ulandsmæssige – men 
der er ingen tvivl om, at dansk landbrug har høstet 
store økonomiske gevinster af politikken. Politik-
ken har i virkeligheden betydet, at det har været  
EF/EU frem for danske skatteborgere, som har un-
derstøttet den danske landbrugsproduktion. Det er 
hovedårsagen til, at Danmark helt frem til omkring 
årtusindskiftet var nettomodtager af midler fra  
EF/EU. 

Nyere undersøgelser, internationale som dan-
ske, viser ligeledes, at Danmark er helt i top blandt 
de EU-lande, der har nydt stærkest økonomisk  
gavn af det indre marked. Det skyldes ikke mindst, 
at danske firmaer har været dygtige til at udnytte 
det større og regulerede marked, medlemskabet af 
EU har lagt frem foran dem. Det er også årsagen til, 
at 62 % af den danske vareeksport og 74% af tjene-
steeksporten i 2015 gik til det indre marked. Det 
har skabt beskæftigelse og øget de danske hushold-
ningers forbrugsmuligheder. En dansk familie med 
to gennemsnitsindtægter havde ifølge en dansk 
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Dilemmaet ”Flæsk eller 
Fornuft” prydede en 
pamflet fra SF under 
folkeafstemnings-
kampagnen om 
Danmarks tilslutning 
til EF i 1972. Det 
satiriske wiki-leksikon 
Spademanns Leksikon 
har senere illustreret 
sit opslag om ”Fornuft” 
med omslaget og 
kommentaren: ’Ja’ 
betyder stegt flæsk 
og persillesovs. Intet 
fornuftigt menneske 
siger nej til stegt flæsk 
og persillesovs”.
|| Det Kgl. Bibliotek

undersøgelse fra 2017 anslået 65.000 kr. mere om 
året til forbrug som direkte konsekvens af det indre 
markeds effekter. Selv om der kan være god grund 
til at tage den slags estimater med et gran salt, 
understreger det trods alt et relativt overbevisende 
økonomisk rationale for medlemskab, også selv om 
Danmark i dag er nettobidragsyder til EU’s kasser – 
hver dansker betaler næsten 4.000 kr. årligt.

Tidligt blev rationalet ellers søgt miskrediteret 
af nejsiden i forbindelse med den første danske an-
søgning om EF-medlemskab i 1961. SF-lederen Aksel 
Larsens (1897-1972) velturnerede polemiske pointe 
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om, at ansøgningen viste, at Danmark var til salg for 
flæskepriser, satte sig som en effektiv retorisk refe-
rence i EF-debatten. Det var helt sikkert også svært 
for en socialdemokratisk statsminister som Krag 
at forklare sit eget bagland, hvorfor en socialdemo-
kratisk regering var så indstillet på at gå så langt for 
landbruget. 

Men ifølge Krag var det ikke af hensyn til 
flæskepriserne alene, at Danmark skulle søge om 
medlemskab. Landbruget spillede en meget vigtig 
rolle i dansk eksport ved at indtjene store mængder 
fremmed valuta, som var nødvendig for Danmarks 
industrialiseringsproces, som boomede fra slutnin-
gen af 1950’erne. Det var bønderne, der tjente en 
stor del af den fremmede valuta, som blev vekslet til 
indkøb af maskiner og andre varer fra udlandet, og 
som var helt uomgængelig for industrialiseringen. 
Ifølge Krag var den udvikling på sin side igen en 
afgørende forudsætning for den fortsatte udvik-
ling af den danske velfærdsstat. Så smagte flæsket 
anderledes. 

Krags argument var derfor utvivlsomt vigtigt for, 
at et flertal i den socialdemokratiske arbejderbe-
vægelse trods alt støttede det danske medlemskab 
af EF i 1972. Men på den lidt længere bane blev det 
et problem, at store dele af den kun accepterede 
det økonomiske rationale og ikke de tilkoblede 
politiske rationaler. Prisen herfor blev afregnet ved 
Maastrichtafstemningen. Det økonomiske argu-
ment reddede heller ikke jasiden ved ØMU-afstem-
ningen i 2000, hvor regeringen og jasiden oversolgte 
den økonomiske nødvendighed ved medlemskab af 
tredje fase af ØMU’en så meget, at ikke engang de 
sædvanligvis EU-tro økonomiske vismænd kunne 
bakke argumentet op.

Derimod påpegede vismændene ved samme lej-
lighed, at der muligvis ville være en politisk gevinst 
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ved at deltage, så man kunne præge et politikom-
råde, som Danmark og kronen alligevel var dybt 
involveret i. Hermed introduceres jasidens tredje 
hovedargument, nemlig vigtigheden af at sidde 
med ved bordet. Argumentet for, at Danmark skulle 
blande sig og engagere sig aktivt i EU-politikken 
på områder, der alligevel påvirkede Danmark, har 
været fremført med stigende tyngde, efter at Dan-
mark med Edinburghafstemningen blev et formelt 
forbeholdsland. 

Under ØMU-afstemningskampagnen vandt ar-
gumentet frem, i takt med at jasiden erkendte, at de 
politiske aspekter ved det fulde ØMU-medlemskab 
måtte have stærkere prioritet. Direktør for Dansk 
Udenrigspolitisk Institut Niels-Jørgen Nehring 
(1942-) spurgte i et debatindlæg i Politiken retorisk, 
hvorfor man frivilligt ville give afkald på indflydelse 
på forhold, som man under alle omstændigheder 
skulle leve under? Samme sted konkretiserede for-
mand for Venstre Anders Fogh Rasmussen pointen 
ved at slå fast, at nok handlede ØMU-afstemningen 
om økonomiske fordele, men den handlede også 
om at sikre Danmarks politiske indflydelse: ”Et ja 
til euroen betyder, at Danmark kommer med i Den 
Europæiske Centralbank. Det er her, at beslutnin-
gen om renten i Europa bliver truffet”. I det hele 
taget kendetegnede det den sene del af jasidens 
eurokampagne, at den slog på alle hovedargumen-
ter, økonomiske som politiske, som det eksempla-
risk sammenfattedes i Europabevægelsens annon-
cekampagne lige op til valget den 28. september: ”Ja 
til fælles mønt og fælles fremtid i fredens Europa”.

Det mest markante element ved kampagnen op 
til retsforbeholdsafstemningen i 2015 var næsten, 
at jasiden førte en underlig doven valgkamp. Den 
var kort, uden meget engagement og med fravær af 
den sædvanlige tætte annonce- og debatsynlighed 
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Kampagnen om 
retsforbeholdet i 2015 
var ikke ophidsende. 
Venstres plakat med 
betjenten skabte dog 
lidt ravage. På den ene 
side blev den udlagt 
som nationalromantisk 
og banal, og på den 
anden side var det  
den eneste, der stak 
positivt ud ved sin 
modernisering af et 
velkendt formsprog fra 
1940’erne. Konservativ 
Ungdom lavede en 
satirisk modplakat, 
hvor Dannebrog på 
Kronborg var udskiftet 
med EU-fanen og det 
danske politiemblem 
på skjortebrystet med 
et Europol-emblem.
|| Venstre 

i medierne. Som regel lød hovedargumentet, at det 
var vigtigt, at Danmark sad med ved bordet for at 
garantere borgernes tryghed i forhold til krimi-
nalitet og terror. Det var det, fordi kriminalitet og 
terror var grænseoverskridende, og fordi politiet i 
sit daglige arbejde var helt afhængigt af adgang til 
Europols databaser og andre faciliteter. Venstres 
ordfører Morten Løkkegaard (1964-) formulerede 
det sådan her fra Folketingets talerstol: 

”Det er et lovforslag, som giver danskerne mulighed 
for at vælge trygheden frem for usikkerheden, sam-
arbejdet frem for enegangen og isolationen og sidst, 
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men ikke mindst, at gøre det sværere for de grænse-
overskridende forbrydere frem for lettere. […] Der 
er som sagt en række gode grunde til, at Danmark 
skal overgå til en tilvalgsordning. Den vigtigste er, at 
Danmark – det er blevet nævnt flere gange allerede 
– på grund af retsforbeholdet står på tærsklen til at 
ryge ud af Europol-samarbejdet, og det er selvfølge-
lig en rigtig, rigtig dårlig idé. Det må ikke ske.

Nejsiden derimod fastholdt, at Danmark bare kun-
ne forhandle sig frem til en mellemstatslig parallel-
aftale og boltrede sig i alle tænkelige trusselsscena-
rier mod dansk suverænitet og selvbestemmelse, 
hvis Danmark blev en del af det overnationale rets- 
og politisamarbejde, hvilket tvang jasiden ud i en 
defensiv argumentation. Jasidens position blev som 
nævnt heller ikke lettet af det komplekse valgtema 
med tilvalg af 22 retsakter, men fravalg af de øvrige 
10 – og med carte blanche for Folketinget til at til-
vælge de udelukkede og evt. nye retsakter i fremti-
den. Nejsiden fik i øvrigt ret i, at Danmark kunne få 
en parallelaftale med EU om Europol. En sådan blev 
indgået i 2017, men på den anden side finder politiet 
ikke aftalen tilstrækkelig eller langtidsholdbar, 
fordi den direkte adgang til Europols databaser ikke 
længere eksisterer, og fordi politiets nye digitale 
analyseplatform ikke kan kobles på Europol. 

Som sædvanlig, fristes man til at sige, kan 
EU-glasset beskrives som enten halvt tomt eller 
halvt fuldt. 

Euroskeptikerne
Det euroskeptiske landskab i Danmark har altid 
været mindst lige så uensartet som det proeuropæ-
iske. I virkeligheden har mange danskere bevæget 
sig mellem de to poler, afhængigt af hvilke visioner 
for samarbejdet der var sat til debat og folkeafstem-
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ning. Med andre ord har der hele tiden været en 
midtergruppe af borgere og vælgere, som kunne gå 
begge veje. Man kan dog kvalificere argumentet så 
meget, at det ser ud til, at der siden Maastricht- og 
Edinburghafstemningerne har været en vedva-
rende opbakning blandt et flertal til opfattelsen 
af, at EU-medlemskabet med sine forbehold tjener 
Danmark vel. Den tendens er yderligere styrket i 
perioden efter 2015, hvor Brexit-kaosset ikke just 
har taget sig ud som et eksempel til efterfølgelse. 
Samtidig har de tre nej-afstemninger siden 1992 un-
derstreget grænserne for, hvor tæt en overnational 
involvering danskerne ønsker. 

I den internationale forskning henvises der ofte 
til, at Europas EU-skeptikere kan opdeles i ”hårde 
skeptikere”, der ønsker deres land helt ud af EU a 
la Brexit, og ”bløde skeptikere”, der grundlæggende 
accepterer medlemskab, men er skeptiske over for 
særlige dele af medlemskabet, fx den politiske uni-
onsudvikling eller ØMU’ens indretning. I Danmark 
dominerede den hårde tilgang i modstanderparti-
erne og -bevægelserne indtil omkring Murens fald. 
Derefter blev nejsiden splittet og mere blød, da 
partier som SF og JuniBevægelsen nu koncentrere-
de modstanden mod den politiske unionsudvikling, 
mens Folkebevægelsen fortsat var hårde modstan-
dere, der ønskede Danmark helt ud af det europæi-
ske samarbejde. 

Den hårde EU-skepsis er efter europarlaments-
valget i 2019 med Folkebevægelsens nedsmeltning 
og manglende repræsentation nærmest udryddet, 
om end nok kun midlertidigt, da Nye Borgerlige, 
men også Dansk Folkeparti efter de store nederlag 
ved valgene til både EP og Folketinget i 2019 har for-
søgt at samle bolden op ved at kræve et Dexit. Som 
formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen 
Dahl (1969-) slog fast i sin grundlovstale i 2020, så er 
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Dansk Folkeparti modstandere af EU: ”Hvis briter-
ne får en god løsning, bør vi i Danmark gå samme 
vej. Ellers må vi se Norges vej. Frihandel uden den 
politiske union er vores mål”. 

I 2019 begyndte Enhedslisten at ændre signaler 
ved at fastslå, at det ikke ville opretholde forslaget 
om en dansk folkeafstemning om medlemskab af 
EU. Som daværende politisk ordfører Pernille Skip-
per (1984-) formulerede det i foråret op til EP-valget 
den 26. maj: 
 ”Vi stiller ikke op med krav om en folkeafstem-
ning. Vi stiller i stedet op for at ændre EU indefra”. 
Det var bestemt nye toner fra partiet, som ellers i sit 
delprogram om EU fra 2016 betonede:

”Enhedslisten er grundlæggende modstander af EU 
og ønsker en dansk udmeldelse. Derfor er Enheds-
listen kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod 
EU”.

Men partiet var i bevægelse, som det også ses af, 
at det samtidig brød med princippet om at lade 
Folkebevægelsen mod EU repræsentere partiet ved 
EP-valg. I 2019 stillede Enhedslisten selv op og tog 
det mandat, Folkebevægelsen ellers sad med, og 
sendte dermed Folkebevægelsen helt ud af Euro-
pa-Parlamentet. Beslutningen om selv at stille op 
virker naturligvis logisk, når partiet senere lagde op 
til at ville arbejde for at ændre EU indefra – et syns-
punkt, som ud over Brexit-erfaringen var præget af 
en ’vigtigheden af at sidde med ved bordet’-tilgang, 
både i forhold til at påvirke EU’s grønne dagsorden 
og i forhold til at skabe fælles fodslag i rød blok op 
til og efter folketingsvalget i 2019.

Det ovenstående billede er en del af en større 
historisk bevægelse i den danske EF/EU-modstand. 
Hvor den tidlige modstand fra 1960’erne og frem 
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først og fremmest havde rod på venstrefløjen, 
ændrede det sig efter årtusindskiftet. Her tog SF 
skridtet over på pro-EU-siden, mens Dansk Folke-
parti i stigende grad kom til at tegne den væsentlig-
ste danske unionsmodstand. Ved EP-valget i 1999 
var det stadig sådan, at DF kun fik et mandat, mens 
SF, Folkebevægelsen og JuniBevægelsen tilsammen 
opnåede fem mandater. 15 år senere opnåede den 
venstreorienterede EU-skepsis kun et mandat – det, 
som Folkebevægelsen tog – mens Dansk Folkeparti 
satte sig på hele fire mandater og blev det største 
danske enkeltparti i Europa-Parlamentet. Der var i 
2015 lidt flere javælgere i rød blok end i blå (50 mod 
45 %), hvilket peger på, at det var blå bloks vælgere, 
der sikrede nejet ved retsforbeholdsafstemningen, 
men også at ja/nej-skillelinjen lå ret ensartet i de to 
blokke. 

Bag denne udvikling gemmer der sig også nogle 
markante geosociale forskydninger. Modstanden 
var oprindeligt stærkere i storbyer og i Østdanmark, 
men er i stigende grad rykket mod vest og ud på 
landet, mens storbyerne er blevet mere EU-posi-
tive. Ved afstemningen om Amsterdamtraktaten 
i 1998 var der således for første gang et jaflertal 
i hovedstadsområdet. Der har ligeledes generelt 
været en tendens til, at kvinder var mere EU-skep-
tiske end mænd. Der ville have været et snævert 
jaflertal blandt mandlige vælgere så sent som ved 
retsforbeholdsafstemningen, men ved indgangen til 
2020’erne viser opinionsundersøgelser, at køns-
forskellen er helt udlignet. Derimod ser det ud til, 
at den sociale og uddannelsesmæssige markør til 
forklaring af danskernes EU-holdninger nærmest 
er tiltaget i betydning. Der er blevet betydeligt 
større opbakning til EU hos borgere med lang 
uddannelse, og opbakningen stiger generelt med 
uddannelsesniveauet. 
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Den danske befolknings engagement i EF/
EU-spørgsmål og ikke mindst fastholdelsen og 
udbygningen af euroskepsissen er i høj grad blevet 
formidlet gennem de forskellige anti-EF/EU-bevæ-
gelser. Modsat den tilsvarende norske har de dan-
ske bevægelser ikke kun været aktive i forbindelse 
med folkeafstemningskampagnerne, men har været 
permanente bevægelser, der har søgt at holde EF/
EU-kritikken varm i dagligdagen. Den ældste af de 
store bevægelser, Folkebevægelsen mod EF, dan-
nedes op til medlemskabsafstemningen i 1972 som 
en paraplyorganisation for flere EF-kritiske grup-
per og partier, bl.a. SF, Danmarks Kommunistiske 
Parti (DKP) og på den borgerlige fløj Retsforbundet. 
Folkebevægelsen fungerede imidlertid også som 
bredere græsrodsorganisation, hvor borgere kunne 
være aktive uden om partierne, hvad de ikke mindst 
har været i folkeafstemningsperioderne med pro-
duktion og fordeling af valgmateriale. 

Fra midten af 1970’erne fik Folkebevægelsen også 
sin egen ugeavis. Det skete, da Jens-Peter Bonde 
stillede sit EF-kritiske magasin, Det ny Notat, til 
rådighed for Folkebevægelsen. Avisen blev i årene 
derefter et helt centralt organ for mobiliseringen og 
udviklingen af den danske EF/EU-kritiske diskurs, 
men også for Folkebevægelsens fastholdelse af en 
unionsskeptisk og antiføderalistisk profil.

Selv om folkebevægelsen formåede at fungere 
som en tværpolitisk bevægelse, var det helt klart 
venstrefløjen og i perioden op til Murens fald ikke 
mindst DKP, der var toneangivende. De andre 
venstrefløjspartier kritiserede eksempelvis DKP 
for ikke som de selv at opstille selvstændigt til det 
første europaparlamentsvalg i 1979 i stedet for at 
’gemme’ sig blandt folkebevægelsens kandidater. 

Det kom til et egentligt brud i folkebevægelsen 
i forbindelse med unionsafstemningen i 1992, hvor 
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gruppen omkring lektor i kvindeforskning Drude 
Dahlerup, professor ved DTH Niels I. Meyer (1930-) 
samt Jens-Peter Bonde og hans Det ny Notat brød ud 
og dannede JuniBevægelsen på et grundlag, der var 
imod unionsbestræbelsen, men ikke medlemska-
bet af EF som helhed. På den lidt længere bane var 
det ikke en lykkelig skilsmisse, da JuniBevægelsen 
i 2009 ophørte med at eksistere, mens Folkebevæ-
gelsen også var i tilbagegang og kom til at stå i et 
limbo, efter Enhedslisten havde ’hugget’ dets sidste 
EP-mandat i 2019.

Glidebanen og unionstruslen
Med en så blandet størrelse som den danske nejside 
skulle man umiddelbart tro, at det er vanskeligt at 
sammenfatte hovedpunkterne i dens EU-skepsis. 
Det er ikke tilfældet, for ligegyldigt om det har 
været venstre- eller højrefløjen, der primært har 
båret skepsissen, har to argumentatoriske referen-
cer stået i centrum, nemlig truslen mod den danske 
suverænitet og i forlængelse heraf forestillingen 
om, at al traktatudvikling i EU er en glidebane mod 
en føderal europæisk union. Konkret har det ofte 
været suverænitetstruslen mod folkestyret, den 
danske velfærdsstat/den danske model eller dansk 
selvbestemmelse på det udenrigspolitiske område, 
der har været i fokus. 

Over tid og mellem fløjene har der alligevel været 
forskellige nuancer i frygten for unionsudviklingen. 
I den allertidligste fase var der således en høj grad af 
kulturel og historiebaseret skepsis over for De Seks’ 
samarbejdsprojekter med den mere eller mindre 
implicitte påstand indlejret, at det danske demo-
krati eller den danske model var bedre og ’rigtigere’ 
end det, der fandtes i EF. Det var tydeligt, at antika-
tolske og antityske holdninger drev EF-skepsissen, 
som det eksempelvis blev udtrykt i en socialdemo-
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kratisk partipjece fra 1957, der ikke lå særligt langt 
fra Gert Petersens citerede udlægning to år senere: 

”Som medlem af Fællesmarkedet vil det betyde, at vi 
bliver det syvende medlem i en union, der vil blive 
domineret afgørende af den katolske kirke og af 
højregående politiske bevægelser. Det tjener intet 
formål at hævde, at Danmarks opfattelse af demo-
krati er det samme som den vesttyske, den franske 
eller den italienske. Det er helt klart, at dansk de-
mokrati og politisk liv bygger på et andet grundlag, 
det samme som vi finder i nogen grad i England, til 
en vis grad i Canada og USA, men først og fremmest 
i de andre nordiske lande”.

I dag, godt 60 år senere, er denne type os-og-dem-
modstilling ikke længere gangbar. Den amerikanske 
valgkamp i 2020 viste fx, at det danske demokrati 
næppe har mere til fælles med det amerikanske 
end det tyske. Demokratikritikken har da også, især 
efter oprettelsen af EU i 1992, skiftet fokus og er 
blevet centreret omkring EU’s påståede demokra-
tiske underskud. Op til Edinburghafstemningen i 
1993 lød en af JuniBevægelsens valgparoler ganske 
enkelt: ”Demokrati eller Union? Giv demokratiet 
en hånd – stem Nej den 18. maj”. Mere detaljeret 
udfoldede Jens-Peter Bonde kritikken i 2007 på sin 
hjemmeside Notat om konsekvenserne af den nye 
Lissabontraktat: 

”Lissabon-traktaten gør demokratiet til en und-
tagelse i alle EU-lande. De fleste love vedtages af 
embedsmænd bag lukkede døre. […]
 Det demokratiske underskud vokser. Kernen 
i demokratiet er at vi kan gå til valg, få nye flertal 
og derefter nye love. Denne kerne udhules. Euro-
pa-Parlamentet får større indflydelse, men mindre 
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end den, som vælgerne og de nationale parlamenter 
mister”.

På den danske højrefløj genfindes argumentet 
ligeledes, men er i højere grad bundet op på det 
tema, der også spillede en hovedrolle i den britiske 
Brexit-bevægelse, nemlig kravet om at ”take back 
control”, at tage den politiske kontrol tilbage fra 
Bruxelles. Argumentet er idépolitisk bygget på den 
forestilling, som Europas såkaldte suverænistpar-
tier (fra Italiens Brødre til Viktor Orbáns (1963-) 
ungarske Fidesz) i slut-2010’erne har markedsført. 
Deres hovedbudskab er, at ægte demokrati kun kan 
udfoldes inden for nationalstatens rammer. Eller 
som det hedder på Dansk Folkepartis hjemmeside: 
”Danmarks interesse er at gøre sig fri af den tyngen-
de overfrakke, som EU er. Gøre sig fri af den poli-
tiske overbygning som tager mere og mere af den 
ilt, som ellers sikrer et levende demokrati”. Hertil 
kan man lægge den særlige kritik, som ikke mindst 
Messerschmidt har været eksponent for, rettet 
mod EU-Domstolens juridisering af politikken med 
anklager om, at domstolens aktivisme driver samar-
bejdet i stadig mere overnational retning og trækker 
beslutningsmyndighed væk fra det politiske niveau. 

 Ligesom demokratibekymringen kan spores 
tilbage til de tidligste EF-debatter, gør det samme 
sig gældende for frygten for gennem EF at miste su-
veræniteten over velfærdsstatens indretning og den 
særlige danske aftalemodel på arbejdsmarkedet. 
Som vist var Socialdemokratiets hovedargument for 
ansøgningen om EF-medlemskab, at det ville være 
godt for økonomien, for væksten og dermed for mu-
ligheden for at finansiere og videreudvikle velfærds-
staten. Men samtidig var der en betydelig gruppe af 
især faglige socialdemokrater, der var bekymrede 
for, om det danske arbejdsmarked og den danske 
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model ville blive undermineret af ikke mindst den 
fri bevægelighed for arbejdskraft inden for EF. Det 
fik i 1961 Hans Rasmussen (1902-1996), formand for 
Smedeforbundet, i samarbejde med Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd til at stille en række kritiske 
spørgsmål til Krag-regeringen, bl.a. om Danmark 
kunne begrænse tilstrømningen af fremmed ar-
bejdskraft, om tilvandrede arbejdere skulle arbejde 
under danske overenskomster, om den danske ar-
bejdsmarkedsmodel kunne videreføres, og om man 
kunne risikere at komme til at gennemføre social 
harmonisering til ringere standarder end gældende 
i den danske velfærdsstat.

Krag-regeringen afviste truslerne, men allige-
vel har frygt for ringere velfærd og tilsidesættelse 
af den danske aftalemodel været faste temaer på 
skeptikersiden frem til i dag. Forskere på området 
afviser grundlæggende, at det danske medlemskab 
af EF/EU hidtil har undermineret velfærdsstaten 
eller den danske arbejdsmarkedsmodels rolle og 
funktionsevne, selv om det er oplagt, at begge har 
måttet tilpasse sig medlemskabet. Ved optagelsen 
i EF i 1972 gjorde man eksempelvis folkepensionen 
afhængig af et optjeningsprincip for at forhindre, at 
gæstearbejdere, der blot arbejdede i Danmark i en 
kortere årrække, kunne gøre krav på fuld folkepen-
sion, ligesom man indførte en kontingentordning til 
efterlønnen for at forhindre, at den kunne eksporte-
res gratis til vandrende arbejdstagere. 

Skridtene nødvendiggjordes af, at EF/EU har 
søgt at sikre rettighederne for arbejdstagere, der 
arbejdede i et andet EU-land end deres eget. Det er 
sket gennem krav og lovgivning om, at arbejde og 
skattebetaling skulle give adgang til samme sociale 
rettigheder, som eksisterede i værtslandet, og at 
ydelser generelt, fx folkepensionen, kunne tages 
med, hvis arbejdstageren rejste hjem igen. Princip-

114146_kampen om unionen_.indd   73 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

72

end den, som vælgerne og de nationale parlamenter 
mister”.

På den danske højrefløj genfindes argumentet 
ligeledes, men er i højere grad bundet op på det 
tema, der også spillede en hovedrolle i den britiske 
Brexit-bevægelse, nemlig kravet om at ”take back 
control”, at tage den politiske kontrol tilbage fra 
Bruxelles. Argumentet er idépolitisk bygget på den 
forestilling, som Europas såkaldte suverænistpar-
tier (fra Italiens Brødre til Viktor Orbáns (1963-) 
ungarske Fidesz) i slut-2010’erne har markedsført. 
Deres hovedbudskab er, at ægte demokrati kun kan 
udfoldes inden for nationalstatens rammer. Eller 
som det hedder på Dansk Folkepartis hjemmeside: 
”Danmarks interesse er at gøre sig fri af den tyngen-
de overfrakke, som EU er. Gøre sig fri af den poli-
tiske overbygning som tager mere og mere af den 
ilt, som ellers sikrer et levende demokrati”. Hertil 
kan man lægge den særlige kritik, som ikke mindst 
Messerschmidt har været eksponent for, rettet 
mod EU-Domstolens juridisering af politikken med 
anklager om, at domstolens aktivisme driver samar-
bejdet i stadig mere overnational retning og trækker 
beslutningsmyndighed væk fra det politiske niveau. 

 Ligesom demokratibekymringen kan spores 
tilbage til de tidligste EF-debatter, gør det samme 
sig gældende for frygten for gennem EF at miste su-
veræniteten over velfærdsstatens indretning og den 
særlige danske aftalemodel på arbejdsmarkedet. 
Som vist var Socialdemokratiets hovedargument for 
ansøgningen om EF-medlemskab, at det ville være 
godt for økonomien, for væksten og dermed for mu-
ligheden for at finansiere og videreudvikle velfærds-
staten. Men samtidig var der en betydelig gruppe af 
især faglige socialdemokrater, der var bekymrede 
for, om det danske arbejdsmarked og den danske 

114146_kampen om unionen_.indd   72 08/04/2021   14.20

73

model ville blive undermineret af ikke mindst den 
fri bevægelighed for arbejdskraft inden for EF. Det 
fik i 1961 Hans Rasmussen (1902-1996), formand for 
Smedeforbundet, i samarbejde med Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd til at stille en række kritiske 
spørgsmål til Krag-regeringen, bl.a. om Danmark 
kunne begrænse tilstrømningen af fremmed ar-
bejdskraft, om tilvandrede arbejdere skulle arbejde 
under danske overenskomster, om den danske ar-
bejdsmarkedsmodel kunne videreføres, og om man 
kunne risikere at komme til at gennemføre social 
harmonisering til ringere standarder end gældende 
i den danske velfærdsstat.

Krag-regeringen afviste truslerne, men allige-
vel har frygt for ringere velfærd og tilsidesættelse 
af den danske aftalemodel været faste temaer på 
skeptikersiden frem til i dag. Forskere på området 
afviser grundlæggende, at det danske medlemskab 
af EF/EU hidtil har undermineret velfærdsstaten 
eller den danske arbejdsmarkedsmodels rolle og 
funktionsevne, selv om det er oplagt, at begge har 
måttet tilpasse sig medlemskabet. Ved optagelsen 
i EF i 1972 gjorde man eksempelvis folkepensionen 
afhængig af et optjeningsprincip for at forhindre, at 
gæstearbejdere, der blot arbejdede i Danmark i en 
kortere årrække, kunne gøre krav på fuld folkepen-
sion, ligesom man indførte en kontingentordning til 
efterlønnen for at forhindre, at den kunne eksporte-
res gratis til vandrende arbejdstagere. 

Skridtene nødvendiggjordes af, at EF/EU har 
søgt at sikre rettighederne for arbejdstagere, der 
arbejdede i et andet EU-land end deres eget. Det er 
sket gennem krav og lovgivning om, at arbejde og 
skattebetaling skulle give adgang til samme sociale 
rettigheder, som eksisterede i værtslandet, og at 
ydelser generelt, fx folkepensionen, kunne tages 
med, hvis arbejdstageren rejste hjem igen. Princip-

114146_kampen om unionen_.indd   73 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

74

pet blev anset som en nødvendighed for at skabe et 
fælles marked også for arbejdskraft. Det kom natur-
ligvis også vandrende danske arbejdstagere til gavn, 
og de danske velfærdsydelser var og er i øvrigt ikke 
altid højere end i de andre medlemslande, eksem-
pelvis har den tyske børneydelse længe været højere 
end den danske. 

På den anden side er der heller ingen tvivl om, at 
den særlige danske indretning af den skattebetalte 
og rettighedsbaserede velfærdsstat og den danske 
aftalemodel har været udfordret af EU-udviklingen 
og EU-lovgivningen, herunder EU-Domstolens tolk-
ninger af den. Den største udfordring har ikke ligget 
i den såkaldte velfærdsturisme, der har været et 
ophedet debatemne siden de østeuropæiske landes 
optagelse i EU i 2004. Arbejdstagere fra Østeuropa 
har betalt skat i Danmark og bidraget positivt til 
den danske velstand, selv om de økonomiske vis-
mænd også har påpeget, at særligt ufaglærte danske 
arbejdere kunne blive presset på arbejdsmarkedet 
af udviklingen. 

Arbejdsmarkedsmodellen virker derimod mere 
udfordret, fordi EU’s lovgivningsinitiativer har 
bredt sig ind over det domæne, som i Danmark 
tilhører arbejdsmarkedets parter. EU har gennem 
sine initiativer bidraget aktivt til at styrke ligeløn i 
Danmark, ligesom Kommissionens forslag fra 2020 
om en europæisk mindsteløn har meget for sig i 
en generel europæisk sammenhæng. Men begge er 
eksempler på, at dansk aftalestof er blevet presset 
af EU-initiativer. Derfor har forslaget til mindste-
lønsdirektiv også udløst stor politisk og faglig mod-
stand i både Danmark og Sverige, fordi der trods 
Kommissionens forsikringer om det modsatte har 
været frygt for, at et mindstelønsdirektiv potentielt 
ville kunne underminere et hovedelement, som 
lønfastsættelsen har været, i den nordiske model. 
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Det 346 meter lange 
og 43 meter brede 
Sovereign Maersk var 
i 1998 verdens største 
containerskib. Mærsks 
søtransport er én måde, 
Danmark er inddraget 
i det indre marked på. 
En anden er den direkte 
varehandel med det 
øvrige indre marked. I 
2015 havde varehandlen 
en værdi på 400 
milliarder kr., hvilket 
også betyder, at mange 
jobs er afhængige af 
efterspørgslen på det 
indre marked. Det er 
også derfor, Brexit 
vil ramme dele af det 
danske erhvervsliv 
hårdt.
|| Ingo Wagner/AP/
Ritzau Scanpix 

Mere overordnet har arbejderbevægelserne i det 
rige Nordeuropa i højere grad har haft blikket rettet 
mod behovet for europæisk social regulering end 
mod europæisk social fordeling. 

Modstanden mod EF/EU har også været drevet 
af en mere grundlæggende systemkritik af EF/EU 
med klare ideologiske undertoner. De EF-skeptiske 
socialdemokrater blev modsat de kritiske radika-
le ikke medlemmer af Folkebevægelsen – det var 
ganske enkelt eksklusionsgrund. Derimod fik de lov 
til at oprette deres egen modstandergruppe inden 
for partiet under navnet Socialdemokrater mod 
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EEC. EEC var det engelske navn for EF, og det var 
faktisk mere udbredt end EF, da man i 1972 stemte 
om optagelse. Da gruppen Skousen & Ingemann 
fx sang en kritisk sang om projektet, indgik linjen 
”Nede i Europa har de fået en fiks idé om noget, de 
kalder EEC”. 

I Socialdemokrater mod EEC’s grundlæggelses-
manifest fra 1971 læser man bl.a., at modstanden 
byggede på en opfattelse af, at væsentlige dele af det 
socialdemokratiske program ikke lod sig realisere 
inden for EEC, fordi ”danske socialdemokrater ikke 
vinder indflydelse ved at Danmark bliver en lille, 
svag del af en kapitalistisk vesteuropæisk blok”. 

Det var unge socialdemokrater som Svend 
Auken og Ritt Bjerregaard, der stod bag modstan-
dergruppen, og ordvalget spejler en tydelig inspira-
tion fra det politiske såkaldte Nye Venstre, der både 
formede og blev formet af 68-oprøret. På meget kort 
og fyndig facon blev EF afskrevet som både kapi-
talistisk og som et halehæng til NATO (”vesteuro-
pæisk blok”), samtidig med at gruppen luftede en 
typisk dansk småstatspessimisme (”lille, svag del”). 
Dermed fik Socialdemokrater mod EEC både sat 
systemkritikken ind som en kapitalismekritik – et 
samarbejde præget af ”en stærk kapitalistisk tanke-
gang”, som Ritt Bjerregaard supplerede – og som en 
kritik af EF-landenes ambitioner om at etablere et 
udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde inden 
for EF.

Mens de unge socialdemokrater senere fik en 
betydeligt mere positiv opfattelse af EF/EU, blev 
kritikken af EF/EU som kapitalistisk eller neolibe-
ralt ved med at være en tilbagevendende reference 
på venstrefløjen, ligesom kritikken af udviklingen af 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik blev det. 
Begge dimensioner fyldte således særdeles meget 
i debatten om EF-pakken og Maastrichttraktaten. 
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Kapitalismekritikken fyldte også meget i debatten 
om ØMU’en op til folkeafstemningen i 2000, hvor 
der blev argumenteret for en direkte sammenhæng 
mellem ØMU’ens såkaldte konvergenskrav, altså be-
grænsningerne på, hvor stort et budgetunderskud, 
hvor stor en offentlig gæld og hvor høj en inflation 
der var tilladt, og muligheden for at føre en dansk 
velfærdspolitik. Som Enhedslisten udtrykte det på 
en af sine valgplakater: ”Eventyret om Euroland. 
Bryd båndene til EU. For velfærd uden forbehold”. 
Eller som det blev slået fast i partiets EU-program 
fra 2016: EU’s ”udvikling fra Kul- og Stålunion til Eu-
rounion – og fra 6 til 28 lande – har dog ikke ændret 
på det grundlæggende udgangspunkt, at Unionen er 
et redskab for den europæiske kapital”.

Derimod har spørgsmålet om og kritikken af det 
sikkerhedspolitiske samarbejde ikke fyldt så meget 
efter årtusindskiftet, hvilket hovedsageligt afspej-
ler, at det forsvarspolitiske forbehold har holdt 
Danmark ude af samarbejdet på en lang række 
områder, men også at samarbejdet indtil 2016 ikke 
udviklede sig dynamisk på EU-niveau. I 2016 vedtog 
EU-landene imidlertid, at EU skulle stræbe mod en 
højere grad af strategisk autonomi, og besluttede 
bl.a. at indlede et mere struktureret sikkerheds-
samarbejde, som nærmest virker som rettidig 
omhu, når man ved, hvordan det internationale 
samarbejde, endda NATO-samarbejdet, er blevet 
udfordret af russere, kinesere og amerikanere. Ud-
viklingen fik Løkke Rasmussen-regeringen til i 2018 
at lægge op til en undersøgelse og diskussion af, om 
forsvarsforbeholdet i lyset af det nye momentum 
i EU’s forsvarspolitiske samarbejde tjente danske 
interesser bedst. 
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Suverænitet og identitet
”Her står Venstres ordfører og spørger om, hvad 
det er, vi er modstandere af. Vi er forsvarere af, at 
dansk suverænitet respekteres – i al enkelhed. Vi 
har, jeg kan godt sige fra begyndelsen, allerede fra 
1960’erne, været modstandere af det, der den-
gang hed Romtraktaten og siden blev til EF, fordi 
vi er modstandere af at afgive dansk suverænitet 
og modstandere af en traktat, der uden ophør vil 
gøre Unionen stadig snævrere. Det er ophævelse af 
suverænitet”.

Sådan udlagde DF’eren Søren Krarup (1937-) sit par-
tis modstand mod Lissabontraktaten i Folketinget i 
2008, hvor hans brug af ordet ”vi” vist mest refere-
rede til ham selv, da DF’s dåbsattest ikke rækker til-
bage til Romtraktatens fødsel og EF’s dannelse. Men 
bortset fra det er citatet mønstergyldigt for den helt 
overordnede rolle, suverænitetsaspektet spiller og 
har spillet i unionsmodstanden. 

Unionsmodstanden har været til stede fra de 
tidligste EF-debatter, og derfor er ethvert reformtil-
tag i retning af at styrke fællesskabets institutioner 
blevet mødt med argumentet om, at det repræsen-
terede en glidebane mod en europæisk union eller 
Europas Forenede Stater. Det blev lige så mønster-
gyldigt formuleret af SF’eren Jens Maigaard (1938-) i 
Folketinget i december 1975, hvor man diskuterede 
unionsaspektet og direkte valg til Europa-Parla-
mentet på baggrund af en rapport udarbejdet af 
den belgiske premierminister Leo Tindemans 
(1922-2014):

”Der er grund til at understrege, at det direkte valg 
til Europa-Parlamentet er et led i, er en brik af Den 
Europæiske Union […] Går man ind for det direkte 
valg, placerer man derfor en brik i spillet, som skal 
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bruges senere, når Unionen skal bygges op. Det sy-
nes jeg skal slås fast. Det er, som om EF-tilhængerne 
hellere vil snakke om direkte valg end om unions-
planer, men det er i virkeligheden to sider af samme 
sag, og de bør forhandles og drøftes under ét”.

Tindemans var af EF’s ledere i Det Europæiske Råd 
blevet bedt om at udrede, hvad man skulle forstå 
ved unionsbegrebet, og hvordan det kunne udvikles. 
Det skulle det, fordi EF i de fleste andre EF-lande 
allerede var en union, som man i Danmark bare 
havde valgt at oversætte med begrebet ”fællesskab” 

Spørgsmålet om 
tysk opkøb af jord 
og ejendom ved 
Danmarks tilslutning 
til EF spillede en 
væsentlig rolle ved 
folkeafstemningen om 
medlemskab i 1972. Med 
denne overskrift fem 
dage før afstemningen 
den 2. oktober gik 
Ekstrabladet Olsen-
banden i bedene. 
Bandens film fra denne 
periode excellerede i 
tysk-schweiziske anslag 
mod fædrelandet. 
Særligt ondartet virker 
anslaget her fra den 
virkelige verden, hvor 
tyskerne ville bruge 
den nye EDB-teknologi 
til at købe Danmark.
|| Statens Avissamling/
Det Kgl. Bibliotek
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og endda ofte udtyndet til ”fællesmarked” ud fra 
ønsketænkning om, hvad det snarere burde være, 
end hvad det var. Der var derfor ægte brod i ankla-
gen hos Maigaard om, at EF-tilhængerne forsøgte at 
nedtone det politiske unionsperspektiv, for det har 
været en generel tendens med gyldighed langt ud 
over folketingsdebatten både før og efter juledebat-
ten i 1975. 

Som vist fik Ellemann-Jensen læst og påskrevet 
af jasiden, da han under Maastrichtkampagnen ikke 
holdt sig til ’manuskriptet’ og i stedet åbent argu-
menterede for, at Danmark burde forholde sig po-
sitivt til sikkerhed og forsvar. Dels fordi det faktisk 
indgik som et styrket politikområde i Maastricht-
traktaten, dels fordi det var i fredens og sikkerhe-
dens interesse, at Europa blev bedre i stand til at 
tage vare på sin egen sikkerhed. I Ellemann-Jensens 
optik var den dagsorden vigtigere at italesætte 
end hensynet til, at mange vælgere umiddelbart 
var kritiske over for den. Ellemanns kritikere fik 
imidlertid ret i, at EU’s fælles sikkerheds- og for-
svarspolitiske dimension ikke kom til at udvikle sig 
med stormskridt, selv om perspektivet som nævnt 
er blevet reaktualiseret siden vedtagelsen af EU’s 
strategisk autonomi-koncept i 2016. 

På andre unionsområder er udviklingen gået 
stærkere. Ved både Maastrichttraktaten og Lissa-
bontraktaten blev det overnationale beslutningssy-
stem generelt styrket, ligesom EU-institutionernes 
magt og indflydelse er øget i samme periode. Selv 
om Danmark har sine forbehold for unionsudviklin-
gen på forsvar, mønt og retspolitik, har EU klart ud-
videt sin rolle som lovgiver eller medlovgiver på en 
lang række områder, der berører borgerne direkte. 
Der findes ikke præcise opgørelser, men det estime-
res, at EU’s påvirkning direkte eller indirekte kan 
være helt oppe på plus/minus 50 % af al lovgivning, 
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når man både medregner lovgivning, der er imple-
menteret gennem Folketinget, fx direktiver, og den 
direkte lovgivning fra Bruxelles, fx forordninger. 

Unionen har trods Schlüters besværgelse såle-
des aldrig været ”stendød”. Til gengæld har der hel-
ler aldrig ligget en stor masterplan om at gøre EF/
EU til Europas Forenede Stater, som nejsiden ofte 
har udlagt teksten. Folketingsmedlem for DKP og 
medstifter af Folkebevægelsen mod EF Ib Nørlund 
(1917-1989) advarede ligefrem om, at man måtte sige 
fra over for Tindemans-rapportens ”store glideba-
ne”, hvis det ikke ”snart (skulle) blive for sent at tale 
om et Danmark”. 

Hvor jasiden generelt har søgt at  undvige og 
bagatellisere suverænitetsaspekterne ved medlem-
skab, har nejsiden til gengæld excel leret i stærkt 
forenklede udlægninger af suveræni tetsudfor- 
dringen.

For det første ved at overdrive suverænitetsaf-
givelsen: Danmark er ikke afgået ved døden; den 
danske velfærdsstat er ikke bukket under – de store 
forandringer, der er sket med velfærdsstaten siden 
finanskrisen, skyldes primært danske nationale 
initiativer motiveret af ønsker om at mindske ind-
vandring og øge arbejdsudbuddet – og den danske 
arbejdsmarkedsmodel regulerer stadigvæk i store 
træk arbejdsmarkedet.

For det andet ved at negligere, at suverænitets-
afgivelse ikke kun handler om at give, men også om 
at få, nemlig del i den suverænitetspulje, som EU 
besidder. På en række områder har dansk politik 
gavn af de muskler, EU kan anvende, fra klimapoli-
tik over handelsaftaler til sanktioner mod Vladimir 
Putins (1952-) Rusland. Den dimension er aldrig 
blevet seriøst italesat af nejsiden. 

For det tredje har nejsiden forsømt at opridse, 
hvilke kompromiser Danmark ellers behøver at ind-
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gå, hvis kontrollen og suveræniteten tages tilbage. I 
det internationale samfund i den globale tidsalder 
kan ingen stater og slet ikke små stater udfolde 
deres suverænitet uden begrænsninger, selv om de 
besidder fuld national suverænitet i juridisk for-
stand. Der skal altid indgås kompromiser, med USA 
om tilstedeværelsen på Grønland og overvågning 
af datatrafikken, med Kina om handelssamvirke, 
med internationale spekulanter som følge af de frie 
kapitalbevægelser indført siden 1980’erne og med 
EU under alle omstændigheder, hvis man vil promo-
vere en effektiv dansk miljø- og klimapolitik. 

Selv et stort europæisk land som Storbritanni-
en, der efter Brexit hævder at have taget kontrollen 
tilbage, vil se, at det må indgå suverænitetskompro-
miser i den forstand, at fuld juridisk suverænitet 
ikke betyder, at man vil være i stand til at føre den 
politik, man helst vil. Måske tværtimod, da Storbri-

Corona har været en 
skarp udfordring for 
den nye EU-Kommission 
under Ursula von der 
Leyen (1958-), der 
tiltrådte i december 
2019 – få måneder 
før pandemien ramte 
Europa i en i forvejen 
tumultarisk tid. 
Kommissionen har dog 
håndteret de mange 
udfordringer bedre, 
end de fleste kritikere 
forventede, hvilket 
måske understreger 
en mere overordnet 
pointe om EU-
samarbejdet – nemlig 
at det ofte bevæger 
sig mest kraftfuldt 
i forbindelse med 
krisehåndteringer.
|| Pool/Reuters/Ritzau 
Scanpix
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tannien trods alt samlet set er en mindre politisk 
og økonomisk spiller end EU. Det er i høj grad EU og 
europæiske værdier, der sætter globale standarder 
for handels- og miljøsamvirke eller for databeskyt-
telse (GDPR) og privatlivsindstillinger, selv på ame-
rikansk og kinesisk produceret digitalt udstyr. De 
regler og standarder vil eksempelvis være indlejret 
i langt de fleste af de bilaterale handelsaftaler, Stor-
britannien nu skal til at indgå. På dette og en række 
andre områder er prognosen, at Storbritannien vil 
vedblive med at være afhængig af EU i fremtiden. 

Alligevel insisterer Boris Johnson og den briti-
ske regering på, at de har taget kontrollen tilbage, og 
bakkes stærkt op af den britiske boulevardpresse, 
hvor Daily Express så den første dag i 2021 i øjnene 
ved på forsiden at proklamere: ”Our Future, Our 
Britain, Our Destiny” med Union Jack svajende 
øverst på siden med ordet ”Freedom” malet tværs 
over. Forestillingen om at have frihed til selv at 
afgøre fremtiden for Storbritannien har uhyre stor 
politisk appel, også selv om processen har efterladt 
et totalt splittet kongerige, hvor den ene halvdel af 
befolkningen, ”the remainers”, næppe føler sig helt 
inkluderet i ”Our Britain” som besunget af Daily 
Express, og skotterne måske endda tager konse-
kvensen af det og forlader Det Forenede Kongerige 
til fordel for Den Europæiske Union. 

Det britiske eksempel er interessant i dansk 
sammenhæng, for selv om Brexit nærmest har øget 
danskernes opbakning om EU, er det ikke ude på 
overdrevet at forestille sig en situation, hvor kravet 
om at tage kontrollen tilbage også kunne vinde 
fodfæste i Danmark, endda med krav om et Dexit. 
Det har været omkring suverænitetsaspektet, at 
danskernes modstand mod Unionen har været 
lettest at mobilisere. Frygten for at miste national 
selvbestemmelse med dertilhørende symboler 
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som eksempelvis den danske krone er en forståelig 
og stærk følelse, som nejsiden generelt har været 
 dygtig til at italesætte og eksponere, mens jasiden 
enten er blevet drevet ud i defensive argumenter 
om, at så slemt er det heller ikke, eller har prøvet 
at appellere med mere rationelle argumenter om 
medlemskabets fordele for Danmark. 

I den duel slår fornuften ikke altid følelserne, 
selv om den har gjort det ved fem af de otte folke-
afstemninger. Det tyder på, at vælgerne ikke bare 
giver sig følelserne i vold, men kritisk afvejer deres 
stillingtagen efter emnet, der er på valg. Billedet er 
imidlertid ret entydigt. Når det gælder emner, der 
ser ud til at involvere afgivelse af en høj grad af poli-
tisk suverænitet, har nejprocenten haft en tendens 
til at følge rækkevidden af suverænitetsafgivelsen. 
Jo mere overnational forpligtelse, jo større er sand-
synligheden for et nej. 

Når det er tilfældet, hænger det sammen med, at 
danskernes nationale identitet har været betydeligt 
stærkere forankret end deres europæiske identitet. 
Ved indgangen til det nye århundrede undersøg-
te politologerne Lene Hansen (1968-) Ole Wæver 
 (1960- ) sammenhængen mellem identitetsdannelse 
og nordisk euroskepsis. For Danmarks vedkommen-
de lød argumentationen, at konstruktionen af den 
moderne danske nationale identitet rækker tilbage 
i historien og er baseret på historiske kerneerfarin-
ger som bl.a. rækken af tabte krige fra 1600-tallet 
og frem til 1864, der gjorde Danmark til en sand 
småstat. Udviklingen bidrog til at skabe en national 
identitetsstruktur bundet op på forestillingen om, 
at nation og stat stort set var sammenfaldende, og 
at det var nationen, folket, folkestyret, Folketinget, 
der definerede nation-stat-konstellationen. Hertil 
var så tilføjet to andre støtteben, nemlig mistillid 
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til magtpolitik og stormagter og en senere udviklet 
bred ideologisk opbakning om velfærdsstaten. 

Denne idealtypiske identitetsstruktur gør det ret 
klart, hvorfor nejsiden generelt har været indfly-
delsesrig, og hvorfor suverænitetsafgivelse på det 
politisk-institutionelle niveau, på velfærdsområdet 
og på det sikkerhedspolitiske område har stået helt 
centralt i nejsidens argumentation. Det har den 
gjort, fordi den har virket, og den har virket, fordi 
den har appelleret til grundfæstede følelser og vær-
dier hos danskerne. 

Den omtalte model har et yderligere fortrin, 
nemlig at den er dynamisk ved at vise, at nationale 
identitetskonstruktioner udbygges og ændres over 
tid. Set fra et nutidsperspektiv betyder det imidler-
tid også, at modellen trænger til en revision. Med 

Morten Messerschmidt 
drømte ved valget til 
Europa-Parlamentet 
i 2009 om at tage 
kontrollen tilbage fra 
EU. På den måde var 
han på forkant med 
’take back control’-
sloganet fra den senere 
Brexit-kampagne. 
Fem år senere, ved 
EP-valget i 2014, gik 
Messerschmidts 
budskab rent ind hos 
mange danske vælgere. 
Han blev valgets største 
stemmesluger med 
466.000 personlige 
stemmer.
||Torben Christensen/
Ritzau Scanpix
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’take back control’-
sloganet fra den senere 
Brexit-kampagne. 
Fem år senere, ved 
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den danske krigsdeltagelse ved USA’s og Storbritan-
niens side i Irak og Afghanistan og bombetogterne 
i Libyen på nethinden er det ikke længere indlysen-
de, at anti-magtpolitik kan beskrives som konsti-
tuerende for dansk national identitet. Man må 
ligeledes fastslå, at konstellationens bærende fun-
dament, nemlig overensstemmelsen mellem nation 
og stat, er udfordret af indvandring og migration, 
hvilket også er med til at forklare, hvorfor indvan-
dringspolitikken i Danmark har været så værdiladet 
og polariseret i samme periode. 

EU ligger lidt på det samme værdipolitiske sted 
som indvandringspolitikken, men alligevel ikke 
helt. Jasiden har nemlig en mulighed for at promo-
vere EU som løsningen på udfordringen af velfær-
den og migrationen, der kommer fra lande uden for 
EU. Småstatens udfordringer i en global verdensor-
den kan præsenteres, som om de er bedre beskyttet 
i et EU, der er stærkt og reguleret. 

Men det er rationelle argumenter, og de har 
en tendens til at komme i anden række, når det 
identitetspolitiske beredskab for alvor er blevet 
mobiliseret. Måske er det med danskerne som med 
irerne. I 2010 aflagde jeg med et hold studerende fra 
Aarhus Universitet besøg hos det nationalistiske og 
EU-skeptiske parti Sinn Féin i det irske parlament. 
Ved den lejlighed spurgte vi partiets europapoliti-
ske ordfører, Aengus Ó Snodaigh, om tiden ikke var 
inde for Sinn Féin til at opgive sin EU-skepsis, når 
partiets hovedmål, at skabe grundlag for et forenet 
Irland, netop så ud til at kunne blive en realitet 
gennem EU. Svaret lød omgående: ”Oh no, for then 
we wouldn’t be Irish”. 

EU har været udfordret 
efter årtusindskiftet, 
hvor overskriften om, 
at EU gennemgik et 
annus horribilis med 
jævne mellemrum – 
cirka hvert femte år 
– har været trukket 
af stalden i den 
internationale presse.  
Det var også det begreb, 
Berlingske satte i spil, 
da avisen i foråret 
2020 analyserede 
EU’s økonomiske 
situation i coronaens 
skygge. I et historisk 
helikopterperspektiv 
er det dog snarere 
nationalstaterne i hele 
den vestlige verden, der 
har været i krise og haft 
et annus horribilis.
|| Oli Scarff/AFP/
Ritzau Scanpix

114146_kampen om unionen_.indd   86 08/04/2021   14.20

87

Ekkoer
fra 1992

114146_kampen om unionen_.indd   87 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

86

den danske krigsdeltagelse ved USA’s og Storbritan-
niens side i Irak og Afghanistan og bombetogterne 
i Libyen på nethinden er det ikke længere indlysen-
de, at anti-magtpolitik kan beskrives som konsti-
tuerende for dansk national identitet. Man må 
ligeledes fastslå, at konstellationens bærende fun-
dament, nemlig overensstemmelsen mellem nation 
og stat, er udfordret af indvandring og migration, 
hvilket også er med til at forklare, hvorfor indvan-
dringspolitikken i Danmark har været så værdiladet 
og polariseret i samme periode. 

EU ligger lidt på det samme værdipolitiske sted 
som indvandringspolitikken, men alligevel ikke 
helt. Jasiden har nemlig en mulighed for at promo-
vere EU som løsningen på udfordringen af velfær-
den og migrationen, der kommer fra lande uden for 
EU. Småstatens udfordringer i en global verdensor-
den kan præsenteres, som om de er bedre beskyttet 
i et EU, der er stærkt og reguleret. 

Men det er rationelle argumenter, og de har 
en tendens til at komme i anden række, når det 
identitetspolitiske beredskab for alvor er blevet 
mobiliseret. Måske er det med danskerne som med 
irerne. I 2010 aflagde jeg med et hold studerende fra 
Aarhus Universitet besøg hos det nationalistiske og 
EU-skeptiske parti Sinn Féin i det irske parlament. 
Ved den lejlighed spurgte vi partiets europapoliti-
ske ordfører, Aengus Ó Snodaigh, om tiden ikke var 
inde for Sinn Féin til at opgive sin EU-skepsis, når 
partiets hovedmål, at skabe grundlag for et forenet 
Irland, netop så ud til at kunne blive en realitet 
gennem EU. Svaret lød omgående: ”Oh no, for then 
we wouldn’t be Irish”. 

EU har været udfordret 
efter årtusindskiftet, 
hvor overskriften om, 
at EU gennemgik et 
annus horribilis med 
jævne mellemrum – 
cirka hvert femte år 
– har været trukket 
af stalden i den 
internationale presse.  
Det var også det begreb, 
Berlingske satte i spil, 
da avisen i foråret 
2020 analyserede 
EU’s økonomiske 
situation i coronaens 
skygge. I et historisk 
helikopterperspektiv 
er det dog snarere 
nationalstaterne i hele 
den vestlige verden, der 
har været i krise og haft 
et annus horribilis.
|| Oli Scarff/AFP/
Ritzau Scanpix

114146_kampen om unionen_.indd   86 08/04/2021   14.20

87

Ekkoer
fra 1992

114146_kampen om unionen_.indd   87 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

88

Nejet og den 
europæiske 
dagsorden
Ó Snodaighs frygt for at miste sin irskhed minder os 
om, at det ikke kun er dansk nationalidentitet, der 
udfordres af europæiseringen. Den danske nati-
onale identitetskonstruktion er et resultat af den 
særlige danske historie. Men den er altså ikke mere 
særlig end den britiske, den irske eller i virkelig-
heden ganske mange andre europæiske nationale 
identiteter, som udfordres af EU. Identitetspolitik 
er den væsentligste drivkraft bag dagens euroskep-
sis og har været det de seneste to-tre årtier. Da det 
frem for alt er højrefløjen, der har båret identitets-
politikken, forklarer det også, hvorfor euroskepsis 
er skiftet fra et overvejende venstreorienteret 
udgangspunkt til et højreorienteret. 

Det europæiske samarbejde med EF som kronen 
på værket havde en betydelig aktie i styrkelsen af 
den vesteuropæiske nationalstat i årtierne efter 
Anden Verdenskrig. Det havde den paradoksale 
konsekvens, at det på den ene side var national-
staterne, der høstede gevinsten ved fremgangen i 
form af en øget identificering med og opslutning om 
nationalstaten, samtidig med at EF på den anden 
side og i skyggen af denne udvikling udbyggede sin 
betydning og sit institutionelle magtgrundlag. Med 
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Før den afgørende 
Brexit-afstemning i 
2016 blev der rundt i 
Europa demonstreret 
for at få briterne til 
at blive i EU, bl.a. i 
Rom, hvor man under 
overskriften ”A Kiss 
for Europe” forsøgte 
med overtalelse i stedet 
for trusler. Fra Rom 
spredte kampagnen sig 
til flere andre lande. 
Det ændrede dog ikke 
ved, at briterne i sidste 
ende tildelte Europa 
farvelkysset.
|| Wikimedia Commons

enkelte undtagelser forløb den udvikling forholds-
vis gnidningsfrit, indtil Margaret Thatcher i slutnin-
gen af 1980’erne lod sin verbale galde regne ned over 
”suverænitetstyveriet”, og indtil danskerne for alvor 
gjorde det til et politisk problem ved at stemme nej 
til Maastrichttraktaten.

I den lange EF/EU-historie har det danske nej til 
Maastrichttraktaten i 1992 derfor en afgørende be-
tydning. Nejet blev et symbol på et opbrud, der også 
fandtes i andre lande og nu tvang de europæiske 
politiske beslutningstagere til åbent at adressere 
den fundamentale spænding i integrationspro-
cessen, der var indlejret i suverænitetsaspektet. 
Skabelsen af Den Europæiske Union og det dan-
ske nej underminerede ja-tolerancen, der havde 
karakteriseret tilgangen til EF-samarbejdet op til 
Maastrichttraktaten. 

 Det ville imidlertid være synd at sige, at spæn-
dingen efterfølgende er blevet opløst. Ganske vist 
har der været stor vilje i Bruxelles til at italesætte 
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og slå på tromme for nærhedsprincippet, der netop 
kom i fokus ved det danske Maastricht-nej. I kort 
form handler det om at anerkende, at beslutninger 
skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og at EU 
ikke skal påtage sig kompetencer, der ligger bedre i 
nationalstaterne. Der har ligeledes været forståelse 
for, at EU skal gøres mere vedkommende for borger-
ne og gerne gennem et opgør med det demokratiske 
underskud, som mange EU-kritikere fremfører, 
at EU lider af. Disse udfordringer blev også åbent 
adresseret i Det Europæiske Råds såkaldte Laeken-
erklæring fra december 2001. Ifølge erklæringen 
måtte EU fremadrettet være mere demokratisk, 
mere gennemsigtigt og mere effektivt. Som det 
hed, måtte EU ”finde et svar på tre grundlæggende 
udfordringer: Hvordan kan borgerne, og navnlig de 
unge, bringes nærmere på det europæiske projekt 
og de europæiske institutioner? Hvordan kan man 
strukturere det politiske liv og det europæiske 
politiske område i et udvidet EU? Hvordan kan man 
gøre EU til en stabiliserende faktor og et forbillede i 
en ny verden med flere poler?”.

Laekenerklæringen førte til nedsættelsen af 
Det Europæiske Konvent om Europas fremtid, der 
mundede ud i udarbejdelsen af Den Europæiske 
Forfatningstraktat, men selv om forfatningstrak-
taten således kan ses som et forsøg på at række ud 
til borgerne ved at tilbyde en stærkere formulering 
og sikring af en række demokratiske principper og 
fundamentale borgerrettigheder, blev traktaten 
alligevel nedstemt af såvel franske som nederland-
ske vælgere ved folkeafstemninger i 2005. Når man 
samtidig kan se, at europæiseringen, dvs. overnati-
onaliseringen og udbygningen af EU’s kompetencer, 
er fortsat i tiden efter den endelige ratifikation af 
Lissabontraktaten i 2009, antyder det, at suveræ-
nitetsudfordringen ikke er blevet grundlæggende 
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adresseret og snarere er blevet større frem mod i 
dag. Hvor stiller det Danmark og den danske for-
beholdspolitik som praktiseret efter Maastricht og 
Edinburgh? 

Nejet i dansk EU-politik
Den danske forbeholdspolitik over for EU, der blev 
knæsat og konkretiseret med Edinburghafgørelsen, 
er stadig fundamentet for Danmarks EU-politik 
i dag. Forsøgene på at afskaffe eller omdefinere 
forbeholdene ved ØMU-afstemningen i 2000 og 
retsforbeholdsafstemningen i 2015 blev afvist af 
vælgerne. Derfor er forbeholdspolitikken stadig en 
ufravigelig doktrin i den danske politik. 

Det betyder ikke, at Danmark ikke på en række 
områder har kunnet føre en aktiv EU-politik. Det 
gjorde danske regeringer med østudvidelsespolitik-
ken i 1990’erne, og mere generelt og gennemgående 
har man gjort det på klima- og miljøpolitikken. Men 
forbeholdspolitikken har også haft sine omkost-
ninger. Danmark er eksempelvis ikke som Finland 
en vigtig aktør i diskussionerne om økonomiske og 
monetære forhold i Europa, ligesom vi heller ikke 
(længere) er det omkring udviklingen af Europol-
samarbejdet. Vi er det heller ikke på det sikkerheds- 
og forsvarspolitiske område, hvor ’neutrale’ Sverige 
er fuldt og aktivt med. 

Forbeholdspolitikken er måske også årsagen 
til, at en stor europæisk undersøgelse fra 2018 slog 
fast, at Danmark har forbløffende få ”nære ven-
ner” blandt de andre medlemslande. Selv blandt 
svenske embedsmænd bliver Danmark rubriceret 
som liggende efter Tyskland, Finland, Holland og 
Estland. Danmark er nærmest et blankt stykke pa-
pir, som en tysk forsker slog fast, og hvis vi troede, 
at briterne var de sande venner, så var det kun 2 % 
af de britiske embedsmænd, som anførte Danmark 
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som en vigtig allieret. En anden undersøgelse viste 
samtidig, at danske ministre ligger i den høje ende 
med fravær fra EU’s ministermøder, ligesom det 
er velkendt, at Danmark gennem en årrække har 
skåret ned på sin repræsentation i Bruxelles. 

Danske regeringer har forsøgt at kompensere 
for dette gennem ad hoc-prægede samarbejder med 
andre lande i og uden for EU. Uden for EU blev for-
holdet til USA særligt under Anders Fogh Rasmus-
sen til den højest prioriterede søjle i dansk uden-
rigspolitik, hvilket bl.a. deltagelsen i krige i Irak 
og Afghanistan demonstrerede. Den satsning kom 
imidlertid voldsomt i knibe under Donald Trumps 
(1946-) præsidentperiode 2017-2021 på grund af 
ustabiliteten i både USA’s indenrigs- og udenrigspo-
litik, og hvor særligt Trumps anmassende tilbud om 
at købe Grønland var et slag under bæltestedet i det 
dansk-amerikanske forhold. 

Inden for EU har der været flere eksempler på 
danske forsøg på at opbygge politikfællesskabet 
med et eller flere lande, eksempelvis med Østrig 
på flygtningepolitikken og senest under Mette 
Frederiksen-regeringen på coronavaccineområdet. 
Historisk set er Østrig en noget usædvanlig tæt 
samarbejdspartner for Danmark, og i det historiske 
lys er det måske mest påfaldende, at der tilsyne-
ladende gennem 2010’erne har været meget lidt 
koordinering og samarbejde med de andre nordiske 
lande omkring EU. Selv de kontroversielle gensidige 
grænserestriktioner, der først blev gennemført i 
forbindelse med flygtningekrisen i 2015 og gentaget 
under coronaepidemien, blev gennemført uden 
gensidige konsultationer mellem Danmark og Sveri-
ge og stred i øvrigt både med den nordiske pasunion 
og Schengensamarbejdet.

Det dalende nordiske engagement må ses som 
et skred i det fælles nordiske værdigrundlag, som 
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er kommet markant til udtryk på flygtninge- og ind-
vandringsspørgsmål, hvor især Danmark og Sverige 
har praktiseret en meget forskellig politik. Men 
svækkelsen af det nordiske sammenhold har også 
rod i, at Danmark på grund af EU-forbeholdene er 
mindre interessant at samarbejde med for de andre 
nordiske lande. De danske forbehold dækker nem-
lig områder, der har været helt centrale for EU-dis-
kussionerne i perioden efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden i 2009, nemlig økonomisk-monetære 
spørgsmål, terrorbekæmpelse, migrationspolitik og 
forsvarspolitisk samarbejde. 

Spørgsmålet er derfor, om forbeholdspolitikken, 
og altså arven fra Maastricht og Edinburgh, er ved 
at nå sidste holdbarhedsdato.

Er forbeholdene passé? Et eksempel
Der er flere forhold, der peger i retning af, at den 
danske forbeholdspolitik trænger til en nyformule-
ring. Det skyldes både et hensyn til at sikre danske 
interesser og indflydelse i EU, men også et behov for 
at gøre EU-politikken mere enkel og gennemskuelig. 
Begge dele kan eksemplificeres med henvisning til 
den danske forbeholdspolitik over for EU’s sikker-
heds- og forsvarssamarbejde. 

Siden 2016 er der kommet dynamiske diskus-
sioner om en udvidelse og konkretisering af det 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samar-
bejde. Det er de nye globale trusler i form af terror, 
migration og spændingerne i forholdet til Rusland, 
Kina og USA under Trump, der har skubbet til 
udviklingen. Strategisk autonomi omfatter en bred 
vifte af prioriteringer, såsom sikring af tilgang af 
nødvendige råvarer, sikring af strategisk produkti-
onskapacitet – et problem, coronavaccinemanglen 
udstillede tydeligt – promovering af teknologiud-
vikling og basalt set EU’s evne til at forsvare sig 

114146_kampen om unionen_.indd   93 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

92

som en vigtig allieret. En anden undersøgelse viste 
samtidig, at danske ministre ligger i den høje ende 
med fravær fra EU’s ministermøder, ligesom det 
er velkendt, at Danmark gennem en årrække har 
skåret ned på sin repræsentation i Bruxelles. 

Danske regeringer har forsøgt at kompensere 
for dette gennem ad hoc-prægede samarbejder med 
andre lande i og uden for EU. Uden for EU blev for-
holdet til USA særligt under Anders Fogh Rasmus-
sen til den højest prioriterede søjle i dansk uden-
rigspolitik, hvilket bl.a. deltagelsen i krige i Irak 
og Afghanistan demonstrerede. Den satsning kom 
imidlertid voldsomt i knibe under Donald Trumps 
(1946-) præsidentperiode 2017-2021 på grund af 
ustabiliteten i både USA’s indenrigs- og udenrigspo-
litik, og hvor særligt Trumps anmassende tilbud om 
at købe Grønland var et slag under bæltestedet i det 
dansk-amerikanske forhold. 

Inden for EU har der været flere eksempler på 
danske forsøg på at opbygge politikfællesskabet 
med et eller flere lande, eksempelvis med Østrig 
på flygtningepolitikken og senest under Mette 
Frederiksen-regeringen på coronavaccineområdet. 
Historisk set er Østrig en noget usædvanlig tæt 
samarbejdspartner for Danmark, og i det historiske 
lys er det måske mest påfaldende, at der tilsyne-
ladende gennem 2010’erne har været meget lidt 
koordinering og samarbejde med de andre nordiske 
lande omkring EU. Selv de kontroversielle gensidige 
grænserestriktioner, der først blev gennemført i 
forbindelse med flygtningekrisen i 2015 og gentaget 
under coronaepidemien, blev gennemført uden 
gensidige konsultationer mellem Danmark og Sveri-
ge og stred i øvrigt både med den nordiske pasunion 
og Schengensamarbejdet.

Det dalende nordiske engagement må ses som 
et skred i det fælles nordiske værdigrundlag, som 

114146_kampen om unionen_.indd   92 08/04/2021   14.20

93

er kommet markant til udtryk på flygtninge- og ind-
vandringsspørgsmål, hvor især Danmark og Sverige 
har praktiseret en meget forskellig politik. Men 
svækkelsen af det nordiske sammenhold har også 
rod i, at Danmark på grund af EU-forbeholdene er 
mindre interessant at samarbejde med for de andre 
nordiske lande. De danske forbehold dækker nem-
lig områder, der har været helt centrale for EU-dis-
kussionerne i perioden efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden i 2009, nemlig økonomisk-monetære 
spørgsmål, terrorbekæmpelse, migrationspolitik og 
forsvarspolitisk samarbejde. 

Spørgsmålet er derfor, om forbeholdspolitikken, 
og altså arven fra Maastricht og Edinburgh, er ved 
at nå sidste holdbarhedsdato.

Er forbeholdene passé? Et eksempel
Der er flere forhold, der peger i retning af, at den 
danske forbeholdspolitik trænger til en nyformule-
ring. Det skyldes både et hensyn til at sikre danske 
interesser og indflydelse i EU, men også et behov for 
at gøre EU-politikken mere enkel og gennemskuelig. 
Begge dele kan eksemplificeres med henvisning til 
den danske forbeholdspolitik over for EU’s sikker-
heds- og forsvarssamarbejde. 

Siden 2016 er der kommet dynamiske diskus-
sioner om en udvidelse og konkretisering af det 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samar-
bejde. Det er de nye globale trusler i form af terror, 
migration og spændingerne i forholdet til Rusland, 
Kina og USA under Trump, der har skubbet til 
udviklingen. Strategisk autonomi omfatter en bred 
vifte af prioriteringer, såsom sikring af tilgang af 
nødvendige råvarer, sikring af strategisk produkti-
onskapacitet – et problem, coronavaccinemanglen 
udstillede tydeligt – promovering af teknologiud-
vikling og basalt set EU’s evne til at forsvare sig 

114146_kampen om unionen_.indd   93 08/04/2021   14.20



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

94

selv. Trumps kritik af Europas forsvarsindsats og 
problematisering af NATO’s solidaritetsforpligtelse 
havde en øjenåbnende effekt i EU, nemlig at EU måt-
te og skulle gøre mere selv. Helst i samarbejde med 
NATO, men også uden, hvis det blev nødvendigt. 

Det danske problem i denne sammenhæng er, at 
de diskussioner og de konkrete initiativer, der tages 
som led heri, er Danmark ikke eller kun halvvejs 
med i på grund af forsvarsforbeholdet. EU har 
eksempelvis udviklet et permanent struktureret 
forsvarssamarbejde (PESCO), der er organiseret på 
mellemstatsligt grundlag, og som ud over et egent-
ligt forsvarssamarbejde også indbefatter et teknolo-
gisk og industrielt samarbejde, der skal understøtte 
det. Da samarbejdet er mellemstatsligt, er der ikke 
tale om at etablere en europahær. Kun Danmark og 
Malta indgår ikke i samarbejdet.

At Danmark ikke deltager, har en række konse-
kvenser. For det første kommer vi ikke til at præge 
et samarbejde, hvor vi ellers har nogle erfaringer at 
byde ind med fra vores store internationale mili-
tære engagement de seneste årtier. For det andet 
har Danmark ikke noget at falde tilbage på, hvis 
NATO-samarbejdet skulle krakelere på manglende 
amerikansk vilje eller evne til understøtte det. For 
bare kort tid siden ville et sådant scenarie være 
blevet anset som ude i hampen, men efter fire år 
med Donald Trump er det nærmest naivt ikke at 
indkalkulere en sådan risiko. For det tredje er det 
gentagne gange blevet understreget – senest på mø-
det mellem EU’s stats- og regeringsledere i februar 
2021 – at det europæiske forsvarssamarbejde skal 
udvikles understøttende i forhold til NATO, hvor 
den bizarre situation opstår, at Danmark godt kan 
deltage i denne udvikling fra NATO’s side, men ikke 
fra EU’s side. For det fjerde er der vigtige forsk-
nings- og industripolitiske interesser tilknyttet EU’s 
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DT versus DT. 
Rådspræsident 
Donald Tusk (1957-) 
modtager præsident 
Donald Trump i 
EU’s hovedkvarter 
i Bruxelles i 2017 
før et NATO-møde. 
Mødet bidrog ikke 
til at mildne Trumps 
følelser for hverken 
EU eller NATO. Ved 
et ophedet møde i 
NATO et år senere var 
Trump tæt på at gå hele 
vejen og annoncere et 
amerikansk farvel til 
NATO. Præsidentens 
sikkerhedspolitiske 
rådgiver fortalte 
senere, at han ikke 
vidste, da mødet 
startede, om Trump 
reelt ville trække USA 
ud af NATO.
|| Emmanuel Dunand/
AFP/Ritzau Scanpix

samarbejde. Danmark er det eneste EU-land, som 
ikke deltager i Det Europæiske Forsvarsagentur 
(EDA), hvis opgave det er at hjælpe EU-landene med 
at udvikle fælles militære redskaber. 

Til gengæld deltager Danmark i Den Europæi-
ske Forsvarsfond, som er blevet et permanent nyt 
instrument fra 2021 med henblik på at understøtte 
forskning i forsvarsteknologi og samfinansiere de 
konkrete forsvarsmidler, der kan udvikles som følge 
af forskningen. Der er altså tale om både et forsk-
ningsprogram og et industripolitisk program, som 
er tænkt understøttende for PESCO. Aktiviteterne 
i relation til Forsvarsfonden er ovenikøbet over-
nationale, fordi de hører under det indre marked. 
På trods af forsvarsforbeholdet er Danmark altså 
en del af den overnationale forsvarsfond, der er 
en integreret del af EU-budgettet, men ikke af det 
mellemstatslige PESCO-samarbejde. Forvirret? – så 
er det ikke uden grund. Den type arrangementer 
gør forsvarsforbeholdet helt uigennemskueligt og 
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faktisk ikke kun for borgerne, men også for de em-
bedsmænd, der skal administrere ordningerne – i 
EU og i Danmark. Som eksemplet viser, er udviklin-
gen reelt løbet fra forsvarsforbeholdet. Det gælder 
også på andre forbeholdsområder, bl.a. vedrørende 
Schengen- og Europolsamarbejdet, hvor man kan 
se konturerne af samme uigennemskuelige overlap 
lure ude i horisonten. Når det er sådan, skyldes det, 
at EU-samarbejdet er dynamisk. Det udvikler sig 
hele tiden, fordi de udfordringer, EU skal tage hånd 
om, også udvikler sig hele tiden. Coronapandemien 
er et nyt konkret eksempel. 

På sundhedsområdet havde EU ikke store 
kompetencer. Det var grundlæggende et national-
statsligt område, men krisen viste et behov for en 
bedre koordineret indsats mellem landene, fordi 
pandemien ikke kendte grænser, selv om landene 
forsøgte at bekæmpe den ved bl.a. at lukke græn-
serne. Det truede det indre markeds funktionsevne, 
og derfor kom EU til at stå i spidsen for udviklingen 
af et fælles europæisk vaccinationspas, der skulle 
skabe nye rammer for rejser mellem landene. EU 
kom også til at stå i spidsen for fælles europæiske 
vaccineindkøb. Det blev en blandet succes, fordi 
beslutningsprocessen var mellemstatslig og dermed 
utrolig langsom, fordi medicinalfirmaerne ikke 
overholdt kontrakterne, og fordi EU-Kommissionen 
var nybegynder på feltet. Det har bl.a. understreget 
behovet for, at EU selv opruster på medicinproduk-
tionsområdet, hvilket vil være helt i overensstem-
melse med ønsket om mere strategisk autonomi. 
Coronapandemien får dermed næsten uundgåeligt 
den konsekvens, at EU i fremtiden får udvidede 
kompetencer på sundhedsområdet.

Udviklingen understreger, at det nye århundre-
des globale udfordringer lægger op til, at Europa må 
gøre mere for at hævde sine værdier og interesser, 
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og i et dansk perspektiv kan det blive en stor udfor-
dring for den forbeholdspolitik, der blev udviklet i 
forrige århundrede.

Danmark, EU og den globale dagsorden
Hvis forbeholdene skal hæves, vil det naturligvis 
kræve en ny folkeafstemning, bortset fra forsvars-
forbeholdet. PESCO-samarbejdet er mellemstatsligt 
og et flertal i Folketinget kan derfor bestemme, at 
vi skal slutte os til det. Men her binder politikken 
og arven fra Edinburgh – ingen går ind for at hæve 
forsvarsforbeholdet uden folkeafstemning. Samlet 
set har danskerne også allerede stemt nej to gange, 
hvor det er forsøgt at hæve forbeholdene, og det ty-
der derfor på, at det vil blive særdeles vanskeligt at 
afskaffe dem. Det var også baggrunden for, at Mette 
Frederiksen-regeringen i 2019-20 var helt afvisende 
over for at diskutere den afstemning om afskaffelse 
af forsvarsforbeholdet, som den foregående Løkke 
Rasmussen-regering havde lagt op til. Ingen ønsker 
at afholde en folkeafstemning, som ikke kan vindes. 

Men spørgsmålet er, om det er så nagelfast, at 
en folkeafstemning ikke kan vindes. Læren fra de 
tidligere folkeafstemninger er, at danskerne for-
holder sig ganske rationelt til afstemningsspørgs-
målene, men med en markeret uvilje mod at gå for 
langt ud ad det politiske og overnationale spor. Det 
nye århundredes globale dagsorden er imidlertid 
sammensat, kompleks og ’stor’ i mere end en betyd-
ning, og også mere kompleks og større, end de fleste 
nationalstater kan håndtere ’suverænt’. At adressere 
og præge den dagsorden er afgørende, og derfor må 
danskerne og de øvrige europæiske borgere stille 
sig det fundamentale spørgsmål: Vil min sikkerhed 
og velfærd blive bedst varetaget ved en tilbagetræk-
ning til nationalstaten eller i et bredt og stærkt 
europæisk samarbejde? Det spørgsmål findes der 
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håndstrikket version 
fra konkurrence-
kommissær Margrethe 
Vestager (1968-).
|| Joachim Adrian/
Politiken/Ritzau 
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ikke noget enkelt svar på og slet ikke noget ’rigtigt’ 
forskningsbaseret svar. Men man kan konstatere, at 
spørgsmålet, ja, snarere kampen om spørgsmålet, 
brænder på – med Brexit-kontroversen som det 
oplagte eksempel. 

Suverænitetsdilemmaet i EU kan som sagt bely-
ses med reference til to hensyn, nemlig borgernes 
behov for, at der på den ene side træffes effektive 
beslutninger, og at disse beslutninger på den anden 
side besidder den nødvendige politiske legitimitet. 
For EU selv er samspillet som nævnt vitalt, fordi EU 
ikke kan være effektiv uden folkelig legitimitet, men 
uden effektivitet – hvis de europæiske borgere ikke 
oplever, at EU gør en forskel for deres sikkerhed og 
velfærd – opnår EU ikke borgernes opbakning og 
mister dermed politisk legitimitet. Det er et dilem-
ma for EU, men også for den europæiske borger, 
fordi meget tyder på, at Europa fremadrettet kun 
kommer til at præge dagsordenen og hævde sig glo-
balt, hvis det sker i fællesskab. Det gælder i forhold 
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til en bred vifte af udfordringer spændende fra mi-
gration og skatteunddragelse til teknologiregulering 
og handelsaftaler, men det gælder også i forhold til 
klima- og sikkerhedspolitik.

Dermed er vi tilbage ved det fundamentale 
spørgsmål, om de europæiske borgere er overbevi-
ste nok om, at det er den rigtige vej at gå for at sikre 
Europa og de europæiske borgeres interesser. Bogen 
her har vist, hvor intens kampen om at afklare dette 
spørgsmål har været i Danmark efter nejet i 1992. At 
vi har taget kampen, er et demokratisk sundheds-
tegn både for det danske demokrati, men også for 
den europæiske debat om demokratiet i EU. Men 
samtidig er Danmark også havnet mellem to stole i 
en tilpasning, der både øger uigennemsigtigheden 
af den danske europapolitik og begrænser vores 
evne til at komme med fremadrettede løsningsfor-
slag i forhold til suverænitetsdilemmaet i EU. 

Er det godt nok, og kan det fortsætte? Det har 
nok været det muliges kunst, men det er ikke 
sikkert, at det fremadrettet er en bæredygtig kunst. 
Verden er under hastig forandring, og det kræver 
hurtig, men også effektiv respons. Her er det givet-
vis et problem, at nationaliseringen af danskerne 
– og mange andre europæere for den sags skyld – 
historisk er lykkedes så godt, at vi har svært ved at 
tænke ud af boksen og satse på nye og mere effek-
tive måder at organisere os på politisk. Alt tyder 
på, at det er det, der skal til, hvis europæerne skal 
præge det næste århundrede som aktører og ikke 
som tilskuere eller endda ofre. Europæerne må med 
andre ord træde i karakter som europæere. Med en 
omskrivning af et Gorbatjov-citat gælder det stadig-
væk: Den, der lærer af historien, ruster sig til livet. 
Den, der lever i historien, kommer for sent til det. 
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udfordringer ved EU-medlemskabet, som det tager sig ud fra 
gulvet hos lønmodtagere i Produktionsdanmark.

Middelaar, Luuk van: The Passage to Europe – How a 
Continent Became a Union. Yale University Press 2013
Flot syntese om Den Europæiske Unions historie skrevet af 
prisvindende hollandsk filosof og historiker.

Olesen, Thorsten Borring, og Poul Villaume:  
I blokdelingens tegn 1945-1972 samt Nikolaj Petersen: 
Europæisk og globalt engagement 1973-2006. I Dansk 
udenrigspolitiks historie, bd. 5 og 6 (2. udg.). Gyldendal 
2006
Den første kildebaserede historiske fremstilling af Danmarks 
politik over for og medlemskab af Den Europæiske Union fra 
1945 til 2006.
 
Ryborg, Ole Vigant: Det utænkelige NEJ…! Historien 
om 6 måneder, 9 dage og 17 timer, der rystede Europa. 
Informations Forlag 1998
Detaljeret, veloplagt og grundigt researchet journalistisk 
fremstilling af Maastricht-Edinburghintermezzoet skrevet af 
DR’s EU-korrespondent.
 
Siune, Karen, Palle Svensson og Ole Tonsgaard: Fra et nej 
til et ja. Politica 1994
Grundig analyse af vælgerholdninger og vælgerbevægelser 
fra Maastrichtafstemningen 1992 til Edinburghafstemningen 
1993 af tidens førende EU- valgforskere.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Efter afstemningen 
i juni 1992 havde 
udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen 
travlt med at forklare 
sine europæiske 
kollegaer, hvorfor 
danskerne havde stemt 
nej til Maastricht-
traktaten. Da han den 
26. juni, samme dag 
som Danmark skulle 
spille EM-finale mod 
Tyskland, mødte 
frem til rådsmøde 
iført rødt og hvidt 
halstørklæde, gik han 
verdenspressen rundt 
for sin omskrivning af 
et kendt bonmot: ”If 
you can’t join them, 
beat them!”. Det 
gjorde danskerne så 
med en 2-0-sejr. Den 
oprindelige udgave er 
dog mere retvisende for 
Danmarks overordnede 
europapolitik de 
seneste 60-70 år: ”If you 
can’t beat them, join 
them”.
|| Camilla Bloch/Ritzau 
Scanpix
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100 danmarkshistorier
Folkeafstemningen den 2. juni 1992 sendte chokbølger 
igennem Europa – 50,7 % af vælgerne havde stemt nej til 
Den Europæiske Union. Bekymringer og jubel blev erstattet 
af hårde forhandlinger og vanskelige kompromiser. 350 
dage senere ændrede danskerne holdning, og Unionen var 
alligevel reddet. Dog kun med fire forbehold for Danmark 
– og ikke uden at brok og brosten fløj gennem luften. Det 
europæiske samarbejde har splittet befolkningen både før og 
siden. For står EU for fred, frihandel og indflydelse – eller for 
tab af national suverænitet, selvbestemmelse og identitet? 
Eller måske for begge dele? Meningerne er delte, og kampen 
om Unionen er stadig i gang.  

Sæt dit kryds ved Thorsten Borring Olesen, professor i 
historie ved Aarhus Universitet, for en sikker gennemgang af 
danskernes forhold til Europa.
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