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Le déficit démocratique de l’Union Européenne vu dans une 

perspective danoise 

Bien que la démocratie soit une valeur principale de l’Union Européenne
1
, l’Union en elle-même 

est souvent accusée de souffrir d’un déficit démocratique lié à la structure institutionnelle, qui la 

caractérise. Ce déficit démocratique est une notion controversée qui, selon certains, ne sert qu’aux 

sceptiques de l’Union pour avancer leur point de vue politique. Cependant, on ne peut pas nier le 

fait qu’a plusieurs reprises, les populations européennes ont rejeté les traités proposés par le Conseil 

européen. Les électeurs danois, se sont inscrits dans l’histoire européenne en 1992, lors du 

référendum du Traité de Maastricht sur l’Union européenne. Le Danemark était ainsi le premier 

pays à rejeter un traité venant de l’Union et en conséquence l’élite européenne a aperçu qu’il y 

aurait un réel manque de légitimité démocratique dans l’Union. Vu dans une perspective danoise, la 

structure de l’UE face au système démocratique danois joue un rôle décisif dans le scepticisme 

danois, qui est aussi lié à l’opposition au caractère supranational de l’UE. 

 

L’hésitation des Danois envers l’union politique, établie par le Traité de Maastricht, est due au fait 

que les partis politiques employaient des arguments économiques afin de convaincre la population 

de voter pour l’adhésion du Danemark à la Communaute économique européenne. 

Le rejet du Traité de Maastricht signala au gouvernement danois, ainsi qu’à l’élite européenne, 

que le peuple danois avait le pouvoir de ralentir le processus d’intégration. Ainsi, les Danois 

s’attendent à ce que le gouvernement prenne en compte l’avis de la population lorsqu’un nouveau 

traité sera ratifié afin d’obtenir une légitimité démocratique. Néanmoins, l’utilisation de 

référendums européens par les gouvernements danois succesifs n’a pas toujours été conséquente: 

Bien que les exigences juridiques, concernant la concession de souveraineté, aient été remplies en 

1993 où le gouvernement avait obtenu des dispensations spécifiques, on organisa un nouveau 

référedum. Par contre, le Traité de Lisbonne fut ratifié par le parlement danois. Dans le cas où le 

gouvernement ne prend pas en compte l’avis de la population, cela peut évoquer une méfiance 

envers les hommes politiques et indirectement envers l’Union Européenne. En conséquence, le 

manque d’intérêt envers l’UE du peuple danois est partiellement dû au fait que les hommes 

politique ne discutent la politique européenne qu’à l’occasion des référendums. En outre, le 

                                                 
1
 Nommée ci-après l’Union, l’UE, ainsi que la Communauté économique européenne (CEE) qui était la dénomination 

avant le Traité de Maastricht sur l’Union européenne.  
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scepticisme danois envers l’UE est également lié aux institutions européennes, qui se distinguent 

par rapport au système démocratique danois: Au Danemark, le pouvoir législatif joue un rôle 

essentiel étant suprême aux pouvoirs judiciaire et exécutif.  

 

La discussion concernant la légitimité démocratique de l’UE s’intensifie depuis 1992, ce qui aboutit 

au désir de démocratisation des institutions de l’Union ainsi que d’établir un réel soutien des 

populations européennes en créant une constitution pour l’Europe. Malgré ces intentions, le Traité 

constitutionnel européen a été rejeté car il a été perçu comme une mesure fédérale, ce qui n’a pas 

reçu le soutien populaire. En conséquence, le Traité de Lisbonne fut mis en oeuvre pour répondre 

aux désirs des citoyens européens par rapport au renforcement de la dimension démocratique au 

sein de l’UE. Bien que l’intention de diminuer le déficit démocratique de l’UE soit présente dans le 

nouveau traité, les conséquences du celui-ci restent encore moins connues. Malgré les initiatives de 

démocratiser les institutions de l’UE, la notion de déficit démocratique reste une notion ressentie 

par les Danois.  
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1. Indledning 

1.1 Introduktion 

I dag kommer omkring 75 %
1
 af de love, der implementeres i Danmark fra Den Europæiske Union

2
. 

Ikke desto mindre er der mellem politikere og befolkning ringe debat om EU-anliggender, idet 

interessen primært er indenrigspolitiske forhold. Dette kan relateres til, at danskerne generelt set er 

tilfredse med det nationale demokrati og kan have svært ved at identificere sig med EU. EU’s 

politiske system, der adskiller sig væsentligt fra det danske system medfører, at EU ofte anskues 

som mindre demokratisk. Det er derfor paradoksalt, at EU historisk set har stået som garant for at 

sikre og udbrede demokrati i Europa, hvorfor demokratiet anskues som en af EU’s grundlæggende 

værdier. I den henseende er det interessant, at EU antages for at lide under et såkaldt demokratisk 

underskud. Dette begreb kom først endeligt på den europæiske dagsorden, da den danske 

befolkning stemte nej til Maastricht-traktaten i 1992. Selvom der tidligere i medlemslandene havde 

været modstand mod EF, var det første gang, at en medlemsstats befolkning nedstemte en traktat. 

Hvor det europæiske samarbejde i starten var et primært økonomisk fællesskab, stemte danskerne 

nej til en politisk union. Det er således interessant, at det netop var den danske folkeafstemning, der 

bragte europæisk fokus på spørgsmålet om, hvorvidt EU lider af manglende demokratisk legitimitet, 

selvom skepsis over for det europæiske samarbejde ikke udelukkende er et dansk fænomen. 

 

1.2 Problemformulering 

Vi ønsker således at undersøge det danske syn på EU’s såkaldte demokratiske underskud samt den 

danske EU-skepsis som fænomen, hvilket leder os frem til følgende problemformulering: 

- I hvor høj grad eksisterer EU’s demokratiske underskud set ud fra en dansk 

synsvinkel? 

 

 

 

                                                 
1
 Vi er opmærksomme på, at tallet spænder vidt i forhold til, hvem man spørger (Haubek, 2010)  

2
 Det europæiske samarbejde vil fremadrettet blive benævnt EF indtil 1993, hvorefter det benævnes EU/Unionen. 

Kimen til samarbejdet blev lagt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 1952. Ved Rom-

traktaten i 1958 blev samarbejdet udbygget og skiftede navn til EØF, hvor vi dog vælger at anvende betegnelsen 

EF/Fællesskabet. Når der tales om det europæiske samarbejde på mere generelt plan anvendes dog dets nuværende navn 

EU.  
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Ydermere undersøges følgende problemstillinger: 

 Hvorfor er danskerne skeptiske over for et overstatsligt samarbejde inden for EU? 

 Hvordan kan demokratiet i EU forstærkes for at EU opnår en højere grad af folkelig 

legitimitet set fra et dansk synspunkt? 

 

Ud fra problemformuleringen og underspørgsmål er vores hypoteser at: 

- Synet på EU’s demokratiske underskud kan forklares ud fra danskernes modvilje mod 

suverænitetsafgivelse til de overstatslige dele af EU-samarbejdet. 

- Det danske politiske system med Folketingets særlige magtposition er udgangspunkt for den 

danske skepsis over for demokratiet i EU. 

- Blandt danskerne er der en manglende folkelig opbakning til EU. 

  

1.3 Metode 

EU’s demokratiske underskud set ud fra et dansk synspunkt er afhandlingens undersøgelsesobjekt. 

Vi er opmærksomme på, at det demokratiske underskud er et omdiskuteret begreb, og at der kan 

anlægges mange forskellige holdninger alt efter, hvilket grundsyn man har på EU som system. EU’s 

demokratiske underskud kan opfattes forskelligt afhængigt af nationalitet, men også ud fra 

individets opfattelse af EU-samarbejdet som overstatsligt eller mellemstatsligt. I den forbindelse er 

den socialkonstruktivistiske tilgang relevant, idet det danske syn på EU’s demokratiske underskud 

dels skal forstås med udgangspunkt i den danske demokratimodel, dels ud fra den enkeltes holdning 

til EU. Socialkonstruktivismen er dermed vores videnskabsteoretiske ståsted, men betragtes ikke 

som en teori – den danner snarere rammen for specialet, og resultaterne, som vi når frem til, er 

præget af denne tankegang.  

 

Det indsamlede empiriske materiale består af kvalitative interviews med henholdsvis politikere og 

eksperter. Desuden kvantitative opinionsundersøgelser og teoretisk stof om emnet. Yderligere 

metodevalg og kildekritik er vedlagt i bilag 1. 

 

Til undersøgelsen har vi valgt at anvende integrationsteorier og en teoretisk tilgang inden for 

international politik
3
, som kan forklare det europæiske samarbejdes udvikling og synet på, hvorvidt 

                                                 
3
 Benævnes herefter IP-teorier. 
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samarbejdet er mellemstatsligt eller overstatsligt. Af integrationsteorier anvendes føderalisme, 

neofunktionalisme og intergovernmentalisme. Aspekter inden for IP-teorien neoliberalisme vil 

ligeledes blive anvendt, da disse i samspil med integrationsteorierne kan forklare danskernes EU-

skepsis. Inden for samtlige teoretiske tilgange findes flere underinddelinger. Vi har valgt at fokusere 

på de dele af teorierne, som findes særligt relevante for vores undersøgelse. Desuden inddrages 

identitetsteorierne essentialisme, konstruktivisme og etnosymbolisme. Identitetsteorierne og 

integrationsteorierne supplerer hinanden godt, idet de på hver deres måde kan belyse, hvorfor 

danskerne er EU-skeptiske, og hvorfor der eksisterer et demokratisk underskud i EU.  

 

Specialet indledes af et kapitel, hvori vi definerer de for specialet centrale begreber for at klarlægge, 

hvilke betydningselementer, vi vægter. Specialets hovedbegreber er det demokratiske underskud og 

i relation hertil forskellige demokratityper med særligt fokus på den danske model. Endvidere 

defineres EU-skepsis samt suverænitet og suverænitetsafgivelse. I kapitel 3 beskrives de udvalgte 

teorier, der kan underbygge vores hypoteser og hjælpe til at forklare problemstillingen. Endvidere 

kritiseres teorierne. I kapitel 4 redegøres der for EU's struktur, der institutionelt adskiller sig fra det 

danske politiske system. Ydermere redegøres der for, hvilke motiver, der lå bag den danske 

optagelse i 1973 og for debatten i forbindelse med den danske folkeafstemning om Maastricht-

traktaten i 1992, hvor der kom europæisk fokus på EU’s manglende folkelige opbakning. 

Redegørelsen danner således ramme for analysen og diskussionen, idet vi i redegørelsen kort 

kommer ind på, hvilke faktorer, som spiller ind på danskernes forståelse af EU- systemet. I kapitel 5 

undersøges, hvorfor danskerne karakteriseres som EU-skeptiske. Dette gøres ud fra debatten i 

forbindelse med folkeafstemninger om EF-medlemskabet, traktaterne og euroafstemningen. I 

analysen vil vi desuden inddrage i hvilken grad den indenrigspolitiske debat spiller ind på den 

danske befolknings holdning til EU og omvendt befolkningens påvirkning af politikerne. I kapitel 6 

diskuteres det demokratiske underskud som fænomen, og vi sætter spørgsmål ved, i hvilken grad 

det demokratiske underskud eksisterer i EU set ud fra en dansk synsvinkel på institutionelt og 

folkeligt plan. 
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1.4 Afgrænsning 

Komparative vinkler anvendes kun i mindre grad og i det omfang det findes relevant. Selvom det 

også kunne være interessant at inddrage eksempler fra andre EU-lande, der også har et skeptisk syn 

på EU, er vi opmærksomme på, at undersøgelsen kun er gyldig for Danmark, hvorfor undersøgelsen 

ikke normativt kan udsige noget om andre skeptiske EU-lande. Eftersom undersøgelsens fokus er 

det politiske spektrum vis-a-vis vælgerne, vil mediernes rolle i forhold til at påvirke befolkningens 

holdning til EU kun blive inddraget perifert.  
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2. Definition af begreber 

Vores definition af begreber tager udgangspunkt i allerede formulerede definitioner. Da disse 

betydningsmæssigt varierer, fremhæver vi kun de aspekter, som for vores undersøgelse findes 

relevante. Indledningsvis defineres afhandlingens centrale begreb EU’s demokratiske underskud. 

Herunder redegøres der for forskellige demokratityper, som spiller ind på EU-befolkningernes 

opfattelse af demokratiet i EU primært med fokus på den danske demokratiopfattelse. Dernæst 

defineres begrebet EU-skepticisme og endelig begreberne suverænitet samt suverænitetsafgivelse.  

 

2.1 EU’s demokratiske underskud 

Debatten om EU’s demokratiske underskud relateres især til den danske befolknings forkastelse af 

Maastricht-traktaten, hvilket for første gang var et direkte signal fra befolkningens side om 

manglende folkelig opbakning til EU. Således anskuer vi hovedsageligt begrebet EU’s 

demokratiske underskud ud fra den betragtning, at der mangler folkelig opbakning til EU. Desuden 

mener vi, at opfattelsen af EU’s demokratiske underskud hænger sammen med den nationale 

kontekst, og hvorvidt man som individ er tilhænger af EU eller ej.  

 

På overordnet plan kan begrebet anskues ud fra følgende tre perspektiver: et institutionelt 

perspektiv, et medborgerskabsperspektiv og et civilsamfundsperspektiv. Det institutionelle aspekt 

vedrører ”regler og procedurer, der kan stille beslutningstagerne til ansvar, skabe større åbenhed og 

forbedre de demokratiske indflydelsesmuligheder”. Ved medborgerskabsperspektivet forstås 

”borgernes lige muligheder for (…) at deltage i samfundets udformning, samt deres følelse af 

fællesskab med ligestillede medborgere og med de fælles institutioner”. Civilsamfundsperspektivet 

vægter den europæiske offentlighed ”og mobilisering af folkelige politiske kræfter på tværs af 

landegrænserne, mere end mod institutionelle regler” (Andersen, J. G., 2002:33). De to sidstnævnte 

begreber er dermed forholdsvis tæt forbundne. 

 

Fortolkningen af begrebet EU’s demokratiske underskud afhænger i høj grad af, ud fra hvilken 

tilgang EU-samarbejdet betragtes. Føderalister mener, at det demokratiske underskud i EU bl.a. 

skyldes den traditionelt skæve magtfordeling mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet. På den 

modsatte fløj hævder skeptikere, at EU mangler legitimitet, fordi samarbejdet er uoverskueligt, 

hvilket gør det svært at identificere sig med og få indflydelse på for ”almindelige” borgere. Derfor 
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anvendes begrebet både som et argument for at skabe yderligere europæisk integration, og af de, 

som ønsker en mindre grad af integration, eller ganske enkelt en opløsning af samarbejdet. 

(Nedergaard, 2004:92). 

 

2.1.1 Demokratityper 

EU’s demokratiske underskud kan som nævnt også anskues ud fra de enkelte befolkningers 

demokratiopfattelse
4
. Ordet demokrati er udledt af de græske ord demos og kratos, som henholdsvis 

betyder folk og styre. Demokrati, dvs. folkestyre, er ensbetydende med accepten af at lade sig 

nedstemme (Pedersen, 2002:8). Overordnet skelnes der mellem direkte og repræsentativt 

demokrati, hvor sidstnævnte er en styreform, hvor den politiske magt primært ligger hos folkevalgte 

repræsentanter. I dag findes den rene form for direkte demokrati ikke i praksis, men kommer dog 

lejlighedsvis til udtryk ved folkeafstemninger og valg.  

 

EU-landene er alle i hovedreglen repræsentative demokratier, men der findes imidlertid forskellige 

demokratiopfattelser i disse lande som flertalsdemokratier og konstitutionelle demokratier. 

Danmark er et flertalsdemokrati, dvs. at flertallets stemme accepteres som den magthavende. Den 

lovgivende magt Folketinget anskues som den mest ”legitime (…) repræsentant for folkets vilje” 

(Baron & Herslund, stenc., 2010:26). Derved får den udøvende og den dømmende magt mindre 

væsentlige roller i forhold til den lovgivende magt (Ibid.). For Danmark gælder ligeledes, at vi har 

konsensusdemokrati, idet regeringerne ofte er i mindretal og må søge til andre partier for at opnå 

flertal til at gennemføre lovforslag. Endvidere kan Danmark også karakteriseres som et 

deltagelsesdemokrati set i lyset af de mange folkeafstemninger om EU (Pedersen, 2006:128). I 

modsætningen til flertalsdemokratiet står det konstitutionelle demokrati, hvor forfatningen med 

dens grundrettigheder vægtes højt. Disse rettigheder beskyttes af stærke forfatningsdomstole (Baron 

& Herslund, stenc., 2010:25) – en tradition, som delvist genfindes i EU i form af EU-Domstolen, 

hvis rolle bl.a. er at sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes ens i EU.  

   

                                                 
4
 Vi er opmærksomme på, at der findes flere demokratityper end dem, som vi her nævner, fx konkurrencedemokrati. 
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2.2 EU-skepticisme 

Der hersker uenighed om, hvorvidt EU-skepsis afspejler en udpræget negativ holdning over for 

samarbejdet generelt, eller hvorvidt begrebet betyder skepsis over for specifikke dele af EU-

samarbejdet og dermed ikke en kategorisk modstand mod EU-systemet. Det er naturligt, at alle i 

større eller mindre grad er skeptiske over for forandringer, men nogle kan med tiden skifte 

holdning. På generelt plan mener vi ikke, at størstedelen af den danske befolkning kan betegnes 

som indædte EU-skeptikere, men snarere er skeptiske over for dele af samarbejdet. Catharina 

Sørensen betegner EU-skepticisme med termen euroskepsis, som hun har opdelt i fire 

underinddelinger, der kan være med til at udrede årsagerne til EU-skeptiske holdninger:  

Ved økonomisk euroskepsis vurderes EU ud fra om samarbejdet økonomisk er gavnligt for den 

enkelte og for dennes hjemland. Med suverænitetsbaseret euroskepsis forstås, i hvor høj grad EU 

skrider ind i den nationale sfære på følsomme områder. Det overstatlige samarbejde anskues for at 

være af negativ karakter for nationalstaten. Begrebet demokratisk euroskepsis har at gøre med 

følelsen af, at EU’s opbygning ikke er fuldt ud demokratisk, fx at borgerne ikke føler, at de tages 

med på råd. Politisk euroskepsis anses for at hænge sammen med den enkeltes politiske orientering 

og dermed holdningen til, hvilke politiske værdier EU skal funderes på; socialisme, konservatisme, 

liberalisme osv. (Sørensen, C., 2007a:32-33). Selvom denne opdeling kan være anvendelig til at 

forstå, hvorfor danskerne er skeptiske over for EU, mener vi dog, at de fire ovennævnte kategorier 

ikke kan adskilles fuldstændig, og på mange måder er tæt forbundne.  

 

2.3 Suverænitet  

”Hvor ’suveræniteten’ er den højeste beslutningsmyndighed i en politisk enhed, typisk en stat, er 

’legitimitet’ det forhold der gør, at udøvelsen af denne myndighed ikke kan eller bør anfægtes”. 

(Baron & Herslund, stenc. 2010:18). Eftersom EU ikke er en stat, mangler samarbejdet denne 

kobling mellem suverænitet og legitimitet, som traditionelle, suveræne stater besidder. 

Suverænitetsbegrebet har ændret betydning i takt med – eller netop som følge af - udviklingen af 

forskellige former for samarbejde på internationalt niveau såsom EU. Traditionelt betegnes en 

suveræn stat som værende selvbestemmende over interne forhold og dermed uafhængig af andre 

staters indgriben (Jackson & Sørensen. G., 2007:266). Hermed sondres mellem en ekstern og en 

intern dimension: Som ovenfor nævnt kan man tale om, at staten besidder suverænitet udadtil. 

Internt taler man om, at suveræniteten ligger hos monarken, regeringen eller folket (Branner, 
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1992:305). Desuden skelnes der mellem formel og reel suverænitet: Formel suverænitet er når 

staten formelt kan træffe beslutninger uafhængigt af andres indgriben. Selvom staten besidder 

formel suverænitet, er det dog ikke ensbetydende med, at den reelle suverænitet svarer hertil. Reel 

suverænitet er, hvad staten i realiteten har selvbestemmelse over (Branner, 1992:306 & Branner, 

2008:19). Gennem EU-medlemskabet har Danmark overgivet en del af den formelle suverænitet til 

EU. Til gengæld har Danmark fået mulighed for at øge den reelle suverænitet på områder, hvor 

landet alligevel ville blive påvirket selv uden medlemskab. Når man stadig i dag taler om EU som et 

samarbejde mellem suveræne nationalstater, er det ikke ud fra den traditionelle opfattelse af en 

suverænstat, men ud fra den post-moderne statsopfattelse, idet post-moderne stater karakteriseres 

ved, at de har overgivet kompetencer til et overstatsligt organ (Jackson & Sørensen, G., 2007:268). I 

mange henseender er EU-landene således indbyrdes afhængige og bundet af de fælles regler.  

 

2.3.1 Suverænitetsafgivelse 

Med suverænitetsafgivelse forstås, at en stat i større eller mindre grad afgiver en del af sin suveræne 

magt inden for et specifikt område til et organ, der ligger uden for staten, fx til en international 

organisation. Danmarks Riges Grundlov nævner ikke direkte begrebet suverænitetsafgivelse. I 

stedet omtales i § 20, stk. 1 muligheden for, 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”. Grundloven udspecificerer ikke, hvad der menes med 

beføjelser og mellemfolkelige myndigheder (Koch, 2002:74-77), men efter gældende praksis og 

udviklingen på området taget i betragtning går EU under sidstnævnte kategori. De overdragne 

beføjelser kan forstås som suverænitetsafgivelser, der forekommer inden for grundlovens rammer.  

For at en suverænitetsafgivelse kan realiseres, skal 5/6 af Folketingets medlemmer stemme for 

forslaget. Opnås blot almindeligt flertal
5
 og fastholder regeringen forslaget lægges det ud til 

folkeafstemning (jf. Danmarks Riges Grundlov § 20, stk. 2, bilag 6).  

 

 

                                                 
5
 Ved almindeligt flertal forstås, at der blot skal være en stemme mere end halvdelen, dvs. 90 ud af Folketingets 179 

medlemmer. Minimum halvdelen af Folketingets medlemmer skal være til stede og stemme, for at afstemningen er 

gyldig (Folketinget vedtager lovene, 2010).   



 12 

3. Teorier  

Dette kapitel har til formål at redegøre for de teorier, som igennem specialet anvendes til at 

anskueliggøre problemstillingerne samt beskrive kritiske syn på teorierne. Selvom de valgte teorier 

er yderst omfangsrige, redegøres der udelukkende for de for undersøgelsen relevante aspekter. 

Indledningsvis redegøres for udvalgte teorier om identitet i forhold til, hvordan de kan forklare den 

danske EU-skepsis. Dernæst gennemgås dele af de klassiske integrationsteorier, retninger inden for 

international politik
6
 samt småstatsteori, der kan anvendes i relation hertil.  

 

3.1 Identitetsteorier 

Flere forskere er enige i, at fælles identitet spiller en vigtig rolle for at skabe sammenhængskraft, 

men der hersker uenighed om, hvordan en sådan identitet bedst kan skabes, eller om det 

overhovedet er muligt. Den europæiske identitet kan ikke anskues uden at tage den nationale 

identitet i betragtning, hvilket de teoretiske tilgange essentialisme/perennialisme
7
, 

konstruktivisme/modernisme
8
 og etnosymbolisme behandler. Inden for disse teorier er begreberne 

nation, national identitet, nationalisme og nationalstat centrale. For yderligere at illustrere 

danskernes skepsis over for EU-systemet anvendes Geert Hofstedes kulturdimension om 

magtdistance.  

   

3.1.1 Essentialisme 

Inden for denne teoretiske skole vægtes kontinuitet højt, idet visse nationer kan spores langt tilbage 

i tiden som fx England, Frankrig og Danmark. Disse nationer er vokset op nedefra, idet 

befolkningerne er blevet bevidste om fælles kulturelle træk som sprog, traditioner og historie, der 

kun langsomt ændres. Identiteten er således ikke blevet skabt fra oven af en elite. Adrian Hastings 

mente, at en stat førhen kunne bestå af adskillige etniske grupper med forskellige sprog, 

lokalregerede systemer og lokalt vedtagne love. Dette blev imidlertid besværliggjort med statens 

modernisering, hvilket nødvendiggjorde en føderal politik, som dog var svær at realisere, hvis alle 

skulle være tilfredse. Derfor blev staten nødt til at forsøge at gøre folket til en nation – dvs. en stat, 

hvor historie, love mm. er aspekter, som befolkningen er bevidst om at dele (Hastings, 1997:29). 

                                                 
6
 Benævnes herefter IP-teorier. 

7
 Betegnes fremover essentialisme. 

8
 Benævnes herefter konstruktivisme. 
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Essentialismen kan kritiseres for kun i ringe grad at anerkende dynamisk udvikling i samfundet. Det 

er svært at anskue nationalstaterne som forholdsvis statiske enheder i forhold til den udvikling, som 

har fundet sted i de moderne samfund fx i form af globaliseringen.  

 

3.1.2 Konstruktivisme 

Konstruktivisterne lægger vægt på en dynamisk udvikling i samfundet, der anses for at være 

konstrueret fra oven af en politisk elite (Jørgensen, 2009), hvor politiske værdier som 

menneskerettigheder og demokrati danner udgangspunkt for befolkningens fælles identitet. Eric 

Hobsbawm hævder, at national identitet og bevidsthed opstår gennem opfundne traditioner og 

symboler (Smith, 2003:72). Konstruktivisterne mener således ikke, at kulturelle værdier er 

nødvendige for dannelsen af en fællesskabsfølelse. Kulturforskelle mister således deres betydning 

og derved uddør nationalismen som politisk princip (Jørgensen, 2009).  

 

Konstruktivismen kan derfor have svært ved at forklare, hvorfor danskerne føler sig tættere knyttet 

til Danmark i forhold til EU, idet denne teori kritiseres for ikke at anerkende, at befolkninger i 

nationalstater deler fælles kulturelle træk.  

 

3.1.3 Etnosymbolisme 

Anthony D. Smith anser kulturel identitet for umulig uden fælles minder samt en følelse af 

kontinuitet, idet man ellers ikke føler sig som en del af fællesskabet. Dette er både vigtigt for den 

nationale identitet såvel som for europæisk identitet. Ydermere mener Smith, at national 

identifikation er blevet den politiske og kulturelle norm, som overgår alle andre former for loyalitet 

(Smith, 1997:322). Begrebet nation refererer til et kulturelt og politisk bånd, som forener alle, der 

deler de samme myter, erindringer, symboler og traditioner. Idéen om nationen definerer og 

legitimerer politik ud fra kulturelle begreber, fordi nationen kun er et politisk fællesskab, så længe 

den inkluderer en fælles kultur og en fælles social vilje. Smith mener, at Europa mangler noget, som 

nationalstaterne besidder, nemlig en førmoderne historie, som er med til at opretholde en 

fællesskabsfølelse og en historisk dybde (Smith, 1997:325). Således påpeger Smith, at den 

europæiske elite bedre kan identificere sig med og derfor arbejde hen imod et forenet Europa, men 

at det er svært at få resten af befolkningen til at identificere sig med denne tankegang (Smith, 

1997:335-336).  
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Etnosymbolismen er både en reaktion på essentialismen og konstruktivismen, da den på den ene 

side anerkender kulturelle værdier og på den anden side også anser samfundet for at være dynamisk. 

Etnosymbolismen har på baggrund af kritikken af de to ovennævnte teorier forsøgt at skabe en 

mellemvej. Dog kan denne teori kritiseres for at være for generaliserende, da den ikke tager i 

betragtning, at landene har forskellige udgangspunkter, når de fx anskuer EU (Hansen, L. 2002:4).   

 

3.1.4 Hofstedes dimension om magtdistance 

Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner
9
, herunder magtdistance, har været kritiseret for at 

være for generaliserende. Alligevel er hans syn på magtdistance særlig interessant for vores 

speciale, da dette begreb kan kaste lys over, hvorfor danskerne har svært ved at identificere sig med 

EU’s institutionelle opbygning. Magtdistance karakteriseres af Hofstede som ”den grad, som 

mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land forventer og accepterer, at 

magten er ulige fordelt” (Hofstede, 2006:61). Tanken bag magtdistancen tager udgangspunkt i, at 

uligheden i samfundet både godkendes af ledere og resten af befolkningen. I lande med en lav grad 

af magtdistance forventer befolkningen i højere grad at blive inddraget i beslutningstagningen end i 

lande med en højere grad af magtdistance, hvor befolkningen i højere grad regner med, at 

beslutninger tages af eliten (Hofstede, 2006:60). I Danmark karakteriserer Hofstede magtdistancen 

som lav, da tallet er 18 på en skala fra 0 til 100. Det betyder således, at danskere generelt forventer, 

at samfundet ikke er hierarkisk opbygget. I Frankrig derimod er magtdistancen høj, da det 

tilsvarende tal ligger på 68 (Hofstede, 2006:59, bilag 9). Derved forventer befolkningen i højere 

grad, at der eksisterer en ulige magtfordeling.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Hofstedes kulturdimensioner er: magtdistance, usikkerhedsundvigelse, maskulinitet/ femininitet, 

individualisme/kollektivisme og polykrone/monokrone kulturer. 
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3. 2 Integrationsteorier og IP-teorier 

Overordnet set anskuer integrationsteorierne enten EU som et projekt, der skal udvikle sig i en mere 

overstatslig retning eller i modsat fald EU som et samarbejde mellem stater.  

 

3.2.1 Føderalisme 

Føderalismen opstod i kølvandet på Første Verdenskrig blandt intellektuelle, der så nationalstaterne 

som roden til staternes interne stridigheder og i stedet ønskede at skabe et føderalt Europa, der 

havde til formål at sikre fred (Rasmussen, M., 2000:42). Føderalismens hovedtanke er dermed, at 

politiske initiativer skal skabe supranationale strukturer, der kan medvirke til at løse fælles 

problemer, som opstår inden for et regionalt eller globalt fællesskab, hvor staterne har afgivet 

suverænitet til en føderal organisation. Idéen går ud på, at både befolkninger såvel som politiske 

eliter skal støtte det føderale projekt. For så vidt angår det europæiske samarbejde, mener 

føderalisterne, at EU skal bevæge sig i retning af at blive en føderation, der i højere grad, end det er 

tilfældet i dag, skal erstatte nationalstaternes kompetencer.  

 

Et problematisk aspekt ved føderalismen er, at tilgangen ikke forklarer, hvilke faktorer, der skal 

drive staternes politiske ledere til at overgive suverænitet til de føderale institutioner. Som svar på 

kritikken påpeger føderalisterne dog, at globaliseringen har en vis betydning i denne sammenhæng. 

Hermed menes, at enkelte stater kan se en fordel i at gå sammen i føderale fællesskaber, hvor stater 

nemmere kan få indflydelse i en globaliseret verdensorden end ved at stå alene. En anden reaktion 

på kritikken er, at suverænitetsoverførsel ikke skal ske på en gang, men efterhånden. Det 

europæiske samarbejde kan tjene som eksempel på, at suverænitetsoverførsel sker gradvist. EU’s 

institutioner og samarbejdsområder er blevet udvidet løbende, når der har været behov for det, 

hvilket dog forudsætter en fælles vilje hertil. Denne tilgang, som er neoføderalistisk, minder om 

neofunktionalismen (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:163). 

 

3.2.2 Neofunktionalisme 

I slutningen af 1950’erne formulerede Ernest B. Haas neofunktionalismen, som var en 

videreudvikling af funktionalismen. Den funktionalistiske strømning opstod som reaktion på de to 

verdenskrige og forsøgte at forklare, hvordan funktionelle institutioner inden for specifikke 
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samarbejdsområder kunne skabe basis for fred og stabilitet på internationalt plan (Jackson & 

Sørensen, G., 2007:104). Ligesom funktionalismen tillægger neofunktionalismen de internationale 

institutioner en stor værdi for samarbejdets udvikling. Teoriens omdrejningspunkt var, at 

integrationen skulle ske vha. supranationale institutioner, da forhandlinger mellem stater altid kun 

ville føre til den laveste fællesnævner, hvorfor en tredjepart som bindeled mellem staterne kunne 

forhandle ud fra objektive mål (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:166).  

 

En central idé inden for neofunktionalismen er spill-over-begrebet, der har integrationen som 

teoriens nøglebegreb. Der skelnes mellem to former for spill-over-effekter: Funktionelt spill-over 

er, når integration inden for en sektor fører til øget samarbejde inden for lignende sektorer. Ved 

politisk spill-over forstås, at integration på et område af politiske grunde medfører integration på 

andre områder, og at politiske aktører vil bakke op om de nye overstatslige strukturer, når de kan se 

fordel heri (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:165 & Nedergaard, 2004:273 & Rasmussen, M., 

2000:20). Via spill-over-effterne sker integration i retningen af en føderation gradvist og over en 

længere periode (Branner, 1992:307). I begyndelsen blev spill-over-effekten antaget for at ske 

automatisk, men senere blev man opmærksom på, at aktørerne også påvirkede integrationen. 

    

Haas formulerede sine teorier nogenlunde samtidig med det europæiske samarbejde opstod og 

gradvist udviklede sig. Teoriens udgangspunkt var således normativt, da Haas ikke havde nogle 

egentlige beviser på, at udviklingen ville fortsætte, hvilket også viste sig at være teoriens svage 

punkt. Senere tilpassede han således teorien empirisk, idet han observerede, at integrationen ikke 

forløb som forventet. Neofunktionalisterne antog, at den vesteuropæiske integrationsproces ville ske 

i løbet af få årtier, dog med visse modifikationer, idet man vidste, at integrationen kunne være 

kompleks inden for nogle områder. Den hurtige integrationsproces skete af flere årsager ikke, men 

spørgsmålet er også, om viljen hertil nogensinde har eksisteret. De første tegn på at 

neofunktionalismen havde undervurderet nationalstaternes betydning var Frankrigs såkaldte tomme 

stols politik i 1965. Frankrig udeblev i en periode på et halvt år fra alle møder på fællesskabsniveau, 

da man fra fransk side ikke kunne acceptere forslaget om øget brug af flertalsafgørelser, mere magt 

til Forsamlingen, det nuværende Europaparlament, og at give Fællesskabet flere kompetencer på det 

finansielle område for at videreudvikle den fælles landbrugspolitik. I stedet ønskede 

franskmændene ledet af daværende præsident Charles de Gaulle, at samarbejdet skulle forblive på 

et mere mellemstatsligt niveau (Hansen, E.D., 2005:403). Et andet eksempel på en forfejlet 
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vurdering af integrationsprocessen er de to oliekriser, som samarbejdet gennemgik i 1973-74 og i 

1978-80. Imod neofunktionalismens tankegang gik integrationen i modsat retning, og 

medlemslandene forsøgte sig med protektionistisk politik for at styre sig selv ud af oliekriserne 

frem for at finde fælles løsninger på problemerne (Rasmussen, M., 2000:16). Et andet omdiskuteret 

aspekt er, hvorvidt de førende eliter alene fx ved politisk spill-over kan drive samarbejdet fremad, 

hvis der ikke eksisterer folkelig opbakning hertil (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:165). 

   

3.2.3 Intergovernmentalisme og liberal intergovernmentalisme 

Den intergovernmentalistiske tankegang kan ses som en reaktion på neofunktionalismen, der ikke 

formåede at forklare EF’s udeblevne integration fra midten af 1960’erne til midten af 1980’erne. 

Intergovernmentalismen anser staterne som de primære aktører i et internationalt samarbejde, da 

staterne kun samarbejder i det omfang, egne interesser kan varetages. Et legitimitetsproblem for den 

tidlige intergovernmentalisme var, at den ikke anerkendte eksistensen af suverænitetsoverførsel til 

fælles institutioner (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:169), hvilket den liberale 

intergovernmentalisme anerkender i et vist omfang, idet institutionerne er skabt i staternes egen 

interesse (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:173). Andrew Moravcsik gik empirisk til værks ved at 

betragte den forudgående udvikling inden for det europæiske samarbejde. Forhandlingerne på 

fællesskabsplan anerkendes, eftersom de anses for at foregå på medlemsstaternes præmisser. 

Suverænitetsoverførslen til institutionerne forklares med, at institutionerne har forskellige 

funktioner såsom at opretholde samarbejdet, men også at overvåge staterne. Dog kan disse stater til 

enhver tid trække de uddelte kompetencer tilbage, hvis det er i den enkelte stats interesse (Ibid.).  

 

Kritikken af den liberale intergovernmentalisme går på, at den ikke tillægger institutionerne den 

værdi, som de har for integrationen, eftersom denne teoretiske tankegang udelukkende fokuserer på 

staternes betydning for integrationen (Ibid.:175). 

 

3.2.4 Neoliberalisme 

Neoliberalisme er en teoretisk retning inden for international politik, hvorfor fokus adskiller sig fra 

integrationsteorierne. Neoliberalismen er overordnet set af den grundholdning, at demokratiske 

stater ikke går i krig med hinanden, og at internationalt samarbejde kan føre til fred og fremdrift 
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(Jackson & Sørensen, G., 2007:44). Inden for neoliberalismen findes flere skoler
10

, som vægter 

forskellige aspekter. Inden for institutionel liberalisme anses institutioner som fx EU for at være 

centrale for at fremme samarbejdet mellem stater (Jackson & Sørensen, G., 2007:108). 

Interdependens liberalisme betoner forholdet mellem stater, idet teoretikerne hævder, at den 

stigende grad af internationale relationer medfører en højere grad af afhængighed (Jackson & 

Sørensen, G., 2007:103). Et sted, hvor man kan stille spørgsmål ved neoliberalismens holdbarhed 

er, at den ikke forklarer, i hvor høj grad det er de internationale institutioner, der fremyngler 

samarbejdet (Jackson & Sørensen, G., 2007:109).  

 

3.3 Småstatsteori 

Småstatsteori er inspireret af forholdet mellem staters reelle indflydelse. Generelt kan man skelne 

mellem supermagter, mellemstore stater, småstater og mikrostater, hvor Danmark ofte 

karakteriseres som en småstat. Det interessante ved stater er, at de som følge af deres 

størrelsesforskelle er ulige, og derfor varierer deres adfærd (Branner, 1990:10-11). Som en del af 

småstaters adfærd er tilpasning centralt, idet små stater ofte tager hensyn til stormagters interesser i 

deres udenrigspolitik. Alle stater skal balancere mellem at opnå indflydelse og forblive uafhængige 

af andre lande, dvs. at bevare mest mulig suverænitet. Små stater er ofte i højere grad afhængige af 

samarbejdet med andre lande, end det er tilfældet for større nationer. Som følge af globaliseringen 

er det næsten uundgåeligt at deltage i internationale samarbejder for ikke at blive sat helt uden 

indflydelse. Som konsekvens af småstaters afhængighed af andre, er det imidlertid normalt for en 

småstat at have en fragmenteret udenrigspolitik, hvor alle politikområder ikke satses inden for én, 

men flere organisationer (Branner, 2000:362).  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 De fire skoler er sociologisk liberalisme, republikansk, institutionel, og interdependens liberalisme, hvoraf kun de to 

sidstnævnte vil blive anvendt. 
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4. Danmark og det europæiske samarbejde 

I dette kapitel redegør vi for EU’s opbygning, som har indflydelse på danskernes opfattelse af 

demokratiet i EU. Dernæst redegøres der for den danske optagelsesdebat forud for 

folkeafstemningen i 1972 for at klarlægge årsagerne til Danmarks indtræden i EF. Endelig 

redegøres der for Maastricht-traktaten, hvor danskernes nej for alvor igangsatte debatten om, 

hvorvidt EU lider af et demokratisk underskud og samtidig medførte, at danskerne fik ry for at være 

EU-skeptikere.   

 

4.1 EU’s opbygning 

Den Europæiske Union betegnes som en sui generis (Koch, 2002:68), idet den ikke har nogen 

forgængere af samme art – et samarbejde mellem nationalstater på delvist overstatsligt niveau. EU’s 

særegne opbygning skal ses i lyset af den udvikling, det europæiske samarbejde har gennemgået 

siden dets spæde begyndelse i 1952. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev etableret med 

målsætningen om at reetablere den europæiske økonomi, til fremme af demokrati og 

menneskerettigheder, men også for at forhindre fremtidige konflikter mellem de europæiske lande 

(Hansen, E. D., 2005:363, 389). Oprettelsen af EKSF kan dermed betragtes ud fra et neoliberalistisk 

synspunkt, idet formålet var et fredsskabende projekt, da tanken er, at demokratiske stater ikke går i 

krig med hinanden. De seks medlemslande oprettede således Den Høje Myndighed, den nuværende 

Europa-Kommission, med det formål at overvåge hinandens kul- og stålproduktion, hvilket er i tråd 

med den institutionelle liberalisme, da landene havde interesse i at oprette en institution, som kunne 

være med til at fremme samarbejdet landene imellem (jf. afsnit 3.2.4).   

 

I form af Schuman-planen var Frankrig initiativtager til samarbejdet, og følgelig fik landet betydelig 

indflydelse på udformningen af EKSF, idet fx Den Høje Myndighed, er opbygget efter fransk 

forvaltningskultur. Det europæiske projekt er dermed konstrueret af en politisk elite. Afstanden 

mellem borger og institutioner er således større på EU-plan end i det danske system (Pedersen, 

2002:16). Ifølge Hofstedes magtdistanceteori kan dette forklares med, at EU er opbygget hierarkisk 

grundet inspirationen fra det franske system, hvor magtdistancen mellem borger og autoritet i højere 

grad er udtalt end i Danmark (jf. afsnit 3.1.4). Det var fra starten klart, at Fællesskabet med tiden 

ville få mulighed for at udvikle sig ved at lægge andre områder ind under det overnationale 

samarbejde. Dette blev allerede en realitet i 1958 med Rom-traktaten, der etablerede en fælles 
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toldunion, et fælles marked og en landbrugspolitik foruden EUROATOM. Tilsammen var det et 

skridt i retningen af at nedbryde nogle førhen betydningsfulde grænser for de europæiske staters 

politiske og økonomiske interesser. Forud for Rom-traktaten forsøgte man dog forgæves at 

integrere en fælles forsvarspolitik ved oprettelsen af en politisk union (Rasmussen, H., 2003:307). 

Siden har de efterfølgende traktater tilpasset og udvidet samarbejdet på områder, hvor 

medlemslandene er blevet enige om at gennemføre ændringer. Den institutionelle udvikling er 

betydelig taget i betragtning af Schumans oprindelige idé, der gik ud på blot at skabe én overstatslig 

institution, Den Høje Myndighed, til forvaltning af kul- og stålforekomsten og fordelingen heraf 

mellem deltagerlandene. Under forhandlingerne om EKSF nåede de seks lande dog til enighed om 

at etablere Ministerrådet, der kunne tjene som modvægt til Den Høje Myndighed – staternes garanti 

for, at de ikke blev ladt helt uden for indflydelse. Europa-Kommissionen er stadig den 

grundlæggende initiativtager til samarbejdets udvikling, hvorfor Kommissionen også bærer 

tilnavnet integrationsmotoren (Rasmussen, H., 2003:40).  

 

Senest er den institutionelle balance i EU-samarbejdet blevet ændret med Lissabontraktaten. 

Gennem tiden har magtforholdet mellem Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-

Parlamentet ændret sig betydeligt. Hvor Forsamlingen til at begynde med blot bestod af 

repræsentanter udpeget af de nationale parlamenter, vælges Europa-Parlamentets medlemmer siden 

1979 direkte af befolkningerne (Europa-Parlamentet, 2008), hvorved medlemmerne besidder 

betydelig mere legitimitet end i begyndelsen. Desuden er Europa-Parlamentet gennem traktaterne 

gået fra at være et rådgivende organ til at have indflydelse på Rådets budgetter og på 

lovgivningsproceduren. Senest er Europa-Parlamentet med Lissabontraktaten blevet ligestillet med 

Rådet som medlovgiver på næsten alle områder, da den fælles beslutningsprocedure er blevet til den 

almindelige beslutningsprocedure (EU-oplysningen, 2007b). Ændringerne i Europa-Kommissionen 

består i, at antallet af kommissærer fra år 2014 skal nedbringes til 2/3 af antallet af medlemsstater, 

hvorved kommissærposterne roterer mellem landene (EU-oplysningen, 2008b:22-23). Den 

grundlæggende rollefordeling mellem Kommissionen og Ministerrådet stammer således tilbage fra 

EKSF-traktaten. Det Europæiske Råd har med Lissabontraktaten fået en fast formand for 2½ år ad 

gangen for at effektivisere samarbejdet. Desuden er områderne, hvor kvalificeret flertal anvendes, 

blevet udvidet med Lissabontraktaten (EU-oplysningen, 2008b:29). Derudover er EU’s søjlestruktur 
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ophævet og flere områder, herunder retlige og indre anliggender (RIA)
11

, er flyttet fra det 

mellemstatslige til det overstatslige niveau (Folketingets EU-oplysning, 2008b:26, 33). EU-

samarbejdets overstatslige og mellemstatslige karakter vanskeliggør at definere, hvad EU er for en 

størrelse. Der er dog enighed om, at EU er mere end blot en international organisation eller et 

mellemstatsligt samarbejde, og at EU hverken udgør en forbundsstat eller et statsforbund, men 

måske snarere en mellemting mellem disse (Koch, 2002:69).  

 

4.2 Danmarks optagelse i EF og EU’s demokratiske underskud  

Når den danske befolkning betegnes som kritisk over for EU-samarbejdet, er der ikke tale om et nyt 

fænomen. Den kritiske holdning over for det politiske samarbejde hviler på faktorer helt tilbage fra 

optagelsesprocessen, hvor de økonomiske hensyn vægtede tungest i argumenterne for optagelsen. 

Den danske befolkning gjorde som bekendt opmærksom på sin utilfredshed ved afvisningen af 

Maastricht-traktaten den 2. juni 1992. Selvom Danmark ikke er det eneste land, der undervejs har 

udvist skepsis, var det måske netop en folkeafstemning, der skulle til for at åbne debatten om EU’s 

demokratiske underskud.  

 

4.2.1 Optagelsen  

Forud for optagelsen i EF den 1. januar 1973 stod Danmark over for vigtige overvejelser i forhold 

til udenrigspolitikken. Landets største handelspartnere Storbritannien og Vesttyskland deltog hver 

især i henholdsvis European Free Trade Association og EF, og Danmark valgte at følge med 

Storbritannien ind i EFTA (Olesen, 2010). Da Storbritannien søgte om EF-medlemskab i 

henholdsvis 1961 og 1967, søgte Danmark ligeledes om optagelse. Begge gange nedlagde den 

franske præsident Charles de Gaulle veto mod optagelse af især Storbritannien og dermed også af 

Danmark. Optagelsesforhandlingerne om britisk og dansk medlemskab blev efter de Gaulles afgang 

hurtigt igangsat (Hansen, E. D., 2005:415-417). Dansk optagelse i EF blev lagt ud til 

folkeafstemning, da der i Folketinget ikke kunne opnås det nødvendige 5/6 flertal for, at Danmark 

kunne tiltræde Rom-traktaten, der indebar suverænitetsafgivelse. Forud for folkeafstemningen 

forløb således en oplysningsdebat, hvor argumenter for og imod medlemskab blev fremsat. 

Partierne som gik ind for at lade Danmark optage i EF var foruden størstedelen af 

                                                 
11

 Vi er dog opmærksomme på, at RIA-samarbejdet var opdelt i et overstatsligt og et mellemstatsligt samarbejde før 

Lissabontraktaten, hvor næsten alle områder efter Lissabontraktaten er blevet overstatslige.  
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Socialdemokratiet, det Radikale Venstre, det Konservative Folkeparti og Venstre (EU-oplysningen, 

2010). Fra disse kanter frygtede man de økonomiske konsekvenser, det ville få, hvis et flertal af 

danskerne stemte nej til EF. Venstre mente, at Danmark gjorde bedst i at lade sig optage i EF for at 

drage nytte af landbrugsstøtteordning (Branner, 2000:357). Den socialdemokratiske regering lyttede 

imidlertid til den udbredte frygt blandt befolkningen for politisk integration i overstatslig retning og 

fokuserede derfor kun på de økonomiske fordele ved EF-medlemskabet (Haahr, 2000:315-316). 

Frygten for et overstatligt EF skyldtes, at Danmark siden 1864 havde forsøgt at bevare sin nationale 

selvstændighed, og i kølvandet på den tyske besættelse var danskerne tvivlende over for, hvilke 

konsekvenser det ville få at afgive en del af selvbestemmelsen. Som eksempel kan nævnes den 

danske stolthed over at have rejst en velfærdsstat på fundamentet af en hurtigt tiltagende 

industrialisering i efterkrigstiden. Derfor gik frygten på, at EF med tiden kunne få for stor 

indflydelse på den danske velfærdsstat (Rasmussen, M., 2007:23). 

 

EF-modstanderne foretrak i stedet muligheden for et politisk samarbejde med de andre nordiske 

lande, herunder et sikkerhedspolitisk samarbejde, men også et handelssamarbejde. Sidstnævnte var 

dog heller ikke særlig realistisk mht. landbrugsvarer, som ikke indgik i EFTA-samarbejdet (Olesen, 

2007a:32). EF-modstanderne bestod af yderligtgående folketingsmedlemmer fra den 

socialdemokratiske gruppe samt Socialistisk Folkeparti. EF-modstanderne inkluderede desuden 

Danmarks Kommunistiske Parti, Venstresocialisterne og Danmarks Retsforbund, der på daværende 

tidspunkt ikke sad i Folketinget foruden den nystiftede Folkebevægelse mod EF (EU-oplysningen, 

2006a). Disse grupper advarede vælgerne mod, at det lå i EF’s kort, at Fællesskabet ville udvikle 

sig til et politisk fællesskab, hvilket ville medføre yderligere integration og dermed afgivelse af 

suverænitet (EU-oplysningen, 2010). Når folkeafstemningen den 2. oktober 1972 endte med et 

overbevisende ja: 63,4 % stemmer for og 36,6 % imod, og med en valgdeltagelse på 90,1 % (EU-

oplysningen, 2010), skyldtes det først og fremmest, at det var lykkedes regeringen at få et flertal af 

danskerne til at tro på mulighederne og de økonomiske fordele ved medlemskabet frem for 

udelukkende at fokusere på det nordiske samarbejde (Branner, 2000:353). Som samarbejdet 

udviklede sig, begyndte befolkningen at udvise skepsis over for især de tiltag, som pejlede i 

retningen af en politisk union, hvilket kom til udtryk under folkeafstemningen om Maastricht-

traktaten.  
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4.2.2 Debatten om EU’s demokratiske underskud opstår 

For Danmark var Maastricht-traktaten epokegørende i og med, at samarbejdet gik fra ”blot” at være 

et fællesskab af stater, der delte samarbejdsområder på mellemstatsligt såvel som overstatsligt 

niveau til at være en union af sammensluttede stater. Maastricht-traktaten etablerede det såkaldte 

søjlesamarbejde, hvor det overstatslige samarbejde, der udgjorde det oprindelige EF blev videreført 

i søjle I, mens de nye tiltag, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt RIA blev underlagt 

henholdsvis søjle II og III, der var mellemstatslige. Det medførte, at politikerne, der havde en 

positiv holdning til samarbejdet fik svært ved at argumentere for, at EU primært var et økonomisk 

samarbejde, og at det politiske aspekt kun havde en mindre betydning (Hansen, L., 2002:65). 

 

Med Maastricht-traktaten begyndte vælgerne – både tilhængere og modstandere - at stille 

spørgsmålstegn ved Unionens overordnede mål og metoder. Den oprindelige idé tilbage fra EKSF 

var, at nationalstaterne gennem den politiske elite kunne udvikle samarbejdet i en bestemt retning, 

hvilket de europæiske borgere nu begyndte at stille spørgsmålstegn ved (Bellamy & Castiglione, 

2000:66). Unionstilhængerne argumenterede for, at selvom Unionen ville få en højere grad af 

politisk karakter, ville projektet forblive et samarbejde mellem suveræne stater. Paradoksalt nok 

havde Socialdemokratiet svoret, at EF skulle forblive et økonomisk samarbejde, men alligevel 

opfordrede partiet dets vælgere til at stemme for Maastricht-traktaten. Modstanderne af traktaten 

hævdede derimod, at samarbejdet ville bevæge sig i retning af et føderalt projekt. De mente, at en 

øget politisk integration ville true den nationale suverænitet, den danske stat og derved også 

nationen, som er tæt forbundne (Hansen, L., 2002:68).  

 

Det danske nej i 1992 på 50,7 % satte den europæiske integrationsproces i stå (EU-oplysningen, 

2002a). Danmark var et eksempel uden fortilfælde, da en folkeafstemning aldrig tidligere havde 

givet udslag i et negativt resultat (EU-oplysningen, 2009d). Danskernes nej bragte europæisk 

opmærksomhed på det lille og tilsyneladende euroskeptiske medlemsland. Efter lange forhandlinger 

nåede syv ud af otte partier frem til det nationale kompromis, som indeholdt de fire danske 

forbehold i den såkaldte Edinburgh-afgørelse. De fire forbehold var unionsborgerskabet, den tredje 

fase af ØMU-samarbejdet, afgørelser og aktioner på forsvarsområdet samt overstatsligt samarbejde 

om retlige og indre anliggender (EU-oplysningen, 2009a). Selvom Danmark rettede sig ind over for 

de øvrige medlemsstater ved den 18. maj i 1993 at stemme for traktaten med 56,8 %, var den 

europæiske opmærksomhed blevet indkredset på den tøvende holdning over for samarbejdet, og 
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hvorvidt EU led af et demokratisk underskud (Kelstrup, Martinsen & Wind 2008:65). Den 

manglende folkelige opbakning i Danmark, der resulterede i det historiske nej, satte dermed gang i 

debatten om EU’s demokratiske underskud.  
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5. Hvorfor betegnes danskerne som skeptiske over for EU? 

Hvor der i det forudgående kapitel blev redegjort for Danmarks særlige position og forhold til det 

europæiske samarbejde, vil vi i dette kapitel søge at finde svar på, hvorfor danskerne har ry for at 

være skeptiske over for det overstatslige samarbejde inden for EF og siden EU. Herunder vil vi 

komme ind på, hvorvidt den danske opfattelse af demokrati i henholdsvis Danmark og EU spiller 

ind på befolkningens holdning i EU-spørgsmål. Endvidere vil vi undersøge, hvorvidt der eksisterer 

en kløft mellem politikere og befolkning, og om politikernes holdninger påvirker vælgerne i EU-

spørgsmål og vice versa. I analysekapitlet vil vi undersøge debatten i forbindelse med de danske 

EU-folkeafstemninger og traktatændringer siden den danske optagelse i 1973. Debatten analyseres 

med udgangspunkt i de politiske partiers
12

 og især de i samtidens siddende regeringers overvejelser 

i forbindelse med traktaterne og samspillet mellem den politiske elite og vælgernes reaktioner 

herpå. Lissabontraktaten vil dog først blive berørt i diskussionen, idet traktatens virkninger endnu 

ikke er fuldt ud kendte. Lissabontraktaten diskuteres i relation til danskernes syn på EU’s 

demokratiske underskud.   

 

5.1 Danmarks optagelse i EF – argumenter for og imod 

Stemmeprocenten ved en folkeafstemning om EF eller EU har hverken før eller siden 

folkeafstemningen om optagelsen i 1972 været højere, nemlig 90,1 % (Danmarks Statisk, 2009: 

Tabel 62). Interessant er det, at stemmeprocenten siden har været faldende set i lyset af, at det 

europæiske samarbejde med tiden har fået større og større indflydelse på dansk lovgivning. For at 

forstå, hvorfor så stor en andel af de danske vælgere stemte ja til Danmarks optagelse i det delvist 

supranationale EF, er det nødvendigt at analysere de politiske partiers overvejelser i forbindelse 

med Danmarks optagelse i EF samt at tage i betragtning, hvilket samarbejde, der dengang var tale 

om. 

 

5.1.1 Optakt til optagelsen 

I 1960’erne var mindre end 10 % af vælgerne imod en potentiel optagelse i Det Europæiske 

Fællesskab (Haahr, 1993:177). Det kan derfor synes bemærkelsesværdigt, at EF-modstanden steg 

markant op mod folkeafstemningen i 1972. Når de allerfleste danskere i 1960’erne ikke var kritiske 
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 Vi koncentrer os især om de partier, som stadig eksisterer i dag. 
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over for EF-medlemskab, skyldtes det, at optagelsen, pga. de Gaulles veto, var et mere 

fremtidsfjernt projekt, der i mindre grad blev debatteret og blot var én mulighed blandt flere andre. 

Befolkningens overvejende positive holdning hænger sammen med, at man på daværende tidspunkt 

ikke var opmærksom på, at EF-medlemskab også ville medføre suverænitetsafgivelse på politiske 

områder. Disse overvejelser og dermed en egentlig stillingstagen, der for nogles vedkommende 

medførte skepsis, opstod først, da optagelsen i EF blev en reel mulighed.  

 

Fra politisk hold var der op gennem 1960’erne flere overvejelser om, i hvilke internationale 

samarbejder Danmark på mest fordelagtig vis kunne opfylde sine økonomiske interesser. Danmark 

var som småstat afhængig af at kunne afsætte varer på udenlandske eksportmarkeder, og da de 

vigtigste aftagere Storbritannien og Vesttyskland var underordnet henholdsvis EFTA og EF, var det 

ideelt for Danmark at være medlem af disse. De optimale betingelser for Danmark ville være at få 

sine største handelspartnere underlagt samme organisation, hvilket ikke var muligt som følge af det 

franske veto (jf. afsnit 4.2.1). Da EFTA ikke inkluderede handel af landbrugsvarer (Olesen, 

2007b:32), og EF-medlemskab var udelukket, forsøgte regeringen bestående af Det Radikale 

Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti i stedet at etablere et nordisk økonomisk 

samarbejde, NORDEK, i årene 1968-1970 (Brunbech, 2009b). Det danske ønske om at deltage i 

flere internationale samarbejder, er et typisk eksempel på en småstats forsøg på ikke blot at sætte 

sin lid til en enkelt organisation, men i stedet at fordele sine udenrigspolitiske interesser over flere 

samarbejder (jf. afsnit 3.3). Et fælles nordisk samarbejdsprojekt, som alternativ til EF, havde den 

fordel, at Danmark på kulturelt og politisk plan havde flere ligheder med de nordiske lande end med 

de seks EF-lande (Olesen, 2007a:30). Politiske uoverensstemmelser om, hvilken orientering mod 

EF det nordiske samarbejde skulle have samt Finlands udbakken af projektet gjorde dog, at det blev 

opgivet i 1970 (Branner, 1992:312, 315). Da idéerne om et nordisk samarbejde faldt til jorden, 

rettede regeringen i stedet øjnene mod EF. De danske efterkrigstidsregeringers ønske om at lade 

Danmark indgå i internationale samarbejder, kan således betragtes ud fra antagelsen om, at landet 

ville vinde reel suverænitet ved at blive optaget i EF. Med medlemskabet ville landet drage fordel af 

landbrugsordningen og få mulighed for at vinde reel suverænitet, idet landet gennem Ministerrådet 

kunne opnå indflydelse herpå (jf. afsnit 2.3).  
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5.1.2 Optagelsesdebatten: EF-modstandere og EF-tilhængere 

Des mere realistisk EF-medlemskabet blev, desto mere tøvende blev den danske befolkning over for 

dansk optagelse. Hvor mindre end en tiendedel af vælgerne var imod medlemskab i 1960’erne, var 

hele 40 % imod i 1970. Samme år gik 51 % ind for optagelse, dog forudsat af, at Storbritannien 

også tilsluttede sig. Blot 32 % var for dansk tilslutning i EF, hvis ikke Storbritannien ønskede 

optagelse. 16 % var imod og hele 52 % kunne ikke tage stilling hertil (Haahr, 1993:177 & Gallup: 

nr. 7, 1970). Befolkningens holdning til EF-medlemskab var langt fra determineret i 1970, hvorfor 

de politiske partier – modstandere som tilhængere - forsøgte at påvirke vælgerne.  

 

For mange EF-modstandere forblev ønsket om et politisk og økonomisk samarbejde med de 

nordiske lande et alternativ til EF helt op til i midten af 1980’erne (Branner, 2000a:353).  EF-

modstandernes prioritering af et nordisk samarbejde kan tolkes ud fra det faktum, at man som 

medstifter af et nordisk projekt ville få stor indflydelse på dets struktur. I modsætningen hertil var 

EF et allerede etableret samarbejde, hvorfor Danmark som nytilkommet medlemsland måtte indrette 

sig under EF’s eksisterende struktur. Trods det faktum at det danske demokrati havde været 

mørklagt under besættelsen, kom den danske stat hurtigt på højkant efter besættelsens ophør. I 

modsætningen hertil var henholdsvis den franske og den italienske stat og deres respektive 

demokratier ganske nyetablerede, og fra dansk side herskede der usikkerhed om, hvorvidt de 

franske og italienske demokratier var stabile (Olesen, 2007a). Derfor var nogle danskere 

forbeholdende over for at blive tættere forbundet med disse lande gennem et EF-medlemskab. EF-

modstanderne mente desuden, at Fællesskabet var et liberalistisk og ikke mindst kapitalistisk 

projekt, der ikke ville kunne ændres til et socialistisk system med fokus på fx uddannelses- og 

miljøpolitik. Dette hænger sammen med begrebet politisk euroskepsis, idet EF-skeptikerne afviste 

medlemskab med henvisning til, at Fællesskabet værdimæssigt havde forkerte prioriteter (jf. afsnit 

2.2). EF-modstanderne mente, at EF ville udvikle sig i overstatslig retning på områder som 

forsvars-, udenrigs– og sikkerhedspolitisk, om end disse på daværende tidspunkt lå uden for 

traktaterne (Siune & Sørensen, C. L., 1977:35, 39). Modstandernes frygt for udviklingen på 

sidstnævnte område var heller ikke ubegrundet: Pleven-planen fra 1950 om etableringen af et fælles 

forsvar, udvidet med Paul-Henri Spaaks forslag fra 1953 om et politisk fællesskab, havde været på 

tegnebrættet allerede ved dannelsen af det europæiske samarbejde, og det var derfor ikke umuligt, at 

disse planer senere ville blive genoptaget, hvilket blev en realitet med Maastricht-traktaten (Hansen, 

E.D., 2005:372). Et andet omdebatteret emne, som blev anvendt i debatten var 
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suverænitetsspørgsmålet. Der blev appelleret til, at dansk suverænitet efter den tyske besættelses 

ophør var et genvundet fænomen. EF-modstanderne mente, at optagelse i EF ville få uoverskuelige 

konsekvenser for dansk autonomi på længere sigt, idet EF kunne tage en drejning i en yderligere 

supranational retning (Siune, 1993:94). Denne udvikling var ikke usandsynlig, da sektorintegration 

allerede var forekommet med Rom-traktatens samling af EKSF, EUROATOM og det Europæiske 

Økonomiske Fællesskab. Dette er, ligesom ovennævnte tilfælde, et eksempel på politisk spill-over 

og anses fra et neofunktionalistisk synspunkt for at være et skridt i retningen mod en evt. fremtidig 

føderation (jf. afsnit 3.2.2). EF-skeptikerne havde således belæg for deres påstand om, at EF på sigt 

ville udvikle sig yderligere i overstatslig retning.  

 

På trods af EF-modstandernes argumenter imod Danmarks optagelse i EF, stod det på Haag-

topmødet i 1969 klart, at døren til EF stod åben for Danmark (Haahr, 1993:173). De EF-positive 

partier iværksatte en optagelsesdebat for at overbevise befolkningen om fordelene ved medlemskab. 

Befolkningens holdning var ifølge meningsmålingerne ikke entydig: skepsissen over for 

medlemskab steg støt i takt med, at EF-medlemskabet blev mere realistisk (Haahr, 1993:314). Man 

kan således tale om en holdningskløft mellem befolkningen og de EF-positive politikere, der i langt 

højere grad end befolkningen var positivt indstillede for EF-samarbejdet og dets fremtidige 

udviklingsmuligheder. På generelt plan undveg tilhængerpartierne nemlig at omtale emner, som lå 

uden for Rom-traktaten, fx et muligt forsvarssamarbejde, af frygt for, at deres vælgere ville blive 

negativt stemt over for Fællesskabet (Siune & Sørensen, C.L., 1977:37-39), da vælgerne gik ind for 

EF-medlemskab af økonomiske årsager.  

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre var mere eller mindre positivt indstillede over for 

muligheden for et mere politisk integreret samarbejde – om end dette billede ikke til fulde blev 

afspejlet blandt partiernes vælgere. Venstre havde siden 1957 været fuldt ud tilhængere af optagelse 

i EF pga. mulighederne for at afsætte danske landbrugsvarer på det fælles marked (Branner, 

2000a:357). Desuden udgjorde den EF-positive kerne Kristeligt Folkeparti, Det Radikale Venstre 

og Socialdemokratiet. Sidstnævnte var det politiske parti, der led under den største interne splittelse 

om EF-spørgsmålet, en situation, der også gjorde sig gældende blandt partiets vælgere. Modstanden 

blandt de socialdemokratiske vælgere steg markant fra gennemsnitligt 8 % i 1961-66 til at være helt 

oppe på 44 % i 1971 med blot 22 % for medlemskab (Haahr, 1993:177).  
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Trods tilstedeværelsen af EF-modstandere internt i Socialdemokratiet bevarede partiet en fælles EF-

positiv linje. Den socialdemokratiske regering og de andre EF-venlige partier forsøgte at overbevise 

vælgerne om, at det rent økonomisk ville få negative konsekvenser for Danmark at stå uden for EF. 

Eksempelvis ville det ramme Danmark negativt på handels- og beskæftigelsesområdet (Haahr, 

1993:175-177). Regeringen stod således i et dilemma, da den skulle overbevise befolkningen om 

vigtigheden af at lade Danmark optage i et samarbejde, der til dels var overstatligt og som højst 

sandsynligt ville udvikle sig på politisk plan – begge aspekter, som befolkningen havde svært ved at 

forstå og var modvillige overfor. Dette dilemma kalder Kelstrup for gamle diskurser contra nye 

diskursers dilemma
13

, hvorved forstås, at regeringen fx i tilfælde af integrationspolitik står i et 

dilemma, idet nye eksterne diskurser kræver handling for at landet kan leve op til de eksterne krav, 

der stilles til det. Dilemmaet består netop i, at der ikke er folkelig opbakning til de initiativer, som 

regeringen anser for nødvendige – i nærværende tilfælde at lade sig integrere i et overstatsligt og 

politisk EF, der forudsætter suverænitetsafgivelse for deltagelse. Befolkningen er i stedet optaget af 

velkendte emner – i dette tilfælde at fortsætte den danske økonomis udvikling - uden at have den 

fulde indsigt i, at EF og dermed suverænitetsafgivelse var en forudsætning for den fortsatte 

udvikling på området. Derfor kan regeringen fremhæve gamle velkendte diskurser – økonomi - i 

den nye konkrete diskurs – EF-medlemskab - for at skabe folkelig opbakning (Kelstrup, 2000:433). 

Det er netop denne strategi den socialdemokratiske regering og de andre partier, der gik ind for EF, 

anvendte under optagelsesdebatten, da de udelukkende fokuserede på de økonomiske fordele ved et 

EF-medlemskab. Ved folkeafstemningen bifaldt størstedelen af befolkningen dette trods svingende 

tilslutning forud for folkeafstemningen. Hovedargumentet for dansk optagelse var, at et EF-

medlemskab ville skabe økonomisk vinding for Danmark. Dette er i tråd med den liberale 

intergovernmentalisme, hvor staterne anses for primært at agere ud fra egne hensyn (jf. afsnit 3.2.3). 

Suverænitetsafgivelse til EF blev således accepteret, fordi man fra dansk side kunne se fordel heri.  

 

De EF-positive partier lovede i høj grad vælgerne, at en evt. udvikling af EF i overstatslig retning 

ville kunne kontrolleres fra dansk side (Branner, 1992:316). Det overstatslige aspekt og 

suverænitetsspørgsmålet blev derved nedtonet for ikke at skræmme de vælgere, der gik ind for EF 

af økonomiske årsager (Sørensen, C., 2007b:52, paneldebat: kommentar fra Thorsten Borring 

Olesen). EF-modstanderne mente dog, at tilhængerne havde en naiv tiltro til, at EF ville forblive et 

økonomisk projekt. Det kan således diskuteres, om EF-positive partier bevidst forsøgte at nedtone 
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 Oversættelse af Kelstrups begreb the old/new discourse dilemma (Kelstrup, 2000:433). 
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argumenterne om, at EF på sigt ville kunne udvikle sig yderligere i overstatslig retning, hvilket 

størstedelen af den danske befolkning var skeptisk overfor. Der kan derfor argumenteres for, at den 

EF-positive elite så EF-medlemskabet som det bedste for Danmark, fordi man derved ville opnå 

indflydelse på områder, som Danmark med tiden ikke ville kunne undgå at blive berørt af (Branner, 

1990:82). Ved optagelsen var der tale om et tab af formel suverænitet, idet Danmark skulle agere i 

overensstemmelse med Rom-traktaten. Omvendt kan man argumentere for, at Danmark vandt reel 

suverænitet (jf. afsnit 2.3), idet der blev åbnet op for det fælles marked, som Danmark før 

medlemskabet ikke havde haft adgang til. 

 

Forud for valget i 1971 havde Socialdemokratiet støttet af Det Radikale Venstre argumenteret for, 

at dansk tiltrædelse af Rom-traktaten i så fald skulle til folkeafstemning. Dette var et strategisk træk 

for at undgå at debattere EF-spørgsmålet under valgkampen og dermed risikere yderligere splittelse 

i de socialdemokratiske rækker samt risikoen for vælgerflugt (Haahr, 1993:174). Valget resulterede 

som bekendt i socialdemokratisk sejr over VKR-regeringen, hvorved Socialdemokratiet dannede en 

mindretalsregering. Dog havde partiet mistet stemmer til det EF-modvillige parti SF, og samtidig 

lod de socialdemokratiske vælgere EF-skeptikere som Svend Auken og Ritt Bjerregaard indvælge.  

 

Juridisk set blev folkeafstemningen dog også en nødvendighed, idet der ikke kunne opnås 5/6 flertal 

i Folketinget (EU-oplysningen, 2002a). Kort tid efter at den socialdemokratiske regering havde 

besluttet at lægge optagelsen i EF ud til folkeafstemning trods et evt. parlamentarisk flertal, foretog 

Gallup en rundspørge for at klarlægge danskernes holdning til folkeafstemningen. 58 % var i 

december 1971 af den opfattelse, at det var positivt, at befolkningen blev inddraget i beslutningen 

om optagelsen i EF (Gallup: nr. 45, 1971). Ved senere traktatændringer inden for EF/EU har den 

danske befolkning udviklet en forventning om at blive spurgt til råds, hvilket også fremmer følelsen 

af demokratisk legitimitet i Danmark om EF/EU-spørgsmål. De mange folkeafstemninger er 

dermed en af hovedårsagerne til, at det danske demokrati kendes som et deltagelsesdemokrati.    

 

Folkeafstemningen om optagelsen i EF havde som tidligere nævnt det største antal deltagere, der 

nogensinde har været ved en dansk folkeafstemning foruden den højeste sats af ja-stemmer. 

Flertallet for tilslutningen til Rom-traktaten skal som nævnt ses i lyset af Storbritanniens beslutning 

om at indtræde (jf. afsnit 4.2.1 & Olesen, 2007b:32). Som nota bene kan det også nævnes, at 

danskerne, efter at Storbritannien i 1975 havde afholdt bekræftende folkeafstemning om øernes 
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medlemskab, blev mere positive over for det danske medlemskab. Desuden var Fællesskabet ved 

optagelsestidspunktet et økonomisk samarbejde, der dog forudsatte overdragelse af suverænitet til 

de fælles institutioner. Det var netop et politisk integreret projekt, som størsteparten af danskerne 

var skeptiske overfor, men det til trods lykkedes det regeringen samt de øvrige EF-positive partier at 

overbevise et flertal af danskerne om, at suverænitetsafgivelse til EF var til Danmarks økonomiske 

fordel (Jakobsen, Reinert & Thomsen, 2001:67). Eftersom det var markedsfordelene, som de EF-

venlige partier havde fokuseret på under optagelsesdebatten, kom Danmarks EF-politik i det 

efterfølgende år til at omhandle de økonomiske aspekter frem for de politiske (Olesen, 2007a:30). 

 

5.1.3 Årene efter optagelsen – dalende tilslutning til EF i befolkningen 

Selvom udfaldet af folkeafstemningen om dansk EF-medlemskab blev positivt, var medlemskabet 

stadig til debat i årene efter optagelsen. Dette kunne bl.a. aflæses af det såkaldte jordskredsvalg i 

december 1973, hvorved socialdemokratiet mistede en tredjedel af sine mandater, og Poul Hartling 

fra Venstre dannede mindretalsregering
14

. Jordskredsvalget skyldtes bl.a., at vælgerne under 

folkeafstemningen om EF var blevet opmærksomme på, at der eksisterede en holdningskløft 

mellem befolkning og politikere mht. visionerne for Fællesskabet. Dette skuffede vælgerne, hvis 

opbakning til EF-medlemskabet faldt. En meningsmåling foretaget i maj 1973 forud for valget 

viste, at blot 46 % af befolkningen gik ind for EF. Især de socialdemokratiske vælgere var blevet 

mere skeptiske over for medlemskabet i forhold til de andre partiers vælgere (Gallup: nr. 16, 1973). 

Ved jordskredsvalget straffede vælgerne således de siddende folketingspolitikere, hvilket 

resulterede i, at en tredjedel af MF’erne blev udskiftet og yderligere to EF-skeptiske partier kom ind 

i Folketinget: Danmarks Kommunistiske Parti og Danmarks Retsforbund (Brunbech, 2009a).  

 

Et andet aspekt, som skabte fornyet debat om EF’s samarbejdsområder og funktion var den første 

oliekrise fra oktober 1973 til januar 1974. I den anledning blev der sat spørgsmålstegn ved, hvilken 

rolle Det Europæiske Fællesskab skulle have for at finde en konstruktiv løsning på olieknapheden, 

de stigende priser og inflationen (Haahr, 1993:185). Den allerførste Eurobarometerundersøgelse fra 
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 Socialdemokratiet fik 25,6 % af stemmerne, mens det EF-positive parti Centrum-Demokraterne, der blev skabt af en 

række højreorienterede udbrydere fra Socialdemokratiet, fik 7,8 %. Det Radikale Venstre fik et valgresultat på 11,2 %, 

mens Det Konservative Folkeparti opnåede 9,2 % af de afgivne stemmer. Socialistisk Folkeparti fik 6 % af stemmerne, 

Kristeligt Folkeparti 4 %, mens det nye parti Fremskridtspartiet løb af med 15,9 % af stemmerne. Det lykkedes Venstre 

at danne en mindretalsregering på trods af, at partiet blot opnåede 12,3 % af stemmerne. De resterende stemmer gik til 

henholdsvis Danmarks Retsforbund og Danmarks Kommunistiske Parti (Brunbech, 2009a; Resultater fra danske valg 

1970-2009). 
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foråret 1974 fokuserede følgelig på ovennævnte problemstillinger, som var samtidens store 

debatemne. Ud fra undersøgelsens resultater er det interessant at bemærke, at de adspurgte danskere 

i højere grad end de andre landes befolkninger havde tendens til at svare ”ved ikke” – helt op til 40 

% (EB1, 1974:4). Selvom de tidlige Eurobarometerundersøgelser ikke spurgte direkte ind til 

befolkningernes holdning til Fællesskabet, kan ovennævnte tal være med til at illustrere en tøvende 

dansk holdning over for EF, hvilket understøttes af en samtidig Gallupundersøgelse (Gallup: nr. 35, 

1974). Hvor opbakningen til EF var stigende blandt de oprindelige medlemslande; fra 63 % i 

september 1973 til 67 % i maj 1974, var dansk opbakning i samme periode faldet fra 42 % til 35 % 

(EB1, 1974:17). Den aftagende tilslutning til Fællesskabet skal forstås ud fra det faktum, at de 

danske fødevarepriser var steget som følge af medlemskabet. Det kom bag på vælgerne, der havde 

forventet økonomisk fremgang som følge af EF-medlemskabet (Gallup: nr. 16, 1973). Til 

spørgsmålet om, hvorvidt det var bedst, at landene handlede i fællesskab eller enkeltvist over for de 

to mest aktuelle problemstillinger, som blev identificeret som værende prisstigninger og 

energiforsyning forårsaget af oliekrisen, var danskerne næstefter briterne mest kritiske over for en 

fælles aktion: 59 % af de adspurgte gik ind for handling på fællesskabsniveau, 19 % for at Danmark 

skulle handle uafhængigt af de øvrige EF-medlemmer, og hele 22 % afgav ikke noget svar. 

Tilsvarende var EF-gennemsnittet for fælles aktion på 73 % (EB1, 1974:33). Det blev heller ikke til 

nogen fælles EF-indsats mod krisens følger. Fra dansk side erklærede minister for udenrigsøkonomi 

og nordiske anliggender Ivar Nørgaard i 1975, at en styrkelse af EF-samarbejdet måtte vente til den 

økonomiske situation var udbedret, og at Danmark i første omgang selv måtte bekæmpe inflation og 

arbejdsløshed. Når den økonomiske situation var stabiliseret, skulle EF hjælpe landene med at løse 

de problemer, de ikke selv var i stand til at klare (Haahr, 1993:185). Nørgaards udtalelse kan 

forklares ud fra den liberale intergovernmentalistiske tankegang, idet EF-landene i første omgang 

skulle forsøge at løse krisen selvstændigt uden for samarbejdets rammer. Medlemsstaterne var 

således de primære aktører og EF-samarbejdet blev anskuet som et forum, hvor medlemsstaterne 

kunne varetage egne interesser (jf. afsnit 3.2.3).  

    

5.1.4 Danskerne får direkte valgte repræsentanter i Europa-Parlamentet 

Europa-Kommissionens forslag om at lade Europa-Parlamentets medlemmer vælge via direkte valg 

var en udvikling af samarbejdet i folkets favør, da det var et forsøg på at skabe demokratisk 

legitimitet. Under folketingsdebatten i december 1975 (Siune & Sørensen, C.L., 1977:15) var der 
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dog splid om, hvorvidt europaparlamentarikerne skulle vælges direkte. Socialdemokratiet og Det 

Radikale Venstre var modvillige over for forslaget, men Socialdemokratiet var dog villig til at 

acceptere det på betingelse af, at europaparlamentsvalg skulle afholdes samtidigt med 

folketingsvalg, og at europaparlamentarikerne skulle indvælges blandt de siddende 

folketingsmedlemmer (Haahr, 1993:187). Ud fra sidste præmis ville Folketinget kunne bevare 

indflydelse via de danske europaparlamentarikeres dobbeltrolle som henholdsvis MF’er og MEP’er. 

Socialdemokraterne var generelt imod institutionelle reformer og frygtede, at det nye tiltag ville 

give udslag i en bred offentlig modstand mod EF pga. danskernes dalende tilslutning til EF-

medlemskabet, der var nede på 45 % i 1975 (Gallup: nr. 23, 1975). Modvilje over for direkte valgte 

europaparlamentarikere kan desuden ses i lyset af, at Europa-Parlamentet på daværende tidspunkt 

blot var et rådgivende organ, som dog i 1975 fik indflydelse til at ændre eller afvise Rådets 

budgetforslag (EU-oplysningen, 2007b). Direkte valgte europaparlamentarikere opstillet uafhængigt 

af de nationale parlamenter må dog karakteriseres som en mere demokratisk løsning. Derved fik 

befolkningerne deres egne repræsentanter i EF-systemet, som udelukkende var valgt ind til at 

varetage vælgernes interesser i EF-øjemed. Det første direkte europaparlamentsvalg i 1979 

resulterede i, at de danske vælgere indvalgte hele fire kandidater fra Folkebevægelsen mod EF ud af 

de i alt 16 danske europaparlamentarikere
15

 (Folketinget, 2007). Socialdemokratiet blev derved 

overgået af Folkebevægelsen mod EF, der fik en MEP mere end Socialdemokratiet, mens Det 

Radikale Venstre slet ingen repræsentanter fik. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre havde 

netop frygtet, at deres EF-skeptiske vælgere ved direkte valg til Europa-Parlamentet ville stemme 

på mere EF-skeptiske politikere (Olesen, 2009). Europaparlamentarikerne blev gennem direkte 

europaparlamentsvalg talerør og indflydelseskanal for vælgerne. 

 

5.2 Danskernes bekræftelse af medlemskabet - ratifikation af EF-pakken 

Ved folkeafstemningen om Den Europæiske Fælles Akt den 27. februar 1986 godkendte 56,2 % af 

de danske vælgere udviklingen af EF-samarbejdet (Danmarks Statistik, 2009: Tabel 62). Den 

overvejende positive holdning kom som lidt af en overraskelse for Venstresocialisterne, Det 

Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet, der alle havde været imod Den Europæiske Fælles Akt. 

Socialdemokratiet var som nævnt principielt imod institutionelle reformer, hvilket blev aktuelt i og 

                                                 
15

 Partimæssigt fordelte de øvrige første danske MEP’er sig således: tre socialdemokrater, to konservative, tre fra 

Venstre og et medlem fra henholdsvis Centrum-Demokraterne, SF, Fremskridtspartiet, foruden et medlem fra Grønland 

(Folketinget, 2007). 
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med, at Europa-Parlamentet med EF-pakken blev medlovgiver, og desuden blev der indført 

kvalificeret flertal i Ministerrådet gældende for det indre marked (Kelstrup, Martinsen & Wind, 

2008:62-63). Socialdemokratiet var imod afskaffelsen af vetoretten, som kunne ses som et bevis på, 

at EF tog et skridt i den overstatslige retning, hvorefter Danmark kunne risikere at blive sat ud af 

spil i forhandlinger om det indre marked, idet et kvalificeret flertal ikke behøver at tage hensyn til 

en enkelt uenig aktør. Herved opstår debatten om på den ene side effektivitet, dvs. 

beslutningsdygtighed og på den anden side demokrati. I en nationalstat betragtes demokrati for at 

være alles ret til at udtrykke deres holdning, og det er naturligt, at flertallet bestemmer. I EU-

øjemed er denne opfattelse af et demokratisk flertal dog svær at overføre direkte, idet EU består af 

suveræne nationalstater, der kan have svært ved at acceptere at blive underkendt af et demokratisk 

flertal bestående af andre nationalstater. Overgangen til brug af flertalsafgørelser kan vække 

følelsen af et demokratisk underskud, da det af befolkningen kan opfattes som et skridt i 

føderalistisk retning, idet nationalstaterne mister vetoretten (Rytter, personligt interview:02:35, 

bilag 2b). Dog er der ifølge professor Jens Elo Rytter ikke tale om suverænitetsafgivelse, når et 

område, der hidtil har været underlagt regler om enstemmighed overgår til flertalsafgørelser (Rytter, 

personligt interview:09:30, bilag 2b). Socialdemokratiets ønske om at bevare vetoretten er således i 

tråd med den liberale intergovernmentalismes tese om, at staterne kun deltager i det omfang, de selv 

kan se fordel heri (jf. afsnit 3.2.3).  

 

Socialdemokratiet havde dog flere overvejelser forud for deres beslutning om at anlægge en negativ 

grundholdning til EF-pakken. Med SF, Venstresocialisterne og Det Radikale Venstre på samme side 

gik der taktik i at stemme nej til EF-pakken. Således kunne Socialdemokratiet håbe på, at 

regeringen ville få et flertal imod sig og være nødsaget til at udskrive valg. Hvis Socialdemokratiet 

kunne komme tilbage i regering, kunne man derefter foreslå en revideret udgave af EF-pakken 

(Haahr, 1993:208). Partiets alternative forslag gik ud på at udvide EF-medlemmernes samarbejde 

med EFTA-landene inden for den eksisterende Rom-traktat. Fra socialdemokratisk side havde man 

også været inde på muligheden for et EF i flere hastigheder, hvor medlemslandene skulle kunne 

deltage i det omfang de ønskede det (Haahr, 1993:203-204), hvilket først blev en realitet med de 

fire danske EU-forbehold med Maastricht-traktaten i 1993
16

.  
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 Endvidere havde andre lande forud for Maastricht-traktatens undertegnelse fået indført undtagelser indskrevet som 

protokoller i traktaten (Europa.eu, 2006). 
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5.2.1 Vejledende folkeafstemning 

Regeringen vurderede, at EF-pakken ikke ville medføre suverænitetsafgørelser, hvorved EF-pakken 

parlamentarisk kunne ratificeres med almindeligt flertal. Imidlertid var der ikke flertal for at lade 

Danmark tiltræde Den Europæiske Fælles Akt, hvorfor statsminister Poul Schlüter udskrev en 

vejledende folkeafstemning. (EU-oplysningen, 2002a & Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:63). 

Dette var et strategisk træk i og med, at regeringen således håbede på, at befolkningen ville stemme 

ja til EF-pakken og derved sende et signal til de folketingspolitikere, der var imod EF-pakken om, at 

regeringen havde befolkningen i ryggen. Ved folkeafstemningen deltog 75,4 % af de 

stemmeberettigede, hvilket var et fald i forhold til ved folkeafstemningen i 1972 (EU-oplysningen, 

2006c). Den lavere valgdeltagelse kan ses i relation til, at befolkningen – især den EF-kritiske del - 

anså EF-medlemskabet som et fænomen, der var kommet for at blive, og at EF-pakken blot var et 

nyt tiltag inden for EF, som ikke kunne undgås. Udfaldet af folkeafstemningen ville derfor ikke 

være lige så afgørende, som ved den bindende folkeafstemning i 1972, hvor det var befolkningen, 

der afgjorde, om Danmark skulle med i EF. Omvendt kan man se en folkeafstemning som en 

lejlighed til at udtrykke ens overordnede mening, selvom der stemmes om noget andet end blot for 

og imod EF. Da det blev offentliggjort, at der skulle afholdes en vejledende folkeafstemning om 

EF-pakken foretog Gallup en meningsmåling, der klarlagde befolkningens holdning til dansk 

selvbestemmelsesret i et udvidet EF. Af de adspurgte mente 24 %, at EF-pakken ville betyde 

væsentlige ændringer for dansk suverænitet og selvbestemmelsesret, 30 % svarede mindre 

væsentlige ændringer, mens 24 % ikke mente, at EF-pakken ville ændre dansk suverænitet. De 

resterende 22 % var i tvivl. Ikke overraskende mente EF-pakkens modstandere, at EF-pakken ville 

få væsentlige konsekvenser for dansk suverænitet og omvendt gav samme spørgsmål stillet til 

tilhængere af EF-pakken et meget lavt udslag (Gallup: nr. 4, 1986). Meningsmålingen fastslog dog 

også, at danskernes holdning til EF var, at medlemskabet var for bestandigt. Hele 63 % af de 

adspurgte – både tilhængere og modstandere af EF-pakken – var af den opfattelse, at det ville 

forringe Danmarks økonomiske vilkår, hvis landet trådte ud af EF (Ibid.). Trods en vis skepsis over 

for EF-pakkens betydning for den danske suverænitet, var de adspurgte således enige om, at det 

økonomisk set var bedst for Danmark at fortsætte den politiske integration. Ligesom under 

folkeafstemningen om optagelsen i EF var det således stadig økonomiske faktorer, der var vigtigst 

for befolkningens opbakning til Fællesskabet. Vurderingen var, at Danmark måtte følge med EF’s 

udvikling i en mere politisk retning i form af det indre marked, der i øvrigt grundlæggende var af 

økonomisk karakter. Konsekvenserne for et evt. dansk nej til EF-pakken var ukendte, men 
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tilhængerne frygtede, at Danmark ville blive sat uden for indflydelse og miste medlemskabet. 

Nejsigerne mente, at den nationale suverænitet var truet af EF grundet Fællesskabets øgede magt. 

Jasigerne argumenterede for, at Danmarks økonomiske interesser bedst kunne varetages gennem 

EF-medlemskabet (Gallup: nr. 10, 1986). Flertallets bekræftelse af EF-pakken kan dermed ses som 

en mindre opblødning af danskernes forbehold over for et overstatsligt EF. Størstedelen af 

danskerne gik kun med til yderligere integration, fordi danskerne kunne se økonomiske fordele heri, 

hvilket stemmer overens med den liberale intergovernmentalismes antagelse om, at integration kun 

sker i det omfang, hvor staterne selv ønsker det (jf. afsnit 3.2.3). Desuden tolkede mange danskere 

folkeafstemningen som en lejlighed til at udtrykke deres generelle mening om EF (Gallup: nr. 10, 

1986).  

 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, som ellers havde været imod EF-pakken, accepterede 

folkeafstemningens resultat, 56,2 % for og 43,8 % imod (EU-oplysningen, 2006c), og således blev 

EF-pakken ratificeret i Folketinget (Haahr, 1993:211). Det overbevisende ja til EF-pakken tolkede 

partierne som udtryk for vælgernes opbakning til, at Danmark var i EF for at blive. Skeptiske og 

delvist EF-skeptiske partier arbejdede derefter konstruktivt hen imod at påvirke politikken i EF 

frem for blot at kritisere de tiltag, man ikke brød sig om (Schou, 1992:329). Samtidig markerede 

folkeafstemningens resultat et skel mellem vælgerne og størstedelen af MF’erne, der i første 

omgang havde nedstemt EF-pakken.   

   

5.3 Skepsis og forbeholdenhed - etableringen af Den Europæiske Union   

Traktaten om Den Europæiske Union markerede et vendepunkt for såvel Danmark som for det 

europæiske samarbejde: Integrationsprocessen blev sat i stå af danskerne, der udtrykte skepsis over 

for politisk integration, og derved blev den europæiske opmærksomhed indkredset på EU’s såkaldte 

demokratiske underskud.  

 

5.3.1 Maastricht-traktaten set ud fra et dansk synspunkt 

Folkeafstemningens resultat kom som lidt af en overraskelse for de fleste politikere, idet 

størsteparten af partierne gik ind for dansk tiltrædelse af Unionstraktaten. Regeringspartierne, Det 

Konservative Folkeparti og Venstre, havde sammen med Socialdemokratiet udarbejdet et 

memorandum til forhandlingerne i Det Europæiske Råd om Maastricht-traktaten. Med 
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memorandummet signalerede de politiske partier en positiv holdning over for etableringen af Den 

Økonomiske og Monetær Union, men fastslog også, at der skulle være begrænsninger for 

integrationen mht. fælles beslutningstagning, hvad angik medlemsstaternes finansielle budgetter. 

Derudover blev det foreslået at nedsætte en europæisk ombudsmand, at de andre medlemslande 

skulle etablere markedsudvalg, og at Europa-Parlamentet skulle have ret til at bede Kommissionen 

om at fremsætte et lovforslag. Endelig ønskede man med memorandummet at styrke den 

demokratiske kontrol vha. mere åbenhed i EU-administrationen (Schou, 1992:342).  

 

Venstre vægtede, ud over ØMU’en, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som en væsentlig 

styrkelse af samarbejdet. Den forsvarsmæssige politiske dimension havde Danmark traditionelt ført 

gennem NATO, hvilket kan ses ud fra det faktum, at Danmark som småstat forsøgte at fordele sine 

udenrigspolitiske interesser over flere internationale organisationer (jf. afsnit 3.3). Desuden gjorde 

daværende udenrigsminister Ellemann-Jensen det klart for vælgerne, at der med denne traktat var 

tale om politisk integration, og at traktaten ikke blot som de tidligere var et spørgsmål om økonomi 

(Siune, 1993:99). Disse aspekter vakte skepsis blandt danskerne, især at EF ville overgå til at være 

en politisk union. Forud for folkeafstemningen om EF-pakken havde statsminister Poul Schlüter 

netop erklæret, at ”den politiske union er stendød” (Siune, 1993:98). Det Konservative Folkeparti 

fokuserede følgelig mest på fordelene ved etableringen af ØMU’en, som en naturlig forlængelse af 

det Europæisk Monetære System og det indre marked, og ikke blot et politisk tiltag fra elitens side 

(Dansk Økonomi i Europa). Dog forklarede partiet, formodentlig fordi man var opmærksom på 

kronens symbolske værdi for befolkningen, at dansk tilslutning til euroen først skulle afgøres ved 

folkeafstemning i slutningen af 1990’erne. Centrum-Demokraterne derimod lagde ikke skjul på, at 

samarbejdet ville udvikle sig til en politisk union, hvilket partiet forklarede som en naturlig 

forlængelse af Rom-traktaten (Centrum-Demokraterne, 1992). Kampvalget om formandsposten 

mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen overskyggede imidlertid Socialdemokratiets 

kampagne for et ja til Maastricht-traktaten. Som følge af den manglende oplysning om traktaten, 

endte mange socialdemokratiske vælgere med at stemme nej ved folkeafstemningen trods 

Socialdemokratiets positive holdning til traktaten (Jensen, 2008a & Siune, 1993:95).  

 

Unionsmodstanderne udgjorde SF, Kristeligt Folkeparti, Fremskridtspartiet og Enhedslisten, 

foruden Folkebevægelsen mod EU. I kølvandet på det danske nej til Maastricht-traktaten opstod 

JuniBevægelsen, hvis eneste formål var at kæmpe imod Unionen og i stedet bevare EF. Socialistisk 
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Folkeparti var af den holdning, at der med den nye traktat ville opstå en egentlig europæisk hær, 

hvilket ville medføre tab af selvbestemmelse (EU-oplysningen, 2006e). Modstanderfløjen gjorde i 

mere eller mindre grad Unionen til et negativ ladet ord og spillede i højere grad på værdiladede 

argumenter, idet de appellerede til frygten for tab af dansk suverænitet i den politiske union. 

Tilhængerfløjen stod dermed over for en svær opgave, idet det europæiske samarbejde med 

Maastricht-traktaten ville blive en politisk union og samtidig betyde yderligere 

suverænitetsafgivelse, hvilket ikke var vellidt blandt befolkningen (Siune, 1993:99).  

 

Som ved EF-pakken gik et flertal af vælgerne endnu en gang imod folketingspolitikerne, der 

overvejende var positivt indstillede over for Unionstraktaten. Folkeafstemningen om Maastricht-

traktaten var bindende, idet der i Folketingssalen ikke var opnået det nødvendige flertal på 5/6. Som 

følge af flertallet på 50,7 % mod Maastricht-traktaten og 49,3 % for, kunne Danmark ikke tiltræde 

traktaten (EU-oplysningen, 2002a), hvorved der måtte findes en løsning, hvis ikke Danmark skulle 

melde sig ud af samarbejdet, da de øvrige lande fortsat ønskede at implementere traktaten i uændret 

form. Det var således ikke lykkedes unionstilhængerne at trænge klart igennem med deres 

budskaber til befolkningen: En Gallupundersøgelse foretaget før folkeafstemningen afslører således, 

at et flertal af de adspurgte troede, at Danmark kunne forblive en del af samarbejdet også i tilfælde 

af, at flertallet stemte nej. Trods dansk skepsis over for en union, så danskerne dog flere fordele i at 

deltage i samarbejdet end ikke at være med (Gallup: nr. 14, 1992; Gallup: nr. 13, 1992). Blot 15 % 

af danskerne var imod EF-medlemskabet, hvorimod størstedelen af befolkningen anså det danske 

medlemskab for givet, selvom danskerne statistisk set var mindre positive over for landets 

medlemskab end de øvrige medlemslande (Nielsen, H. J., 1992:377, 373). Årsagerne til det 

negative udfald af folkeafstemningen skyldtes i stedet en generel uvilje mod at lade det europæiske 

samarbejde få for meget indflydelse på dansk lovgivning. Modviljen over for beslutninger truffet i 

det europæiske samarbejde kan både skyldes, at danskerne som følge af den nationale tilknytning 

har større tillid til Folketingets lovgivende magt end det europæiske samarbejdes indflydelse på den 

danske suverænitet (Rytter, personligt interview 2010:12:25, bilag 2b). Således mente 65 % 

(Gallup: nr. 13, 1992), at Danmark skulle beholde sin suverænitet beskyttet af vetoretten. Ydermere 

var danskerne imod etableringen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og af ØMU’en 

(Nielsen, H. J., 1992:376, 375). På tilhængersiden havde politikerne svært ved at argumentere for, 

hvorfor danskerne skulle stemme ja til samarbejdets udvikling: Man valgte derfor at betone 

muligheden for, at Danmark kunne få mere international indflydelse frem for at tale om, at 
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Danmark ved tiltrædelse af Maastricht-traktaten skulle overgive formel suverænitet. Tilhængerne 

mente det ville få alvorlige konsekvenser for dansk eksport og dermed for jobsituationen, hvis 

Danmark stod uden for Unionen. Det var følgelig økonomiske aspekter, der medførte, at knapt 

halvdelen af befolkningen stemte ja, idet man hellere ønskede at følge med de øvrige medlemslande 

end at stå uden for samarbejdet (Nielsen, H.J., 1992:377; Gallup: nr. 13, 1992). Dog var flertallet af 

befolkningen imod, at EF med Maastricht-traktaten ud over at integrere nye politikområder også 

overgik til at være en union. Dette stred imod størstedelen af de EF-venlige partiers løfte i 1972 om, 

at der var tale om et blivende økonomisk fællesskab (Jensen, 2008a: udtalelse af Ellemann-Jensen).  

 

Befolkningen var siden EF-pakken blevet mindre skeptiske over for EF – en udvikling, der siden er 

fortsat - trods et knæk efter Maastricht-afstemningen, hvorefter danskerne i europæiske kredse blev 

kendt som fodslæbende (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008:375). Overgangen til en union ved 

Maastricht-traktaten kan tolkes som politisk spill-over, idet der var politisk vilje til at fortsætte 

integrationen af flere samarbejdsområder, idet politikerne anså en yderligere integration som 

fordelagtig (jf. afsnit 3.2.2). Dog var den danske befolkning skeptisk over for integrationen og den 

deraf følgende suverænitetsafgivelse. Ved denne folkeafstemning havde befolkningen fået mere 

oplysning om traktaten end ved forudgående folkeafstemninger. Denne gang var der derfor tale om 

en manglende tillid til politikernes viden om og evne til at forklare traktatens indhold til 

befolkningen (Siune, 1993:100, 102). Derved kunne en holdningskløft mellem befolkningen og 

eliten aflæses ud fra folkeafstemningens resultat. Som Smith har påpeget er det dog naturligt, at 

politikerne i højere grad end befolkningen kan identificere sig med EU-projektet (jf. afsnit 3.1.3).  

 

5.3.2 Det nationale kompromis 

Efter nejet til Maastricht-traktaten stod folketingspolitikerne over for et ultimatum: at ratificere 

traktaten eller melde sig ud af EU, idet de øvrige medlemsstater var enige om ikke at ændre 

Unionstraktaten (Christensen, M.B. & Manners, 2008:1). Efter 19 års dansk medlemskab, hvor 

medlemsstaterne i stigende grad indbyrdes var blevet økonomisk afhængige, anså næsten ingen 

danskere, hverken befolkning eller politikere, det som en reel mulighed at lade Danmark træde ud 

af samarbejdet. Med Maastricht-traktaten ville landenes interdependens blive øget i form af søjle II 

og III (jf. afsnit 3.2.4). På baggrund af tidligere politisk uenighed om dansk tiltrædelse af 

Unionstraktaten, indledte folketingspartierne forhandlinger baseret på de kritikpunkter af traktaten, 
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som SF havde udarbejdet. På den baggrund blev SF, Socialdemokratiet, Det Konservative 

Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti enige 

om det nationale kompromis herunder de fire danske EU-forbehold. Derudover fremlagde de et 

krav om en tydeligere arbejdsdeling mellem Unionen og medlemslandene og forståelse for ”det 

folkelige krav om demokrati, åbenhed, nærhed og respekt for det enkelte lands særpræg” (Aarhus 

Universitet, Institut for Historie og Områdestudier, 2009). Det er på sin vis interessant, at 

folketingspolitikerne, der overvejende havde været positive over for Maastricht-traktaten, efter 

folkeafstemningen måtte søge en løsning tilpasset den danske befolknings skepsis over for 

traktaten. Det er dog denne dimension af det danske deltagelsesdemokrati, der gør det demokratisk.  

 

Efter at Det Europæiske Råd ved Edinburgh-afgørelsen accepterede det nationale kompromis, blev 

afgørelsen og Maastricht-traktaten lagt ud til folkeafstemning. Det skete selvom traktaten kunne 

være blevet parlamentarisk ratificeret, idet syv ud af otte folketingspartier var kommet til enighed 

om det nationale kompromis, og man derfor kunne forudsætte, at 5/6 af MF’erne ville stemme for. 

Således blev en særlig lov om tiltrædelsen vedtaget blot til denne lejlighed for at afholde en 

bindende folkeafstemning (EU-oplysningen, 2002a:6-7). Juridisk set kan det dog diskuteres, 

hvorvidt dette var et korrekt tiltag i forhold til grundlovens ordlyd (jf. § 20, stk. 2, bilag 6). Ifølge 

grundloven skal bindende folkeafstemninger kun anvendes, når der er færre end 5/6 i Folketinget, 

der stemmer imod en EU-traktat (EU-oplysningen, 2002a:6). Regeringens beslutning kan dog 

forsvares som en pragmatisk tolkning af grundloven for at sikre, at Edinburgh-afgørelsen og 

Maastricht-traktaten ikke blot blev parlamentarisk vedtaget, men også havde tilstrækkelig folkelig 

opbakning, hvilket havde været problemet under den første folkeafstemning. Med en valgdeltagelse 

på 86,5 %, hvoraf 56,7 % stemte for og 43,3 % imod, blev Den Europæiske Union således en 

realitet, idet flertallet af de danske vælgere kunne acceptere udvidelsen af samarbejdet forudsat de 

danske EU-forbehold. Efter Danmark havde opnået de fire forbehold følte danskerne, at de i højere 

grad vidste, hvad der foregik i EU end i de forudgående og efterfølgende år (Andersen, J.G., 

2002:61), hvilket vidner om, at befolkningen følte, at Danmark med forbeholdene kunne deltage i 

EU-samarbejdet på egne vilkår. Folkeafstemningen om Edinburgh-afgørelsen var bevis på, at 

politikerne tog den folkelige legitimitet seriøst, da det netop ikke var påkrævet af grundloven. 

          



 41 

5.3.3 Europæisk fokus på Danmark: EU’s demokratiske underskud 

Det danske nej til Unionstraktaten bragte ikke blot europæisk fokus på Danmark som EU-skeptisk 

land, men også på EU’s såkaldte demokratiske underskud. Folkeafstemninger var ikke et hyppigt 

anvendt middel i de øvrige medlemslande, snarere tværtimod, så det var interessant, at den danske 

befolkning med et snævert nej satte hele integrationsprocessen i stå. De eneste to andre lande, der 

hidtil - og også ved denne lejlighed - havde udskrevet folkeafstemning om et EF-spørgsmål var 

Frankrig foruden Irland, der af forfatningsmæssige grunde var forpligtet hertil. Disse lande afholdt 

folkeafstemning efter den danske. Hvor resultatet i Irland blev et klart ja på 69,1 %, var vægtskålen 

i Frankrig tæt på at vippe i negativ retning med et resultatet på blot 51,05 % stemmer for og 48,95 

% imod Maastricht-traktaten
17

 (EU-oplysningen, 2009d, bilag 12). I Danmark var der nærmest 

dannet en forventning om, at befolkningen skulle tages med på råd ved traktatændringer (Kelstrup, 

Martinsen & Wind, 2008:63), hvilket gjorde det muligt for folket at afgøre tilslutningen til 

traktaten. Hidtil havde det primært været statslederne, der kunne ytre deres skepsis over for tiltag 

som fx De Gaulles veto mod udvidelser af EF’s medlemskreds. Ved den danske befolknings nej i 

1992 blev den politiske elite således opmærksom på, at folkets røst også havde betydning for 

integrationsprocessen. Med de danske EU-forbehold blev Danmark dermed klassificeret som EU-

skeptisk. En samtidig Eurobarometerundersøgelse påviste, at danskerne lå i bunden blandt de 12 

medlemslande, hvad angik opbakning til det europæiske samarbejde på generelt plan (Nielsen, H.J., 

1992:374-375). Danskerne er som nævnt skeptiske over for EU’s overstatslige karakter, idet de 

foretrækker det danske system, da de finder det mere demokratisk (Rytter, personligt interview 

2010:15:00, bilag 2b). Som nævnt i redegørelsen er EU opbygget efter helt andre normer end det 

danske statssystem, hvorfor denne skepsis ikke er uforståelig, hvilket vil blive uddybet i 

diskussionskapitlet.    

 

Danskernes skepsis var således en kendsgerning, men i de senere år har man i højere grad oplevet 

en tendens til, at også andre lande stiller spørgsmålstegn ved EU-projektet. Som Ian Manners har 

påpeget, har danskerne gjort det legitimt at stemme nej (Manners, 2007:16). På daværende 

tidspunkt var det dog et nyt fænomen, at et europæisk folk kunne bremse integrationsprocessen. Det 

er dog vigtigt at holde sig for øje, at skepsis på den ene side kan være udtryk for en permanent 

holdning, men på den anden side kan skepsis også sættes i forbindelse med manglende viden eller 

                                                 
17

 Årsagerne til at så stor en andel af de franske vælgere stemte imod Maastricht-traktaten var, at de var imod et føderalt 

Europa, som daværende præsident François Mitterand havde plæderet for forud for folkeafstemningen. I den 

forbindelse var mange franskmænd imod overgivelse af yderligere suverænitet til EU (Holm, 2006:48-50). 
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tvivl og dermed være en holdning, der kan ændres. For størstedelen af danskernes vedkommende 

må sidstnævnte betragtning være kendetegnende: Selvom danskerne var skeptiske over for den 

overstatslige integration, som Maastricht-traktaten indebar, var de ved folkeafstemningen i 1993 

blevet overbeviste om de positive aspekter af traktaten efter indførelsen af de danske forbehold.   

 

At det netop blev danskerne, der første gang skulle udtrykke skepsis, skyldes den danske 

befolknings mulighed for ved folkeafstemninger dvs. direkte demokrati at give deres mening til 

kende. Problemet med folkeafstemninger er blot, at det kræver en stor viden om det eksakte emne, 

der stemmes om, således at vælgerne ikke blot benytter folkeafstemningen til at give udtryk for 

andre holdninger som ved folkeafstemningen om EF-pakken (jf. afsnit 5.2.1). Folketingspolitikerne 

erfarede med Maastricht-traktaten, hvor vigtigt det var at oplyse befolkningen om samarbejdet. 

Dette afspejledes også i det nationale kompromis, der indeholdt en hensigtserklæring om at oplyse 

befolkningen bedre, hvilket i 1994 førte til oprettelse af Folketingets EU-oplysning (EU-

oplysningen, g). Politikerne var således opmærksomme på, at de selv havde et ansvar for at oplyse 

befolkningen, men at den tilgængelige information, som offentligheden selv kunne opsøge også 

burde være til stede. Balancen mellem politikernes dialog med befolkningen og dennes eget ansvar 

for at søge oplysning, er et emne, som stadig debatteres i dag, hvilket vi kommer nærmere ind på i 

diskussionen. Som Wind har påpeget kan en folkeafstemning også ses som tegn på manglende 

politisk lederskab (Wind, telefoninterview, 2010), da det er let for politikerne at lade det være op til 

befolkningen at tage stilling til et EU-spørgsmål, som de ikke selv tør eller ønsker at debattere i 

offentligheden af frygt for at miste vælgere. Det danske nej til Maastricht-traktaten gav dermed 

anledning til, at den europæiske elite blev opmærksom på den folkelige legitimitet i forhold til EU 

som et demokratisk projekt. Derved var debatten om EU’s demokratiske underskud for alvor 

kommet på dagsordnen.   

 

5.4 Amsterdam-traktaten 

Formålet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 1999, var at muliggøre optagelsen 

af op til fem nye medlemsstater. I den forbindelse skete der en række institutionelle ændringer, idet 

Ministerrådet fik mulighed for at vedtage endnu flere beslutninger ved flertalsafgørelser, og 

Europa-Parlamentet fik udvidet sine beføjelser, idet Rådet ikke længere kunne vedtage fælles 

holdninger uden inddragelse af Europa-Parlamentet (Europa-Parlamentet, a). En anden væsentlig 
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ændring var, at samarbejdet inden for grænsekontrol, indvandring og asyl overgik til at være 

overstatslig kompetence, hvorved Danmark pga. forbeholdene mistede indflydelse på disse 

områder. Endelig blev Schengen-samarbejdet overstatsligt, hvilket var et af modstanderpartiernes 

hovedargumenter for, at Danmark ikke skulle ratificere traktaten, idet nationalstaterne ville miste 

beføjelsen til at føre intern grænsekontrol. Modstanderpartierne bestod af det nystiftede Dansk 

Folkeparti, Fremskridtspartiet, Enhedslisten, SF og af JuniBevægelsen samt Folkebevægelsen mod 

EU (EU-oplysningen, 2006b).    

 

Ved Amsterdam-traktaten var der igen tale om suverænitetsafgivelse, dog i mindre grad end ved 

Maastricht-traktaten (EU-oplysningen, 2006b). Det var på forhånd besluttet at lægge traktaten ud til 

folkeafstemning, hvilket dog også juridisk blev nødvendigt, idet der ikke kunne opnås 5/6 flertal 

blandt MF’erne (EU-oplysningen, 2002a). Den nyvalgte regering bestående af Socialdemokratiet og 

Det Radikale Venstre var dermed bevidste om at inddrage vælgerne, der med 55,1 % for og 44,9 % 

imod ud af en stemmeprocent på 76,2 % sikrede dansk tiltrædelse af traktaten (EU-oplysningen, 

2006b). Regeringspartierne argumenterede for, at Amsterdam-traktaten ville muliggøre en optagelse 

af de tidligere østeuropæiske lande – et element, som danskerne generelt var positive over for (EU-

oplysningen, 2006b & EB48, 1997:55). Traktaten var dog kun baseret på at udvide EU med 

yderligere fem medlemslande, hvilket viste sig ikke at være tilstrækkeligt i forhold til de mange 

østeuropæiske lande, der ønskede optagelse, hvorfor stats- og regeringscheferne allerede i år 2000 

mødtes i forhandlingerne om Nice-traktaten. Med Amsterdam-traktaten blev debatten om EU’s 

integration i bredden frem for i dybden igen aktualiseret. Disse to integrationsmuligheder kan ses 

som konfliktfyldte, da de omhandler en balancegang mellem demokrati og effektivitet. Hvis flere 

lande optages, vil det være sværere at opnå konsensus, hvorfor beslutningsprocedurerne derfor må 

reformeres. Dog er det også problematisk, hvis et medlemsland føler sig demokratisk underkendt 

som følge af ændrede beslutningsregler i EU.   

 

5.5 Euroafstemningen 

Som ved Maastricht-traktaten kom Danmark på ny i søgelyset, da befolkningen den 28. september 

2000 stemte nej til euroen. I foråret samme år var 40 % af danskerne positivt indstillet over for 

dansk deltagelse i ØMU’ens tredje fase (EB53, 2000:46), hvilket var et lille fald i forhold til 

efteråret 1999 (EB52, 1999:65). Undersøgelserne angiver dog ikke grundene til danskernes 
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forbeholdenhed over for euroen, hvorfor det er relevant at inddrage den danske debat op til 

folkeafstemningen den 28. september 2000.  

 

ØMU-samarbejdet bliver som nævnt anset som en naturlig forlængelse af det indre marked, hvis 

rammer blev fastlagt med EF-pakken i 1987. Diskussionen om en økonomisk og monetær union 

blev derved på ny aktuel, idet man i EF mente, at det indre marked ikke ville fungere optimalt pga. 

relativt høje vekselomkostninger (EU-oplysningen, 2006d). Denne tendens er i tråd med den 

neofunktionalistiske tankegang om funktionelt spill-over, hvor øget integration inden for et område 

fører til øget integration inden for lignende områder (jf. afsnit 3.2.2.). Denne antagelse er 

interessant, idet nogle partier argumenterede for, at dansk deltagelse i euroen ville føre til øget 

politisk integration, og derved tab af suverænitet. Justitsministeriets notat fra den 25. april år 2000 

slog imidlertid fast, at dansk deltagelse i ØMU’ens tredje fase ”nødvendiggør en anvendelse af 

grundlovens § 20” (Justitsministeriets notat, 25. april 2000:1).   

  

5.5.1 Den politiske debat op mod folkeafstemningen 

Afskaffelse af EU-forbeholdet kunne pga. en særlig lov, som blev vedtaget i 1993, kun afskaffes 

ved at afholde en folkeafstemning. Partierne, som anbefalede vælgerne at stemme ja til den fælles 

europæiske valuta var Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, som dannede regering, samt 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum-Demokraterne. Derimod var Socialistisk 

Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti, støttet af Folkebevægelsen mod 

EU og JuniBevægelsen, af modsat overbevisning (EU-oplysningen, 2009b). Som ved tidligere 

folkeafstemninger handlede euroafstemningen ikke blot om folkeafstemningens konkrete indhold, 

men også om politisk europæisk integration generelt, hvilket blev afspejlet i tilhængeres såvel som 

modstanderes argumenter (Branner, 2000b). På ja-siden anvendtes i første omgang økonomiske 

argumenter, som slog på de økonomiske fordele Danmark ville opnå ved at indgå i ØMU’ens tredje 

fase i form af lavere vekselomkostninger og et lavere rentespænd (EU-oplysningen, 2006d). 

Modstanderne argumenterede for tab af suverænitet over pengepolitikken, hvis Danmark deltog i 

samarbejdet. Senere indså tilhængerpartierne dog, at økonomiske argumenter ikke var 

tilstrækkelige, hvis kampagnen skulle vindes (Branner, 2000b). Dette vidnede om, at det ikke 

længere var tilstrækkeligt at inddrage velkendte diskurser i form af økonomi for at opnå 

befolkningens støtte. Dette kan forekomme paradoksalt, da spørgsmålet om dansk vedtagelse i 



 45 

ØMU’ens tredje fase på papiret handlede om økonomi, men skal ses i lyset af, at spørgsmålet om 

euroen som nævnt også handlede om politik, hvilket blev tydeliggjort under den politiske debat i 

Danmark. Anders Fogh Rasmussens påpegede således, at et nej til euroen ville få mere 

vidtrækkende konsekvenser end blot økonomiske virkninger: ”Bliver det et nej, er det et nej til mere 

end euroen. Den politiske realitet vil være, at et nej vil blokere for nye folkeafstemninger om de 

resterende undtagelser i en rum tid fremover” (Christensen, H.). Denne udtalelses skal ses i lyset af, 

at et nej til euroen ville signalere manglende folkelig opbakning til et politisk EU, hvorfor det ville 

være svært at afholde nye folkeafstemninger om de danske EU-forbehold i den nærmeste fremtid. 

Fortalerne for euroen hævdede også, at et nej ville betyde mindre grad af indflydelse i EU. Poul 

Nyrup Rasmussen illustrerede dette med denne udtalelse: ”Sat på spidsen, så står valget mellem at 

modtage rente-meddelelsen fra Centralbanken på telefax og e-mail. Eller selv at være med til at 

skrive telefax og e-mail.” (Christensen, H.). Dette synspunkt er interessant, idet EU-positive partier 

mente, at afgivelse af formel suverænitet kunne føre til højere grad af medbestemmelse i EU.   

 

Modstanderne argumenterede for, at vedtagelsen af euroen ville betyde øget integration og derved 

også et skridt mod Europas Forende Stater – et argument, som spillede ind på vælgerskaren, idet 

danskernes EU-skepsis primært skyldtes modviljen over for suverænitetsafgivelse (Sørensen, C., 

2007a:33). Desuden fremhævedes demokratispørgsmålet i diskussionen om forholdet mellem EU’s 

udvikling og Danmarks selvstændighed. Ifølge kritikere, fungerede demokratiet i EU ikke optimalt, 

hvilket bl.a. skyldtes, at kommissærerne ikke var folkevalgte, og at Ministerrådet ikke kunne stilles 

direkte til ansvar, som de nationale politikere i medlemslandene (Branner, 2000b). Det 

institutionelle perspektiv (jf. afsnit 2.1) er dermed ikke i samme grad til stede i EU-regi 

sammenlignet med i Danmark, hvor befolkningen kan udtrykke utilfredshed med politikerne ved at 

undlade at stemme på dem ved næste valg. I EU gør dette princip sig kun gældende for 

europaparlamentarikerne. Modstanderne stod således stærkt i spørgsmål om demokrati, fordi et 

”velfungerende demokrati som regel kræver eksistensen af et folk, der oplever samhørighed. Uden 

et folk savnes den solidaritet, der skal til for at acceptere fælles beslutninger (…)” (Branner, 2000b). 

Disse argumenter er i tråd med den etnosymbolistiske tankegang, hvor folkets fælles forståelse er 

vigtig for sammenhængkraften (jf. afsnit 3.1.3). Spørgsmålet om euroen handlede således om mere 

end økonomi. Ifølge Branner ville selve konstruktionen af ØMU-samarbejdet være med til at øge 

det såkaldte demokratiske underskud i EU i forhold til den nye magt, som diverse EU-organer, fx 
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Centralbanken blev tildelt. Derved afgav eurolandene suverænitet på det økonomiske område, idet 

(Branner, 2000b) ØMU-landene bl.a. følger samme pengepolitik.  

 

I Dansk Folkepartis kampagne mod euroen var spørgsmålet om demokrati centralt, idet partiet 

sidestillede bevarelsen af national suverænitet og folkestyre med et nej til euroen (EU-oplysningen, 

2000:4). Pia Kjærsgård hævdede, at et ja til euroen betød afskaffelse af dansk selvstyre (Bevar 

kronen stem dansk, 2000:1). Partiet fremhævede således kronen som et symbol på danskhed, hvilket 

er i tråd med den essentialistiske tankegang (jf. 3.1.1), idet Dansk Folkeparti anser danske værdier 

som nærmest uforanderlige. Derfor ville afståelsen af kronen symbolisere tab af dansk kultur. 

Partiet forbandt dermed ikke afgivelse af formel suverænitet med øget reel suverænitet, hvilket var 

tilfældet for de EU-positive partier. Dog har Danmark kun formel suverænitet over kronen, idet den 

allerede er bundet til euroen pga. fastkurspolitikken. I vores interview med Pia Adelsteen fremgik 

det ligeledes, at hun mener, at finanspolitikken er en del af suveræniteten. Hvis Danmark ikke 

længere kan føre sin egen finanspolitik, er det EU, der bestemmer og dermed ikke de danske 

folkevalgte politikere, hvorfor hun hævder, at euroen svækker folkestyret (Adelsteen, personligt 

interview:37:55, bilag 2a). Man kan imidlertid anfægte dette synspunkt, da det er den monetære 

politik, der foregår på overstatsligt niveau i form af fælles valuta, rente og centralbank, mens 

finanspolitikken i ØMU-samarbejdet stadig er på mellemstatsligt niveau (Klauman, 2006:102). 

Dansk Folkepartis argumenter imod euroen illustrerer, at der ikke blot var tale om en 

folkeafstemning for eller imod euroen, men også om værdier. Det kan være svært for befolkningen 

at identificere sig med et forenet Europa – i dette tilfælde i form af euroen, som er et symbol på et 

tættere europæisk samarbejde. Hvis identitet skal komme nedefra og forudsætter en fælles forståelse 

europæerne imellem, bliver det svært at skabe en følelse af fællesskab i EU i form af konstruerede 

symboler som euroen.  

 

En Gallupundersøgelse foretaget i 2003 afslører, at vælgernes stemme for eller imod euroen i høj 

grad afhang af deres politiske tilhørsforhold. Dette illustrerer, at vælgerne ofte ved 

folkeafstemninger stemmer efter politisk tilhørsforhold. Således var tilhængere af SF, Enhedslisten 

og Dansk Folkeparti mindst positivt indstillede over for euroen, mens et overvejende flertal af 

Venstres og de Konservatives vælgere var for euroen (Gallup: nr. 20, 2003:8). Blandt dele af 

befolkningen bundede skepsissen i frygten for, at EU ville få for meget magt med tiden, hvilket 

illustreres af en samtidig undersøgelse: 54 % af de adspurgte var i år 2000 af den opfattelse, at EU i 
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fremtiden ville komme til at bestemme over Danmarks handlemuligheder. Tallet udgjorde en 

markant stigning siden 1993, hvilket har vist, at Edinburgh-afgørelsen kun påvirkede danskernes 

holdning til EU i en kortere periode (Andersen, J. G., 2002:60-61). Ud fra ovennævnte diskussion 

afslørede folkeafstemningen i år 2000, at flertallet af danskerne forholdt sig skeptisk over for 

euroen, men at det var de politiske argumenter, der havde spillet en afgørende rolle. Det har været 

på tale, at dansk skepsis primært skal forklares ud fra frygten for tab af national identitet, men en 

undersøgelse fra 1999 viste, at spørgsmålet om national identitet ikke så ud til at bekymre 

danskerne i forhold til den europæiske integration (Andersen, J. G., 2002:55). Vælgerne frygtede i 

højere grad tab af suverænitet, idet euroen ville være endnu et skridt mod et føderalt Europa.   

 

5.6 Nice-traktaten  

Nice-traktaten, der trådte i kraft den 1. februar 2003, havde som primært formål at klargøre EU til 

den kommende østudvidelse i 2004, hvorfor denne traktat også kaldes for udvidelsestraktaten. 

Nogle af de vigtigste ændringer var, at 30 nye lovgivningsområder derefter skulle besluttes med 

kvalificeret flertalsafgørelser i Rådet. Derudover vedtog man at nedsætte antallet af kommissærer, 

således at hvert land kun skulle have én kommissær (Christoffersen, 2005:102). I Nice-traktaten 

blev et forstærket samarbejde ligeledes lettere at realisere. Dette betød, at mindst otte medlemslande 

kunne beslutte at gå videre med samarbejdet, såfremt resten af medlemslandene ikke var enige eller 

ønskede at gå videre. De øvrige medlemsstater kunne således ikke længere nedlægge veto mod et 

udvidet samarbejde (EU-oplysningen, 2007a). Dette initiativ kan forstås ud fra debatten om et EU i 

flere hastigheder, hvor de lande, som ønskede at gå videre med integrationen kunne gøre det uden at 

risikere en blokade fra de øvrige lande. Dette kan dog påvirke opfattelsen af demokratiet i EU på 

negativ vis, fordi lande, som ikke ønsker at videreføre integration, kan føle sig presset til at gå med 

for ikke at stå uden for dele af samarbejdet.  

 

Nice-traktaten blev ikke lagt ud til folkeafstemning i Danmark, idet Justitsministeriet ikke fandt, at 

der var tale om suverænitetsafgivelse. Folketingspartierne kunne således ratificere traktaten med 

almindeligt flertal. Dette til trods kunne regeringen have valgt at sende traktaten til folkeafstemning, 

da der i Danmark har udviklet sig en praksis herfor, selvom det ikke altid har været påkrævet af 

grundloven (Ritzau, 2001). Dette var tilfældet i forbindelse med den anden afstemning om 

Maastricht-traktaten efter Edinburgh-afgørelsen i 1993 og ved den vejledende folkeafstemning om 
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EF-pakken i 1986. Hvorfor denne inkonsekvens i forbindelse med afholdelse af folkeafstemninger? 

Trods traditionen for at inddrage befolkningen, selv når det teknisk set ikke var nødvendigt, kan der 

imidlertid argumenteres for, at regeringen simpelthen var bekymret for, at den danske befolkning 

endnu en gang skulle stemme nej til et EU-forslag, hvilket af åbenlyse årsager hverken ville gavne 

forholdet til EU eller regeringen. Denne frygt for at afholde endnu en folkeafstemning om EU-

spørgsmål skyldtes uden tvivl nejet til euroen i år 2000. Hvis befolkningen stemte nej, ville 

spørgsmålet om demokratisk legitimitet i EU intensiveres. I den forbindelse kan man argumentere 

for, at de danske politikere stod i et dilemma: På den ene side ønskede mange politikere indflydelse 

i EU, men på den anden side vidste de, at et flertal i befolkningen var skeptiske over for et 

overstatsligt samarbejde. Det er således svært for politikerne at balancere mellem indflydelse og 

afhængighed, især som småstat, da disse som nævnt er mere afhængige af andre lande end større 

nationer (jf. afsnit 3.3), men samtidig må forsøge at bevare mest mulig suverænitet.   

 

5.6.1 Politisk debat om traktaten 

Debatten om Nice bar præg af, at størstedelen af den danske befolkning mindre end et år forinden 

havde stemt nej til euroen. Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen mente ikke, at den 

danske befolknings skepsis over for euroen var lig med et nej til EU (Statsministeriet, a). På 

modstandssiden argumenterede især Dansk Folkeparti og Enhedslisten imod Nice-traktaten. I 

Enhedslisten hævdede man, at et ja til traktaten betød ja til mere union og mindre demokrati. Partiet 

hævdede, at traktaten var endnu et skridt i retning af et Europas Forende Stater (Enhedslisten, 

2000). Nej-siden var ligeledes imod øget brug af flertalsafgørelser, som ville blive en realitet med 

Nice-traktaten og opfordrede regeringen til at blokere for dette på Nice-topmødet. Dette ville dog få 

konsekvenser: For det første ville dette betyde, at Danmark ville bremse den planlagte østudvidelse 

og for det andet, at Danmark vil komme i konflikt med de øvrige medlemsstater (Pittelkow, 2000). 

Danmark havde som nævnt allerede bremset den europæiske integrationsproces ved at stemme nej 

til Maastricht-traktaten og havde med nejet til euroen signaleret, at danskerne ikke ønskede at 

deltage fuldt ud i eurosamarbejdet, selvom det i realiteten kun var af symbolsk betydning pga. 

Danmarks deltagelse i ØMU’ens anden fase. Der ville derfor kunne opstå konflikt med nogle af de 

andre medlemsstater som Frankrig og Tyskland, der i højere grad var positive over for integration i 

dybden. Keld Albrechtsen fra Enhedslisten udtalte, at befolkningen havde sagt nej til en unions-

glidebane, eftersom de stemte nej til euroen, og derfor også ville forholde sig kritisk til Nice-
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traktaten. Dansk Folkeparti var af samme overbevisning, hvilket illustreres af følgende citat af Pia 

Kjærsgård: ”Den danske befolkning har i en folkeafstemning besluttet, at vi ikke skal med i et 

Enhedseuropa” (Ritzaus Bureau, 2000). På trods af forskellige værdipolitiske argumenter 

sidestillede både Enhedslisten og Dansk Folkeparti således euroen og Nice-traktaten med et skridt 

mod et føderalt samarbejde.  

 

Modstanderne af Nice-traktaten pressede på, for at regeringen skulle lægge spørgsmålet ud til 

folkeafstemning, trods regeringens vurdering af, at der ikke var tale om suverænitetsafgivelse. Ole 

Krarup fra Folkebevægelsen mod EU var af den overbevisning, at en folkeafstemning kunne åbne 

op for en bedre dialog mellem politikere og befolkning (Ritzaus Bureau, 2000). Nejsigerne 

insisterede således på, at der skulle afholdes folkeafstemning om Nice-traktaten for at opnå en 

højere grad af folkelig legitimitet. Partierne imod traktaten har dog muligvis haft strategiske 

overvejelser, idet de vidste, at en folkeafstemning meget vel kunne ende med et nej til Nice-

traktaten som følge af nejet til euroen. Daværende formand for SF, Holger K. Nielsen, mente også, 

at partierne for Nice-traktaten skulle overveje, hvordan de kunne opnå tillid hos befolkningen efter 

nejet til euroen og til Maastricht-traktaten (Ritzaus Bureau, 2000). Disse to folkeafstemninger, som 

resulterede i et nej illustrerer, at politikerne har svært ved at opnå den fornødne opbakning til et 

politisk EU. Et folkeligt nej symboliserer en utilfredshed med EU, hvilket kan føres tilbage til EU’s 

demokratiske underskud, fordi Unionen ikke har opnået den fornødne folkelige legitimitet. Det er 

ikke kun i Danmark, at befolkningen markerer sin utilfredshed med EU gennem folkeafstemninger. 

Et flertal af irerne stemte således nej til Nice-traktaten den 1. juni 2001, hvilket midlertidigt satte 

integrationen i bero. Grundene til den irske skepsis var bl.a. reduktionen af antallet af kommissærer, 

spørgsmålet om abort samt frygt for værnepligt i en evt. EU-hær (Jensen, 2008b). Selvom Nice-

traktaten således blev ratificeret af alle medlemslande og derfor trådte i kraft den 1. februar 2003, 

sendte den irske befolkning igen et signal om, at der var manglende folkelig opbakning til 

yderligere politisk integration i EU. Med et dansk nej til Maastricht-traktaten i 1992 og til euroen i 

år 2000 samt det omtalte irske nej til Nice-traktaten stod det lysende klart, at EU i høj grad 

manglede den fornødne folkelige opbakning. En ny traktat skulle således afhjælpe dette centrale 

problem, for at EU kunne opnå demokratisk legitimitet.   
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5.7 Forfatningstraktaten 

I EU var der allerede med Nice-traktatens vedtagelse enighed om, at denne traktat kun skulle danne 

midlertidigt grundlag for Unionen. EU-politikere var blevet enige om, at man skulle føre debatten 

videre i Laeken i december 2001 (Christoffersen, 2005:94). Laeken-erklæringen af 2001 klarlagde, 

at målet var at skabe en traktat, der havde bredere folkelig og politisk opbakning (Lonning, stenc., 

2010:9). Hovedformålene med Forfatningstraktaten var således en mere præcis afgrænsning af 

magten mellem EU og medlemsstaterne og at understrege betydningen af Charteret om 

Grundlæggende Rettigheder, der skulle traktatfæstes. Samtidig skulle traktaten forenkles, og der 

skulle være fokus på de nationale parlamenters roller (Christoffersen, 2005:95). Hensigten med 

traktaten var dermed at afhjælpe problemet om EU’s såkaldte demokratiske underskud, men 

samtidig at effektivisere samarbejdet. En afgrænsning af magt mellem EU og medlemsstaterne, 

herunder styrkelse af de nationale parlamenter, kunne afhjælpe, at EU’s befolkninger og nogle 

politikere følte, at beslutningerne blev truffet hen over hovedet på dem. Charteret om 

Grundlæggende Rettigheder fastslog, hvilke værdier, EU anerkender, herunder borgernes 

rettigheder, hvilket skulle være med til at tydeliggøre EU’s mål. Der er imidlertid blevet rettet kritik 

mod EU-Domstolens øgede magt som følge af behovet for en effektiv og tidssvarende beskyttelse 

af grundlæggende rettigheder samt behovet for en effektiv beskyttelse af individet. Danskerne kan 

dog have svært ved at forene sig med, at EU-Domstolen politisk har tiltaget sig øget magt, idet dette 

er fjerntliggende fra danske forhold (Badse & Olsen, 2006:91). Endelig skulle gennemsigtigheden 

styrkes, idet Forfatningstraktaten ville erstatte alle de forudgående traktater. Forfatningstraktaten 

var således ikke blot en reform af tidligere traktater, men skulle træde i stedet for disse, hvilket 

gjorde denne traktat unik. Det Europæiske Konvent blev i år 2001 nedsat for at udarbejde forslag til 

en ny traktat, forud for regeringskonferencen i 2004, hvor Det Europæiske Råd skulle mødes for at 

debattere den nye traktat. Konventet var sammensat af repræsentanter fra medlemsstaternes og 

kandidatlandenes regeringer og parlamenter, og af repræsentanter fra Europa-Parlamentet og 

Europa-Kommissionen. Konventet blev ledet af formand og tidligere præsident Valéry Giscard 

d’Estaing samt en næstformand (Larsen & Nielsen, O.B., 2003). Idéen om at skabe et mere 

demokratisk EU skulle således realiseres, men hvorfor lykkedes det ikke EU-politikerne at trænge 

igennem med dette budskab til befolkningerne?  
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5.7.1 Politisk debat om Forfatningstraktaten i Danmark 

Ikke overraskende skabte udkastet til Forfatningstraktaten politisk splittelse i Danmark. Under 

forhandlingerne opstod der debat om, hvorvidt Forfatningstraktaten ville betyde, at EU udviklede 

sig til en forbundsstat. Torben Lund, daværende EU-parlamentariker for Socialdemokraterne, 

udtalte sig således: ”Vi er fem procent fra en egentlig europæisk forbundsstat”. Daværende dansk 

repræsentant i EU-konventet Henning Christophersen slog derimod fast, at en EU-forfatning ikke 

ville erstatte den danske grundlov. Ifølge ham var formålet at skabe et EU, der var lettere at forstå, 

mere effektivt og som kunne klare den nye østudvidelse (Den europæiske superstat toner frem, 

2003). Disse argumenter gik igen på ja-siden, der bestod af Venstre, Det Konservative Folkeparti, 

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (Ritzau, 2007). På et topmøde i 

Bruxelles i marts 2003, hvor Forfatningstraktaten blev diskuteret, havde en række lande, herunder 

Danmark, blokeret for, at flere områder skulle underlægges flertalsafgørelser. Endvidere ønskede 

flere små lande at bibeholde en kommissær fra hver medlemsstat (Pittelkow, 2004). Da denne 

problemstilling fortsat er aktuel med indførelsen af Lissabontraktaten, har Peter Skaarup fra Dansk 

Folkeparti udtalt, at bevarelsen af en kommissær pr. medlemsland er yderst vigtig, idet 

Kommissionen svarer til den udøvende magt. I de perioder hvor Danmark ikke har en kommissær, 

vil landet således miste retten til at fremsætte lovforslag (Dansk Folkepartis ugebrev 15/10 2007). 

Med Forfatningstraktaten indvilligede landene imidlertid i forslaget om, at Kommissionen kun 

skulle have 15 medlemmer med stemmeret, dog først i 2014 (Pittelkow, 2004) – et initiativ som 

skulle imødekomme behovet for øget effektivitet, hvilket dog kan føles som mindre demokratisk.  

 

Selvom EU’s regeringer ville opnå enighed om denne traktat, var det ikke ensbetydende med, at 

politikerne ville opnå succes med projektet. I den forbindelse er følgende citat rammende: ”En 

forfatning kan kun kaldes en politisk succes, hvis den har befolkningen med sig.” (Pittelkow, 2004). 

Hermed mente Pittelkow, at der blev taget initiativ til at opnå folkelig opbakning ved begyndelsen 

af traktatens udarbejdelse, hvilket skulle realiseres af føromtalte konvent. Der blev ligeledes talt om, 

at en europæisk forfatning kunne skabe større opbakning til EU-projektet som helhed. Denne 

hensigt stemte overens med den føderalistiske tankegang om, at opbakningen til skabelsen af mere 

overstatslige strukturer både skal komme fra den politiske elite såvel som fra befolkningerne. Som 

føderalismen også anfører, skulle overnationale strukturer, i dette tilfælde Forfatningstraktaten, 

være med til at løse fælles problemer ved at gøre EU mere gennemsigtigt og demokratisk (jf. afsnit 

3.2.1). En meningsmåling foretaget i efteråret 2003 illustrerede dog, at der var langt fra vision til 
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realitet, idet under halvdelen af de adspurgte EU-borgere anså deres lands EU-medlemskab som 

positivt. Endelig viste målingen, at et flertal af medlemslandenes befolkninger ville være ligeglade 

eller ligefrem glade, hvis EU gik i opløsning (Pittelkow, 2004). En Gallupundersøgelse foretaget i 

2003 afslørede ligeledes, at 45 % af danskerne støttede planerne om den fælles Forfatningstraktat, 

mens 34 % var imod og 21 % ikke havde taget stilling hertil. Undersøgelsen konkluderede 

endvidere, at befolkningens holdning afspejledes i deres politiske tilhørsforhold (Gallup: nr. 20, 

2003:1), hvilket kan forklares ud fra begrebet politisk euroskepsis, idet vælgerne vægter deres partis 

værdimæssige prioriteter i EU-sammenhænge (jf. afsnit 2.2).  

 

I april 2005 debatterede folketingspolitikerne Forfatningstraktaten. Ja-siden argumenterede for, at 

Forfatningstraktaten muliggjorde mere åbenhed og demokrati i Unionen, samt at den kunne skabe et 

fælles værdigrundlag og på den måde muliggøre en forbedring af samarbejdet efter udvidelsen i 

2004. På modstandssiden var Dansk Folkepartis hovedargument, at Danmark ville miste en 

betydelig grad af den nationale suverænitet, hvis traktaten trådte i kraft. Søren Krarup udtrykte 

således: ”(…) denne forfatningstraktat er et brud på Danmark som nationalstat. Det er en national 

katastrofe for Danmark, fordi det er opløsningen af Danmarks grundlag” (Ritzau, 2007). Han mente 

dermed, at Danmark som nationalstat ville gå i opløsning, hvis traktaten blev realiseret. Holger K. 

Nielsen understregede derimod, at EU ville forblive et samarbejde mellem nationalstater (Ritzau, 

2007). Disse to forskellige synspunkter illustrerede, hvor vidt forskellige holdninger, der var til 

Forfatningstraktaten. Dansk Folkepartis billede af Forfatningstraktaten var, at EU ville bevæge sig i 

retningen af en føderalstat, hvorimod SF stadig anså EU som et mellemstatsligt samarbejde. Dansk 

Folkeparti frygter fortsat for et føderalistisk samarbejde, idet partiet hævder, at der er en politisk 

vilje til at udvikle samarbejdet i denne retning, hvilket Adelsteen bekræftede i vores interview. 

Partiets overbevisning om, at der eksisterer en politisk vilje, er i overensstemmelse med det 

neofunktionalistiske begreb politisk spill-over, idet der er politisk opbakning til at ændre 

magtstrukturerne som følge af integrationen (jf. afsnit 3.2.2). Dansk Folkeparti er imod et forenet 

Europa, og partiet frygtede, at EU netop ville udvikle sig i denne retning med Forfatningstraktaten. 

Pia Adelsteen hævder, at EU vil udvikle sig til en føderalstat om 20-25 år pga. den såkaldte 

”salami-metode” – små skridt ad gangen mod et forenet Europa (Adelsteen, personligt interview, 

2010:40:30, bilag 2a). SF’s udtalelser kan derimod kobles til den liberale intergorvernmentalistiske 

tankegang, hvor stater, som tidligere nævnt, er de primære aktører i EU (jf. afsnit 3.2.3). Et andet 

argument i denne debat var demokratiet, som Morten Messerschmidt hævdede ville blive 
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undergravet med Forfatningstraktaten, mens Holger K. Nielsen var af modsat overbevisning. Der 

kan være strategiske årsager til, at partierne anvendte så forskellige argumenter i denne debat. Deres 

argumentation afspejlede således deres generelle holdning til EU, hvilket eksemplificeres af 

udenrigsminister Per Stig Møllers udtalelse om, at ”det vigtigste er, hvad vi vil med EU” (Ritzau, 

2007), og dermed advarede han partierne mod at gå i detaljer med Forfatningstraktaten, men at de 

snarere skulle debattere dens overordnede mål.  

 

I Danmark var en folkeafstemning om Forfatningstraktaten planlagt, men den blev aldrig afholdt 

pga. Frankrig og Hollands forudgående folkeafstemninger, som resulterede i et nej på henholdsvis 

54,7 % og 61,6 %. Alligevel er det interessant at se på nogle af grundene til danskernes skepsis over 

for Forfatningstraktaten. En Eurobarometerundersøgelse fra 2004 viste, at 18 % af mulige danske 

nejsigere ville stemme imod Forfatningstraktaten, fordi de opfattede den som udemokratisk, hvilket 

var højere end EU-gennemsnittet, som var på 9 % (Sørensen, C., 2007a:7). Dette til trods for, at 

formålet med Forfatningstraktaten netop var at forbedre demokratiet i EU. Forfatningstraktaten kan 

således forklares ud fra demokratiaspektet, hvilket skyldes en sammenhæng mellem danskernes 

meget positive syn på det danske demokrati. En undersøgelse fra Eurobarometer i foråret 2005 

afslørede, at 92 % af danskerne var tilfredse med det nationale demokrati – tallet var det højeste i 

hele EU, hvor EU-gennemsnittet var på 53 % (EB63, 2005:21, bilag 11a). Det tyder på, at ens 

opfattelse af hjemlandets demokrati spiller ind på, hvordan demokratiet i EU opfattes, og i den 

forbindelse i hvilken grad disse to politiske systemer ligner hinanden. Det er derfor paradoksalt, at 

samme undersøgelse viste, at 60 % af de adspurgte danskere var tilfredse med demokratiet i EU, 

hvor EU-gennemsnittet var på 45 % (EB63, 2005:23, bilag 11b) – et af de mest positive svar 

sammenlignet med resten af EU-landene. Det er dog vigtigt at sammenligne opfattelsen af 

demokratiet i EU med opfattelsen af demokratiet i nationalstaterne. Ovennævnte tal afslører, at 

danskerne i langt højere grad er tilfredse med det nationale demokrati i forhold til i EU. 

Sammenlignet med Litauens syn på EU’s demokrati på 48 % (EB63, 2005:23, bilag 11b) ses det, at 

danskerne har en mere positiv opfattelse af EU’s demokrati. Imidlertid tegner der sig et andet 

billede, når man ser på litauernes opfattelse af eget demokrati, som kun er på 24 % (EB63, 2005:21, 

bilag 11a). Litauen opfatter således EU’s demokrati som mere positivt end deres eget demokrati, 

hvilket er i modsætning til det danske syn herpå.  
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5.7.2 EU’s tænkepause  

Som bekendt trådte Forfatningstraktaten i EU aldrig i kraft, da det krævede, at samtlige 

nationalstater ratificerede den. Da størstedelen af den franske og den hollandske befolkning valgte 

at forkaste traktaten, stod EU over for en alvorlig krise, som på sin vis var værre, end da danskerne 

stemte imod Maastricht-traktaten, idet Frankrig og Holland havde været med til at grundlægge 

samarbejdet. Fra en demokratisk synsvinkel betød det endnu en gang nederlag, idet det franske og 

hollandske nej ud ad til illustrerede en skepsis over for Forfatningstraktatens tiltag. Dog kan et nej i 

medlemslandene ikke altid fortolkes på samme vis. Traditionelt set har Frankrig ikke været 

skeptiske over for et overnationalt samarbejde og i modsætning til i Danmark var en af grundene til 

et fransk nej, at Forfatningstraktaten ikke var tilstrækkelig vidtrækkende mht. integrationen i EU. 

Dette gjaldt især på det økonomiske område, hvor man frygtede for et for liberalt EU på bekostning 

af det sociale. Derudover spillede spørgsmålet om national identitet også ind, men blev ikke anskuet 

som en direkte modsætning til EU, hvilket i højere grad er tilfældet for det danske syn på EU. 

Ydermere var der også diskussion om, hvorvidt franskmændenes nej skyldtes den indenrigspolitiske 

situation, idet mange franskmænd var utilfredse med den siddende regering, og et nej til 

Forfatningstraktaten kunne således fortolkes som et signal om utilfredshed med den franske 

regering (Sørensen, C., 2006:30), ligesom da danskerne ved jordskredsvalget straffede de siddende 

folketingspolitikere som følge af en holdningskløft (jf. afsnit 5.1.3). Hvor franskmændene følte, at 

Frankrig ville miste indflydelse med Forfatningstraktaten, hævdede hollænderne derimod, at de 

store lande som Frankrig og Tyskland ville få for meget indflydelse med traktaten. I Holland var der 

desuden adskillige andre årsager til nejet, heriblandt frygten for at miste national identitet og 

suverænitet. Til fælles for både de franske og hollandske befolkningers nej til Forfatningstraktaten 

var dog en generel utilfredshed med, at EU ikke var et folkeligt, men elitært projekt (Mulvey, 

2005).     

 

5.8 Dansk skepsis over for suverænitetsafgivelse 

Som opsummering på dette kapitel kan det konkluderes, at de respektive danske regeringer, før 

Danmark kunne optages i EF, stod over for flere muligheder for at deltage i internationale 

samarbejder. EF-medlemskab var ikke den indlysende førsteprioritet, da man værdimæssigt havde 

lettere ved at identificere sig med de øvrige nordiske lande på det kulturelle plan, og hvad angik de 

demokratiske styreformer. Da det nordiske samarbejde ikke blev en realitet, ansås EF for at være 
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det bedste marked for danske varer. Under optagelsesdebatten anvendte politikerne økonomiske 

argumenter for at overbevise befolkningen om fordelene ved et EF-medlemskab, hvilket danskerne 

bifaldt ved folkeafstemningen. Ved senere folkeafstemninger om EF/EU har det således været en 

hæmsko for politikerne, at befolkningen udelukkende havde fokus på det økonomiske, efterhånden 

som EF antog en mere politisk karakter. Dette blev synliggjort under folkeafstemningen om 

Maastricht-traktaten, hvor den primære årsag til nejet var, at samarbejdet ville betyde yderligere 

integration, da det fremover ville være en politisk union. Det var ved denne lejlighed, at debatten 

om EU’s demokratiske underskud for alvor slog igennem på den europæiske scene, og at danskerne 

samtidig i europæiske kredse blev karakteriseret som EU-skeptiske. Med Edinburgh-afgørelsen 

opnåede den danske regering de fire EU-forbehold, som danskerne efterfølgende godtog. Det at 

Danmark fik forbehold i EU-samarbejdet gav danskerne en følelse af, at man selv kunne bestemme 

integrationshastigheden af landets deltage i EU. Det kan diskuteres, hvorvidt bevarelse af formel 

suverænitet også medfører bevarelse af reel suverænitet. Danmarks forbehold over for euroen er et 

eksempel på den symbolske betydning i bevarelsen af formel suverænitet, idet kronen reelt er 

bundet til euroen. Opfattelsen af, hvorvidt man i EU-regi kan vinde reel suverænitet ved afgivelse af 

formel suverænitet, afhænger af ens syn på EU som positivt eller negativt. Det er oftest EU-

modstanderne, der slår på følelsesbetonede argumenter som frygt for tab af suverænitet, hvilket 

lettere vinder gehør i befolkningen end pragmatiske argumenter, som i højere grad benyttes af 

fortalerne for EU. På baggrund af analysen, mener vi, at danskernes EU-skepsis primært bunder i 

modviljen mod suverænitetsafgivelse til et tiltagende overstatsligt EU. Nejet til euroen viser 

imidlertid, at den nationale identitet også spiller ind på danskernes holdning til EU, hvilket vidner 

om, at suverænitet og national identitet til tider ikke er uadskillelige størrelser. Derudover hænger 

dansk skepsis sammen med opfattelsen af dansk demokrati som værende mere demokratisk end det 

er tilfældet for EU-systemet. Vi mener derfor, at frygten for overgivelse af suverænitet er 

hovedårsagen til dansk skepsis, men at dette skal sættes ind i en bredere kontekst i stedet for 

udelukkende at opdele årsager til skepsis kategorisk. 

 

 

 



 56 

6. I hvor høj grad eksisterer EU’s demokratiske underskud set 

fra en dansk synsvinkel? 

Hvor vi i analysen kom frem til, hvorfor den danske befolkning er skeptisk over for EU-

samarbejdet, diskuteres det i nærværende kapitel, om man i relation til danskernes forhold til EU 

kan tale om et demokratisk underskud på henholdsvis institutionelt og folkeligt plan, dvs. at der 

ikke er tilstrækkelig folkelig opbakning og forståelse for EU. Der er debat om, hvordan politisk 

legitimitet bedst skabes: gennem institutioner og regler eller gennem identifikation og folkelig 

involvering.  

 

Indledningsvis diskuteres, hvorvidt den danske demokratiopfattelse påvirker danskernes opfattelse 

af, i hvor høj grad EU’s demokratiske underskud eksisterer på institutionelt plan. Her vil vi 

diskutere det demokratiske underskud ud fra Europa-Parlamentet, Ministerrådet, Europa-

Kommissionen og endelig EU-Domstolens rolle. Dernæst anskues EU’s demokratiske underskud ud 

fra civilsamfunds- og medborgerskabsperspektiverne. Herunder diskuteres først 

deltagelsesdemokrati med fokus på folkeafstemninger, og hvorvidt en europæisk offentlighed og 

forfatning kan bane vejen for mere folkelig legitimitet. Endvidere diskuteres, hvilke muligheder 

Lissabontraktaten indeholder i relation hertil. Endelig ses på løsninger for at nedbringe det 

demokratiske underskud.  

  

6.1 Dansk forståelse af EU’s demokratiske underskud 

Det danske demokrati karakteriseres som et flertalsdemokrati, hvor Folketinget tildeles en særligt 

magtposition i forhold til den udøvende og dømmende magt. I modsætning hertil står den 

konstitutionelle demokratimodel, hvor magtens tredeling er mere stringent. Disse to 

demokratiopfattelser påvirker den måde, hvorpå EU som demokratisk system anskues.  

 

6.1.1 Manglende demokratisk legitimitet på institutionelt plan? 

Når EU som demokratisk system tages i betragtning, er det vigtigt at have in mente, under hvilke 

betingelser det europæiske samarbejde blev dannet og siden har udviklet sig, hvilket kort blev ridset 

op i redegørelsen. Her blev det også pointeret, at EU kan siges at være en ”sui generis” – en art 

uden mage til fortilfælde - hvilket gør det endnu sværere at slå fast, efter hvilke principper EU skal 
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fungere, idet EU har karakter af at være både et mellemstatligt og overstatsligt samarbejde. Det kan 

derfor diskuteres, i hvor høj grad man skal have samme forventninger til demokratiet på EU-niveau 

som til et nationalt demokrati, da EU ikke har kompetencer som nationale demokratier. Ligeledes er 

der som bekendt debat om, hvorvidt det ligger i EU’s natur at blive en føderalstat eller ej, hvilket 

diskuteres i afsnit 6.2. 

 

Forud for Danmarks optagelse i EF herskede der fra EF-modstandernes front som nævnt en vis 

skepsis over for de oprindelige EF-landes demokratier pga. deres direkte involvering i Anden 

Verdenskrig, hvilket medførte, at de respektive landes demokratier derefter måtte genetableres. 

Argumentet mod medlemskab med henvisning til EF-landenes anderledes demokratiformer, blev 

yderligere forstærket af, at Danmark både institutionelt og kulturelt havde mere tilfælles med de 

nordiske lande (Rasmussen, M., 2007:22). Denne tidlige danske skepsis over for EF-landenes 

demokratier og danskernes syn på eget demokrati som det ideelle, kan ses som et paradoks, 

eftersom det danske demokrati også havde lidt nederlag under den tyske besættelse. Holdningen kan 

i stedet tolkes som bundende i uforståenhed over for anderledes demokratiformer (Rytter, personligt 

interview:04:40, bilag 2b), som de danske EF-skeptikerne tvivlede på befolkningen kunne finde sig 

til rette med. Den danske demokratiskepsis over for EU (Sørensen, C., 2007a:33) kan udredes ud fra 

nogle grundlæggende principper for den danske styreform. Det helligste princip i den danske 

demokratitradition går efter devisen ”ingen over og ingen ved siden af Folketinget,” hvorved folket 

repræsenteret af folketingsmedlemmerne som den lovgivende magt er ophøjet – herved begrebet 

folkesuverænitet (Wind, 2007a:70-71), hvorved forstås, at den interne suverænitet tager 

udgangspunkt i folket (jf. afsnit 2.3). Med ordsproget menes også, at Folketinget som lovgiver er 

den primære magt, der kan ændre lovene, såfremt der foreligger parlamentarisk flertal. Eftersom 

Folketinget anses for at være central i det danske folkestyre, er Europa-Parlamentet således også 

den EU-institution, der blandt danskerne nyder højst tillid: 64 % af de adspurgte danskere har tillid 

til Europa-Parlamentet, hvorimod Kommissionen opnår tillid hos 55 % af respondenterne. De 

tilsvarende EU-gennemsnit er på henholdsvis 50 % og 46 % (EB72, 2010:168-174)
18

. Ud fra disse 

tal kan det følgelig udledes, at danskerne har størst tillid til at lade deres interesser varetage gennem 

deres egne direkte valgte repræsentanter, europaparlamentarikerne. Dette kan forklares ud fra den 

danske demokratitradition, hvor den lovgivende magt Folketinget netop har en ophøjet position. 

Således har 74 % af danskerne forholdsvis høj tillid til det nationale parlament, hvilket er det 

                                                 
18

 Desværre angiver Eurobarometerundersøgelse 72 ikke tillidsprocenten for EU-Domstolen. 
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suverænt højeste tal sammenlignet med de andre EU-lande, hvor gennemsnittet ligger på blot 30 % 

(EB72, 2010:118). Danskerne sætter dermed stor lid til de folkevalgte institutioner - Folketinget og 

Europa-Parlamentet - og pga. dansk flertalsdemokrati accepterer den danske befolkning i høj grad, 

at flertallet bestemmer. Dermed kan man påpege, at Pedersens betragtning om, at demokrati er lig 

accepten af at lade sig nedstemme gælder i det danske flertalsdemokrati. Desuden rummer det 

danske Folketing en bred vifte af politiske partier pga. den lave spærregrænse, der medfører, at 

danskerne er bredt repræsenteret i Folketinget. 

 

Europa-Parlamentets manglende indflydelse i fx beslutningsprocessen er ofte blevet fremhævet som 

en væsentlig grund til EU’s demokratiske underskud. Europa-Parlamentet har undertiden 

gennemgået en betydelig udvikling senest med Lissabontraktaten, der gør Europa-Parlamentet til 

medlovgiver på endnu flere områder. Af samme årsag mener europaparlamentariker Britta Thomsen 

fra Socialdemokraterne ikke længere, at man kan tale om et demokratisk underskud i EU på 

institutionelt niveau. Tværtimod mener hun, at der eksisterer et demokratisk overskud ud fra en 

dansk synsvinkel (Thomsen, skriftligt interview, 2010, bilag 5). Det demokratiske består i, at 

Danmark som lille land har mulighed for indflydelse på politikområder, som alligevel ville påvirke 

Danmark, hvis landet stod uden for samarbejdet. Denne anskuelse stemmer overens med, at 

Danmark med deltagelse i EU ved afgivelse af formel suverænitet til gengæld opnår øget reel 

suverænitet. Er man derimod af den opfattelse, at Europa-Parlamentet for at fungere optimalt skal 

sidestilles med et nationalt parlament, vil det demokratiske underskud bestå, så længe Europa-

Parlamentet ikke får lovgivningskompetence på alle områder, hvor Ministerrådet også har 

lovgivningskompetence. 

 

Ligesom Thomsen mener socialdemokrat MEP Christel Schaldemose ikke, at man kan tale om 

EU’s demokratiske underskud på institutionelt niveau, især ikke efter Lissabontraktatens 

ikrafttræden. Hun mener dog, at EU’s demokratiske underskud eksisterer som begreb, da det holdes 

i live af EU-skeptiske politikere, der bl.a. opfatter Europa-Parlamentets magt som udemokratisk, 

fordi det ikke fungerer efter samme principper som Folketinget. Europa-Parlamentet er eksempelvis 

ikke medlovgiver på alle områder. Dermed anvendes begrebet som argument for at holde Danmark 

mest muligt uden for EU (Schaldemose, personligt interview, 2010:00:12, 03:28, 09:42 & 16:06, 

bilag 2c). Selvom europaparlamentarikerne fra EU-positive partier vil have en mere positiv 

holdning til EU end andre politikere, mener vi, at EU’s demokratiske underskud på institutionelt 
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niveau i Europa-Parlamentet er nedbragt så meget, som det er muligt inden for de etablerede 

rammer. Kun yderligere institutionelle reformer i føderal retning kan derfor nedbringe EU’s 

demokratiske underskud yderligere (Branner, 2008:81), hvilket der formentlig ikke vil være stor 

tilslutning til blandt EU-landene, især ikke på folkeligt plan. 

 

På trods af at Europa-Parlamentet nyder stor tillid blandt den danske befolkning, er det dog 

paradoksalt, at så få kan huske, hvem de stemte på ved europaparlamentsvalget i år 2009. Kun 2 % 

af danskerne kan således nævne navnene på de 13 danske MEP’er (Debat: de forsvundne danskere, 

2010). Valgdeltagelsen er ligeledes lav: mellem 46 og 59 %. For Europaparlamentsvalget i 2009 var 

stemmeprocenten helt oppe på 59,5 %, hvilket dog kan forklares med, at der ved samme lejlighed 

blev afholdt folkeafstemning om tronfølgeloven. Afstemningen om tronfølgeloven er blevet 

betegnet som et strategisk trækplaster, der skulle få stemmeprocenten til europaparlamentsvalget til 

at stige. Sammenlignet med valgdeltagelsen ved folketingsvalg, hvor stemmeprocenten plejer at 

ligge på ca. 80 %, er valgdeltagelsen ved europaparlamentsvalg lav (Har stemmeprocenten ved 

europaparlamentsvalget nogensinde været over 55 pct.?, 2009 & Danmarks Statistik, 2010:26). 

Dette skyldes, at danskerne har nemmere ved at identificere sig med indenrigspolitiske forhold, 

hvilket illustreres af, at vælgerne er mere interesserede i folketingspolitikernes arbejde frem for 

europaparlamentarikernes. Dette er problematisk, idet 75 % af dansk lovgivning siges at komme fra 

EU (Haubek, 2010). Den lave stemmeprocent ved europaparlamentsvalg kan dermed sættes i 

relation til EU’s demokratiske underskud (Løkkegaard, skriftligt interview, 2010, bilag 4). Der 

eksisterer dermed et misforhold mellem de danske vælgere og deres repræsentanter i Europa-

Parlamentet. Dette skyldes til dels, at mediernes dækning af parlamentarikernes arbejde er 

mangelfuld. Dette er problematisk, når mediernes rolle er at være kommunikationskanal mellem 

borgere og europaparlamentarikere (Debat: de forsvundne danskere, 2010). Det er sigende, at der 

ikke er flere danskere, der benytter muligheden for indflydelse ved at stemme på kandidaterne til 

europaparlamentsvalg, men det skyldes måske netop, at befolkningen ikke har tilstrækkeligt indblik 

i, hvad MEP’ernes arbejde består i. Det er dog ikke den mangelfulde mediedækning alene, der 

forårsager, at vælgerne ikke oplyses om, hvad der rører sig i Europa-Parlamentet og i resten af EU. 

En del af ansvaret kan imidlertid også lægges over på de nationale politikere, idet de ikke fokuserer 

nok på EU-politiske spørgsmål.  
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Som følge af folkesuveræniteten i det danske system har Europaudvalget, det tidligere 

Markedsudvalg, eksisteret lige siden 1961 for ved Danmarks tiltrædelse af Rom-traktaten at få 

kompetencer til mandatgivning. I praksis høres Europaudvalget i langt højere omfang end 

Tiltrædelseslovens § 6, stk. 2 egentlig foreskrev (EU-oplysningen, 2007c & bilag 8). 

Europaudvalget har netop til funktion at sikre, at Folketingets holdninger afspejler de danske 

ministres arbejde i EU’s Ministerråd, idet Europaudvalget er sammensat proportionelt efter den 

partimæssige repræsentation i Folketinget. Derved opnår den danske regering indirekte demokratisk 

legitimitet til at handle i overensstemmelse med befolkningens interesser i Rådet (Nedergaard, 

2004:132). MF Marianne Jelved er følgelig af den overbevisning, at der ud fra en dansk synsvinkel 

ikke eksisterer et demokratisk underskud i EU, da befolkningens interesser sikres gennem 

Europaudvalget (Jelved, personligt interview, 2010). Ligeledes mener Rytter, at det demokratiske 

underskud mindskes som følge af Europaudvalgets eksistens (Rytter, personligt interview, 

2010:03:16, bilag 2b). På trods af dette påpeger han dog, at problemet med Europaudvalgets arbejde 

er, at Europaudvalget inddrages forholdsvist sent i forhandlingsprocessen (Rytter, personligt 

interview, 2010:04:12, bilag 2b). Som følge af den parlamentariske kontrol med regeringens arbejde 

i EU forstærkes det demokratiske element således, når den danske regering agerer i Rådet. 

Imidlertid gives der næsten altid mandat i og med, at Europaudvalget primært består af EU-positive 

politikere, og selvom befolkningen indirekte har haft indflydelse på Europaudvalgets 

sammensætning, er det ikke ensbetydende med, at befolkningen er lige så begejstret over for EU 

som politikerne (EU-oplysningen 2007c & Adelsteen, personligt interview, 2010:04:40, bilag 2a).  

 

De danske ministres demokratiske legitimitet er dog forstærket ved, at de som oftest også er 

medlem af Folketinget. I eksempelvis Frankrig fastslår forfatningen, at en minister som en del af 

den udøvende magt ikke samtidig kan være parlamentsmedlemmer, dvs. en del af den lovgivende 

magt (LegiFrance.gouv.fr, 2010, art. 23). Dog forekommer det i Danmark, at personer, som ikke 

tidligere har været folketingsmedlemmer, udnævnes til ministre. Lykke Friis, Charlotte Sahl-

Madsen og Benedikte Kiær, er dog undtagelser fra den danske kutyme. Imidlertid sker det som 

oftest, at en udpeget minister, der ikke tidligere har været folketingsmedlem, vælges ind som 

folketingsmedlem efterfølgende. Selvom det ikke er en betingelse, at en dansk minister forud for sin 

udnævnelse vælges ind i Folketinget, kan der fra et dansk synspunkt rejses spørgsmål om, hvor 

demokratisk det er at udnævne en minister til at varetage posten som udøvende magt på et 

ressortområde uden forinden at have været folkeligt valgt. Denne opfattelse kan sættes i tæt relation 
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til den danske forståelse af folkets suverænitet, da folket anses for at være udgangspunktet for 

magtdelingsprincippet. Måske er det, at en minister også kan være folketingsmedlem i 

virkeligheden en sammenblanding af den lovgivende og den udøvende magt (Wind, 2007a:71). 

Grundlovens § 3 fastslår således også, at ”den lovgivende magt er hos kongen (dvs. regeringen) og 

folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene” 

(jf. grundlovens § 3, bilag 7). Dermed er magtens tredeling mindre udtalt i Danmark i forhold til 

Montesquieus oprindelige idé. Når ministrene også er folkevalgte, sikrer det, at befolkningen 

indirekte har indflydelse på den udøvende magts sammensætning. Omvendt kan denne vage 

magtdeling principielt give foranledning til magtmisbrug. Da der i Danmark er tale om 

mindretalsregeringer
19

, skal fremsatte lovforslag have et bredt politisk flertal bag sig for at blive 

vedtaget. Derfor forekommer et sådant magtmisbrug usandsynligt. Den danske magtdeling 

muliggør således folkelig legitimitet, om end det kan diskuteres, hvorvidt de tre magtsfærer er 

fuldstændigt opdelte. Tilliden til den danske regering er på 57 %, hvilket kun overgås af 

Luxembourg. Dansk tillid til egen regering er dermed langt højere end EU-gennemsnittet på 29 % 

(EB72, 2010:118, bilag 10a). Tilliden til Ministerrådet som organ er på 37 %, hvilket er relativt lavt 

sammenlignet med de øvrige EU-lande, hvor EU-gennemsnittet er på 41 % (EB72, 2010:178, bilag 

10d). Disse tal viser, at tilknytningen til det nationale stadig vægtes højst hos danskerne. Som 

ovenfor nævnt har danskerne større tillid til Europa-Parlamentet i forhold til Ministerrådet, hvilket 

er interessant, idet Rådet stadig er hovedlovgiver trods Europa-Parlamentets øgede magt. Den 

højere tillid til Parlamentet skyldes både de direkte valg til Europa-Parlamentet og Folketingets 

særlige magtposition, hvorfor det folkevalgte organ i EU følgelig vinder høj tillid hos danskerne.    

 

Europa-Kommissionen udpeges af nogle som en væsentlig årsag til EU’s demokratiske underskud, 

fordi kommissærerne udnævnes af de nationale regeringer og ikke direkte af befolkningerne 

(Adelsteen, personligt interview, 2010:13:20, bilag 2a). Endvidere er Kommissionen kendt for at 

være EU’s mest elitære institution. Det kan anskues problematisk, at et ikke folkevalgt organ udgør 

den udøvende magt med initiativret. At Kommissionen har meget magt kan opfattes udemokratisk 

taget i betragtning af, at kommissærerne skal agere uafhængigt af nationale interesser for at fremme 

Unionens udvikling. I dag kommer mange lovforslag dog også fra Rådet, selvom det formelt er 

Kommissionen, der skal fremsætte lovforslagene. Endvidere kan Kommissionens forslag kun 

gennemføres i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til de gældende 

                                                 
19

 Den negative parlamentarisme muliggør, at der kan dannes regeringer på baggrund af et mindretal. Dog må en 

regering ikke have et flertal imod sig. 
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beslutningsprocedurer vedtager forslagene. I og med at det folkevalgte Europa-Parlament udøver 

kontrol over Kommissionen, mener Morten Løkkegaard ikke, at der på institutionelt plan eksisterer 

et demokratisk underskud (Løkkegaard, skriftligt interview, 2010, bilag 4).  

  

I modsætningen til den danske tradition for flertalsdemokrati findes de konstitutionelle demokratier, 

hvor forfatningsdomstolen spiller en væsentlig rolle – en tradition, som er videreført i EU-systemet, 

hvor EU-Domstolen kan underkende de nationale domstoles afgørelser. Denne tradition kender vi 

ikke i Danmark, hvor Højesteret ikke har for vane at dømme imod den lovgivende magts 

vedtagelser. Eksempelvis stadfæstede Højesteret Østre Landsrets dom ved den såkaldte Maastricht-

sag, hvorved det blev slået fast, at Poul Nyrup Rasmussen ved Danmarks tiltrædelse af Maastricht-

traktaten havde handlet i overensstemmelse med grundlovens § 20, og at der dermed ikke var tale 

om suverænitetsafgivelser uden for grundlovens rammer (Ugeskrift for Retsvæsen, 1998). 

Højesteret er dermed ikke en forfatningsdomstol
20

, hvilket er årsagen til, at danskerne har svært ved 

at acceptere, når EU-Domstolen underkender dansk fortolkning af EU-retten
21

 (Baron & Herslund, 

stenc., 2010:41). Et eksempel herpå er Metock-dommen, der slog fast, at Danmark – på trods af det 

retlige forbehold - ikke kan nægte EU-statsborgere at medbringe deres ægtefæller fra tredjelande til 

Danmark, selvom de ikke har opholdstilladelse i EU. Domstolens afgørelse vægtede nemlig 

arbejdskraftens frie bevægelighed, hvorfor retsforbeholdet ikke er anvendeligt i denne 

sammenhæng (EU-oplysningen, 2008a). Derved får EU-Domstolen også en politisk rolle, idet den 

fremmer den politiske integration i EU. Det danske EU-forbehold på retsområdet blev netop 

etableret pga. et dansk ønske om at bevare suveræniteten på dette område. Metock-dommen er blot 

et eksempel på, at EU-domstolen har taget dens tiltænkte magt mere seriøst end medlemslandene 

havde forestillet sig (Udlændingeservice, 2008 & Wind 2002:198), idet den kan dømme imod 

nationale domstole til fordel for borgerne. Dommen vakte også opsigt i Danmark, da 

domsafsigelsen også kan få virkning i Danmark trods det retlige forbehold. Danskernes 

uforståenhed over for EU-Domstolen hænger sammen med, at Domstolens virke føles som et 

indgreb i den nationale sfære. Danmark har som nævnt ikke en forfatningsdomstol, som direkte har 

til rolle udelukkende at fortolke grundloven. Pga. den danske opfattelse af den lovgivende magt som 

                                                 
20

 Eneste undtagelse fra denne tradition er Tvindsagen, hvor Højesteret tolkede Tvindloven som værende i 

uoverensstemmelse med grundloven. I Tvindloven blev Tvind frataget retten til at rejse retssager (Statsministeriet, b). 

Med Tvindloven var Folketinget trådt ud af sine rammer som lovgivende magt.   
21

 EU-Domstolen er ikke en egentlig forfatningsdomstol, idet EU som bekendt ikke har en forfatning. På trods af dette 

minder den i funktion til dels om en forfatningsdomstol, idet en af dens vigtigste funktioner er at sikre, at EU-retten 

overholdes, fortolkes og anvendes ens i EU (EU-oplysningen, 2008b). 
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højtrangerende – ”ingen over og ingen ved siden af Folketinget – antyder Wind, at der kan være tale 

om en sammenblanding af henholdsvis den lovgivende og den dømmende magt i Danmark (Wind, 

2007:71). Folketingets særlige magtposition gør dermed, at den dømmende magt ikke har tendens 

til at gribe ind i Folketingets ophøjede rolle som lovgiver.  

 

Ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt hænger danskernes opfattelse af EU’s institutioner 

sammen med danskernes demokratiopfattelse. Dette forklarer, hvorfor størstedelen af danskerne har 

tillid til Europa-Parlamentet, som er direkte valgt. I modsætningen hertil er tilliden betydeligt lavere 

til Ministerrådet, hvilket kan forklares ud fra det faktum, at danskerne ikke har direkte indflydelse 

på hvem, der udnævnes til ministre i Rådet. Det kan virke overraskende, at Kommissionen opnår 

relativ høj tillid blandt danskerne, idet Kommissionen er et overstatsligt organ til fremme af 

integrationen. Dog kan Kommissionen også ses som de små landes beskytter, idet kommissærerne 

skal handle uafhængigt af nationale interesser, hvorfor store medlemslande ikke i Kommissionen 

kan drage fordel af deres størrelse. Ud fra et dansk perspektiv kan der i højere grad stilles 

spørgsmålstegn ved EU-Domstolens demokratiske legitimitet. Det er netop pga. danskernes 

demokratiopfattelse, at EU-Domstolen ikke vinder danskernes tillid. Europa-Parlamentets 

manglende magt har ofte været anskuet som en af de væsentligste årsager til EU’s demokratiske 

underskud, men med Europa-Parlamentets øgede magt kan man ikke i samme grad som tidligere 

tale om EU’s demokratiske underskud på institutionelt plan. Som Thomsen har påpeget handler 

demokratisk legitimitet dog om mere end blot institutioner (Thomsen, skriftligt, 2010, bilag 5), 

hvilket vil blive diskuteret nedenfor.  

 

6.2 EU’s demokratiske legitimitet 

Den manglende folkelige legitimitet til EU-projektet kan som ovenfor set anskues ud fra et 

institutionelt perspektiv. Dog mener vi, at den væsentligste årsag til den danske EU-skepsis skal 

betragtes ud fra et civilsamfunds- og medborgerskabsperspektiv. Ved førstnævnte begreb forstås, 

som tidligere nævnt, at den demokratiske legitimitet bør udspringe fra en europæisk offentlighed. 

Ved medborgerskabsperspektivet vægtes, at der eksisterer en fællesskabsfølelse mellem de 

europæiske folk, og at borgerne har mulighed for at deltage i samfundet (jf. afsnit 2.1).  
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6.2.1. Folkeafstemninger som politisk legitimitetsfaktor 

”Succesfuld udøvelse af magt forudsætter som bekendt tillige tilstedeværelsen af politisk 

legitimitet” (Rasmussen, H., 2003:40). I relation hertil betragtes folkeafstemninger som en måde til 

at styrke den demokratiske legitimitet på. Som set i analysen er deltagelsesdemokratiet gennem 

folkeafstemninger den måde, hvorpå danske regeringer har forsøgt at opnå folkelig opbakning til sin 

EU-politik. Følgelig har befolkningen fået en forventning om at blive spurgt til råds, når nye EU-

traktater er til debat. Den danske befolkning har pga. folkeafstemningerne mulighed for at få 

indflydelse på samfundets udvikling, hvilket er vigtigt for at skabe en følelse af gensidig loyalitet 

mellem befolkning og politikere. Det er netop dette aspekt, som karakteriserer begrebet 

medborgerskabsperspektiv. Imidlertid har politikernes inkonsekvente anvendelse af 

folkeafstemninger været med til at styrke følelsen af, at politikerne er utilregnelige. Eksempelvis 

blev EF-pakken lagt ud til vejledende folkeafstemning, selvom der ikke var tale om 

suverænitetsafgivelse. Derimod blev Lissabontraktaten parlamentarisk ratificeret trods det faktum, 

at Forfatningstraktaten og Lissabontraktaten ifølge Wind mindede utrolig meget om hinanden. 

Derfor anklagede hun regeringen for at love befolkningen en folkeafstemning om 

Forfatningstraktaten, men ikke afholdt en om Lissabontraktaten, selvom hun principielt ikke går ind 

for flere folkeafstemninger, idet befolkningen ikke har et ligeså højt vidensniveau om EU som 

politikerne (Wind, 2007b). Professor Henning Koch er af den overbevisning, at politikerne ikke 

burde ændre praksis for folkeafstemninger, blot fordi de er bange for resultatet af en 

folkeafstemning. Der skal være en konsekvent anvendelse af folkeafstemninger, og når nu de en 

gang er blevet anvendt uden det var påkrævet af grundloven, bør de altid anvendes for at inddrage 

befolkningen (Sørensen, C., 2007b:55 – kommentar fra Henning Koch). Deltagelsesdemokrati i sig 

selv er ikke tilstrækkeligt til at skabe politisk legitimitet, idet folkeafstemninger kun er legitime i det 

omfang, politikerne retter sig efter resultatet (Lonning, stenc., 2010:18). Problemet er, at politikerne 

kan have svært ved at acceptere og forstå årsagen til et nej som i 1992. Der kan stilles spørgsmål til, 

hvorvidt en folkeafstemning er legitim, hvis politikerne ikke handler i overensstemmelse med 

vælgernes afgørelse. Politikerne valgte derfor på ny at lægge Maastricht-traktaten med Edinburgh-

afgørelsen ud til folkeafstemning, selvom parlamentarisk ratifikation havde været mulig. Denne 

beslutning bundede i et ønske om at opnå folkets støtte til traktaten. En folkeafstemning kan 

imidlertid også have med manglende politisk lederskab at gøre, hvorved ansvaret lægges over på 

befolkningen, som i virkeligheden ikke har det store indblik i det traktatmæssige indhold, der 

stemmes om (Wind, telefoninterview, 2010). Ligeledes mener Ellemann-Jensen, at politikerne skal 
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tage ansvaret over på egne skuldre i stedet for at inddrage borgerne gennem folkeafstemninger. 

Borgernes holdninger er allerede sikret gennem det repræsentative demokrati ved borgernes valg af 

folketingsrepræsentanter (Ellemann-Jensen, skriftligt interview, 2010, bilag 3). Jurist Alf Ross gik 

ligeledes stærkt ind for repræsentativt demokrati, idet han mente, at vælgerne ikke var kvalificerede 

til at tage stilling til vigtige politisk spørgsmål, hvorfor det skulle være op til politikerne at træffe 

afgørelser (Qvortrup, 2000). Ross var dermed modstander af deltagelsesdemokrati i form af 

folkeafstemninger. I modsætning hertil mener Løkkegaard, at folkeafstemninger kan have en 

demokratiserende effekt (Løkkegaard, skriftligt interview, 2010, bilag 4). Dette forudsætter dog, at 

debatten mellem politikere og vælgere er tilstedeværende. Debatterne i forbindelse med de afholdte 

folkeafstemninger er også årsagen til, at danskerne karakteriseres som nogle af de mest oplyste om 

EU (Andersen, J. G., 2002:36 & Schaldemose, personligt interview, 2010:31:33, bilag 2c). Hvis 

dette er sandt, tegner der sig et negativt billede af det generelle vidensniveau om EU i de fleste 

andre medlemslande. I Danmark er det dog problematisk, at EU-debatten i Danmark kun finder sted 

i forbindelse med folkeafstemningerne, hvilket betyder, at danskerne ikke hører om EU til daglig 

(Wind, telefoninterview, 2010).  

 

I forbindelse med det direkte demokrati via folkeafstemninger er det interessant at undersøge, om 

danskerne føler, at de har mere indflydelse på EU-samarbejdet i forhold til de andre befolkninger. 

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse føler 50 % af danskerne, at deres stemme bliver hørt i EU 

(EB69, 2008:30), hvilket er det højeste for alle medlemslandene. EU-gennemsnittet ligger på 31 %, 

og tallene er endnu lavere i lande som Bulgarien og Rumænien på henholdsvis 14 og 18 % (EB69, 

2008:30), da der i disse lande stadig af historiske årsager er lav tillid til politikerne. Selvom 

folkeafstemninger ikke altid i sig selv er legitimerende, tyder tallene på, at en del danskere har en 

følelse af, at de bliver hørt i EU. Folkeafstemninger kan således for nogle være med til at styrke den 

demokratiske legitimitet. For den danske befolkning vil det være negativt, hvis der ikke i samme 

grad som før afholdes folkeafstemninger om EU-spørgsmål, idet danskerne har en forventning om 

at blive hørt pga. den føromtalte praksis. Befolkningens forventning kan dog også forklares ud fra 

Hofstedes begreb om magtdistance, idet befolkningen i lande med lav magtdistance, herunder 

Danmark, har en højere forventning om at blive inddraget i beslutningstagningen end i lande med 

en højere grad af magtdistance som eksempelvis Frankrig (jf. afsnit 3.1.4). Ud fra dette kan man 

argumentere for, at den danske befolkning anskuer folkeafstemninger som en legitimerende faktor.  
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6.2.2 En europæisk forfatning som løsning på borgernes manglende 

identifikation med EU 

I dette afsnit vil vi indledningsvis inddrage debatten mellem Dieter Grimm og Jürgen Habermas 

om, hvorvidt en europæisk forfatning kan være med til at nedbringe følelsen af et demokratisk 

underskud i EU. I relation hertil diskuteres, hvorfor Forfatningstraktaten blev forkastet.  

 

Eftersom EU betragtes som garant for at sikre og udbrede demokratiet i Europa, men som politisk 

system mangler folkelig opbakning (Branner, 2008:80), mener vi, at der er tale om et 

demokratiparadoks. Da medlemslandene har forskellige opfattelser af, hvad et ideelt demokrati 

består i, er det således svært at finde en løsning på EU’s legitimitets problem. Det kan ikke 

forventes, at EU skal leve op til samme betingelser som en stat, hvad angår demokrati, idet EU ikke 

er en stat. Dette synspunkt kan dog anfægtes, idet nogle mener, at EU med tiden har påtaget sig 

statslignende kompetencer og derfor bør vurderes ud fra samme kriterier som en stat (Pedersen 

2002:13 – Beetham & Lords betragtning). Andre hævder, at EU ikke lider af et demokratisk 

underskud, og at legitimitetsproblemet ikke skal findes inden for EU-systemet. I den forbindelse 

kan problemet i stedet anskues ud fra den betragtning, at de nationale politikere nedprioriterer 

betydningen af EU-samarbejdet over for befolkningen, fordi de frygter at blive overflødige (Wind, 

telefoninterview, 2010). De forskellige opfattelser af EU som politisk system samt debatten om, 

hvorvidt EU’s demokratiske underskud eksisterer, gør det ikke lettere at finde en løsning på EU’s 

manglende demokratiske legitimitet. I den forbindelse har Habermas foreslået en europæisk 

forfatning som løsning på borgernes manglende identifikation med EU.   

 

Debatten om en europæisk forfatning opstod som følge af diskussionen om EU’s 

legitimitetsproblem (Grimm, 1997:240). Nogle teoretikere er af den opfattelse, at en forfatning skal 

formes gennem en europæisk offentlig debat, hvilket er hovedtanken i civilsamfundsperspektivet. 

Allerede i 1995, før der var konkrete planer om at nedskrive en forfatning for EU, debattere Grimm 

og Habermas, hvorvidt en forfatning kunne skabe en fællesskabsfølelse blandt befolkningerne i EU. 

Begge anser den europæiske offentlighed som en forudsætning for at skabe en forfatning, men er 

uenige om, hvorvidt en europæisk offentlighed allerede eksisterer. Grimms hovedtanke i artiklen 

Does Europe need a Constitution? er, at en europæisk forfatning ikke bør oprettes, så længe der 

ikke eksisterer et fælles europæisk folk. Fælles forståelse og solidaritet går forud for en offentlig 

debat, og denne er en forudsætning for, at der kan skabes en europæisk forfatning, der af 
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europæerne vil blive opfattet som legitim. (Lonning, stenc., 2010:23-24). Denne tankegang kan 

kædes sammen med etnosymbolismen, hvor en fælles identitet ikke kan skabes fra oven fx vha. en 

forfatning, men må opstå over et længere forløb ud fra et fælles sprog, historie, minder o.l. (jf. afsnit 

3.1.3). Habermas er af modsat overbevisning, idet han påstår, at en europæisk forfatning kan være 

med til at skabe en fælleseuropæisk accept af EU som legitim (Lonning, stenc., 2010:23-24). 

Habermas anskuer den offentlige debat som et centralt led på vejen mod at skabe en forfatning, men 

mener i modsætning til Grimm, at fundamentet for en fælleseuropæisk dialog allerede er til stede. 

Eftersom EU er pluralistisk, giver det for Habermas ikke mening at tale om et fælleseuropæisk folk 

som forudsætning for den offentlige debat, der i sig selv er legitimerende, idet et europæisk folk 

hentyder til homogenitet (Habermas, 1995:263-264 & Lonning, stenc., 2010:24).   

 

Både Grimm og Habermas anser den offentlige debat som et vigtigt middel til at skabe folkelige 

legitimitet. Grimm mener dog, at en europæisk offentlig debat kun kan finde sted, dersom 

deltagerne i debatten til en vis grad kan identificere sig med hinanden. Han påpeger, at der ikke 

eksisterer et fælles sprog, hvilket gør en offentlig debat nær umulig, idet et fælles sprog er med til at 

skabe gensidig tillid og solidaritet. Ifølge Grimms synspunkt om at borgerne skal kunne identificere 

sig med hinanden, før den offentlige debat kan lykkes, kan man således argumentere for, at han 

derved sætter medborgerskabsperspektivet som en forudsætning for civilsamfundsperspektivet (jf. 

afsnit 2.1). Eftersom Habermas ikke mener, at et europæisk folk er en forudsætning for den 

offentlige debat, vægter Habermas dermed civilsamfundsperspektivet. Ifølge Habermas må 

politikerne gå forrest for at skabe en europæisk offentlig debat (Lonning, stenc., 2010:24). 

Sidstnævnte holdning støttes af Ellemann-Jensen, der understreger, at politikerne skal blive endnu 

bedre til at kommunikere EU-stoffet ud til befolkningen (Ellemann-Jensen, skriftligt interview, 

2010, bilag 3). Dette ville forøge borgernes interesse for EU og skabe en gensidig debat mellem 

befolkning og politikere ved andre lejligheder end blot ved folkeafstemninger. Såfremt dialogen 

kunne ekspandere, ville befolkningen formentlig også få en bedre forståelse for, hvad politikerne 

foretager sig i EU. Dermed ville vælgerne blive mindre skeptiske over for EU-samarbejdet, hvilket 

ville medføre, at den folkelige opbakning til EU-projektet ville stige tilsvarende. Løkkegaard mener 

i relation til diskussionen om en europæisk offentlighed også, at debatten skal udspringe fra 

politikerne. Han tilføjer endvidere, at medierne, europæiske som nationale, også spiller en væsentlig 

rolle for at formidle dialogen (Løkkegaard, skriftligt interview, 2010, bilag 4).    
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Forskellene mellem Grimm og Habermas er netop interessante i forhold til, at der blandt EU’s stats- 

og regeringschefer var politisk vilje til at skabe Forfatningstraktaten, som skulle øge den 

demokratiske legitimitet ved at føre EU-samarbejdet i en føderalistisk retning. Da flere lande end 

nogen sinde før sendte Forfatningstraktaten til folkeafstemning
22

, var det fra regeringernes side et 

klart ønske om folkelig opbakning til traktaten og EU’s videre udvikling. De mange planlagte 

folkeafstemninger om Forfatningstraktaten kunne også være inspireret af den danske tradition for 

folkeafstemninger. 

 

Forfatningstraktaten var som nævnt i analysen ment som forsøg på at skabe en øget følelse af 

fællesskab blandt EU-borgerne og til fremme af demokratiet, dels vha. institutionelle reformer
23

, 

dels ved at indføre fælleseuropæiske symboler i traktaten. Debatten om Forfatningstraktaten havde 

således en mere vidtrækkende karakter end de forrige debatter om EU-traktater, idet denne traktat 

netop lagde op til at føre samarbejdet videre i føderalistisk retning. Debatten udspillede sig 

omkring, hvilke symbolske værdier, der skulle indskrives i Forfatningstraktaten og bar præg af to 

modsatrettede synspunkter, på den ene side politiske værdier og på den anden side kulturelle 

værdier. Disse to holdninger kan forklare, hvorfor man i Konventet ikke kunne blive enige om, 

hvorvidt kulturelle værdier som den kristne kulturarv skulle nævnes i præamblet. I de tidligere 

traktaters præambler blev politisk konstruerede værdier såsom demokrati og menneskerettigheder 

vægtet. Hvis eksempelvis den kristne kulturarv skulle indskrives, ville de europæiske fælles værdier 

også tage udgangspunkt i det kulturelle fællesskab og kunne dermed udelukke ikke-kristne lande fra 

EU. Konventet blev til sidst enige om en mere generel formulering: den ”kulturelle, religiøse og 

humanistiske arv” (Europa.eu, a) for ikke at virke ekskluderende over for potentielle ikke-kristne 

kandidatlande. Hensigten om at indskrive kulturelle værdier i præamblet kan tolkes som et forsøg 

på at skabe en højere grad af fællesskabsfølelse EU-befolkningerne imellem, hvilket kan sættes i 

relation til medborgerskabsperspektivet. De forskellige synspunkter kan kobles sammen med 

konstruktivismen på den ene side og essentialismen og etnosymbolismen på den anden side, idet 

nogle konventmedlemmer vægtede de politiske værdier som udgangspunkt for at forstærke 

fællesskabsfølelsen, mens andre prioriterede kulturelle værdier.  

                                                 
22

 Danmark, Storbritannien, Irland, Frankrig Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Tjekkiet og Spanien havde planlagt 

en folkeafstemning om Forfatningstraktaten. Dog blev den aldrig gennemført i de tre førstnævnte lande pga. Frankrig 

og Hollands nej.  
23

 Forfatningstraktatens institutionelle reformer i forhold til at skabe et bedre demokratisk fundament i EU behandles 

ikke i dette afsnit, idet mange af reformerne blev videreført i Lissabontraktaten, som vil blive behandlet nedenfor (EU-

oplysningen, 2009e).  
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Ligeledes henviste Forfatningstraktaten til europæiske symboler som hymne, mønt og flag, hvilket 

kunne være med til at få befolkningerne til at føle, at EU havde statsmæssig karakter. Der var 

diskussion om, hvorvidt disse tiltag virkelig kunne skabe tættere forbindelse mellem EU’s 

befolkninger. Set i lyset af at disse symboler ikke blev videreført i Lissabontraktaten, må man dog 

give Grimm ret i, at en forfatning med konstruerede symboler ikke alene er tilstrækkelig til at skabe 

en tættere forbindelse mellem de europæiske folk. Dette hænger sammen med den 

etnosymbolistiske tankegang om, at EU mangler en fælles myte, historie og traditioner (Pedersen, 

2002:18, Daniela Obradovics betragtning & jf. afsnit 3.1.3). Trods henvisningen til den fælles 

kulturelle, religiøse og humanistiske arv er disse fællesfaktorer ikke noget, som europæerne 

identificerer sig med i forhold til EU, der nærmere ses som et politisk projekt. Det er i hvert fald 

svært at forestille sig, at befolkningerne fra de 27 medlemsstater kan identificere sig med hinanden i 

samme grad, som de gør med folk fra deres egen nationalstat. Smith påpeger netop, at 

befolkningens loyalitet over for det nationale overgår alle andre former for loyalitet (jf. afsnit 3.1.3), 

hvorfor befolkningen kun i lavere grad kan identificere sig med EU.  

 

6.3 Den føderale model som vejen ud af EU’s demokratiske underskud? 

Blandt befolkningerne i EU og størstedelen af politikere hersker der skepsis over for, at EU skal 

udvikle sig til en føderalstat. I teorien kan EU’s demokratiske underskud på institutionelt niveau 

dog kun nedbringes yderligere ved at omdanne EU til en føderalstat. I denne sammenhæng mener 

Branner ikke, at det er muligt at tale om en enhedsstat som Danmark pga. de kulturelle forskelle 

medlemslandene imellem, men snarere om en forbundsstat som fx Tyskland (Branner, 2008:83). 

For at opnå en lignende opbygning i EU kunne man danne et tokammersystem for EU’s lovgivende 

magt med Ministerrådet som repræsentant for medlemslandene og Europa-Parlamentet som 

repræsentant for befolkningerne. Imidlertid ville dette, ifølge Branner, ikke være tilstrækkeligt til at 

løse EU’s demokratiske underskud, idet medlemmerne af Rådet kun indirekte ville have et folkeligt 

mandat. Dette er som nævnt ikke altid tilfældet i Danmark, hvor ministrene ofte er 

folketingsmedlemmer. Derudover kunne der være direkte valg af kommissionsformanden – et valg, 

der tilnærmelsesvis ville ligne et fælleseuropæisk præsidentvalg (Branner, 2008:83). En anden 

løsning kunne være at tildele Europa-Parlamentet mere magt i forhold til udnævnelse og afsættelse 

af kommissærer, hvorved billedet af Kommissionen som elitært organ kunne mindskes (Branner, 
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2008:81). En forfatning ville netop kunne indføre demokratiske strukturer, som ligner dem, 

medlemsstaterne har, nemlig folkevalgte lovgivende organer samt udøvende organer, der også har 

en demokratisk legitimitet. (Branner, 2008:83). På trods af at en forfatning i teorien ville kunne 

afhjælpe problemet om EU’s såkaldte demokratiske underskud, er det nødvendigt med folkelig 

opbakning til et føderalistisk Europa, hvilket forkastelsen af Forfatningstraktaten illustrerede, at der 

ikke var, selvom den var et forsøg på at øge EU’s demokratiske legitimitet. Selvom 

medlemsstaterne ville skulle afgive mere suverænitet, er den føderale model således en mulighed 

for at øge den demokratiske legitimitet i EU, fordi en føderalstat i højere grad end det er tilfældet i 

EU i dag kunne inddrage borgerne gennem direkte valg.  

 

Trods politisk vilje blandt EU-ledere til at føre samarbejdet i føderalistisk retning, er selv de mest 

EU-positive partier i Danmark dog enige om, at EU skal forblive et samarbejde mellem suveræne 

stater. Branner er enig i, at en føderal løsning er urealistisk, idet danskerne eksempelvis er skeptiske 

over for øget politisk integration i EU (Branner, 2008:85). Danskernes og andre befolkningers 

skepsis over for suverænitetsafgivelse har som nævnt også vist sig ved danskernes nej til 

Maastricht-traktaten, det irske nej til henholdsvis Nice-traktaten og Lissabontraktaten samt det 

franske og hollandske nej til Forfatningstraktaten. Skepsissen mod et overnationalt samarbejde i 

mange lande er i princippet ikke et nyt fænomen, men forkastelsen af Forfatningstraktaten bragte 

fokus på EU’s problemer i forhold til at opnå folkelig opbakning til en stadig mere snæver politisk 

union, som var et skridt i den føderale retning. Hvis danskerne derfor skal have en følelse af, at 

EU’s demokratiske legitimitet forstærkes, er den føderale løsning ikke realistisk. Tanken bag 

føderalismen er netop, at både politikere og befolkning skal støtte det føderale projekt, hvilket ikke 

er tilfældet i Danmark, hvor hverken befolkningen eller størstedelen af politikerne går ind for et 

føderalt EU. I relation hertil har Hastings påpeget, at en føderal politik er svær at føre, hvis alle skal 

være tilfredse. Før nationsdannelserne kunne etniske grupper med forskellige traditioner, sprog og 

love leve side om side, men dette blev besværliggjort i takt med moderniseringen af staten. Derfor 

blev en føderal politik ført for at forsøge at samle de forskellige folkegrupper i en nation, hvor fx 

historie og love bevidst var delte (jf. afsnit 3.1.1). Dette synspunkt kan overføres til EU, hvor 

nationalstaterne svarer til de etniske grupper med forskellige værdier, og hvor EU svarer til staten, 

der bliver nødt til at føre en føderalistisk politik for at skabe en fællesskabsfølelse blandt de 

nuværende medlemsstater. Dette kan være med til at forklare, hvorfor fx den danske befolkning er 

skeptisk over for suverænitetsafgivelse. Et alternativ til den føderale løsning er den mellemstatslige 
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løsning, hvor man bl.a. kan give de nationale parlamenter mere indflydelse på beslutningsprocessen. 

Med Lissabontraktaten har man netop forsøgt at inkorporere nogle mellemstatslige aspekter for at 

komme tættere på borgerne, hvilket vil blive diskuteret nedenfor. 

 

6.4 Lissabontraktaten og EU’s demokratiske underskud 

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009 efter at være blevet parlamentarisk ratificeret 

i alle EU-landene undtagen Irland, som af forfatningsmæssige årsager skulle afholde 

folkeafstemning om traktaten. I første omgang nedstemte den irske befolkning traktaten, men efter 

at have fået vedtaget en række forbehold
24

 stemte irerne ja ved den anden folkeafstemning
25

. I Polen 

og Tjekkiet var præsidenterne længe om at underskrive traktaten selv efter, at parlamenterne havde 

ratificeret den. De tre landes skepsis over for Lissabontraktaten handlede alle overordnet set om, at 

EU ville tage endnu et skridt i overstatslig retning (The Guardian 2009 & The Guardian 2008). 

Danmark er dermed ikke alene om at være forbeholden over for den føderale udvikling. Dog blev 

Lissabontraktaten som nævnt ikke lagt ud til folkeafstemning i Danmark, da justitsministeriet ikke 

vurderede, at der var tale om suverænitetsafgivelse på baggrund af de ændringer, som var foretaget i 

forhold til Forfatningstraktaten (EU-oplysningen, 2008b:11). Lissabontraktaten blev i stedet 

vedtaget med almindeligt flertal i Folketinget. Trods Dansk Folkeparti og Enhedslistens ønske om 

en folkeafstemning, kunne disse partier ikke stable et flertal på benene til at begære folkeafstemning 

i henhold til grundlovens § 42, stk. 1. Disse partier påpegede, at de to traktater stort set var 

enslydende (Dansk Folkepartis Ugebrev, 2007 & Enhedslisten, 2008). Som følge af 

deltagelsesdemokratitraditionen forventer befolkningen at blive inddraget, hvilket i henhold til 

Hofstedes magtdistanceteori kan forklares med, at hierarkiet i Danmark er lavt sammenlignet med i 

de andre EU-lande (jf. afsnit 3.1.4). Til forskel fra lande med en høj grad af magtdistance, hvor det 

accepteres, at beslutninger tages fra oven, forventer danskerne at blive taget med på råd.  

 

Regeringen afveg dermed, som ved Nice-traktaten, den danske tradition for folkeafstemninger om 

EU-traktater, hvilket kan skabe et legitimitetsproblem, idet danskerne har en forventning om at 

                                                 
24

 Irland opretholder med Lissabontraktaten sin egen sikkerheds- og forsvarspolitik.  På området for abort, familie- og 

uddannelsespolitik kan landet selvstændigt føre sin egen politik. Endvidere udvider EU ikke kompetencer inden for 

skattepolitikken efter irsk ønske, og endelig vil antallet af kommissærer først blive reduceret svarende til 2/3 af antallet 

af medlemslande i år 2014 (EU-oplysningen, 2009c; Fagligt EU, 2009) 
25

 Ved den første irske folkeafstemning om Lissabontraktaten den 12. juni 2008 blev resultatet negativt med 53,4 % 

stemmer imod. Den anden folkeafstemning blev afholdt den 2. oktober 2009. Her stemte 67,13 % for og 32,87 % imod 

(EU-oplysningen, 2009c).   



 72 

blive inddraget, da EU-traktater har betydet yderligere integration i overstatslig retning. Det er 

problematisk, at befolkningen kun til tider inddrages, da anvendelsen af folkeafstemninger ikke er 

konsekvent. Regeringen kunne også have valgt at sende Lissabontraktaten ud til vejledende 

folkeafstemning som i 1986. Valget om at lade traktaten ratificere parlamentarisk ved almindeligt 

flertal var således fra regeringens side et strategisk træk, idet man derved undgik risikoen for en 

situation à la 1992. Derved undgik politikerne at debattere Lissabontraktaten med befolkningen, idet 

EU-spørgsmål som nævnt kun diskuteres i forbindelse med folkeafstemninger. Ud fra en 

meningsmåling kan det ses, at 54 % af de adspurgte danskere gik ind for, at Lissabontraktaten blev 

lagt ud til folkeafstemning. Af de adspurgte ville 35 % stemme for, mens hele 42 % var i tvivl om, 

hvad de skulle stemme (Gallup nr.: 29a, 2007). Det er således problematisk, at Lissabontraktaten 

blev vedtaget parlamentarisk i Danmark, da et af hovedformålene med traktaten netop var at skabe 

et mere åbent og demokratisk EU (EU-oplysningen, 2009f), og at den demokratiske legitimitet ikke 

blev forsøgt sikret vha. en folkeafstemning - særligt taget i betragtning af, at flertallet i 

befolkningen ønskede at blive inddraget. Regeringen alene skal dog ikke bære ansvaret for den 

manglende debat med vælgerne om Lissabontraktaten. Det var kun de EU-skeptiske partier, der 

forsøgte at råbe vælgerne op, mens de øvrige partier blot fulgte i regeringens fodspor og undveg at 

gøre et stort nummer ud af at skabe en offentlig debat (EU-traktat bliver listet igennem, 2008). 

Derved blev den demokratiske legitimitet til folketingspolitikerne og EU-projektet i form af 

Lissabontraktaten ikke sikret, idet traktaten ikke blev debatteret i samme grad som traktater, der var 

blevet lagt ud til folkeafstemning.  

 

6.4.1 Lissabontraktaten – incitament til at skabe yderligere demokratisk 

legitimitet? 

På EU-niveau var intentionerne om at skabe et mere demokratisk EU stadig til stede, og man tog 

derfor Forfatningstraktaten op til revision for at finde et kompromis, som kunne accepteres af både 

politikere og befolkninger. Med Lissabontraktaten tilstræbes det at øge gennemsigtigheden, idet 

møderne i Ministerrådet er åbne for offentligheden. Desuden har borgerne ret til aktindsigt i 

dokumenter fra EU-institutionerne (EU-oplysningen, 2008b:15), hvilket giver europæerne bedre 

mulighed for at søge indsigt i det institutionelle arbejde. Som noget nyt i forhold til 

Forfatningstraktaten styrkes de nationale parlamenters rolle med Lissabontraktaten, idet de fx kan 
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forsinke et lovforslag fra Kommissionen med et såkaldt orange kort
26

, der indikerer, at 

nærhedsprincippet ikke overholdes (EU-oplysningen, 2008b:50 & Folketingets Europaudvalg, 

2007). Alle disse ændringer er forsøg på at gøre EU mere gennemsigtigt og demokratisk for 

borgerne. Sidstnævnte initiativ viser endvidere, at Lissabontraktaten indeholder tiltag, der styrker 

medlemsstaterne, og dermed er der tale om tiltag, der fører EU-samarbejdet i mellemstatslig 

retning.   

 

Blandt de overnationale tiltag er de væsentligste, at antallet af kommissærer fra 2014 sænkes til 2/3 

af antallet af medlemsstaterne (EU-oplysningen, 2008b:15). Denne reform går tilbage til Nice-

traktaten, der vedtog, at de store lande skulle afgive deres anden kommissær, således at EU-landene 

kun havde hver en kommissær indtil der var 27 medlemslande (EU-oplysningen, 2007a). Med 

Lissabontraktaten skulle antallet af kommissærer derved nedbringes, men dette er pga. irernes første 

forkastelse af traktaten blevet udskudt. Danskerne var ligeledes skeptiske over for at lade 

kommissærposterne rotere landene imellem (EB61, 2004:3). Trods kommissærernes neutralitet i 

forhold til nationale interesser anskuer medlemslandene det for vigtigt at være repræsenteret i 

Kommissionen, hvilket illustrerer det symbolske i at være repræsenteret i EU's udøvende magt. Når 

medlemslandene fra 2014 ikke længere vil have hver deres kommissær kan de føle, at de mister reel 

indflydelse, selvom der er tale om en formalitet.  

 

Lissabontraktaten har endvidere etableret en fast formand for Det Europæiske Råd eller en 

præsident, som posten også kaldes, idet Herman Van Rompuy repræsenterer EU udadtil. Danskerne 

var meget splittede mht. etableringen af en fast formand for Det Europæiske Råd: 49 % var helt 

sikkert eller overvejende imod, mens 44 % helt sikkert eller i overvejende grad støttede dette 

initiativ (Gallup: nr. 20, 2003).  Samtidig har Udenrigsrådet fået en fast formand, Cathrine Ashton. 

Disse tiltag kan tolkes som et skridt i den føderale retning, idet EU får repræsentanter, der agerer 

EU’s ansigter udadtil. Omvendt kan udnævnelsen af en fast formand for Det Europæiske Råd også 

betragtes som en styrkelse af medlemsstaterne over for Kommissionen, idet den faste formand for 

Det Europæiske Råd dermed kan anses for at være en modspiller til den stærke 

kommissionsformand (Rasmussen, H., 2003:43). Løkkegaard har foreslået, at disse to poster og 
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 Et orange kort kræver at mindst halvdelen af de nationale parlamenter bliver enige om at bremse et lovforslag, hvis de 

føler, at dette strider imod nærhedsprincippet. Såfremt Kommissionen alligevel opretholder lovforslaget, skal dette til 

videre behandling i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Et flertal i en af disse institutioner kan herefter bremse 

lovforslaget (EU-oplysningen, 2008b:50 & Folketingets Europaudvalg, 2007:5). 
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Kommissionsformanden besættes af kandidater, der vælges direkte af borgerne (Løkkegaard, 

skriftligt interview, 2010, bilag 4). Dette forslag kan være med til at engagere borgerne mere i 

europæisk politik, og det vil samtidig styrke EU’s demokratisering yderligere, idet borgerne tildeles 

mere magt. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at borgerne vil benytte denne mulighed, hvilket 

den lave valgdeltagelse til europaparlamentsvalgene vidner om. Fra EU’s side kunne dette 

imidlertid være et signal til borgerne om, at de tages seriøst, idet det ville være dem, der skulle 

bestemme, hvem der skulle besidde disse essentielle poster, som Udenrigsrepræsentanten, 

Kommissionsformanden og formanden for Det Europæiske Råd udgør.  

 

Et andet reelt forsøg på at demokratisere EU med Lissabontraktaten er, at Europa-Parlamentet er 

blevet ligestillet med Rådet som medlovgiver på de fleste lovgivningsområder. På området for 

udenrigs- og sikkerhedspolitik forbliver Rådet dog hovedlovgiver. Europaparlamentarikernes rolle 

styrkes derved, idet de på mange tidligere overstatslige samarbejdsområder, fx politimæssige og 

retlige samarbejdsområder får indflydelse. Desuden er Europa-Parlamentet med Lissabontraktaten 

blevet medbeslutningstager på hele EU’s budget (EU-oplysningen, 2008b:26, 28 & EU-

oplysningen, 2008c). Alle disse tiltag er en styrkelse af Europa-Parlamentet. Det kan diskuteres, 

hvorvidt Europa-Parlamentets øgede magt med Lissabontraktaten går i overstatslig eller 

mellemstatslig retning. Anser man Parlamentet for at være et primært overstatligt organ, er 

Lissabontraktatens udvidede kompetencer til Parlamentet et føderalt tiltag. Omvendt repræsenterer 

europaparlamentarikerne de europæiske vælgere, der indirekte med Lissabontraktaten har fået større 

indflydelse. Som bekendt er både EU-skeptikere og EU-positive politikere repræsenteret i Europa-

Parlamentet, idet de ikke alle arbejder for yderligere europæisk integration. Lissabontraktatens 

styrkelse af Europa-Parlamentet er med til at udligne den institutionelle ubalance, der har været 

mellem EU-institutionerne (Schaldemose, personligt interview, 2010:04:15, 05:35 & 08:20, bilag 

2c). Dermed er fundamentet for, at EU som helhed opnår mere demokratisk legitimitet lagt, i og 

med at Europa-Parlamentet som folkevalgt organ har fået mere magt. 

 

Endvidere giver Lissabontraktaten befolkningerne mulighed for at fremsætte et såkaldt 

borgerinitiativ, hvorved mindst en million borgere fra 1/3 af medlemslandene henvender sig til 

Europa-Kommissionen for at få et lovforslag fremsat (Foredrag i Europa-Huset, 2010). Da 



 75 

Kommissionen endnu ikke har fastlagt de endelige rammer for borgerinitiativet
27

, er det svært at 

forudsige, om det reelt vil skabe en højere grad af legitimitet i EU og som følge heraf, har et reelt 

borgerinitiativ endnu ikke set dagens lys. På den problematiske side kan det påpeges, at 

initiativtagerne blot har omkring et år til at indsamle det påkrævede antal underskrifter, og at 

underskrifterne skal indsamles i mindst ni lande. Adelsteen hævder i den forbindelse, at det ikke er 

særlig sandsynligt, at borgerne vil benytte sig af borgerinitiativet, men at det i stedet vil være 

interesseorganisationer, der benytter sig af muligheden (Adelsteen, personligt interview, 

2010:19:20, bilag 2a). Wind har ligeledes påpeget, at betydningen af borgerinitiativet ikke må 

overdrives, da det kun er ét tiltag blandt mange for at demokratisere EU (Wind, foredrag i Europa-

Huset, 2010). I flere europæiske lande har borgerne allerede mulighed for at fremsætte lovforslag, 

hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor EU ikke tidligere har taget initiativ til at give 

borgerne denne rettighed, idet EU længe har været kritiseret for at lide under et demokratisk 

underskud. Det er dog diskutabelt, hvorvidt borgerinitiativet virkelig kan medvirke til at inddrage 

borgerne mere. Der skal være tale om et forslag, som fanger den brede offentligheds interesse på 

tværs af grænser for at indsamle nok underskrifter, og som MEP Søren Søndergaard fra 

Folkebevægelsen mod EU har påpeget, er Kommissionen ikke forpligtet til at fremlægge et evt. 

lovforslag fra EU-borgere for Europa-Parlamentet og Rådet, hvorfor det er usandsynligt, at det reelt 

vil kunne lade sig gøre (Søndergaard, foredrag i Europa-Huset, 2010). Europaparlamentariker 

Emilie Turunen fra SF er mere positivt indstillet over for borgerinitiativet, fordi det kan være med 

til at skabe mere folkelig debat og medføre, at der fremsættes et formelt lovforslag på 

befolkningernes initiativ (Turunen, foredrag i Europa-Huset, 2010). Borgerinitiativet kan således 

sættes i relation til medborgerskabsperspektivet, idet borgerne forsøges inddraget i udformningen af 

samfundet, og ligeledes civilsamfundsperspektivet, idet et borgerinitiativ kan være med til at skabe 

offentlig debat om et emne (jf. afsnit 2.1).   

 

Som Jens Nymand Christensen fra Europa-Kommissionen har påpeget, skal fremsatte forslag være 

af generel interesse for EU, før at Kommissionen vil tage et forslag i betragtning (Christensen, 

foredrag i Europa-Huset, 2010), hvilket er et fortolkningsspørgsmål. Forslag om at ændre 

traktaterne vil ikke kunne imødekommes i form af et borgerinitiativ. Dermed kan det diskuteres, 

hvorvidt borgerinitiativet reelt kan forbedre den demokratiske legitimitet i EU, da kriterierne er 
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 Ifølge direktør i Europa-Kommissionens Generalsekretariat med ansvar for ”Better Regulation and Institutional 

Issues, Jens Nymand Christensen, vil borgerinitiativet tidligst kunne træde i kraft efteråret 2011 (Christensen, foredrag i 

Europa-Huset, 2010). 
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strenge, og at Kommissionen yderligere kan ignorere forslagene. Som Schaldemose og Turunen dog 

påpeger, vil et fremsat lovforslag af befolkningerne dog være med til at skabe debat, og vælger 

Kommissionen at ignorere et forslag, vil dette være problematisk (Schaldemose, personligt 

interview, 2010:13:20, 15:00, bilag 2c & Turunen, foredrag i Europa-Huset, 2010), idet 

Kommissionen således vil fremstå enerådende. Trods kritik af de opstillede kriterier for 

borgerinitiativet kan det være med til at skabe folkeligt engagement på tværs af landegrænser, 

hvilket fremsættes som et kriterium i civilsamfundsperspektivet (jf. afsnit 2.1). Initiativerne i 

Lissabontraktaten, overstatslige som mellemstatslige, har til formål at gøre EU mere 

beslutningsdygtigt i forhold til det udvidede antal af medlemslande, samt bringe EU tættere på 

borgerne i form af øget åbenhed og mere medindflydelse. Lissabontraktaten lægger op til en 

yderligere demokratisering af EU, men om traktatens visioner reelt vil blive opfyldt, er endnu uvist, 

idet dens levetid stadig er ung. 

 

6.5 EU samarbejdets økonomiske udfordring 

På trods af Lissabontraktatens hensigt om at gøre EU mere demokratisk kan eksterne faktorer 

medføre en uforudset stigning i skepsissen til EU-samarbejdet. Tanken om at forstærke demokratiet 

i EU ved at føre samarbejdet i yderligere overstatslig retning er med finanskrisen blevet mindre 

realistisk
28

, idet EU’s medlemslandes befolkninger kan miste tilliden til euroen og dermed svækkes 

EU’s image. Den økonomiske krise og redningen af Grækenlands økonomi skubber tanken om en 

føderalistisk model længere væk, idet forudgående krisesituationer som oliekrisen i 1970’erne har 

medført, at visse medlemslande ønsker at føre en mere protektionistisk økonomisk politik. Den 

nuværende krisesituation har resulteret i, at tilliden til euroen er dalende blandt den danske 

befolkning. En Megafonundersøgelse foretaget den 11. maj 2010 viser netop, at flertallet af de 

adspurgte danskere for første gang siden folkeafstemningen i 2000 ville stemme nej til euroen i dag: 

50 % ville således stemme nej, mens kun 43 % ville stemme ja (Bostrup, 2010).  

 

Krisen i Grækenland har imidlertid medført, at europæiske politikere er begyndt at tale for ”et 

tættere finanspolitisk samarbejde og stærkere kontrol med de nationale økonomier” (Ibid.), hvorfor 

man også kan anskue krisen som en lejlighed til at arbejde tættere sammen landene imellem. I 

                                                 
28

 Dette er skrevet inden euroen steg i kurs igen, hvorfor de økonomiske forhold har ændret sig en smule siden afsnittet 

blev skrevet (Ritzau, 2010). 
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Danmark har statsminister Lars Løkke Rasmussen bifaldet denne holdning og ønsker dermed at 

underlægge Danmark de samme økonomiske krav som eurolandene (Nielsen, O.B. & Tang, 2010). 

Denne udlægning kan tolkes som strategisk, idet regeringen således kan føre en stram økonomisk 

politik med henvisning til, at det er et krav fra EU. Desuden bliver det nemmere for de europositive 

partier at fremhæve de positive elementer ved at lade Danmark indtræde i ØMU’ens tredje fase, 

hvis landet allerede er underlagt konvergenskriterierne fra ØMU’ens tredje fase (Jessen, Thobo-

Carlsen & Tang, 2010). EU-ordfører fra Det Konservative Folkeparti Helle Sjelle har udtalt, at hvis 

Danmark underlægges de samme krav som eurolandene, kræver det en folkeafstemning - en 

holdning, som deles af Dansk Folkeparti. (Jessen, Thobo-Carlsen & Tang, 2010). Hvis borgerne 

ikke inddrages i beslutningen om at underlægge Danmark samme krav som eurolandene i form af 

en folkeafstemning, kan dette føre til en splittelse mellem befolkningen og regeringen. Omvendt vil 

det også være problematisk, hvis ikke Danmark udviser solidaritet over for eurolandene, idet der er 

behov for, at landene står sammen i EU for at vise, at samarbejdet er holdbart, selv i en krisetid.  

 

Euroen er under pres og dermed også EU, da det økonomiske aspekt af nationalstaterne opfattes 

som det fundament, der opretholder EU-samarbejdet. Problemet er, at mange forbinder euroen med 

krisen, og herhjemme argumenterer Dansk Folkeparti for, at Grækenland ville have haft en bedre 

økonomisk situation uden euroen, idet landet ikke ville kunne have lånt ligeså mange penge 

(Adelsteen, personligt interview 2010:29:15, bilag 2a). Det er derfor ikke utænkeligt, at flere 

politikere og store dele af befolkningen får den opfattelse, at landene ville klare sig bedre uden 

euroen, hvilket gør det sværere at tro på forstærket EU-samarbejde inden for den nærmeste fremtid. 

Mange lande foretrækker at kontrollere deres egen finanspolitik, og det er ikke tilfældigt, at 

danskerne nu, for første gang i lang tid, ville stemme nej til euroen. Der er ligefrem tale om en 

”introspektiv periode, hvor medlemslandene kun tænker på at redde euroen og deres eget skind” 

(Bernsen, 2010), hvilket stemmer overens med den liberale intergovernmentalistiske tankegang om, 

at stater kun ønsker at samarbejde, så længe det gavner statens egen indenrigspolitiske situation (jf. 

afsnit 3.2.3). Eksempelvis har tyskerne udvist skepsis over for at redde Grækenland, idet mange 

ikke tror, at Grækenland er i stand til at tilbagebetale sin gæld (Vestergaard, F., 2010). EU har 

gennem tiden haft svært ved at skabe en fællesskabsfølelse, hvilket ikke bliver lettere med den 

økonomiske krise, der sætter solidariteten mellem medlemsstaterne på prøve. I en krisetid er det 

dermed sværere at opnå en følelse af fællesskab blandt europæerne. Der eksisterer således et 

paradoks: På den ene side ser flere EU-politikere sig nødsaget til at skærpe reglerne mht. 
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økonomien, idet EU’s stats- og regeringschefer ikke ønsker, at den græske situation gentages i 

andre lande. På den anden side møder tiltagene om øget finansiel kontrol modstand, idet der både 

blandt politikere og befolkningerne op igennem EU’s historie har hersket skepsis over for et 

overstatsligt samarbejde. Krisen i Grækenland skaber også yderligere problemer for EU i forhold til 

at opnå legitimitet. Euroens svækkelse skaber mistillid til EU, hvilket kan medføre, at borgerne 

føler sig mere skeptiske over for samarbejdet. Den økonomiske krise kan således illustrere, at 

integration i føderalistisk retning ikke er realistisk, idet EU-samarbejdet ind imellem sættes på 

prøve. Ovennævnte eksempel viser at landene ikke i samme grad er villige til at overføre yderligere 

kompetencer til EU, hvilket bekræfter den liberale intergovernmentalisme som den førende 

integrationsteori i dag.  

 

6.6 Dansk syn på EU’s demokratiske underskud 

Danskernes demokratiopfattelse påvirker den måde danskerne opfatter EU på. Som følge af 

Folketingets særlige position i det danske system er Europa-Parlamentet den EU-institution, der 

nyder højst tillid blandt den danske befolkning. Danskerne sætter dermed høj lid til at lade deres 

interesser repræsentere gennem de folkevalgte politikere. Som følge af den danske tradition for 

deltagelsesdemokrati forventer den danske befolkning i højere grad end andre af EU’s befolkninger 

at blive inddraget i forbindelse med Danmarks tiltrædelse af nye EU-traktater. Dette kan ud fra 

Hofstedes teori om magtdistance forklares med, at der i Danmark er et fladt hierarki mellem 

befolkning og elite, hvor befolkningen i højere grad forventer at blive taget med på råd end i 

eksempelvis de sydeuropæiske lande, hvor magtdistancen er høj. De manglende direkte valg til de 

øvrige EU-institutioner gør, at danskerne har mindre tillid til disse. Ministerrådet vinder ikke høj 

tillid blandt danskerne, hvilket kan virke paradoksalt, da Danmark har Europaudvalget, der 

proportionelt afspejler Folketingets partimæssige sammensætning. Den lave tillid til Ministerrådet 

kan dog forklares ud fra den antagelse, at det ikke er alle danskere, der ved, hvordan 

Europaudvalget er sammensat. Desuden at vælgerne ved folketingsvalg ikke har direkte indflydelse 

på, hvem der udnævnes til ministre, og at Ministerrådet også består af andre landes ministre, som 

danskerne ikke har indgående kendskab og tillid til. Trods Europa-Kommissionens overstatslige 

karakter har danskerne forholdsvis høj tillid til denne institution. Dette kan dog skyldes, at 

Kommissionen kan ses som de små landes beskytter, idet de store lande ikke kan gøre sig 

forventninger om at udøve indflydelse gennem deres kommissærer, da de skal handle uafhængigt af 

nationale interesser. Som følge af en anderledes dansk domstolstradition, er den danske opfattelse af 
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EU-Domstolen ikke særlig positiv, da den kan gribe ind i den nationale sfære på endog følsomme 

områder. Danmark har som nævnt ikke en forfatningsdomstol, hvilket gør det svært for danskerne at 

acceptere EU-Domstolen, der til tider kan have karakter af at være en sådan. 

  

EU’s demokratiske underskud kan dog ikke alene forklares ud fra det institutionelle perspektiv, men 

skal også ses i lyset af, at befolkningerne ikke kan identificere sig med projektet. Konstruktionen af 

Forfatningstraktaten viste netop, at EU-elitens tiltag ikke kunne skabe større folkelig opbakning, 

selvom dette var en af intentionerne bag Forfatningstraktaten. Ligeledes forsøgte man at minde 

europæerne om deres fælles kulturarv for derved at skabe et bedre grundlag for fælles identifikation 

for at binde EU’s befolkninger tættere sammen. Forkastelsen af Forfatningstraktaten sendte et 

signal til politikerne om, at befolkningerne ikke ønskede et samarbejde på mere føderalt niveau. 

Lissabontraktaten var dermed et kompromis, der forsøgte at balancere mellem de overstatslige og 

mellemstatslige aspekter, og ligesom Forfatningstraktaten var det et forsøg på at effektivisere EU, 

men samtidig at forstærke EU’s demokratiske legitimitet. Med den økonomiske krise er det blevet 

mindre realistisk at tro på et føderalt samarbejde som løsningen på EU’s demokratiske underskud. I 

perioder hvor den europæiske integration ruller, vil den neofunktionalistiske teori blive bekræftet, 

hvorimod der i perioder, hvor medlemslandene blokerer for integrationen er tendens til at se den 

liberale intergovernmentalistiske teori som den mest gyldige.  

 

Fra en dansk synsvinkel kan Europa-Parlamentets øgede magt efter Lissabontraktatens ikrafttræden 

medvirke til, at der ikke i samme grad som tidligere kan tales om et demokratisk underskud i EU på 

institutionelt niveau. På trods heraf har danskerne stadig en følelse af, at der pga. manglende 

identifikation med EU eksisterer et demokratisk underskud.  

 

6.7 Vurdering af EU’s demokratiske underskud 

I vores undersøgelse har vi set på forskeres og danske politikeres forslag til, hvordan EU’s 

demokratiske legitimitet kan styrkes. I dette afsnit vil vi give en vurdering af disse forslags 

holdbarhed. 

 

I Danmark har folkeafstemninger om EU-traktater vist sig at have en positiv indflydelse på 

befolkningens viden om og engagement i EU-spørgsmål. Ligeledes har andre EU-lande taget 
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folkeafstemninger i brug i forsøget på at vinde politisk legitimitet. En måde at mobilisere de 

europæiske borgere på kunne være at afholde folkeafstemninger om EU-traktater og andre emner 

samtidigt i alle EU-landene. Herved ville folkeafstemningernes egentlige objekt formentlig bringes 

mere i fokus, idet vælgerne ikke ville kunne lade sig inspirere i positiv eller negativ retning efter 

udfaldet af folkeafstemningerne i andre lande. Desuden ville regeringerne ikke kunne ”snyde” 

befolkningerne for en folkeafstemning med henvisning til, at traktaten var blevet nedstemt i andre 

lande som Frankrig og Hollands forkastelse af Forfatningstraktaten medførte. Afholdelse af 

fælleseuropæiske folkeafstemninger kan imidlertid svække effektiviteten i EU, idet det ville være 

problematisk, hvis mange befolkninger nedstemte en traktat. I en sådan situation ville skepsissen 

over for yderligere integration komme stærkt til udtryk. Fælleseuropæiske folkeafstemninger kan på 

den ene side skabe en følelse af folkelig legitimitet, men på den anden side kan befolkningernes 

samtidige forkastelse af fx en traktat sætte spørgsmål ved EU’s legitimitet i mere udtalt grad, end 

det er tilfældet i dag. Dette ville stille EU-politikerne over for nye udfordringer, idet flere landes 

afvisning af fx en traktat ville besværliggøre integrationen og skabe et øget behov for et samarbejde 

i flere hastigheder.  

 

En anden mulighed for at engagere borgerne er det føromtalte borgerinitiativ. Før der var tale om 

dette, udtænkte Heidrun Abromeit et lignende folkeinitiativ, der skulle kunne udløse 

folkeafstemning om afskaffelsen af EU-retsakter (Koch, 2002:79). Dette ville give borgerne reel 

mulighed for indflydelse i forhold til i dag. Med Lissabontraktatens borgerinitiativ er det ikke 

muligt at kræve, at Kommissionen skal opstille et lovforslag om at ændre i traktaternes indhold. 

Omvendt har medlemslandene via deres medlemskab og tiltrædelse af traktaterne accepteret disses 

ordlyd, og for at samarbejdet skal være effektivt, vil det være problematisk, hvis der gang på gang 

opstår debat om traktaterne, efter at de er blevet vedtaget, selvom det kan føles udemokratisk. Der 

må være en vis konsekvens af, at en traktat en gang for alle vedtages, ligesom fx 

grundlovsændringer ikke blot gennemføres fra tid til anden. 

 

Trods den mobiliserende effekt som folkeafstemninger kan have, har Ellemann-Jensen, Wind og 

Ross påpeget, at det repræsentative demokrati burde sikre, at befolkningens interesser politisk er 

afspejlet i beslutningstagningen. Folkeafstemninger skal anvendes med omhu og ikke blot for 

princippets skyld. Op til folkeafstemninger er det essentielt, at politikerne tager ansvar for at skabe 

en konstruktiv dialog med befolkningen. Denne debat skal dog ikke kun finde sted ved 
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folkeafstemninger, men skal foregå løbende. I den forbindelse må de nationale politikere 

kommunikere EU på et niveau, hvor borgerne kan se, at EU vedrører dem. Politikerne kunne fx 

blive bedre til at oplyse borgerne om de muligheder EU-samarbejdet giver dem, fx Erasmus-

ordningen. Dersom folketingspolitikerne i højere grad end i dag gjorde borgerne opmærksomme på, 

hvor stor en andel af den danske lovgivning, der påvirkes af EU, ville befolkningen formentlig få 

større interesse for ikke blot europaparlamentarikernes, men også ministrenes arbejde i Rådet. De 

danske politikere burde have større interesse i at anskueliggøre de fordele EU-medlemskabet giver 

danskerne, og i relation hertil forklare befolkningen nødvendigheden i at gå på kompromis, hvis 

Danmark fortsat skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med de øvrige medlemsstater. 

Oplysningen om EU burde allerede starte i folkeskolen og gymnasiet, hvilket ville medføre, at 

befolkningen ville få EU mere ind under huden og således ville politikerne i højere grad turde 

debattere EU-spørgsmål med befolkningen til hverdags. Grunden til at de danske politikere ikke tør 

kaste sig ud i at debattere EU-spørgsmål med befolkningen er, at de daværende politikere ved 

optagelsen i EF fremhævede de økonomiske aspekter. Gennem tidligere og mere folkelig oplysning, 

vil befolkningen få større indblik i og forståelse for de politiske aspekter ved samarbejdet, hvilket 

ville gøre det lettere for de danske politikere at debattere EU med vælgerne. Ved at skabe en øget 

interesse for EU, ville mediedækningen af EU-stof naturligt stige i takt med, at efterspørgslen på 

området ville blive intensiveret.  

 

EU-politikerne har gennem tiden forsøgt at gøre EU mere nærværende for borgerne, men tiltagene 

har primært været på institutionelt niveau. Disse tiltag begejstrer sjældent befolkningen, der kan 

have svært ved at gennemskue, hvad ændringerne konkret betyder. Omvendt er institutionelle 

reformer til at tage at føle på. Med Forfatningstraktaten forsøgte man imidlertid ikke kun at 

reformere institutionerne, men også at øge borgernes identifikation med EU ved bl.a. at indskrive 

europæiske symboler. Da dette ikke lykkedes, er det forståeligt, at det kan være svært for 

politikerne at skabe tiltag, der berører borgerne på et mere følelsesmæssigt plan. En fælles 

identifikation kan ikke skabes fra oven, men må udspringe fra borgerne ved bl.a. at inddrage dem 

tidligere i en oplysningsdebat, således at deres interesse opstår naturligt.  
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7. Konklusion 

Begrebet EU’s demokratiske underskud opstod i en dansk kontekst som følge af befolkningens nej 

til Maastricht-traktaten i 1992. Dette sendte et signal til såvel de danske politikere som EU’s 

politiske elite om, at der eksisterede en manglende folkelig opbakning til EU som politisk projekt. 

Samtidig markerede nejet dansk skepsis over for et mere politisk integreret og overstatsligt EU. Den 

danske EU-skepsis skal forstås ud fra det danske forhold til EU: under optagelsesdebatten slog 

politikerne hovedsageligt på de økonomiske fordele, som landet ville få ved medlemskabet af EF. 

Mulighederne for yderligere politisk integration blev dermed fortiet for danskerne. Den dag i dag 

formår eller ønsker de danske politikere stadig ikke at forklare, hvilken betydning EU har for 

Danmark. Omvendt, eller måske netop derfor, interesserer danskerne sig ikke i udstrakt grad for 

EU-projektet.  

 

De økonomiske argumenter fik befolkningen til at stemme ja i 1972 og var baggrunden for 

vælgernes opbakning til medlemskabet. Danskerne var således skeptiske over for yderligere 

suverænitetsafgivelse til en politisk union, som blev etableret med Maastricht-traktaten. At den 

danske befolkning er blevet karakteriseret som særlig skeptisk over for det europæiske samarbejde 

skyldes, at det var første gang, at en befolkning nedstemte en traktat. Dette skal ses i relation til, at 

danskerne gennem folkeafstemninger havde mulighed for at udtrykke skepsis og udøve indflydelse 

på landets integration i samarbejdet. Hidtil havde kun stats- og regeringschefer udtrykt skepsis over 

for øget integration i samarbejdet, hvilket gjorde det danske nej til et noget særligt i det europæiske 

samarbejdes historie. Danskerne er imidlertid ikke alene om at udvise skepsis over for yderligere 

integration, men det, der adskiller den danske skepsis fra andre landes EU-skepsis, er den særlige 

opfattelse af det danske demokrati som den ideelle demokratimodel. Danskerne forventer i højere 

grad end mange andre EU-befolkninger at blive inddraget via folkeafstemninger i forbindelse med 

EU-traktater pga. traditionen for deltagelsesdemokrati, som dog ikke blev håndhævet ved 

Lissabontraktaten. Derved føler befolkningen sig overset i forhold til deres direkte indflydelse på 

den danske integration i EU. Ud fra en dansk synsvinkel kan EU’s demokratiske underskud ikke 

løses, så længe de danske politikere ikke bliver bedre til at debattere EU med befolkningen ved 

andre lejligheder end blot ved folkeafstemninger. I forbindelse med fx traktatændringer er det 

altafgørende, at danskerne inddrages hver gang, hvis deltagelsesdemokratiet skal være konsekvent, 

da der ellers kan opstå mistillid til de danske politikere.  
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På institutionelt niveau kan dansk skepsis over for EU-Domstolen forklares ud fra Danmarks 

særlige magtopdeling, hvor Folketinget nyder en ophøjet position i forhold til den udøvende og 

dømmende magt. Dette betyder, at de danske domstole ikke har for vane at dømme imod den 

lovgivende magts fortolkning af loven og dermed ikke er en forfatningsdomstol. Af samme årsag 

har danskerne svært ved at acceptere, når EU-Domstolen påtager sig en politisk rolle ved at 

underkende national lovgivning, der strider imod EU’s fælles regelsæt, acquis communautaire. 

Traditionen for folkeafstemninger og den særlige magtopdeling i Danmark forklarer samtidig, 

hvorfor den danske befolkning har forholdsvis høj tillid til Europa-Parlamentet, hvis medlemmer 

netop vælges direkte af EU-borgerne. Parlamentets øgede magt senest med Lissabontraktaten 

forstærker EU’s demokratiske legitimitet, da den lovgivende magt i det danske system som bekendt 

er tillagt en særlig rolle. Gennem årerne har man forsøgt at skabe en mere ligevægtig institutionel 

balance ved at give Europa-Parlamentet øget magt i forhold til Ministerrådet og Europa-

Kommissionen. Vores undersøgelse viser, at EU’s demokratiske underskud på institutionelt niveau, 

særligt ud fra en dansk synsvinkel, ikke i ligeså høj grad burde eksistere efter Lissabontraktaten. 

Spørgsmålet er dog, hvorvidt den danske befolkning kender til Lissabontraktatens ændringer. Trods 

intentionerne om at nedbringe EU’s demokratiske underskud er det dermed ikke ensbetydende med, 

at befolkningen føler, at EU besidder en egentlig demokratisk legitimitet.   

 

Problemet med EU’s manglende folkelige opbakning kan ikke alene forklares ud fra mistilliden til 

visse EU-institutioner. Eksempelvis har der været debat om, hvorvidt en europæisk forfatning 

kunne øge EU’s demokratiske legitimitet og derved skabe en bedre sammenhængskraft 

befolkningerne imellem samt styrke demokratiet på institutionelt plan. Forkastelsen af 

Forfatningstraktaten var et bevis på, at der blandt befolkningerne og dele af de nationale politikere 

ikke herskede opbakning til at føre EU nærmere et føderalt projekt. Såfremt befolkningerne skal 

være udgangspunkt for EU’s virke, er det vigtigt, at politikerne inddrager og lytter til borgerne, når 

de træffer beslutninger om yderligere integration. Den føderale løsning er således ikke på kort sigt 

realistisk, idet der ikke er folkelig opbakning hertil, selvom dette kunne være med til at styrke EU’s 

demokrati. Lissabontraktaten kan ses som et kompromis efter den kuldsejlede Forfatningstraktat, 

idet traktaten både viderefører integrationen, men samtidig også tilgodeser medlemsstaternes og 

befolkningernes indflydelsesmuligheder. Eksempelvis sættes der tydeligere skel mellem EU’s og 

nationalstaternes kompetencer, og desuden gives borgerne større indflydelsesmuligheder i form af 

borgerinitiativet. Med Lissabontraktaten har EU-politikerne anerkendt, at man på én gang bliver 



 84 

nødt til at føre samarbejdet videre, men at den folkelige opbakning kun kan nås ved at anerkende 

nationalstaternes og befolkningernes betydning i denne proces. Viljen til at styrke EU’s 

demokratiske legitimitet eksisterer, men der er dog langt fra vision til realitet, og virkningerne af 

Lissabontraktaten er stadig ikke fuldt ud kendte, da traktaten er forholdsvis ny. Trods forbedringer 

gennem tiden af EU’s demokrati primært på institutionelt niveau, er der fra dansk side stadig en 

følelse af, at EU ikke er demokratisk, idet man sammenligner med det danske system. Begrebet 

EU’s demokratiske underskud eksisterer dermed som et følt fænomen. Opfattelsen af EU’s 

demokratiske underskud bunder imidlertid i mange forskellige årsager afhængigt af, hvilke øjne der 

ser. Hvert enkelt land kan have deres egen opfattelse af, hvori og hvorvidt det demokratiske 

underskud består. For et land som Danmark kan det at give Europa-Parlamentet mere magt være 

med til at øge følelsen af, at EU’s demokrati styrkes, hvor det for et andet kan have den modsatte 

virkning. Den danske EU-skepsis og opfattelse af EU’s demokratiske underskud skal således 

forklares ud fra den danske statsmodel og demokratiopfattelse. Årsagerne til dansk skepsis over for 

et mere overstatsligt EU kan dog ikke ses som et isoleret fænomen, men knytter man imidlertid den 

danske nationale identitet og den danske demokratiopfattelse sammen med suverænitetsskepsissen, 

kan man påpege, at den nationale identitet og demokratiopfattelse indirekte har indflydelse på den 

danske opfattelse af EU’s demokrati. Anlægges en socialkonstruktivistisk synsvinkel er synet på 

EU’s demokratiske underskud således afhængigt af den nationale kontekst og af opfattelse af EU 

som værende positivt eller negativt. På trods af muligheden for forbedringer af demokratiet i EU, er 

det imidlertid svært at forestille sig en løsning på EU’s demokratiske underskud, der kan 

tilfredsstille alle, idet EU-befolkningernes skepsis ikke nødvendigvis bunder i samme 

problematikker.   
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