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Federal or Functional? – An analysis of the debate on the EU Citizenship based on 

the European Year of Citizens 2013 

Abstract 

The decision-making process regarding the European Year of Citizens 2013 shows that the different 

European institutions hold different views on the EU citizenship. The Commission and The European 

Council consider it to be a source of concrete rights; the right to free movement in particular, while the 

European Economic and Social Committee and the Parliament consider it to be a means to identity building 

and democratization. Therefore, it is the aim of this thesis to determine, based on an examination of its 

foundation and development, whether the EU citizenship is a result of the right to free movement or part of a 

federal strategy to the uniting of the European peoples.  

The study of the foundation of the EU citizenship is based on an analysis of the main debates on European 

integration. The classic integration theories all have normative elements and strategic qualities, which is why 

they play a dual role as empirical material and analytical tool in this study. They serve as empirical 

background for the analysis on the development of the European integration process. This part of the study 

determines that the driving force of Monnet’s pragmatic federalism was accompanied by general declarations 

in line with Altiero Spinellis idealistic federalism. Using liberal and republican democratic theory, it is 

illustrated that Spinellis idealistic federalism includes a republican approach to the role of citizens in a 

European federation, while Monnet’s method, and Haas’ theorization of this method in the shape of 

neofunctionalism, limits civil participation to the elites.  

This study further indicates that the development of the EU citizenship mirrors the general development of 

the European integration: It emerged through functional spill-over from the establishment of a very narrow 

concept of free movement in the Paris Treaty to an institution comprising various rights for the European 

citizens in the Treaty of the European Union. This example of spill-over too was accompanied by idealistic 

declarations about one European people. Thereby the debate on the EU citizenship is an example of the 

strategic federal debate. The two positions of this debate, idealistic and pragmatic federalism, have then 

created the differing opinions on the role and function of the European Year of Citizens.  
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1. Indledning 

1.1 Indledning  

I 1993 blev Maastricht-traktaten, der var udarbejdet i den integrationsvenlige atmosfære, som fulgte efter 

Berlinmurens fald i 1989, endeligt ratificeret. Opdelingen af Europa i øst og vest var stik imod EU’s ideal 

om en stadigt snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk
1
, og derfor havde Berlinmurens fald stor 

symbolsk værdi og en opløftende effekt, der ansporede samarbejdets udvikling fra fællesskab til union. Det 

er derfor også bemærkelsesværdigt, at Maastricht-traktatens ratificeringsproces også kom til at markere en af 

den europæiske integrations store kriser. Krisen opstod, efter folkeafstemninger om traktaten i Frankrig og 

Danmark afslørede stor folkelig modstand mod Unionen. Den folkelige modstand tydeliggjorde, at det 

europæiske samarbejde led under et demokratisk underskud, og at det, snarere end de europæiske folk, var de 

europæiske stater, der var sluttet sammen (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 68-69).  

 

Ideen om at forene Europa var efter Anden Verdenskrig gået fra at være en mere eller mindre teoretisk idé 

blandt visse føderalister til at blive betragtet som en bredt anerkendt nødvendighed, et spørgsmål om krig og 

fred (Brugmans, 1970: 27-43). Den overvejende uenighed var nu centreret om, hvordan man skulle opnå den 

nødvendige forening. Altiero Spinelli havde som ledende kommunist været fængslet af det italienske 

fascistiske styre under det meste af krigen, og havde i den forbindelse, i 1941, udarbejdet et idealistisk, 

føderalistisk manifest, om hvorfor og hvordan Europa skulle forenes i en føderalstat straks efter krigens 

afslutning (Pinder, 2007, Urwin, 2010). Heroverfor stod Jean Monnet for en mere pragmatisk udgave af 

føderalismen (Urwin, 2010). Han havde i forbindelse med sit arbejde som embedsmand under begge 

verdenskrige erfaret, at politisk vilje til føderalistisk forening ikke nødvendigvis betød at statslederne ville 

opgive suverænitet for at opnå reel integration, når det kom til stykket. Han udviklede derfor en metode til 

integration, der var ”skabt til at overliste nationale bureaukratier og snæversynede nationale politikere” 

(Østergård, 2006: 24). Metoden tog udgangspunkt i forventningen om, at integration på ét snævert område 

ville føre til integration på andre områder. Med udgangspunkt i blandt andet Monnet-metoden udviklede 

Ernst B. Haas neofunktionalismen, en teoretisk tilgang til regional integration, gennem et empirisk studie af 

Kul- og Stålfællesskabet. I den forbindelse udviklede han tesen om spill-over, der netop dækker over 

forventningen om integrationens gradvise funktionelle udvidelse. Haas gjorde det klart, at eliten skulle være 

integrationens hovedaktører, fordi borgerne ikke vidste nok om samarbejdet og de derfor dannede 

holdninger, der ikke bundede i fakta (Haas, 2004 (1958): 17-18).  

Borgernes deltagelse var dermed ikke en del af Monnet-metoden, og de blev derfor på sin vis holdt uden for 

integrationsprocessen. 

                                                      
1
Traktat om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 1957 : Præambel: ”(…) établir les fondements d’une     

union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.”  
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Europas ledere var klar over det demokratiske problem i den store afstand mellem Fællesskabet og borgerne, 

og dermed var der i Maastricht-traktaten tiltag, der havde til formål at vende det demokratiske underskud. 

Institutionaliseringen af unionsborgerskabet var et af disse tiltag (Maas, 2007: 45-61). Unionsborgerskabet 

blev givet til alle medlemsstaternes statsborgere, der gennem deres unionsborgerskab blev sikret en række 

konkrete rettigheder. Den mest fremtrædende af disse rettigheder var retten til fri bevægelighed og ophold.  

1.2 Problemfelt og problemformulering 

Den 21. november 2012, knap 20 år efter unionsborgerskabets indførelse, vedtog Europa-Parlamentet og 

Europa-Kommissionen et lovforslag, der havde til formål at lade unionsborgerskabet være temaet for Det 

Europæiske År 2013 under overskriften Borgernes Europaår. Et hurtigt blik på målsætningen for året viser 

et bredt sigte, hvad angår de emner, året skal behandle og høje ambitioner for den forventede effekt. Med 

målsætningen tildeles unionsborgerskabet indirekte to overordnede funktioner. Dels er der et markant fokus 

på unionsborgerskabet som kilde til rettigheder, især retten til fri bevægelighed. Dels tillægger man 

unionsborgerskabet en symbolsk funktion, som middel til dannelse samhørighed, solidaritet og fælles 

identitet blandt EU’s borgere.  

Umiddelbart er de to funktioner ikke opsigtsvækkende, da borgerskab traditionelt både har været en kilde til 

rettigheder og pligter samt udtryk for fællesskab og identitet blandt en stats indbyggere (Hansen, 2010: 245-

53). Men nærlæser man lovgivningsprocessens enkelte etaper og andre relaterede dokumenter bliver det 

klart, at målsætningens inddragelse af de to funktioner er udtryk for et kompromis. Europa-Kommissionen 

og Det Europæiske Råd lægger stort set udelukkende vægt på rettigheder, især retten til fri bevægelighed, 

mens Europa-Parlamentet og især Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg lægger vægt på 

medborgerskab og identitetsskabelse. EU’s institutioner gav altså i forbindelse med den 

lovgivningsprocedure, der førte til vedtagelsen af udnævnelsen af 2013 til Borgernes Europaår, udtryk for 

uenighed om unionsborgerskabets natur og funktion, men hvorfor er de uenige, og hvem har ret?  

Gennem en undersøgelse af debatten om unionsborgerskabet set i lyset af klassisk og moderne demokrati- og 

integrationsteori, vil jeg foretage en vurdering af baggrunden for unionsborgerskabet ved at besvare følgende 

problemformulering: 

Er unionsborgerskabet opstået som et resultat af den fri bevægelighed eller er det indført som en del 

af en føderalistisk strategi til forening af de europæiske folk?  
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1.3 Strukturgennemgang 

I kapitel 3 redegøres for specialets kildegrundlag, der består af de dokumenter, der udgør de enkelte etaper i 

den lovgivningsproces, der førte til udnævnelsen af 2013 til Borgernes Europaår. Med til kildegrundlaget 

hører også de tekster og programmer, som Kommissionen fremhæver som relevante for dens forslag. 

Kildegrundlaget består dermed af de nyeste kilder om EU-institutionernes tilgang til unionsborgerskabet, og 

kapitlet giver dermed et fuldstændigt opdateret indblik i den aktuelle debat om unionsborgerskabet. Formålet 

med redegørelsen er at fremhæve de forskellige institutioners tilgang til unionsborgerskabet og at identificere 

de modstridende tilgange, der udgør kernen i debatten om unionsborgerskabet.  

I kapitel 4 bredes det snævre fokus ud i en analyse af de teoretiske og strategiske integrationsdebatter, der 

prægede den europæiske integrations første årtier frem til Maastricht-traktaten. Kapitlet består af to afsnit. 

Det første behandler den liberale og republikanistiske tilgang til demokrati. Fremstillingerne vil især 

fokusere på den rolle de to tilgange tildeler borgere og borgerskab. De generelle fremstillinger af demokrati 

og borgerskab suppleres med et afsnit om Habermas’ forfatningspatriotisme, der er specifikt fokuseret på 

EU. Dette første afsnit har en rent redegørende karakter, da de begreber og overvejelser, der kommer til 

udtryk i fremstillingen, skal bruges som analyseværktøj i de senere analyser.                                

Kapitlets andet afsnit beskæftiger sig med den europæiske integrations teoretiske og strategiske tilgange. De 

fire klassiske tilgange til integration præsenteres overfor hinanden to og to. Først behandles den strategiske 

debat, hvor Altiero Spinellis idealistiske føderalisme og Jean Monnets pragmatiske føderalisme sættes op 

mod hinanden. Herefter behandles den teoretiske debat, hvor Ernst B. Haas’ neofunktionalisme sættes op 

mod Stanley Hoffmanns intergovernmentalisme. Afsnittet skal tjene til belysning af de mekanismer, der var 

afgørende for det europæiske samarbejdes udvikling i årtierne frem til Maastricht-traktatens ratificering og 

unionsborgerskabets indførelse. Afsnittet fungerer samtidig som en præsentation af de klassiske 

integrationstilgange, der derefter kan benyttes som analyseværktøjer i den videre analyse.  

I kapitel fem fokuseres den overordnede undersøgelse af den europæiske integration på borgerne og 

unionsborgerskabet. I denne analyses første del behandles borgernes rolle i den europæiske integration 

gennem en demokratiteoretisk analyse af de klassiske integrationsteorier for at belyse, hvilken rolle og 

betydning de forskellige tilgange tildeler borgerne i integrationen, både processen og endemålet.              

Analysens anden del behandler unionsborgerskabets retlige og politiske udvikling og dets aktuelle situation. 

Ved analysen af unionsborgerskabets aktuelle situation vender undersøgelsen tilbage til kildegrundlaget. 

Begge områder belyses på baggrund af den viden, de foregående undersøgelser har skabt.  
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2. Litteraturpræsentation 

Gennem hele specialet har jeg benyttet en række lærebogsfremstillinger. Disse værker benyttes når kilder 

skal præsenteres i faktuel kontekst, eksempelvis til korte præsentationer af de institutioner, der optræder i 

redegørelsen for kildegrundlaget. Lærebøgerne har desuden fungeret som kilder, når det har været brugbart 

at tilføje passager om den historiske kontekst for teoriernes opståen og unionsborgerskabets udvikling. Det 

drejer sig først og fremmest om Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen og Marlene Winds Europa i 

Forandring (2012) og derudover Michelle Cini og Nieves Pérez-Solórzano Borragáns European Union 

Politics, især kapitlerne om intergovernmentalisme, neofunktionalisme og den historiske udvikling fra 1945 

til 1985, Ruth Nielsen og Ulla Neergaards EU-ret (2009) og Tim Dunne og Brian C. Schmidts kapitel om 

realisme i John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens’ The globalization of World Politics – An introduction 

to international relations (2011). De historiske redegørelser suppleres af Henri Brugmans L’idée Européenne 

(1970).  

Specialets undersøgelse af debatten om unionsborgerskabet tager udgangspunkt i en redegørelse for 

kildegrundlaget, der består af de dokumenter, der udgør de enkelte etaper i lovgivningsproceduren om 

Borgernes Europaår, og af de dokumenter som Europa-Kommissionen fremhævede som afgørende for 

forslaget. I forbindelse med et studie af et EU-program eller -tiltag er det nødvendigt at formulere en fast 

grænse for hvilke dokumenter, der skal indgå i studiet. EU’s programmer er ofte overlappende, og ét 

program nedsættes ofte for at opfylde målsætninger i et eller flere overordnede programmer eller strategier. 

Som følge af disse overlap danner dokumenterne et større netværk af overlappende tekster. I dette tilfælde 

sættes grænsen ved de dokumenter, der udgør lovgivningsprocedurens etaper og de dokumenter, som 

Kommissionen selv fremhæver som baggrunden for beslutningen om at foreslå udnævnelsen af 2013 til 

Borgernes Europaår. Herved bevares et fokus, der er snævert nok til, at analysen kan blive dybtgående, men 

som samtidig er bredt nok til at både Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Råd og Kommissionens positioner 

inddrages.  

Analysen af de teoretiske og strategiske debatter indledes med et afsnit om grundlæggende demokratiteori 

med fokus på borgernes og borgerskabets rolle. Til dette afsnit bruges Mogens Herman Hansens Demokrati 

som ideologi og som styreform (2010) og Den moderne republikanisme og dens kritik af det liberale 

demokrati (2007). Afsnittet suppleres med Habermas’ artikel Why Europe needs a constitution (2001), der 

tilfører demokrati- og borgerskabsovervejelserne et fokuseret EU-perspektiv. 

Kapitlets hoveddel omhandler de føromtalte debatter og her bruges først og fremmest grundlæggende værker 

for føderalismen, neofunktionalismen og intergovernmentalismen. Det drejer sig om Spinellis Ventotene 

Manifesto (1941), Ernst B. Haas’ The Uniting of Europe (2004 (1958)) og Stanley Hoffmanns Obstinate or 

Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe (1966). Føderalismen behandles i to 
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versioner, en idealistisk og en pragmatisk. Hvor Ventotene-manifestet danner grundlaget for Spinelli 

idealistiske føderalisme bruges Jean Monnets erindringer Mit liv (1987) som kilde i forbindelse med den 

pragmatiske føderalisme.  

Ud over de grundlæggende værker benyttes en række nye(ere) bidrag til integrationsforskningen. Disse 

artikler bruges i forbindelse med fremstillingen af de grundlæggende værker og til belysning af den moderne 

diskussion af de grundlæggende integrationsteorier. Det drejer sig om John Pinders Altiero Spinelli’s 

European Federal Odyssey (2007), Alexander Trechsels How to federalize the European Union …and why 

bother? (2005), Michael Burgess’ bøger Federalism and European Union: Political ideas, influences and 

strategies in the European Community 1972-1986 (1989) og Federalism and European Union: The building 

of Europe, 1950-2000 (2000) samt Uffe Østergårds “ “Fædrelandenes Europa” eller ”Europas Forenede 

Stater”?” (2006) i forbindelse med føderalismen og om John Ruggie, Peter J. Katzenstein, Robert Keohane 

and Philippe Schmitters Transformations in World Politics: The intellectual contributions of Ernst B. Haas 

(2005), Philippe Schmitters Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism (2005) og Jeppe Tranholm-

Mikkelsens Obstinate or Obsolete? A reappraisal in the light of the new dynamism of the EC (1991) i 

forbindelse med neo-funktionalismen.  

I sidste hovedkapitel samles trådene fra de to foregående kapitler i en teoretisk analyse af borgernes rolle i 

den europæiske integration, af unionsborgerskabets udvikling og af undersøgelsens kildegrundlag. I den 

forbindelse benyttes Det Europæiske Råds Birminghamerklæring fra 1992 som kilde til statsledernes 

ambitioner for forholdet mellem borgerne og Unionen efter Maastricht, og Dansk Institut for Internationale 

Studiers rapport De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000 (2008) 

benyttes som historisk oversigt over de relevante traktatændringer indtil 2000. Endelig benyttes Willem 

Maas’ bog Creating European Citizens (2007) og hans artikel The genesis of European rights (2005) samt 

Espen D. H. Olsens The origins of European citizenship in the first two decades of European integration 

(2008). 
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3. Kildegrundlag: Borgernes Europaår 2013 – baggrund og lovgivningsprocedure 

Hvert år siden 1983 har Kommissionen valgt et indsatsområde, der fungerer som tema for det pågældende år. 

Indsatsområdet udvælges med det formål at oplyse EU’s borgere om og henlede de nationale regeringers 

opmærksomhed på det pågældende emne samt at skabe debat og dialog i og mellem medlemsstaterne (Bilag 

9.15; 9.8;  9.9). De Europæiske år vedtages af Europa-Parlamentet (herefter: Parlamentet) og Rådet for den 

Europæiske Union (herefter: Rådet) efter forslag fra Europa-Kommissionen (Herefter: Kommissionen) 

(Bilag 9.8; 9.9), altså ved almindelig lovgivningsprocedure (Bilag 9.9; Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 

123-30; TEUF: art. 294). I forbindelse med Det Europæiske År 2013 blev det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg desuden anmodet om en udtalelse. Beslutningsproceduren fandt sted fra 11. august 2011 til 

21. november 2012, hvor forslaget blev vedtaget efter endt førstebehandling (Bilag 9.12). 

Herunder redegøres for dokumenterne fra lovgivningsproceduren, der sammen med de dokumenter, som 

Kommissionen fremhæver i sin fremstilling af baggrunden for forslaget, udgør specialets empiriske 

materiale. I redegørelsen fokuseres på de dele af dokumenterne, der kan belyse de enkelte institutioners 

tilgang til unionsborgerskabet generelt og til Borgernes Europaår specifikt. Dette betyder, at afsnit om 

finansiering, organisering og evaluering ikke inddrages.  

3.1 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Borgernes 

Europaår 2013 

3.1.1 Baggrund 

I Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Borgernes Europaår 2013 

henvises der i den indledende sammenfatning af baggrunden for forslaget til en række dokumenter, hvis 

indhold har motiveret forslaget. Det drejer sig først om Kommissionsformand José Manuel Barrosos 

politiske guidelines fra 2009 og Det Europæiske Råds Stockholmprogram fra 2010. Disse to dokumenter 

indeholder overordnede tanker om og visioner for Unionens fremtid. Begge indeholder et stærkt fokus på 

EU’s borgere og på deres forhold til EU. Og begge tiltag indeholder mere eller mindre konkrete opfordringer 

til yderligere handling på borgerskabsområdet. Ved disse opfordringer forankres Borgernes Europaår i 

overordnede programmer og strategier. Herefter følger Parlamentets beslutning om grundlæggende 

rettigheder i EU, hvori Kommissionen specifikt opfordres til at foreslå udnævnelsen af 2013 til Borgernes 

Europaår. Endelig henvises der til en række undersøgelser med udgangspunkt i borgernes bevidsthed om og 

forhold til unionsborgerskabet.  

Redegørelserne af disse dokumenter vil dels behandle de elementer, Kommissionen nævner som relevante 

for Borgernes Europaår, dels undersøge dokumentets fokus i diskussionen om Borgerskabets funktion og 

betydning. Fremstillingen giver dermed et grundigt indblik i motivationen for Kommissionens forslag, i de 
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forskellige institutioners tilgang til spørgsmålet om borgere og borgerskab og i borgernes oplevelser og 

forståelse af emnet.  

Political guidelines for the next Commission – José Manuel Barroso 

I begrundelsen for forslaget om Borgernes Europaår lægges der vægt på, at Borgernes Europaår er en måde 

at indfri Kommissionsformand José Manuel Barrosos tilsagn om at styrke unionsborgerskabet ved dels at 

styrke båndene mellem unionen og borgerne, dels at sørge for en effektiv gennemførelse af deres rettigheder 

(Europa-Kommissionen, 2011: 3).  Tilsagnet var en del af de politiske retningslinjer, Barroso
2
 formulerede i 

2009 som en vision for den nydannede Kommissions samarbejde med Parlamentet de næste fem år (Barroso, 

2009; Bilag 9.11). Heri understreges behovet for et tæt samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet 

for at kunne gennemføre ambitionerne for fremtidens Europa (Barroso, 2009: 4). Dokumentets overordnede 

formål er at formulere en strategi for de følgende ti år for, hvordan man kan håndtere EU’s krise, både den 

økonomiske og finansielle krise og det, Barroso kalder en krise om samfundsværdier, ved at styrke EU og 

klargøre den til den globale tidsalder (Barroso, 2009: 1). En signifikant del af strategien til løsning af 

værdikrisen og til styrkelse af EU er rettet mod at styrke forholdet mellem EU og dens borgere generelt og 

Unionsborgerskabet specifikt, og det er disse dele af de politiske retningslinjer, der er relevante for 

Borgernes Europaår.  

Til strategien hører en vision for Europa samt identifikation af en række hovedudfordringer og nogle mere 

konkrete retningslinjer. Visionen omfatter et ønske om ”A Europe that puts people at the heart of the 

agenda” og én af strategiens fem retningslinjer bærer overskriften ”Advancing people’s Europe”. Disse to 

overordnede strategiske mål konkretiseres i identifikationen af ”Reinforcing EU citizenship and 

participation” som én af Europas hovedudfordringer (Barroso, 2009: 16):  

Revitalising the link between the peoples of Europe and the EU will make it both more legitimate and more 

effective. Empowering citizens to be involved in decisions affecting their lives, including by ensuring 

transparency on how they are taken, will help to achieve these aims. This means that the right of European 

citizens must have a real effect: citizens today should not find that they still face obstacles when they move 

across borders within the EU (Barroso, 2009: 16). 

Heri findes det af Kommissionen omtalte tilsagn til styrkelse af unionsborgerskabet, hvorpå en del af 

motivationen for Kommissionens forslag hviler. Samtidig tildeler Barroso unionsborgerskabet to funktioner: 

For det første som middel til at give båndet mellem de europæiske befolkninger og EU nyt liv gennem 

demokratisering og dermed give EU større legitimitet. For det andet, og især, som kilde til rettigheder, 

særligt retten til fri bevægelighed.  

                                                      
2
 Formand for Kommissionen 2004 -  
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Hvad angår styrkelsen af forholdet mellem EU og dens borgere, formuleres dette som et overordnet ønske 

for fremtiden, blandt andet under overskriften “The Europe I believe in”:  

“I want to rekindle a passion for Europe, a new pride and feeling of connection between the EU and its 

citizens, based on my conviction, that the EU with its social market economy is the route to a better future 

for us, our children and for the wider world.”(Barroso, 2009: 11). 

Når det kommer til borgerskabet som kilde til rettigheder, formuleres dette som en række mere eller mindre 

konkrete retningslinjer til styrkelse af rettighedernes effektive gennemførelse under overskriften ”Advancing 

people’s Europe” (Barroso, 2009: 31-33). Først og fremmest understreges det, at der kan gøres mere for at 

promovere de rettigheder europæerne har i kraft af deres unionsborgerskab og gøre det lettere at nyde godt af 

disse rettigheder. Dette skal blandt andet gøres ved at sørge for at fjerne de hindringer, der står mellem 

borgerne og udøvelsen af deres rettigheder, således at udnyttelsen af de unionssikrede rettigheder bliver lige 

så enkel som udnyttelsen af de nationalt sikrede. Til dette formål vil Kommissionen udarbejde en omfattende 

rapport, der skal identificere disse hindringer og stille forslag til, hvordan de bedst fjernes. Denne rapport er 

ligeledes en del af Kommissionens begrundelse, og præsenteres derfor i detaljer nedenfor. Desuden 

understreges betydningen af, at EU’s institutioner er ansvarlige og åbne (Barroso, 2009: 31-33).  

Stockholmprogrammet 2010 – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse 

Afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes tredje del om interne politikker og 

foranstaltninger bærer overskriften ”Et område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed”. Afsnittet dækker 

det retlige samarbejde i forbindelse med fælles regler for asyl, indvandring og grænsekontrol, samarbejde om 

civilretlige spørgsmål og samarbejde om straffesager og politisamarbejde. Det Europæiske Råd udformer, i 

henhold til TEUF art. 68 ”strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle 

programudfordring i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed,” og det er i overensstemmelse hermed, 

at Det Europæiske Råd har udarbejdet Stockholmprogrammet (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 88-90; 

TEU art. 15; Det Europæiske Råd, 2010: 4).  

Stockholmprogrammet er et flerårigt program for perioden 2010-2014, der skal sætte en ny dagsorden for 

imødegåelse af de udfordringer, der fortsat findes på området for frihed sikkerhed og retfærdighed. 

Programmet opstiller en række overordnede prioriteter og en lang række specifikke indsatsområder med 

opfordringer til andre EU-institutioner, i de fleste tilfælde Kommissionen (Det Europæiske Råd, 2010: 4).  

Overordnet ønsker Det Europæiske Råd, at borgernes interesser og behov prioriteres, og at alle 

foranstaltninger, som træffes i fremtiden, centreres om Unionsborgerne og andre personer, som Unionen har 

ansvar for. Særligt interessant i denne sammenhæng er det, at ”Fremme af borgerskab og grundlæggende 

rettigheder” fremhæves som en af de hovedprioriteter, som Unionen bør arbejde med (Det Europæiske Råd, 

2010: 4).  
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Da Område for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed omhandler retligt samarbejde, er Stockholmprogrammets 

tilgang til borgerskab udelukkende fokuseret på unionsborgerskabet som kilde til rettigheder og på sikring af 

udøvelsen af disse.  Borgerskab kan desuden findes blandt de specifikke indsatsområder. Under den 

overordnede overskrift Fremme af borgernes rettigheder: Et Europa baseret på rettigheder angives en lang 

række områder, hvor borgernes rettigheder må sikres eller styrkes. Der er både tale om overordnede 

rettigheder som bekæmpelse af racisme, børns rettigheder, beskyttelse af borgernes dagligdag, eksempelvis 

beskyttelse af personfølsomme oplysninger, og om de rettigheder, der traktatligt er knyttet til 

unionsborgerskabet, hovedsagligt den fri bevægelighed, men også borgernes ret til deltagelse i det 

demokratiske liv og retten til konsulær beskyttelse. Det understreges, at den frie bevægelighed på én gang er 

et grundlæggende princip for hele unionen og for unionsborgerskabet, og at de andre traktatligt sikrede 

borgerrettigheder, der er knyttet til den frie bevægelighed, skal kunne udøves på lige fod med statsborgere i 

en medlemsstat. Derfor skal relevant EU-lovgivning sikres, og hindringer, der begrænser retten til fri 

bevægelighed, skal fjernes inden for rammerne af traktaten (Det Europæiske Råd, 2010: 8-11).  

Opremsningen af indsatsområder efterfølges af en række opfordringer, hovedsagligt til Kommissionen (Det 

Europæiske Råd, 2010: 10-11). Det drejer sig i de fleste tilfælde om opfordringer til overvågning og 

undersøgelse af de forskellige indsatsområder og evt. til at komme med forslag til udbedring af identificerede 

problemer. Et europæisk år dedikeret til unionsborgerskabet er ikke blandt disse forslag, og i den henseende 

er Borgernes Europaår ikke et direkte resultat af Stockholmprogrammet, men dets fokuspunkter stemmer 

overens med Kommissionens overordnede målsætninger med året:  

”Det foreslåede Europaår er […]i tråd med Stockholmprogrammet, som sætter borgeren i centrum af EU’s 

politikker inden for områderne frihed, sikkerhed og retfærdighed og målretter sin tilgang med henblik på at 

”opbygge borgernes Europa”, og herunder sikre borgerne fuld adgang til udøvelsen af den fri 

bevægelighed” (Europa-Kommissionen, 2011: 3).  

Europa-parlamentets beslutning af 15. december 2010 om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske 

Union (2009) – effektiv gennemførelse efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse 

Europaparlamentets beslutning er en opfordring til alle EU’s institutioner og medlemsstaternes regeringer og 

parlamenter om at udarbejde en intern menneskerettighedspolitik, der skal bidrage til bekæmpelse af 

krænkelser af menneskerettighederne. Beslutningen blev formuleret i kølvandet på Lissabon-traktatens 

ratificering, da den skabte retlige ændringer af EU ved at gøre Charteret for grundlæggende rettigheder 

juridisk bindende, og dermed omsatte de grundlæggende værdier til konkrete rettigheder (Europa-

Parlamentet, 2010).    

Beslutningen indeholder en lang række opfordringer, der skal bidrage til at styrke de grundlæggende 

rettigheder, herunder en opfordring til Kommissionen om at  
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”Udnævne 2013 til det europæiske år for medborgerskab for at sætte skub i debatten om EU-borgerskab og 

oplyse EU’s borgere om deres rettigheder, navnlig de nye rettigheder, der er en følge af Lissabon-traktatens 

ikrafttræden” (Europa-Parlamentet, 2010: punkt 16) 

Eurobarometer 2010: Unionsborgerskabet og Mobilitet på tværs af landegrænser 

Siden 1973 har Kommissionens analyseafdeling, Eurobarometer, fulgt udviklingen i borgernes holdning om 

og forhold til Unionen gennem analyser og studier. Den foretager hvert år en række kvantitative og 

kvalitative undersøgelser (Bilag 9.13). I sit forslag nævner Kommissionen resultaterne af to undersøgelser fra 

2010. Dels en kvalitativ undersøgelse af unionsborgerskab og mobilitet på tværs af landegrænserne fra 

august baseret på dybdegående interviews og fokusgruppediskussioner (Eurobarometer, 2010 a), dels en 

Flash Eurobarometer undersøgelse af unionsborgerskabet fra oktober baseret på telefoninterviews 

(Eurobarometer, 2010 b).  

Resultaterne af disse to undersøgelser er en vigtig del af Kommissionens motivation for at foreslå Borgernes 

Europaår. Samtidig har de bidraget til at skabe målsætningen for året, idet de afdækker de områder, hvor en 

indsats er nødvendig. Henvisningen til rapporterne giver forslaget legitimitet, idet de repræsenterer borgernes 

stemme angående emnerne, hvilket er særligt vigtigt i forbindelse med et europæisk år dedikeret til 

unionsborgerskabet.  

Begge rapporter præsenterer samlede resultater, som derefter udspecificeres på lande og i nogle tilfælde også 

demografiske parametre som køn, uddannelse og stilling. De landespecifikke og demografiske resultater er 

ikke relevante i denne sammenhæng, idet de europæiske år er Kommissionens ansvar, og det er 

Kommissionens opgave at varetage hele unionens interesser uden hensyntagen til de enkelte medlemsstater 

(Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 95-100). De demografiske parametre kunne være relevante for andre 

kommissionstiltag, men ikke til Borgernes Europaår, da dets tiltag er rettet mod alle borgere.  

Flash Eurobarometers undersøgelser fra marts 2010 havde til formål at klargøre, hvor bekendte EU-borgerne 

er dels med deres status som EU-borgere, dels med de rettigheder, der følger af unionsborgerskabet 

(Eurobarometer, 2010 b: 4). I sin redegørelse nævner Kommissionen resultater, der viser behov for øget 

information om rettighederne: 

”At borgerne langt fra alle er vidende om deres rettigheder fremgik af en Eurobarometer undersøgelse fra 

2010, som viste, at selvom europæerne generelt er bevidst om, at de er unionsborgere (…), mangler de 

konkret viden om, hvilke rettigheder, som følger af unionsborgerskabet” (Europa-Kommissionen, 2011: 2) 

I Eurobarometerrapportens indledning erklæres det, at formålet med institutionaliseringen af 

unionsborgerskabet først og fremmest var at styrke og fremme europæisk identitet og gøre EU’s borgere i 

stand til at deltage mere indgående i den europæiske integration (Eurobarometer, 2010 b: 4). De resultater, 
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der præsenteres i rapportens hoveddel, har dog intet med identitet og borgerdeltagelse at gøre, men handler i 

overensstemmelse med rapportens formål om konkret viden om borgerskabet og om rettigheder.  

Resultaterne om viden om begrebet unionsborger viste ingen signifikant udvikling, siden de sidste 

undersøgelser tre år tidligere: 79 % kendte til begrebet, men kun 43 % heraf mente at vide, hvad det betød, 

mens 22 % sagde, at de aldrig havde hørt om begrebet. Samtidig følte kun 3 % af deltagerne, at de var meget 

godt informerede om deres rettigheder som EU-borgere, mens 67 % følte sig enten ikke-velinformerede eller 

slet ikke informerede. Når det kommer til faktuel viden om, hvem der har unionsborgerskab, er resultaterne 

varierende. 90 % vidste, at de på én gang besidder et nationalt statsborgerskab og unionsborgerskab, mens 

henholdsvis 74 % og 70 % havde forstået, at man ikke behøver søge om unionsborgerskab, og at man ikke 

kan vælge det fra (Eurobarometer, 2010 b: 17).  

Blandt rettighederne var retten til fri bevægelighed og ophold den bedst kendte, således identificerede 89 % 

denne rettighed fra en liste. 87 % kendte til retten til at indgive andragender til EU’s institutioner, 85 % til 

retten til at blive behandlet på lige fod med statsborgere i den medlemsstat, hvor retten til fri bevægelighed 

udøves, og 79 % var bevidste om deres ret til konsulær hjælp og beskyttelse i tredjelande. 68 % kendte til det 

nye borgerinitiativ (Eurobarometer, 2010 b: 23-24).  

I den kvalitative undersøgelse om mobilitet på tværs af landegrænserne (Eurobarometer, 2010 a) inddrages 

rettigheder knyttet til unionsborgerskabet for at evaluere i hvor høj grad deltagerne var bevidste om deres 

rettigheder (Eurobarometer, 2010 a: 36). Undersøgelsen viste samme tendenser som Flash Eurobarometer: Et 

flertal af borgerne kunne redegøre for, hvem der er EU-borgere, og hvordan denne status opnås. Men et 

flertal følte sig ikke velinformeret om borgerskabet og de dertil knyttede rettigheder (Eurobarometer, 2010 a: 

36).  

Kommissionen bruger rapportens resultater i sit forslag på to måder: Dels som generel motivation idet 

rapporten gør det klart, at undersøgelsens deltagere ”som svar på spørgsmålet om, hvordan bevægeligheden 

inden for EU kunne gøres lettere svarede […] at unionsborgerne har behov for konkret information om, 

hvilke rettigheder de har, når de bosætter sig i en anden stat (…)” (Europa-Kommissionen, 2011: 2). Dels 

som begrundelse for at lægge stor vægt på retten til fri bevægelighed, idet rapporten gør det klart, at fri 

bevægelighed er ”en af de mest påskønnede individuelle rettigheder i EU lovgivningen og på det nærmeste 

er synonymt med unionsborgerskabet” (Europa-Kommissionen, 2011: 1). 

Den kvalitative undersøgelse bidrager ikke med nyt, hvad angår de overordnede tendenser om borgernes 

forhold til unionsborgerskabet og deres rettigheder. Tværtimod er de begrænsede i forhold til Flash 

Eurobarometerundersøgelsen på grund af det noget snævrere fokus på mobilitet mellem landegrænser. Men 

den kvalitative metode, der er benyttet i undersøgelsen, giver et dybere indblik i borgernes tanker om 

unionsborgerskabet og deres rettigheder:  
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Nogle af deltagerne mener, at unionsborgerskabet stadig er under udvikling og endda er et abstrakt begreb 

som følge af fraværet af ”any real federal projekt” og på grund af ”weak relationships between some of the 

EU countries” (Eurobarometer, 2010 a: 37). Mens unionsborger bosat i Holland gav borgerne ansvaret for at 

give unionsborgerskabet reelt indhold ved at udøve deres rettigheder: ”If someone doesn’t use the EU, 

calling a person a citizen of it is valid, but it doesn’t mean anything” (Eurobarometer, 2010 a: 37).  

Når det kommer til specifikke rettigheder, er retten til fri bevægelighed, til at arbejde og i nogle tilfælde til at 

studere ikke kun den bedst kendte rettighed, men også for mange synonymt med unionsborgerskabet. 

Rapportens forfattere konkluderer endda, at den er et grundlæggende element i borgernes EU-identitet og 

dermed i unionsborgerskabet. Den konklusion er baseret på udtalelser som denne fra en unionsborger bosat i 

Bulgarien:”The whole EU is like your own country – you have the same rights and obligations. The borders 

are not important, we are all together” (Eurobarometer, 2010 a: 38).  

Deltagerne satte dog også spørgsmålstegn ved både retten til fri bevægelighed og retten til at blive behandlet 

på lige fod med statsborgere i det nye opholdsland. Særligt indbyggere i lande, der er blevet en del af 

unionen efter 2004, har oplevet restriktioner på den frie bevægelighed, og tilflyttere til en række af både 

gamle og nye medlemsstater har erfaret, at ligebehandlingen ikke altid er en realitet (Eurobarometer, 2010 a: 

39-40).  

Undersøgelsen gik desuden i dybden med deltagernes forhold til retten til at stemme ved lokale valg og 

Europaparlamentsvalg i andre medlemsstater. Undersøgelsen viste lav deltagelse ved begge typer valg. Kun 

omkring en tredjedel havde stemt ved Europaparlamentsvalg og af dem havde langt de fleste stemt i deres 

hjemland. Andelen, der havde stemt i deres opholdsland, var kun halvt så stor som andelen, der havde stemt 

ved lokale valg, der i sig selv udgjorde en minoritet. Igen viste mængden af information sig at være af stor 

betydning. Over halvdelen af deltagerne mente, at information om regler og kandidater og deres program 

ville gøre det mere sandsynligt, at de ville udøve deres rettigheder (Eurobarometer, 2010 a: 44).  

For en lille andel af deltagerne havde deres manglende valgdeltagelse ved Europaparlamentsvalgene dog 

intet at gøre med mangel på information, men var snarere udtryk for en følelse af distance mellem EU og 

deres egen dagligdag. Således udtalte en unionsborger bosat i Frankrig følgende: ”It’s something that I see 

as rather distant, people taking decisions whose impact and importance you really can’t measure” 

(Eurobarometer, 2010 a: 44) 

Rapport om Unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder 

Som nævnt forpligtede Barroso i sine guidelines Kommissionen til at udarbejde en omfattende rapport, der 

på én gang identificerer de faktorer, der hindrer unionsborgerne i at udøve deres rettigheder, og opstiller 

forslag til, hvordan de bedst kan afskaffes (Barroso, 2009: 32, Europa-Kommissionen, 2011: 4). I sin 

begrundelse for forslaget omtaler Kommissionen blandt andet rapporten således: 
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”Borgernes Europaår kan derfor i stor udstrækning tage udgangspunkt i resultaterne i rapporten om 

unionsborgerskab 2010, så målene bedre kan koncentreres om de vigtigste spørgsmål, når det gælder om at 

lette unionsborgernes fri bevægelighed” (Europa-Kommissionen, 2011: 4). 

Rapporten har fokus på ”de væsentligste hindringer, borgerne møder i deres dagligdag, når de bruger deres 

EU-rettigheder på tværs af nationale landegrænser” (Europa-Kommissionen, 2010: 4). Dette fokus på 

grænseoverskridende situationer underbygges i rapportens indledende afsnit, hvor det angives, at Domstolen 

gennem sine domme har slået fast, at unionsborgerskabet er en kilde til rettigheder til fri bevægelighed. Det 

erklæres endvidere, at der eksisterer en kløft mellem de gældende retsregler og den virkelighed, borgerne står 

over for i deres dagligdag, specielt i grænseoverskridende situationer (Europa-Kommissionen, 2010: 2-4). 

Rapporten nævnes desuden som en del af et større projekt, der skal ”komme EU’s bestandige fragmentering 

af spørgsmål, der har direkte interesse for borgerne, til livs […]” (Europa-Kommissionen, 2010: 3).  

Rent praktisk identificeres 25 væsentlige hindringer for EU-borgernes udnyttelse af deres rettigheder i 

grænseoverskridende situationer på baggrund af klager fra borgerne og angiver 25 foranstaltninger, der vil 

kunne afskaffe hindringerne (Europa-Kommissionen, 2010: 5-24).                                  

De fleste af hindringerne er meget konkrete situationer såsom besværlige administrative procedurer i 

forbindelse med anerkendelse af personlige dokumenter, beskatningsbesværligheder og beskyttelse af 

mistænkte i straffesager. Men det mere overordnede problem angående mangel på viden og information 

identificeres ligeledes som en signifikant hindring, fordi borgerne ikke kan udøve rettigheder, de ikke kender 

til (Europa-Kommissionen, 2010: 20). I forbindelse med disse problemer henvises der i høj grad til de 

eurobarometer undersøgelser, der redegøres for i specialets forrige afsnit. Blandt de foranstaltninger, der skal 

bidrage til at afskaffe den hindring, som manglende viden og information udgør, foreslog Kommissionen 

udnævnelsen af 2013 til europæisk borgerskabsår (Europa-Kommissionen, 2010: 20-21):  

”[Kommissionen]vil øge borgernes bevidsthed om, at de er unionsborgere, om deres rettigheder og om, 

hvad disse betyder for deres dagligdag, ved at gøre 2013 til europæisk unionsborgerår og lave målrettede 

arrangementer til oplysning om unionsborgerskab og EU-tiltag vedrørende unionsborgere i løbet af året” 

(Europa-Kommissionen, 2010: 27).  

Kommissionen lægger i sin begrundelse for behovet for året vægt på tendenser, der viser, at der er brug for 

information om unionsborgerskabet og de dertil knyttede rettigheder. Den læner sig desuden op ad Det 

Europæiske Råds syn på unionsborgerskabets som kilde til rettigheder og dets ønske om at fjerne hindringer, 

der begrænser retten til fri bevægelighed.  
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3.1.2 Forslag 

Den ovenstående redegørelse for baggrunden for Kommissionens forslag viser, at Kommissionen har lagt 

vægt på de resultater i undersøgelserne af unionsborgerskabet, der viser, at der er behov for oplysning om de 

rettigheder, der er knyttet til Unionsborgerskabet, og at borgerne i høj grad lægger vægt på retten til fri 

bevægelighed, når det kommer til indholdet af deres unionsborgerskab. Kommissionen læner sig desuden op 

ad sin egen formands retningslinjer og Det Europæiske Råds prioriteter i Stockholmprogrammet. Europa-

Parlamentets beslutning fylder derimod væsentligt mindre, selvom det er heri, den første opfordring til emnet 

for Europaåret 2013 findes.  

Kommissionen giver i sit forslag til Parlamentet og Rådet overvejende udtryk for en rettighedstilgang til 

unionsborgerskabet, idet der er altovervejende fokus på de traktatligt funderede rettigheder i almindelighed 

og på fri bevægelighed i særdeleshed.  

I de indledende betragtningers første seks punkter fokuseres der snævert på den fri bevægelighed. Her 

understreges dels den fri bevægeligheds betydning i forhold til borgerne og unionsborgerskabet, dels 

nødvendigheden af tiltag på området. Med hensyn til den fri bevægeligheds betydning for borgerne og 

unionsborgerskabet lægges der først vægt på dens betydning for det indre marked, og dermed indirekte for 

borgerne: 

”retten til fri bevægelighed [har] vist sin værdi som en af grundpillerne i det indre marked, som er til gavn 

for både medlemsstaternes økonomier og den enkelte borger.” (Europa-Kommissionen, 2011: 9 (6)) 

”Samtidig er fri bevægelighed en forudsætning og et incitament for borgerne til at udøve en række 

rettigheder, de er sikret i EU-lovgivningen, herunder retten til som forbruger at have adgang til varer og 

tjenesteydelser eller rettigheder som passagerer og turister. At fremme den fri bevægelighed kan derfor 

forbedre borgernes muligheder for at drage fordel af det indre marked fuldt ud og samtidig være en vigtig 

drivkraft for vækst” (Europa-Kommissionen, 2011: 9 (7)) 

Dernæst formuleres en tilgang til den fri bevægelighed som katalysator for borgernes forståelse for 

betydningen af den Europæiske integration og deres deltagelse i udformningen af unionen, hvorved den har 

direkte betydning for borgerne. I disse formuleringer findes forklaringen på Kommissionens fokus på fri 

bevægelighed, og de fremstiller samtidig Kommissionens tilgang til unionsborgerskabets, og hvordan det får 

betydning i borgernes liv.  

Retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område påskønnes klart af EU-borgerne som en 

af de centrale, individuelle rettigheder, der knytter sig til unionsborgerskabet. Den belyser og fremmer bedre 

forståelse for værdien af den europæiske integration og tilskynder borgerne til at tage del i udformningen af 

Den Europæiske Union. Når borgerne udvider aspekter af deres liv på tværs af landegrænser ved at rejse 



18 

 

eller slå sig ned i andre medlemsstater, bliver de bevidst om de rettigheder, EU-lovgivningen sikrer dem i 

grænseoverskridende situationer, og kan drage fordel af dem. At udøve retten til fri bevægelighed og ophold 

bidrager derfor til at gøre unionsborgerskabet en konkret realitet i borgernes dagligliv. (Europa-

Kommissionen, 2011: 9 (8)).  

”(…) retten til fri bevægelighed betydeligt forbedrer den enkeltes liv (…)” (Europa-Kommissionen, 2011: 10 

(11))  

På baggrund af denne tilgang formuleres behovet for at øge bevidstheden om retten til fri bevægelighed. 

Dette fokus underbygges med henvisning til rapporten om afskaffelse af hindringer for unionsborgernes 

rettigheders. Især de dele, der identificerer mangel på information om rettigheder generelt og den fri 

bevægelighed specifikt som markante hindringer. Derudover henvises der til uoverensstemmelse mellem den 

fri bevægeligheds solide grundlag og borgernes virkelighed i grænseoverskridende situationer (Europa-

Kommissionen, 2011: 9-10).   

Hvad angår andre rettigheder end den fri bevægelighed, præsenteres de fortsat inden for rammen af mobilitet 

mellem grænserne, idet de angives som nødvendige for, at borgerne kan træffe velunderbyggede beslutninger 

om retten til fri bevægelighed, og for at de kan udnytte deres rettigheder fuldt ud i grænseoverskridende 

situationer (Europa-Kommissionen, 2011: 10). Det drejer sig om unionsborgernes rettigheder i forbindelse 

med sundhedsydelser, social sikring, anerkendelse af faglige kvalifikationer, deres rettigheder som 

passagerer og som forbrugere, regler vedrørende produktsikkerhed og rettigheder i forbindelse med valgret 

og valgbarhed. De sidste to kan, understreges det, bidrage til integration i det nye bopælsland gennem 

deltagelse i det politiske liv. (Europa-Kommissionen, 2011: 10-11).  

Betragtningerne vedrørende unionsborgernes specifikke rettigheder er forankret i en sammenfatning af den 

traktatlige baggrund for forslaget. Her sammenfattes unionsborgerskabets traktatlige grundlag i TEU, art. 20-

21 og styrkelsen af unionsborgerskabet og Lissabon-traktatens tilføjelse af borgerinitiativet til 

rettighedskataloget. Herefter nævnes Det Europæiske Charter for Grundlæggende rettigheder og dens 

præambels understregning af, at mennesket sættes i centrum for unionens virke med indførelsen af 

unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I denne forbindelse er 

den fri bevægelighed den eneste rettighed, som nævnes specifikt.  

De sidste betragtninger omhandler Borgernes Europaår specifikt, både effekter, udførelse, indhold, 

organisering og finansiering:  

”Borgernes Europaår i 2013 vil være en meget passende lejlighed til at oplyse offentligheden om de 

rettigheder, som knytter sig til unionsborgerskabet, og derigennem bidrage til målet om at lette udøvelsen af 

retten til fri bevægelighed” (Europa-Kommissionen, 2011: 11 (17)) 
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”Det europæiske år vil skabe synlighed omkring unionsborgerskabet og dets konkrete fordele for borgerne, 

bl.a. ved at vise, hvordan Unionens politikker helt konkret indvirker på borgernes dagligliv, især ved at 

fjerne hindringerne for udøvelse af deres rettigheder” (Europa-Kommissionen, 2011: 11 (18)).  

Det understreges desuden at specifik information om valgret og valgbarhed er vigtig i forbindelse med 

Europa-Parlamentsvalget i 2014, og at den effekt derfor bør forstærkes gennem samarbejde med andre 

foranstaltninger i det domæne (Europa-Kommissionen, 2011: 11 (18)). 

Hvad angår udførelsen af året lægges der vægt på vigtigheden af at læne sig op af TEU, art. 10 og 11 

angående principperne om repræsentativt demokrati og princippet om deltagelsesdemokrati for at inddrage 

borgerne i gennemførelsen af handlingsplanen for fjernelse af de sidste hindringer for fuld udnyttelse af 

unionsborgernes rettigheder. Kommissionen ønsker, at denne handlingsplan skal markere Borgernes 

Europaår sammen med en opfølgning på rapporten om unionsborgerskab (Europa-Kommissionen, 2011: 11).  

Det understreges desuden, at det er medlemsstaterne, der har hovedansvaret for at øge borgernes bevidsthed 

om deres rettigheder som unionsborgere. Men Kommissionens forslag er af et sådan omfang, hvad angår 

multilaterale partnerskaber, grænseoverskridende informationsudveksling og EU-dækkende 

oplysningskampagner og formidling af god praksis, at europaårets mål bedst kan nås på EU-plan. Det 

understreges, at Unionens vedtagelse af foranstaltninger skal finde sted i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i henhold til TEU, art. 5 (Europa-Kommissionen, 2011: 11-

12).  

På baggrund af ovenstående betragtninger har Kommissionen formuleret en afgørelse om udnævnelsen af 

2013 til Borgernes Europaår, hvis målsætning består af en overordnet målsætning og tre specifikke mål:  

”Det overordnede mål med borgernes Europaår er at øge bevidstheden om de rettigheder, der knytter sig til 

unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne med at gøre fuld brug af retten til at færdes og opholde sig frit 

på medlemsstaternes område. Europaåret skal bl.a. fokusere på mulighederne for aktivt medborgerskab og 

udøvelse af rettigheder for unionsborgere, som har bopæl i en anden medlemsstat end deres egen, for 

studerende, arbejdstagere, forbrugere og leverandører af varer og tjenester i hele Unionen”   

”Med dette udgangspunkt skal Europaårets specifikke mål være følgende:  

- at øge unionsborgernes bevidsthed om deres ret til at færdes og opholde sig frit i den Europæiske 

Union og mere generelt om de rettigheder, der er sikret unionsborgerne i grænseoverskridende 

situationer, herunder retten til at deltage i Unionens demokratiske liv. 

- At øge unionsborgernes bevidsthed om, hvordan de konkret kan få gavn af Unionens rettigheder og 

politikker, når de bor i en anden medlemsstat, og at tilskynde til aktiv deltagelse i samfundets fora 

om Unionens politik og spørgsmål.  
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- At skabe debat om den fri bevægeligheds følger og muligheder som et umisteligt aspekt af 

unionsborgerskabet, især når det handler om at styrke samhørigheden i samfundet, den gensidige 

forståelse mellem unionsborgerne og båndene mellem borgerne og Unionen (Europa-

Kommissionen, 2011: 12 (art. 2)).  

Med hensyn til art. 3, der fremstiller karakteren af de initiativer, der skal sikre opfyldelsen af disse mål, er 

det især interessant, at det understreges, at de skal have til formål dels at øge bevidsthed, dels at skabe debat. 

Det er desuden vigtigt at bide mærke i, at man ønsker at initiativerne skal få borgerne til at bidrage til at give 

deres rettigheder konkret virkning. Som det er tilfældet i det øvrige forslag, er der fokus på fri bevægelighed 

(Europa-Kommissionen, 2011: 13).  

3.2 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (herefter: EØSU) udfylder en rådgivende funktion for 

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til TEU: art.13, 4 og TEUF: art. 300, 1. Udvalget blev nedsat 

i 1957 for at inddrage økonomiske og sociale interessegrupper i skabelsen af fællesmarkedet, og anser sig 

dermed for at være ”en bro mellem EU og det organiserede civilsamfund ” (Bilag 9.6). EØSU formulerer sin 

overordnede mission således:  

”Committed to European integration, the EESC contributes to strengthening the democratic legitimacy and 

effectiveness of the European Union by enabling civil society organisations from the Member States to 

express their views at European level“ (Bilag 9.6) 

Kommissionen, Rådet og Parlamentet er forpligtet til at konsultere EØSU i forbindelse med visse dele af 

lovgivningsarbejdet, i andre tilfælde er det frivilligt (Bilag 9.6; TEUF: art. 304). I forbindelse med 

beslutningsproceduren om udnævnelse af 2013 var det ikke obligatorisk, men EØSU blev anmodet om en 

udtalelse om Kommissionens forslag (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137). Det 

forberedende arbejde til udtalelsen blev foretaget af Den Faglige Sektion for beskæftigelse, Sociale 

Spørgsmål og Unionsborgerskab, der er én af de seks sektioner som EØSU er opdelt i (Bilag 9.7). EØSU 

vedtog udtalelsen ved plenarforsamlingen 28.-29. marts 2012, og den blev offentliggjort i Den Europæiske 

Unions Tidende 21. juni 2012 (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137).  

EØSU’s udtalelse indledes med en erklæring om, at man støtter ”en lang række af de idéer, der er indeholdt 

i det fremlagte forslag” (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137 (1.1)), men på trods 

heraf indeholder udtalelsen en betydelig kritik af forslagets mest substantielle dele og blandt 

ændringsforslagene er både et nyt navn, en ny målsætning, udvidelse af retsgrundlaget og et øget budget (Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012). 
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Kritikken og de radikale ændringsforslag bunder i en tilgang til Unionsborgerskabet, der er helt anderledes 

end Kommissionens rettighedstilgang. Som selverklæret ”brobygger mellem institutionerne og 

civilsamfundet” (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 141 (4.6)) og i overensstemmelse 

med dets overordnede mission om at styrke demokratisk legitimitet og effektivitet fokuserer EØSU på EU’s 

grundlæggende værdier demokratisk deltagelse og aktivt medborgerskab, i langt højere grad end på de 

konkrete traktatsikrede rettigheder. For EØSU er medborgerskab ikke blot jura, det indeholder også 

politiske, økonomiske, sociale samt kulturelle aspekter (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

2012: 139 (3.4)), og udvalget anser unionsborgerskabet for at være ”et af de mest effektive instrumenter til at 

skabe en fælles identitet (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 138 (2.2)). 

En vigtig formulering i punkt 2.1 bør bemærkes: År 2013 markerer 20-året for indførelsen af tanken om det 

”europæiske unionsborgerskab med Maastricht-traktaten. Denne formulering adskiller sig fra de øvrige i 

denne redegørelse, der alle taler om indførelse af unionsborgerskabet. EØSU’s formulering kan forstås 

sådan, at man ikke mener, der reelt eksisterer et unionsborgerskab, netop på grund af tilgangen til 

unionsborgerskabet som noget mere omfattende end en kilde til rettigheder.  

Fra dette udgangspunkt er Kommissionens fokus på fri bevægelighed forfejlet, fordi det kun dækker en 

meget lille del af begrebet borgerskab (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 138 (2.2)), 

fordi det begrænser unionsborgerskabet til en håndfuld juridiske elementer (Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 2012: 138 (3.4)), og fordi det kommer til at rette sig mod en lille del af unionsborgerne fordi 

[d]et stadig er meget få borgere, der er mobile. Udvalget ønsker derfor, at støtten til mobilitet kun skal være 

et indirekte mål for året (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137 (1.7)) og råder til, at 

der satses på konkrete og praktiske råd med positiv virkning på langt sigt. 

Som overordnet målsætning skal følgende formulering erstatte øgning af bevidsthed om rettighederne knyttet 

til fri bevægelighed som overordnet målsætning under titlen Europæisk år for et aktivt og 

deltagelsesfremmende medborgerskab (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 139 (3.2)):   

”alle EU-borgeres oplyste deltagelse i beslutningstagningen på alle niveauer og i alle faser af 

beslutningsprocessen, aktivt medborgerskab i sin helhed samt europæisk bevidsthed og tilhørsforhold, fred, 

frihed retsstat, lighed, solidaritet og respekt for menneskerettighederne” (Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 2012: 139 (3.1)).   

Inden for disse rammer ønsker EØSU at deltagelsesdemokrati og aktivt medborgerskab gives en central rolle 

(Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 139 (3.5)), så man fremmer deltagelse af oplyste, 

aktive unionsborgere, der tager del i integrationsprocessen samt det politiske, økonomiske og sociale liv 

(Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137 (1.4)). Året skal desuden bidrage til at mindske 

den kløft, der findes mellem borgerne og de administrative instanser, og som skaber en mindre effektiv 
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europæisk union, der står mindre sammen og er svagere (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

2012: 138 (2.5)) og til at sikre en åben og gennemsigtig dialog mellem borgere og administrative instanser 

på alle planer ((Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 139 (3.5)). 

Udvalget ønsker desuden en fuldstændig gennemførelse af de nye rettigheder og forpligtelser i Lissabon-

traktaten, sådan som Europa-Parlamentet (2010) udtrykte ønske om i sin beslutning. Parlamentets ønske er 

endnu et område, som EØSU kritiserer Kommissionen for at forsømme ved sit fokus på fri bevægelighed 

(Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137 (1.2)). Men disse tiltag er, ifølge EØSU, ikke 

nok til at sikre samfundets fulde deltagelse, hvorfor Kommissionen opfordres til at indføre klare referencer 

til de traktatlige bestemmelser om demokrati og deltagelse i forslaget (Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 2012: 139 (3.6)) og til at fremsætte forslag om fuldstændig gennemførelse af TEU: art. 10 

og art. 11 om repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati (Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, 2012: 141 (4.2)). 

Året skal ikke blot have aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse som målsætning, EØSU ønsker 

også, at begreberne afspejles i praksis i løbet af året, ved at målsætningerne bliver gennemført i tæt dialog 

med civilsamfundet på alle stadier i beslutningsprocessen (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

2012: 137 (1.6)). Desuden ønsker udvalget, at der sættes fokus på ligebehandling af borgerne, og at man 

sikrer alle borgere lige muligheder for at udøve deres ret til at deltage, deres økonomiske og sociale 

rettigheder samt deres andre rettigheder (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 139: 

(3.9)).  

Endelig understreges behovet for at udvide retsgrundlaget for at realisere de forskellige mål ved at afspejle 

alle aspekter af medborgerskabet og sikre dets funktion og anvendelse på alle politiske indsatsområder (Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 139: (3.7)) og for at øge budgettet med den begrundelse, 

at demokratisk underskud kan vise sig at være en meget bekostelig affære (Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 2012: 137 ((1.8)).  

3.3 Udtalelse fra Europa-Parlamentet (1. behandling), Rådets godkendelse og den endelige 

afgørelse 

Parlamentets udtalelse indeholdt et ændringsforslag, der blev godkendt af Kommissionen og Rådet, og 

dermed blev vedtaget efter førstebehandlingen, d. 21. november 2012. Dermed er Parlamentets 

ændringsforslag og den endelige afgørelse identiske (Bilag 9.12).  

Parlamentet har ændret en del af de generelle betragtninger og har desuden tilføjet en række punkter. Flere af 

disse ændringer og tilføjelser fremstår som et forsøg på at imødekomme EØSU’s ønske om øget fokus på 
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EU’s grundlæggende værdier, direkte demokrati og medborgerskab, ligebehandling, de nye rettigheder samt 

tilgangen til borgerskab som andet end en kilde til rettigheder.  

EU’s grundlæggende værdier har fået en fremtrædende plads som første punkt. Her redegøres for de værdier, 

som EU bygger på, og det understreges, at enhver unionsborger bør nyde godt af de rettigheder, de sikres i 

traktaterne og i charteret.  

Derudover er specielt direkte demokrati og medborgerskab blevet væsentligt fremhævet. Det drejer sig dels 

om et nyt punkt, der opsummerer, hvad Borgernes Europaår skal bidrage med:  

”2013 bør udpeges til borgernes Europaår. Et borgernes Europaår vil udgøre en passende lejlighed til at 

øge bevidstheden i den brede offentlighed om de rettigheder og pligter, som er knyttet til 

unionsborgerskabet.  Borgernes Europaår bør også have til formål at øge borgernes bevidsthed om de 

rettigheder, der følger af deres unionsborgerskab, når de udøver deres ret til at færdes og opholde sig frit i 

en anden medlemsstat. (…) Det budskab, at unionsborgerne også selv har en afgørende rolle at udfylde i 

styrkelsen af disse rettigheder gennem deres deltagelse i civilsamfundet og den demokratiske proces, bør 

udbredes (Europa-Parlamentet og Rådet, 2012: 1 (5)).  

De sidste to linjer afspejler både EØSU’s fokus på aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse, men det 

bidrager også med et andet fokus på borgerskab end det rettighedsorienterede, og det giver borgerne en langt 

mere aktiv rolle. I punkt 18 har Parlamentet fulgt op på EØSU’s direkte opfordring om klare og præcise 

referencer til bestemmelser om demokrati og vedtagelse ved at henvise til TEU art. 10 og 11 om 

repræsentativt demokrati og deltagerdemokrati i TEU’s afsnit II om demokratiske principper. Til gengæld 

formuleres der ingen forslag til fuldstændig gennemførelse af disse principper på trods af EØSU’s ønske i 

punkt 4.2 (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 141). Endelig sættes der fokus på sociale 

og medborgerskabsmæssige kompetencer i forbindelse med fokus på undervisningens bidrag til oplysning 

om unionsborgerskabet og inden for den europæiske referenceramme om nøglekompetencer til livslang 

læring.  

Lissabon-traktaten og de nye rettigheder nævnes ad to omgange. I punkt 4 i forbindelse med Europa-

Parlamentets beslutning om grundlæggende rettigheder og i punkt 12, hvor fokus er på de nye rettigheder. I 

punkt 4 er der ikke foretaget væsentlige ændringer på det oprindelige punkt i Kommissionens forslag, men 

punkt 12 er helt nyt og fokuserer hovedsagligt på borgerinitiativet og afspejler dermed EØSU’s ønske om 

fokus i overensstemmelse med Parlamentets beslutning, men som det var tilfældet med de demokratiske 

principper, bliver det ved kommentarer. Man efterkommer ikke EØSU’s ønske om tiltag til en fuldstændig 

gennemførelse (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 137 (1.2), 139 (3.6)).    
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Den endelige lovtekst er ligeledes blevet ændret, og særligt forandret er art. 2, 2 c, det sidste af de specifikke 

mål for året: 

”At skabe debat om de følger og muligheder som knytter sig til retten til fri bevægelighed og ophold, som et 

umisteligt aspekt af unionsborgerskabet i den hensigt at stimulere og styrke unionsborgernes aktive 

medborgerskab og demokratiske deltagelse navnlig inden for civilsamfundets fora for Unionens politikker og 

valg til Europa-Parlamentet, og dermed forstærke samhørigheden i samfundet, den kulturelle 

mangfoldighed, solidariteten, ligheden mellem kvinder og mænd, den gensidige respekt og følelsen af en 

fælles europæisk identitet blandt unionsborgerne baseret på unionens kerneværdier, som fastsat i TEU, 

TEUF og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder” (Europa-Parlamentet og Rådet, 

2012: 5 (art.2, 2c)).  

Med denne formulering er artiklens oprindelige vægt på samhørighed og gensidig forståelse og båndene 

mellem borgerne og unionen blevet væsentligt forøget med inddragelse af EØSU’s fokus på demokratisk 

deltagelse, medborgerskab og europæisk identitet. Det bør dog samtidig bemærkes, at Kommissionens 

rettighedsfokuserede tilgang til unionsborgerskabet er blevet bevaret, idet stimulansen til demokratisk 

deltagelse, medborgerskab og europæisk identitet skal komme fra debatten om retten til fri bevægelighed og 

ophold, hvorved Kommissionens tilgang i forslagets punkt (8) til den fri bevægelighed som en katalysator 

for borgernes forståelse og deltagelse bevares. Artiklen bærer på den måde præg af at være et kompromis 

mellem de forskellige tilgange.  

I resten af lovteksten er der foretaget ændringer, der er direkte parallelle med flere af EØSU’s betragtninger: 

I art. 3, 1c) går man fra at tale om arrangementer, der har til formål at skabe debat og øge bevidsthed om 

retten til fri bevægelighed og ophold og mere generelt om unionsborgernes rettigheder, til også at tale om 

debat om begrebet unionsborgerskab, hvilket giver mulighed for videre perspektiver, som de, der udgør 

EØSU’s borgerskabstilgang (Europa-parlamentet og Rådet, 2012: 5 (art. 3,1c)).  

Formuleringen i art. 3,1d udvider borgernes rolle. I Kommissionens forslag ønskede man borgernes bidrag. I 

den endelige beslutning ønsker man at tilskynde borgernes og civilsamfundsorganisationernes aktive 

engagement gennem direkte demokratiske redskaber som borgerinitiativet og offentlige høringer (Europa-

parlamentet og Rådet, 2012: 5 (art. 3,1d)).  

Art. 3, 1g) og h) er tilføjelser til Kommissionens forslag, og indeholder et ønske om at formidle oplysninger 

om retten til at rette henvendelse til Den Europæiske Ombudsmand og til Parlamentet, og dermed går man 

uden for rammen af grænseoverskridende situationer, selvom man fortsætter rettighedstilgangen. Derudover 

understreges ønsket om at inddrage borgere og interessenters aktive bidrag i rapporten om unionsborgerskab 

(Europa-parlamentet og Rådet, 2012: 5 (art. 3,1g)).   



25 

 

Art 3, 4 inddrager tværkulturel forståelse og bekæmpelse af forskelsbehandling i overensstemmelse med 

EØSU’s ønske om fokus på dette emne (Europa-parlamentet og Rådet, 2012: 6 (art. 3,4)). 

3.4 Delkonklusion 

Redegørelsen for kildematerialet i viser, at der blandt EU’s institutioner er modsatrettede forventninger til 

Borgernes Europaårs fokus og funktion. Den viser desuden, at man har taget hensyn til disse modsatrettede 

forventninger i den endelige lovtekst. Især i målsætningen har man forsøgt at favne alle synspunkter. Det er 

derfor endt med at blive temmelig omfattende og særdeles ambitiøs. På den ene side tages der hensyn til 

Kommissionens snævre fokus på borgerskabet som synonymt med den fri bevægelighed og til dens ønske 

om, at Borgernes Europaår skal fremme oplysning om de konkrete rettigheder, der er knyttet til den fri 

bevægelighed for at sikre, at borgerne kan udnytte dem optimalt. På den anden siden tages der hensyn til Det 

Økonomiske og Sociale Udvalgs betragtning af unionsborgerskabet som middel til demokratisering og 

identitetsdannelse og dermed til dets ønske om, at Borgernes Europaår skal bidrage til aktivt og 

deltagelsesfremmende medborgerskab. 
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4. Teori: Demokrati, Borgerskab og Europæisk integration 

De modsatrettede forventninger, der kom til udtryk i forbindelse med lovgivningsproceduren, og den 

endelige målsætnings brede og ambitiøse karakter afspejler den overordnede debat om unionsborgerskabet 

mellem de, der anser det for at være en logisk konsekvens af det frie marked og den frie bevægelighed, og 

de, der betragter det som et middel til at binde unionen og borgerne sammen og skabe solidaritet mellem 

borgerne på tværs af medlemsstaternes grænser. Debatten om unionsborgerskab udspringer af den 

integrationsteoretiske debat, der har præget EU siden samarbejdets begyndelse med Kul- og Stålfællesskabet. 

Derfor behandler anden del af de integrationsteoretiske debatter. Behandlingen af de integrationsteoretiske 

debatter tjener to formål. Teorierne skal dels bruges som analyseværktøjer i forening med de 

borgerskabsteoretiske begreber i forsøget på at forklare baggrunden for unionsborgerskabet. Men afsnittet 

spiller også en empirisk rolle, da det fremstiller de rivaliserende tanker bag grundlæggelsen af fællesskabet 

og giver et indblik i den debat, der herskede i fællesskabets første årtier frem til Maastricht-traktaten, hvor 

unionsborgerskabet blev indført. Fremstillingen af de rivaliserende tanker fører frem til analysen i kapitel 5, 

hvor der blandt andet udføres en demokratiteoretisk analyse af de klassiske integrationstilgange. Til dette 

formål indledes kapitel 4 med en fremstilling af demokrati og borgerskab. Overordnet er fremstillingen 

nødvendig som en undersøgelse af borgerskabet som begreb både empirisk og teoretisk.  

4.1 Demokrati og borgerskab  

Nærværende afsnit om demokrati og borgerskab indledes med en kort redegørelse for begrebet borgerskab 

og for borgerskabets traditionelle tilknytning til nationalstaten. Dernæst følger en fremstilling af 

demokratiteori. Da demokrati er et særdeles omfattende emne, koncentreres fremstillingen om det liberale 

demokratibegreb, der er den dominerende tilgang i den vestlige verden, og om den moderne republikanisme 

og dennes kritik af liberalismen. Fremstillingens fokus indsnævres yderligere, ved at jeg især vil koncentrere 

mig om de dele af tilgangene, der behandler borgernes og borgerskabets betydning og rolle i demokratiet. Til 

sidst suppleres disse grundlæggende demokratitilgange med et specifikt fokus på EU med Habermas’ tanker 

om behovet for en europæisk forfatning.  

4.1.1 Borgerskab 

Mogens Herman Hansen præsenterer to betydninger af begrebet borgerskab. Begrebet betegner dels en 

persons retligt definerede medlemskab af en by eller en stat dels en samfundsklasse (Hansen, 2010: 245, 

253). I denne sammenhæng er borgerskab som samfundsklasse ikke relevant, jeg vil i stedet koncentrere mig 

om de to andre betydninger. 

Borgerskab opstod i de græske bystater i 600-tallet f.v.t. og udvikledes i Romerriget mellem 90 f.v.t. og 212 

e.v.t. Siden forsvandt borgerskabet som institution og territorialstaterne fra middelalderen og til nyere tid 

havde ingen borgere i oldtidens forstand. Indbyggere var kongens undersåtter og havde ingen 
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borgerrettigheder. Indbyggerne var i stedet inddelt i tre stænder, hvor der til de to første, adelen og 

gejstligheden, var knyttet nogle særlige privilegier (Hansen, 2010: 248-49).  

Med Den Amerikanske Revolution i 1776 og Den Franske Revolution i 1789 genskabtes statsborgerbegrebet 

inspireret af den klassiske oldtid. Indbyggerne var ikke længere undersåtter, de var borgere og havde del i 

landets styre (Hansen, 2010: 246-49).                                                                   

Med Den Franske Revolutions afskaffelse af monarkiet og indførelsen af borgerskabet opstod en ”amour 

sacré de la patrie” (Brugmans, 1970: 30), og folkets loyalitet var nu rettet mod nationen i stedet for mod 

kongen. Den Franske Revolution var dermed starten på den nationalisme, der bredte sig over Europa og 

skabte de europæiske nationalstater. Dermed opstod det nutidige borgerskabsbegreb samtidig med 

nationalstaten, og nationalstaten er dermed traditionelt rammen for borgerskab (Brugmans, 1970: 27-32). 

Til borgerskabsbegrebet er knyttet en række politiske, civile, sociale og økonomiske rettigheder og en række 

pligter. De politiske og civile rettigheder er de grundlæggende frihedsrettigheder, beskyttelsen af person, 

bolig og ejendom, valgret, valgbarhed og retten til at beklæde offentlige embeder. Politiske og civile 

rettigheder har udgjort borgerskabets kerne siden revolutionerne i Amerika og Frankrig (Hansen, 2010: 250-

53; Hansen). De sociale og økonomiske rettigheder fik derimod først betydning efter Anden Verdenskrig. De 

sociale rettigheder er især betydningsfulde i de socialdemokratiske velfærdsstater, hvor borgerne har fri 

adgang til uddannelses- og sundhedsvæsen og til økonomisk understøttelse (Hansen, 2010: 251-52). Hvad 

borgernes pligter angår, afhænger disse i høj grad af demokratitilgangen. Derfor behandles pligtaspektet ved 

borgerskab i forbindelse med fremstillingen af de forskellige demokratitilgange herunder.  

4.1.2 Liberalisme 

Demokrati vandt frem i midten af det 19. århundrede i form af det repræsentative liberale demokrati 

(Hansen, 2007: 20). I dag dominerer den liberale demokratiopfattelse den vestlige verden, både som ideologi 

og som styreform. Det er den tilgang, der er indskrevet i menneskerettighederne. Og det er den tilgang, man 

ønsker at udbrede til endnu ikke demokratiske dele af verden. I tråd med denne dominans er det også den 

liberale demokratiopfattelse, der er blevet en del af statsbegrebet (Hansen, 2010: 52).  

Liberalismens grundværdi og udgangspunkt er individets personlige frihed i betydningen frihed fra statens 

og andre borgeres indblanding i ens livsførelse og livsholdninger. Den personlige frihed sikres af den skarpe 

adskillelse af stat og samfund, der er den liberale demokratibetragtnings fundament. Det betyder, at staten 

skal være en værdineutral minimalstat, der udgøres af summen af de politiske institutioner. Den har 

myndighed og magt til at håndhæve statens frihed og uafhængighed udadtil og fastsætte og opretholde 

retsordenen indadtil (Hansen, 2010: 49-52). Parlamentet er den centrale institution og statens suveræn, og i 

sin egenskab af repræsentativ institution er det legitimeret af folkesuveræniteten. For at undgå at parlamentet 
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korrumperes, kontrolleres det af en udøvende og en dømmende magt. Menneskerettighederne er en vigtig del 

af retsordenen, idet de skal sikre borgernes personlige frihed (Hansen, 2010: 50).  

Af respekt for den personlige frihed er borgerens politiske rolle i det liberale demokrati begrænset til en 

”maksimal grad af minimal politisk deltagelse” (Hansen, 2010: 52) i forbindelse med de regelmæssige valg 

til parlamentet. Krav og forventninger om yderligere engagement i fællesskabet er ifølge den liberale 

demokratitilgang indblanding i borgerens livsførelse og dermed et brud på den personlige frihed (Hansen, 

2007: 33). Den personlige frihed indskrænkes kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at alle kan 

opnå den samme frihed. Derfor forventes det, at man lever inden for rammen af retsordenen og overholder 

statens love. Denne indskrænkning finder dog kun sted i den offentlige sfære (Hansen, 2007: 21). 

Den ovenstående fremstilling er liberalismens teoretiske udgangspunkt. Reelt findes Liberalismen i 

forskellige grader på en skala, der går fra ultraliberalisme til socialliberalisme. Det afgørende i den 

sammenhæng er synet på lighed. Ultraliberal demokratiopfattelse har stort set intet fokus på lighed, da man 

mener, at lighedens betoning af fællesskabet vil gå ud over den individuelle frihed. I modsætning hertil 

tillader en socialliberal demokratiopfattelse et vist niveau af omfordeling og positiv særbehandling af 

samfundets svageste for at opnå lighed (Hansen, 2010: 49).  

4.1.3 Moderne republikanisme 

Som navnet antyder, er den moderne republikanisme en moderne udgave af den republikanisme, der opstod i 

den klassiske oldtid, blev genoplivet i renæssancen og inspirerede oplysningstidens filosoffer, og dermed 

dannede fundamentet for revolutionerne i Amerika og i Frankrig i slutningen af det 18. århundrede. De 

republikanistiske tanker mistede dog styrke med det liberale demokratis udbredelse i midten af det 19. 

århundrede (Hansen, 2007: 16-20) 

Fra den italienske renæssance op til det 19. århundrede var modsætningen mellem republik og monarki 

grundlaget for republikanismen. Da denne modsætning i vores tid og i vores del af verden ikke længere er 

relevant, vender den moderne republikanisme tilbage til den oprindelige betydning af begrebet res publica, 

der på klassisk latin står for forståelsen af republik som en regeringsform, der afspejler samfundets vilje og 

tilstræber det fælles bedste (Hansen, 2007: 11-15; Hansen 2010: 77-78).  

Lige som liberalismen har den moderne republikanisme frihed som grundværdi. Men den moderne 

republikanismes frihedsbegreb gør op med liberalismens definition af frihed som retten til at leve i fred for 

andres indblanding. Den genopliver i stedet Machiavellis definition af frihed som fraværd af vilkårlig 

dominans (Hansen, 2007: 25-27). Dermed ophæver den moderne republikanisme den modsætning mellem 

positiv og negativ frihed, der er typisk inden for demokratiforskning. (Hansen, 2007: 26; Hansen, 2010: 79) 

Hansen præsenterer denne sondring gennem en fremstilling af Isaiah Berlins two concepts of liberty:  
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Den negative frihed er som nævnt central i den liberale demokratiopfattelse. Den er fokuseret på den 

personlige frihed og retten til at leve sit liv, som man ønsker uden indblanding. Den positive frihed handler 

om menneskets ønske om at bestemme over sit eget liv, og dermed om friheden til at deltage i samfundet. 

Det handler ifølge Berlin om, at det bedre jeg, der er orienteret mod fællesskabets behov, skal dominere det 

lavere selv, der kun fokuserer på egne behov og dermed på den negative frihed. Når denne dominans finder 

sted, har individet nået sand frihed. Den positive og den negative frihed er udelukker hinanden ifølge Berlin, 

da den positive frihed bliver identisk med fællesskabets værdiers dominans over individet (Hansen, 2007: 

20-25).  

Den republikanistiske demokratiopfattelse ophæver Berlins sondring og bringer den negative og den positive 

frihed sammen i én betragtning ved hjælp af to greb. Først vender man tilbage til Machiavellis tilgang ved at 

ændre definitionen på negativ frihed fra ”frihed til at leve livet uden indblanding” til ”frihed fra andres 

vilkårlige dominans.” Hermed gives der mulighed for, at staten blander sig i borgerens liv. For at denne 

indblanding ikke skal få karakter af vilkårlig dominans, er det nødvendigt, at borgeren bidrager til at give og 

håndhæve de love, han skal leve under. Dernæst understreges det, at det kun er muligt at bringe de to 

frihedsbegreber sammen i én betragtning, hvis det kombineres med en skarp adskillelse af en privat sfære, 

hvortil den negative frihed begrænses, og en offentlig, politisk sfære, hvor den positive frihed findes. Denne 

form for skelnen mellem stat og samfund er, som nævnt i forbindelse med redegørelsen af liberalismen, 

fundamentalt demokratisk. De to greb forener de to frihedsbegreber i ét demokratisk frihedsbegreb, der er 

demokratisk forankret, og som er uløseligt forbundet med borgerskabets vilje til at kæmpe for det fælles 

bedste (Hansen, 2007: 25-29).  

Borgerdyd, patriotisme og medborgerskab 

Det republikanistiske frihedsbegrebs tilknytning til borgerskabets dedikation til det fælles bedste betyder, at 

borgerdyd, patriotisme og medborgerskab er helt centrale begreber. Ifølge Hansen er borgerdyd en moralsk 

holdning, der får individet til at sætte almenvellet højere end egne interesser i konfliktsituationer, og den 

fører til, at man aktivt vil virke for det fælles bedste, der som nævnt er kernen i begrebet res publica. Kernen 

i borgerdydsbegrebet er republikanismens ideal om et samfund, hvor aktive borgere ser det som et livsmål at 

virkeliggøre friheden. Frihed bør netop være et livsmål, ikke et middel til andre mål. Men det er også en 

central pointe, at borgerdyd ikke er en af menneskets naturlige egenskaber. Den skal skabes og holdes ved 

lige, og så længe det ikke sker ved vilkårlig dominans, kan staten blande sig i borgernes liv og bidrage til at 

fremme holdninger, der kan være med til at skabe aktivt og ansvarsbevidst borgerskab. Denne indblanding 

finder især sted gennem undervisning, hvor eleverne opdrages til at blive gode, aktive borgere (Hansen, 

2007: 29-31). Hermed er borgerdydsbegrebet i direkte modstrid med det liberale frihedsbegreb, der som 

nævnt ikke tillader indblanding i borgernes livsførelse og livsholdninger. 
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Eftersom borgerens aktive deltagelse i samfundet er nødvendig for at sikre friheden, anses borgerens 

medvirken til fastsættelsen og opretholdelsen af retsordenen for at være en borgerpligt. Borgerpligten 

overholdes ideelt ved, at der hos borgerne opstår sand borgerdyd, altså ved at borgerne føler ansvar og 

deltager frivilligt. Men for at sikre den nødvendige deltagelse gøres nogle borgerpligter lovpligtige. Det 

drejer sig først og fremmest om skattepligt og desuden værnepligt, pligt til at modtage borgerlige ombud og 

undervisningspligt. I de fleste lande er stemmeafgivelse ikke lovpligtig, men trods dette anses det alligevel 

for at være en borgerpligt (Hansen, 2007: 28-29; Hansen, 2010: 247). 

Hvis ikke borgerdyden skabes og næres, kan der opstå korruption. Korruption opstår, når de personlige 

interesser sættes over almenvellet i en konfliktsituation, dermed er korruption borgerdydens modsætning, og 

politisk dovenskab og manglende seriøsitet angående ens status som borger udgør således et eksempel på 

korruption. (Hansen, 2007: 29-31). 

Patriotisme er borgerdydens manifestation i forbindelse med ydre trusler. Patriotisme er ikke baseret på 

frihed eller andre værdier, den må have staten og dens institutioner som fundament. Tilknytningen til statens 

institutioner adskiller patriotisme fra nationalisme, der er bundet til en befolkning, der er knyttet sammen af 

sprog, etnicitet, kultur og religion. Den republikanistiske patriotisme tager afstand fra denne ensartethed, idet 

den forventes at føre til snæversyn, fremmedhad og intolerance. Til gengæld forventes forskellighed at skabe 

kulturel og social rigdom. Patriotisme var dominerende i det 18. århundrede ved grundlæggelsen af den 

amerikanske republik og den første franske republik. Efter Den Franske Revolution voksede de europæiske 

nationalstater frem og nationalismen fulgte. I USA og Canada, var befolkningerne for heterogene til at danne 

basis for nationalisme, derfor er patriotisme fortsat stærk i disse to lande. Ifølge Mogens Herman Hansen har 

især multietniske, multikulturelle og multireligiøse stater brug for at kæmpe for den republikanistiske form 

for frihed (Hansen, 2007: 31-34) 

Gennem borgerdyds- og patriotismebegreberne lægges ansvaret for håndhævelsen af frihed og uafhængighed 

udadtil og for fastsættelsen og opretholdelsen af retsordenen indadtil på borgernes skuldre. Dermed er synet 

på borgernes rolle fundamentalt forskelligt fra liberalismen, der som nævnt tillægger staten dette ansvar 

(Hansen, 2010: 49-52, 79-80).  

I løbet af den sidste generation er borgerskabsbegrebet blevet suppleret med begrebet om medborgerskab. 

Begrebet fandtes på dansk før nationalismens udbredelse i første halvdel af det 19. århundrede. Dengang stod 

det for fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle skel i befolkningen. Hansen kalder den moderne udgave 

af begrebet for et plusord. Det vil sige, at det i substansen ikke adskiller sig betydeligt fra 

borgerskabsbegrebet, men det tilføjer nogle nuancer, der sætter øget fokus på fællesskab, på samhørighed og 

på de pligter borgerne har over for samfundet og de andre borgere (Hansen, 2010: 253-59). Herved er der 

tydelige paralleller fra medborgerskabstanken til borgerdydsbegrebet. Ordene medborger og medborgerskab 
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giver mulighed for at nuancere fremstillinger om borgere og borgerskab, der ikke er mulig på engelsk. 

Således fremgik det af fremstillingen af specialets kildegrundlag i kapitel 3, at både Parlamentet og EØSU 

benyttede ordet medborgerskab i deres beslutning og udtalelse henholdsvis. I den engelske originalversion 

bruges i alle tilfælde blot ordet ”citizenship".   

4.1.4 Habermas 

I artiklen ”Why Europe needs a Constitution” fra 2001 analyserer Jürgen Habermas behovet for en 

Europæisk forfatning. I denne fremstilling vil jeg gennemgå de dele af artiklen, hvor Habermas redegør for 

hvad en europæisk forfatning vil betyde for borgerne, og for den effekt den vil have i forbindelse med 

skabelse af ét europæisk folk med én fælles identitet.  

Habermas’ tanker om de europæiske borgere tager udgangspunkt i hans kritik af euroskeptikeres brug af det 

faktum, at der ikke findes et europæisk folk, der kan fungere som subjekt for den konstituerende proces, som 

et argument mod en europæisk forfatning. For Habermas er dette argument ikke brugbart, da han ikke 

anerkender, at en nation af borgere nødvendigvis er det samme som et skæbnefællesskab baseret på fælles 

afstamning, sprog og historie. Med disse overvejelser opløser Habermas’ borgerskabets traditionelle 

tilknytning til nationen (Habermas, 2001: 15).  

”This confusion fails to capture the voluntaristic character of a civic nation, the collective identity of which 

exists neither independent of nor prior to the democratic process from which it springs” (Habermas 2001: 

15).  

Demokratisk borgerskab er ifølge Habermas en abstrakt, juridisk formidlet solidaritet blandt fremmede, og 

derfor mener han ikke, at der er nogen grund til at mene, at denne solidaritet kun skulle kunne opstå inden 

for de klassiske nationalstaters grænser. Derudover understreger han, at de betingelser der herskede, da de 

nationale bevidstheder blev skabt, må genskabes på europæisk niveau, hvis identitetsskabelsesprocessen skal 

bredes ud over de nationale grænser. Det drejer om disse tre funktionelle forudsætninger for et demokratisk 

konstitueret EU: Et europæisk civilsamfund, konstruktionen af en europæisk offentlig sfære og skabelsen af 

en fælles europæisk politisk kultur (Habermas, 2001: 16).  

Habermas understreger, at moderne demokrati og nationalstaten er opstået i en cirkulær proces, hvor de 

gensidigt har stabiliseret hinanden. Samme cirkulære proces er aktuel i forbindelse med skabelsen af de tre 

forudsætninger for udbredelsen af identitetsskabelsesprocessen, der overordnet har en forfatning som 

katalysator (Habermas, 2001: 16-17). 

Habermas ønsker forfatningen indført ved folkeafstemning. Det, forudser han, vil medføre en nødvendig 

europæisk debat og transnational kommunikation. Forfatningen vil desuden flytte politisk fokus fra nationalt 

niveau til europæisk niveau, hvilket betyder, at det er til dette niveau borgerne konkret vil rette deres 
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protester og utilfredshed. Herefter forventer Habermas, at politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og 

religiøse interesser ligeledes vil overskride de nationale grænser og skabe grænseoverskridende netværk og 

et europæisk partisystem. På den måde bliver organisation af interesser funktionelt og ikke territorialt 

afhængige (Habermas, 2001: 17).  

Skabelsen af et europæisk civilsamfund, en europæisk offentlighedssfære og en europæisk politisk kultur er 

som nævnt en cirkulær proces, da de tre elementer er gensidigt afhængige af hinanden:  

”The generation of a European public opinion depends on the vital inputs of actors within a civil society. At 

the same time, a European wide public sphere needs to be embedded in a political culture shared by all” 

(Habermas, 2001: 19).  

 Den offentlige sfære er et netværk, der giver borgerne lige muligheder for at deltage i den politiske 

kommunikationsproces. En europæisk offentlig sfære er derfor nødvendig for afskaffelsen af det 

demokratiske underskud. Den kommunikationsproces, der finder sted inden for rammen af den europæiske 

offentlige sfære skal behandle relevante samfundsproblemer og inddrage befolkningen og få dem til at tage 

stilling til disse problemer. Med tiden vil disse holdninger smelte sammen og udgøre den offentlige mening 

(Habermas, 2001: 17-18). 

4.2 Integrationsteoretiske debatter 

De klassiske integrationsteorier tager udgangspunkt i den antagelse, at europæisk integration er ønskelig. I 

kraft heraf er der i integrationsteorierne, især i de mest normative, et element af strategisk værktøj. Den 

klassiske debat inden for europæisk integrationsteori finder overordnet set sted mellem dem, der anser det for 

sandsynligt, at medlemsstaterne vil afgive suverænitet til de europæiske institutioner, og dem, der forventer 

at samarbejdet hovedsagligt vil finde sted på statsniveau gennem forhandlinger mellem statslederne og deres 

repræsentanter. Den første antagelse repræsenteres typisk ved føderalisme og neofunktionalisme, mens den 

anden antagelse repræsenteres ved intergovernmentalisme. Disse tilgange repræsenterer forskellige lejre i 

den integrationsteoretiske debat, men de supplerer samtidig hinanden. Og særligt mellem føderalisme og 

neofunktionalisme er der signifikante overlap (Schmitter, 2005: 256; Burgess, 2000; Kelstrup, Martinsen og 

Wind, 2012: 175-80).  

Netop fordi integrationsteorierne er en temmelig sammensat gruppe med både forklarende, beskrivende og 

strategiske elementer, præsenteres klassisk integrationsteori som en ramme inden for hvilken, der findes dels 

en strategisk og dels en teoretisk debat. Det er vigtigt at påpege, at særligt de overvejende strategiske 

tilgange kan være så normativt prægede, at det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om egentlige teorier, og 

hvorvidt man i så fald kan kalde de implicerede standpunkter for teoretiske. Dette gælder hovedsagligt 

føderalismen, der langt hen ad vejen i højere grad opfylder definitionen på en politisk strømning. Jeg vil dog 
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alligevel hævde, at det føderalistiske udgangspunkt indeholder teoretiske elementer, den udgør blot debattens 

strategiske yderpunkt.  

Da analysen af debatterne skal tjene til belysning af de grundlæggende tanker for Unionsborgerskabets 

indførelse og indhold, er det i høj grad de klassiske teorier, der benyttes. Der har dog gennem årene været en 

berettiget kritik af disse teorier, jeg vil derfor inddrage bidrag fra de senere års forskning. Disse bidrag 

beskæftiger sig enten eksplicit med at forny teorierne, eller de viser implicit en ny vinkel på teorierne 

gennem den måde, de benyttes på i forskningen. 

4.2.1 Strategisk debat – Idealistisk føderalisme mod pragmatisk føderalisme 

Den strategiske debat, der præsenteres herunder, fandt sted mellem de to føderalistiske tilgange, som jeg har 

valgt at kalde idealistisk og pragmatisk føderalisme. I litteraturen nævnes Altiero Spinelli og Jean Monnet 

som repræsentanter for to hovedretninger inden for europæisk føderalisme (Urwin, 2010: 16-18, Burgess, 

1989: 43-64, Pinder, 2007: 586-87). Urwin kalder disse hovedretninger for konkurrerende strategiske skoler. 

Denne formulering er præcis, for selvom Monnet og Spinelli var enige om, at dannelsen af en føderalstat 

ville skabe et bedre Europa, var de uenige om, hvilken strategi der var mest hensigtsmæssig.  

Spinellis idealistiske føderalistiske skole stod for ønsket om en fuldstændig omvæltning af den eksisterende 

opdeling af Europa i suveræne nationalstater til en europæisk føderalstat efter amerikansk forbillede. Han 

mente, at USA’s forfatning havde løst problemer angående demokrati og suverænitet, der var lig de 

problemer, Europa stod overfor (Pinder, 2007). Monnet havde derimod en mere pragmatisk tilgang, og han 

var dermed fortaler for, at integrationen skulle finde sted lidt efter lidt. Begge tilgange var udpræget 

normative og ideologiske, men de rummer samtidig forklarende overvejelser om, hvorfor føderalismen er 

den rigtige løsning på Europas krise. Disse overvejelser bidrager til en egentlig føderalistisk 

integrationsteori.  

Altiero Spinelli – idealistisk føderalisme 

Italienske Aliero Spinelli blev, som leder af det kommunistiske ungdomsparti fængslet af det fascistiske styre 

i 1927. Da han nægtede at støtte Stalins skueprocesser,
3
 blev han i 1937 ekskluderet af PCI, der ligesom alle 

andre af verdens kommunistpartier var underlagt Moskva indtil 1943 (Pinder, 2007: 571, Månson, 2007: 

141). Ifølge Pinder blev Spinelli kommunist, fordi han anså kommunistpartiet for at være den eneste kilde til 

stærk modstand mod fascismen (Pinder 2007: 571).  

                                                      
3
 Stalin gennemførte i 1930’erne en række retssager mod højtstående medlemmer af det sovjetiske kommunistiske parti.  

Disse retssager var rene skueprocesser og reelt en masseudrensning af partiet for at konsolidere Stalins enevældige magt 

(Månson, 2007: 140)  
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I 1941 forfattede Spinelli sammen med Ernesto Rossi Ventotene-manifestet, mens de sad fængslet på 

Ventoteneøen (Pinder, 2007: 571-73). I manifestet analyserer Spinelli og Rossi
4
 de grundlæggende 

problemer, som, de mener, førte til de totalitære regimers opståen og til de to verdenskriges udbrud, og de 

forklarer, hvorfor og hvordan en europæisk føderalstat bør oprettes. Dermed er Ventotene-manifestet en 

glimrende kilde til forståelse for Spinellis idealistiske føderalisme. Herunder redegøres for de vigtigste 

elementer i manifestet.   

Spinelli gør det klart, at han mener, at Europas opdeling i suveræne nationalstater er den direkte årsag til 

udbruddet af verdenskrige og de totalitære regimers opståen. Han anerkender nationernes positive rolle i de 

europæiske samfunds udvikling, men han mener, at den kapitalistiske imperialismes udbredelse har betydet, 

at nationalstaterne og det internationale samfund har ændret karakter:  

“The absolute sovereignty of national States has given each of them the desire to dominate, since each one 

feels threatened by the strength of the others, and considers, as its living space, an increasingly vast territory 

wherein it will have the right to free movement and can rely on itself without any other help. The desire to 

dominate cannot be placated except by the predominance of the strongest State over all the others” (Spinelli, 

1941: 12). 

Hermed giver Spinelli udtryk for et syn på det internationale system, der er i tråd med den realistiske 

teoretiske tilgang til international politik. Ifølge realismen er nationalstaterne hovedaktørerne i et anarkisk 

system, uden en central autoritet. Derfor er det nationalstaternes vigtigste opgave at stræbe efter magt og at 

sikre statens overlevelse i fjendtligt og truende miljø. Men hvor realister mener, at dette forhold er en del af 

nationalstaternes natur, mener Spinelli, at den er skabt af den imperialistiske kapitalisme, hvilket er udtryk 

for Spinellis kommunistiske udgangspunkt. (Dunne and Schmidt, 2011: 86)  

Spinellis vurdering af farerne ved nationernes rivalisering var ikke unik i hans samtid. I mellemkrigstiden 

forsøgte liberalistiske idealister at forandre det internationale miljø ved at skabe et forum til internationalt 

samarbejde i Folkeforbundet (Brugmans, 1970: 43-48). Spinelli var yderst kritisk over for Folkeforbundet, 

som han i manifestet kalder både udueligt og skadeligt, fordi det fortsat anerkendte nationalstaternes 

suverænitet:   

”They pretended to guarantee an international law without a military force capable of imposing its 

decisions, by respecting the absolute sovereignty of the member States. The principle of non-intervention 

turned out to be absurd.” (Spinelli 1941: 21) 

                                                      
4
 Selvom både Spinelli og Rossi er forfattere til manifestet, nævnes Rossi ikke yderligere, fordi fremstillingen af 

Ventotene-manifestet skal bruges til belysning af Spinellis føderalistiske tilgang 
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På baggrund af disse vurderinger erklærer Spinelli, at en fuldstændig ophævelse af nationalstaternes 

suverænitet og oprettelsen af en europæisk føderalstat er den eneste løsning, fordi enhver form for fremskridt 

ellers blot ville være overfladisk (Spinelli, 1941: 20).  

Spinelli anså tiden for at være moden til at skabe europæisk enhed, fordi krigens nedbrydning af de fleste af 

de europæiske stater havde bragt de europæiske befolkninger over for en fælles skæbne (Spinelli, 1941: 20). 

Han identificerede i den forbindelse en række skridt, der var nødvendige for at gøre grundlæggelsen af en 

europæisk føderalstat realistisk og for at gøre de nye samfundsstrukturer holdbare. Det var først og fremmest 

nødvendigt at anerkende, at de overordnede politiske skillelinjer ikke længere fulgte de traditionelle 

opdelinger. Der fandtes derimod to nye overordnede grupperinger:  

”The first is made up of those who conceive the essential purpose and goal of struggle as the ancient one, 

that is, the conquest of national political power – and who, although involuntarily, play into the hands of 

reactionary forces, letting the incandescent lava of popular passions set in the old moulds, and thus allowing 

old absurdities to arise once again. The second are those who see the creation of a solid international State 

as the main purpose; they will direct popular forces toward this goal, and having won national power, will 

use it first and foremost as an instrument for achieving international unity.”(Spinelli 1941: 22).  

Efter krigen forudså Spinelli, at der ville opstå det, han kaldte en revolutionær krise. De gamle konservative 

strukturer vil være kollapsede eller på vej til kollaps, og denne krise skulle ifølge Spinelli udnyttes til at 

gennemføre en europæisk revolution, hvor kampen mod social ulighed og privilegier fortsættes. Spinelli er 

tro mod sit politiske ståsted og ønsker en socialistisk revolution. Dog afviser han kommunismens stramme 

økonomiske doktriner og understreger blot, at socialismens fundamentale princip er, at de økonomisk kræfter 

ikke må dominere mennesker, men mennesker skal styre og kontrollere økonomien på en rationel måde.                

De nye europæiske institutioner skal have form af klassiske demokratiske institutioner: Repræsentativ 

forsamling, uafhængigt retssystem, fri presse, forsamlingsfrihed og borgernes lige ret til at deltage i statens 

liv. Desuden skal der skabes større lighed gennem uddannelsessystemet, således at det er evner og ikke 

formue, der bestemmer hvilken faglig retning borgerne vælger. Alle disse forandringer har til formål at 

konsolidere de nye samfundsstrukturer gennem borgernes accept og identifikation (Spinelli, 1941: 17-25): 

“These are the changes needed to create a broad group of citizens interested in the new order and willing to 

struggle for its preservation, and to give the political life the solid stamp of liberty based on a strong sense of 

social solidarity. Based on these principles political liberties can truly have not only a formal meaning, but a 

real meaning for everybody, since that mass of citizens will be independent and will be sufficiently informed 

as to be able to exert continuous efficacious control over the governing class.” (Spinelli 1941: 25). 
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Selvom Ventotene-manifestet handler om skabelsen af en europæisk føderalstat, nævner Spinelli ganske 

kort, at han på langt sigt anså det for muligt at samle hele verden i én politisk enhed. Hermed giver Spinelli 

udtryk for et udpræget idealistisk syn på international politik (Spinelli 1941: 22).  

Ventotene-manifestets idealistiske visioner blev ikke den dominerende strategi for den europæiske 

integration, og Spinelli arbejdede derfor videre inden for rammen af de fælles europæiske institutioner, der 

blev skabt med Monnet-metoden, først som kommissær fra 1970 og siden som parlamentariker fra 1976. 

(Pinder, 2007: 575-80; Menendez, 2007: 4-5). I tråd med manifestets analyse af nødvendigheden af 

borgernes deltagelse anså Spinelli Parlamentet for at være den vigtigste af de europæiske institutioner, og 

han ønskede derfor, at den skulle være samarbejdets bærende institution. På hans opfordring blev der derfor 

indført direkte valg i 1979, hvorved Parlamentet i langt højere grad end før blev udtryk for folkets stemme 

(Pinder, 2007: 579). Sammen med ligesindede parlamentarikere, udarbejde Spinelli mellem 1982 og 1984 et 

udkast til en fælles europæisk forfatning. Den skulle indføre en fælles monetær politik, færdiggørelsen af det 

indre marked, fælles miljø og socialpolitik og fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. Formanden for 

Kommissionen, Jacques Delors, valgte dog i stedet at satse snævert på Det Indre Marked og Den Europæiske 

Fællesakt for at være sikker på at få flertal for projektet (Pinder, 2007). Spinelli anså dette for at være endnu 

et nederlag i rækken af nederlag hans idealistiske strategi havde lidt til funktionalismen og 

intergovernmentalismen. Pinder (2007) ser dog tilbage på forløbet med en overbevisning om, at Spinellis 

arbejde for at få sin draft treaty gennemført havde stor betydning til trods for, at forslaget i sig selv blev 

forkastet, fordi det og Monnet-metoden i forening havde en synergistisk effekt, der drev integrationen frem 

til Unionens indførelse med Maastricht-traktaten, der medførte samarbejde på de fleste af de politikområder, 

der var en del af Spinellis draft treaty (Pinder, 2007: 575-77).  

Jean Monnet 

Franskmanden Jean Monnets føderalistiske tilgang var langt mere pragmatisk end Spinellis, måske fordi han 

var formet af politisk arbejde (Burgess, 2000: 31-39). Monnet arbejdede med internationalt samarbejde det 

meste af sin karriere. Under Første Verdenskrig arbejdede han for et logistisk samarbejde mellem de franske 

og britiske militærkræfter. I mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig, som formand for den Fransk-

Britiske Koordinationskomité. Komitéen ledede det Fransk-Britiske Råds samarbejde om fælles forsyninger 

til militæret på ministerplan, og som skulle vurdere de allieredes svaghed i forhold til Tyskland (Monnet, 

1987: 84-89).  

 I juni 1940 fremsatte Monnet, på baggrund af en undersøgelse af mulighederne for de allieredes sejr, forslag 

om en fuldstændig fransk-engelsk union, hvor de to regeringer og de to parlamenter skulle være sluttet 

sammen under hele krigen. Der skulle desuden oprettes en toldunion og en fælles møntfod, og borgerne 

skulle nyde fulde borgerrettigheder i begge lande. Ifølge Monnet var der bred opbakning til projektet, men 

det faldt endeligt til jorden med Pétains magtovertagelse i Frankrig d. 11. juni 1940 (Monnet, 1987: 10-18). 
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Monnets praktiske erfaringer fra de to verdenskrige overbeviste ham om, at internationalt samarbejde var 

nødvendigt for at undgå de farer, som han var overbevist om, nationalismen førte med sig, ud fra den tanke, 

at fælles problemer kræver fælles løsninger. Men han var også blevet overbevist om, at internationalt 

samarbejde i sin traditionelle form var ubrugeligt, og at en europæisk føderation derfor var nødvendig 

(Burgess, 2000: 31-39): 

”Ordet ”alliance” har en så betryggende klang for almindelige mennesker, men det er vanskeligt at 

forestille sig, hvor fuldstændigt blottet det er for handlingsindhold, når man holder sig til de traditionelle 

former for samarbejde” (Monnet, 1987: 8). 

Monnet havde erfaret, at nationalstaterne hægede om deres suverænitet, og at målsætningen om en 

europæisk føderalstat ikke kunne gennemføres på én gang. Monnet arbejde derfor ud fra en antagelse om, at 

der i enhver konflikt findes fælles interesser, og at disse fælles interesser var nøglen til et forpligtende 

samarbejde. Konflikt var i det hele taget et kardinalpunkt i Monnets tilgang, fordi han mente, at stater først 

anerkender behovet for forandring i en krise (Burgess, 2000: 31-39).  

Monnets institutionelle endemål var måske nok grundlæggelsen af en europæisk føderalstat, men hans 

overordnede mål var fred og derfor arbejdede han for at forandre internationale relationer. Til dette formål 

udtænkte han sin funktionelle metode til europæisk integration, der byggede på den antagelse, at hvis man 

skaber funktionelle forbindelser, der ikke direkte udfordrer nationalstaternes suverænitet, skabes muligheden 

for en føderalstat gradvist (Burgess, 2000: 31-39). Monnets pragmatiske strategi blev brugt til 

grundlæggelsen af Kul- og Stålfællesskabet og betød, at den europæiske integration blev koncentreret om det 

frie marked og den førte til Den Europæiske Fællesakt i 1985 (Pinder, 2007: 584-586, Urwin, 2010: 16-17, 

Burgess, 1989: 44-59). 

I 1950 viste der sig en konflikt, hvori der lå en fælles interesse, der kunne blive udgangspunktet for den 

europæiske integration. Det blev klart, at det var nødvendigt, at Vesttyskland begyndte at bidrage til den 

kolde krig og genoplivede sin industri i Ruhr-distriktet. Frankrig på deres side frygtede konsekvenserne af en 

genoplivet tysk våbenindustri (Burgess, 2000). Heri lå det ”point limité, mais décisif,” (Schuman, 1950: 

382), der kunne integrere staterne uden at true deres suverænitet. Med grundlæggelsen af Det Europæiske 

Kul- og Stålfællesskab gjorde man fransk og tysk industri indbyrdes afhængige. Monnet havde stor 

indflydelse på planerne for den institutionelle opbygning, og derfor fik fællesskabet en supranational 

karakter med indsættelsen af en High Authority (Burgess, 2000). Den 9. maj 1950 forslog den franske 

regering oprettelsen af fællesskabet og udenrigsminister Robert Schuman erklærede eksplicit, at Kul- og 

Stålfællesskabet var ”première étape de la Fédération européenne” (Schuman, 1950).  
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På trods af Monnets støtte til det føderalistiske ideal, diskuteres det, hvorvidt man reelt kan kalde ham for 

føderalist. Michael Burgess går så vidt som at kalde Monnet en fortaler for føderalisme, der aldrig selv har 

været føderalist (Burgess, 2000).  

Moderne føderalistiske tilgange til europæisk integration 

Mange moderne forskere mener at EU er, om ikke en føderation, så en føderalistisk struktur eller en 

organisation i en føderaliseringsproces på grund af EU’s høje niveau af samarbejde, udviklede fordeling af 

kompetencer mellem EU’s institutioner og EU-Domstolens stærke rolle (Christin, 2005; Glencross, 2009; 

Hansen, 2010; Trechsel, 2005). 

Den moderne føderalisme tager fortsat udgangspunkt i antagelsen om, at en føderation er det ideelle mål for 

den europæiske integration. Denne antagelse understøttes af studier af integrationens historie og af 

komparative studier af eksisterende føderalstater. Gennem komparative studier af EU, USA og Schweiz har 

Trechsel (2005) draget den konklusion, at føderalisering af EU er nødvendig for at sikre fortsat integration. 

Trechsel anser reglen om enstemmighed ved traktatændringer for at være et føderalt underskud, fordi andre 

føderationer kan ændre deres forfatningsgrundlag ved almindelige flertalsafgørelser. Hidtil har det føderale 

underskud ikke hindret den europæiske integration, men Trechsel forudsiger, at der som følge af den store 

udvidelse i 2004, den større heterogenitet og den øgede mængde af folkeafstemninger er større risiko, for at 

et veto vil forkaste reformer og bremse integrationen. Han nævner eksplicit risikoen for, at den på det 

tidspunkt netop underskrevne forfatningstraktats ratificering bliver bremset ved en folkeafstemning ved det, 

han kalder en joint popular decision trap (Trechsel, 2005: 408-10). Denne forudsigelse viste sig som bekendt 

at være korrekt, da forfatningstraktaten aldrig blev ratificeret på grund af resultatet ved den hollandske og 

den franske folkeafstemning (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 74-78).  

På baggrund af sine komparative studier af Schweiz og EU mener Trechsel, at en føderalisering af EU er 

realistisk.  Han fremhæver, at det klassiske argument mod muligheden for at skabe en europæisk føderalstat 

efter Spinellis idealistiske model, er at andre føderalstater alle er nationalstater med et fælles folk, der deler 

sprog, religion og kultur. Ligesom Habermas forkaster Treschel dette argument. Trechsel funderer sit 

modargument i det faktum, at den schweiziske føderalstats befolkning er en særdeles heterogen gruppe, der 

ikke kun har ét sprog, én religion og én kultur. Og derfor mener han ikke at en føderalisering af EU bør være 

et problem.  

Jeg finder dog denne argumentation forsimplet, fordi der er den vigtige forskel, at schweizerne identificerer 

sig med de føderale schweiziske institutioner og med hinanden på tværs af sproglige og kulturelle skel. De er 

alle enige om, at både de selv og deres medborgere er schweizere, og de anerkender den schweiziske 

centralregerings autoritet.  
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4.2.2 Teoretisk debat – Neofunktionalisme mod intergovernmentalisme 

Neofunktionalisme 

Den neofunktionalistiske tilgang til Europæisk integration blev første gang formuleret af Ernst Haas i 1958 

med bogen The Uniting of Europe: Political, social and economic forces 1950-57, der i dag anses for at være 

et af de væsentligste bidrag til grundlæggelsen af integrationsstudier som akademisk felt (Ruggie et al, 2005.: 

277).  

The Uniting of Europe er et omfattende empirisk studie af Kul- og Stålfællesskabet. Formålet med studiet var 

at blive i stand til at drage nogle konklusioner om fællesskabets fremtid gennem en grundig analyse af den 

igangværende integrationsproces. (Haas, 2004 (1958): xxxii). Dermed opstod neofunktionalismen 

sideløbende med det europæiske samarbejde.  

Efterkrigstidens dominerende debat stod mellem realisme og liberalisme, men i lyset af den bipolare 

magtstruktur og truslen om atomkrig var det ikke en ligeværdig debat. Det virkede som om, realismen med 

sit fokus på det internationale systems anarkiske natur og nationalstaternes suverænitet bedst kunne forklare 

de internationale begivenheder (Dunne og Scmidt, 2011). Haas havde, trods sin støtte til 

menneskerettighederne, ingen tiltro til liberalismens idealistiske antagelser. Og selvom han til en vis grad 

delte realismens opfattelse af menneskets karakter, var han uenig i realismens grundlæggende antagelse om, 

at beskyttelse mod udefrakommende trusler var nationalstaternes eneste og vigtigste interesse. Haas anså, til 

forskel fra realisterne, europæisk forening for at være en reel mulighed. Dermed opfattede Haas 

neofunktionalismen som et teoretisk værktøj til at bryde med realismens analyse (Ruggie et al., 2005: 274).  

Neofunktionalismen er Haas’ reformulering af funktionalismens forventning om, at internationale 

organisationer kunne blive en transformerende kraft i international politik, hvis de var funktionelt 

specialiserede og drevet af eksperter. Haas gjorde denne antagelse politisk ved at koble den sammen med 

Jean Monnets metode til europæisk integration (Ruggie et al., 2005: 278; Schmitter, 2005: 256).  

Dermed er Monnets strategiske tilgang til europæisk integration nært beslægtet med Haas’ teoretiske tilgang.  

Der er især tydelige paralleller mellem Monnets antagelse om, at funktionelle forbindelser mellem stater 

gradvist skaber suverænitetsafgivelse og dermed grobund for skabelsen af en føderalstat, og Haas’ tese om 

spill-over.  

 

I fremstillinger om neofunktionalismen præsenteres spill-overbegrebet som en central del af 

integrationsprocessen og som neofunktionalismens centrale tese (Tranholm-Mikkelsen, 1991: 4). Spill-over 

kan både være funktionel og politisk. Når samarbejde inden for én sektor fører til samarbejde inden for andre 

sektorer, er der tale om funktionel spill-over. Mens der er tale om politisk spill-over, når økonomisk 

integration fører til et behov for politisk arbejde og dermed til udviklingen af en fælles politik (Kelstrup, 

Martinsen og Wind, 2012: 87-88).  
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Haas arbejder med begrebet integration som en proces, der i sidste ende fører til dannelsen af et politisk 

fællesskab: 

”Political integration is the process whereby political actors in several distinct national settings are 

persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions 

possess or demand jurisdiction over the pre-existing national states” (Haas, 2004 (1958): 16). 

Idealtypen på et politisk fællesskab definerer Haas som en situation, hvor specifikke grupper og individer 

udviser mere loyalitet over for de centrale politiske institutioner end til andre politiske autoriteter i en 

specifik periode og i et specifikt geografisk område (Haas, 2004 (1958): 5).  

Nationalstaten er et eksempel på et sådan politisk fællesskab, og Haas betragter den europæiske integration 

som en mulighed for systematisk at analysere opløsningen af de gamle fællesskaber inden for rammen af et 

større fællesskab. Et fællesskab, som han på daværende tidspunkt, ikke ville afvise kunne udvikle sig til en 

ny nation (Haas, 2004 (1958): xxxi). Haas lægger vægt på, at den fælles nationale bevidsthed er en social 

nødvendighed, og at en central regering er en institutionel nødvendighed for et politisk fællesskab. Til 

gengæld er fællesskabets konstitutionelle form mindre vigtig, og der kan derfor både være tale om en stat, en 

føderation eller i visse tilfælde en konføderation (Haas, 2004 (1958): 4-11). 

Den nationale bevidsthed er i udgangspunktet knyttet til nationalstaten, men ifølge Haas vil nationalstaterne 

efter integrationsprocessen samles i en ny national bevidsthed knyttet til det nye politiske fællesskab (Haas, 

2004 (1958): 14). Fællesskabsfølelsen er ligesom den nationale bevidsthed nødvendig for, at man kan sige, at 

integrationen har ført til grundlæggelsen af et politisk fællesskab. Fællesskabsfølelsen kræver opfyldelsen af 

en række faktorer, der alle handler om interessegruppers og politiske partiers overførsel af forventninger, 

tillid og støtte fra nationalt til supranationalt niveau. Disse grupper og partier skal desuden smelte sammen i 

en fælles ideologi. Uenighed om de supranationale institutioner er dog ingen hindring for integrationen. 

Tværtimod har Haas stor tiltro til, at de iboende konflikter i nationalstaterne vil reproduceres på 

supranationalt niveau og her skabe en dynamik, der vil drive integrationen fremad (Haas, 2004 (1958): 9-10).   

  

Loyalitetsskifte er et centralt element i forbindelse med både politiske fællesskaber og integrationsprocesser.  

Ifølge Haas kan en befolkning opfattes som loyale over for centrale symboler og institutioner, når den 

konsekvent og over en lang periode adlyder disses påbud, og når den opsøger dem i forventningen om, at de 

vil kunne imødekomme dens forventninger (Haas, 2004 (1958): 5).  

Haas forventer et loyalitetsskifte hos politiske aktører, men han regner samtidig med, at skiftet vil finde sted 

gradvist, og han udelukker ikke muligheden for såkaldte ”multiple loyalties”, altså muligheden for 

loyalitetsfølelse over for både en nationalstat og supranationale institutioner (Haas, 2004 (1958): 14).  

Loyalitetsskiftet forventes at finde sted gennem en tovejsproces, der begynder, når etableringen af de nye 

institutioner har fundet sted. De nationale grupper vil forsøge at påvirke de nye institutioners beslutninger 

med udgangspunkt i deres nationalt betingede værdier og antagelser, mens de nye institutioners aktører vil 
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forsøge, at få de nationale grupper til at tilpasse deres adfærd i overensstemmelse med deres doktrin (Haas, 

2004 (1958): 19).  

Integrationen bæres som beskrevet frem af politiske aktører, dem Haas kalder eliten. Han definerer i 

forbindelse med regional integration eliten som lederne af alle relevante politiske grupper, som deltager i den 

offentlige beslutningstagning. Det kan både være repræsentanter fra regeringer, brancheorganisationer og 

fagforeninger, lobbyister, politikere og højtstående embedsmænd.  

Haas begrunder betoningen af eliten med den europæiske integrations bureaukratiserede natur, som betyder 

at lederne tager beslutningerne, hvilket giver eliten en manipulerende rolle (Haas, 2004 (1958): 17). 

Haas henviser desuden til en meningsmåling, han mener, illustrerer, at de brede massers modstand mod den 

europæiske integration, bygger på uvidenhed om Kul- og Stålfællesskabets arbejde (Haas, 2004 (1958): 17-

18). Hermed afviser Haas den realistiske antagelse om, at nationalstaterne er de eneste betydningsfulde 

aktører i det internationale system, og om at enhver form for national suverænitetsafgivelse til supranationale 

er utænkelig. Haas anerkender nationalstaternes betydning i grundlæggelsen af de supranationale 

institutioner, men han understreger, at efterhånden som integrationen skrider frem vil de gradvist miste 

betydning (Haas, 2004 (1958): 11-19).  

Intergovernmentalisme 

Intergovernmentalismen anses for at høre til gruppen af klassiske integrationsteorier, fordi den blev 

formuleret som en kritik af de eksisterende integrationsteorier, særligt neofunktionalismen og føderalismen 

(Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 193; Cini, 2010: 90). Den opstod efter den krise, der opstod i 1965 som 

følge af Charles de Gaulles nationalistiske tilgang til samarbejdet, og som lammede det europæiske 

samarbejde. Frankrig forlod Ministerrådet som en reaktion på Kommissionens forslag om øget brug af 

kvalificeret flertal og mere magt til Europa-parlamentet. For at løse krisen indgik de seks medlemsstater 

Luxembourgkompromiset, der gjorde det muligt at nedlægge veto mod ethvert forslag, som skønnedes at 

sætte vitale nationale interesser på spil (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 63).  

Den udvidede vetoret i Ministerrådet betød, at forhandlinger ofte gik i hårdknude, og som konsekvens heraf 

blev Det Europæiske Råd oprettet i 1975. Det Europæiske Råd består af stats- og regeringschefer og 

formanden for Kommissionen, og det var målet, at denne ekstra politiske vægt skulle fremme 

forhandlingsstyrken (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 88-90). De institutionelle forandringer flyttede 

altså indflydelse fra Kommissionen, som var funktionelt opbygget, til Ministerrådet og Det Europæiske Råd, 

der byggede på intergovernmentalistisk samarbejde mellem medlemsstaternes regeringer. 

Intergovernmentalismen deler sit syn på det internationale system med realismen. Det vil sige, at den anser 

det internationale system for at være anarkisk og staterne for at være dets vigtigste aktører. Staterne anses for 

at være rationelle enhedsaktører, der agerer på baggrund af deres egeninteresser, som formuleres på 

baggrund af en evaluering af deres position i det internationale system. Disse interesser er først og fremmest 
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overlevelse og magt (Cini, 2010: 87-89). Med udgangspunkt i dette statssyn anser intergovernmentalisterne 

det for umuligt, at de europæiske nationalstater vil afgive suverænitet til de supranationale institutioner 

(Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 192-94).  

Stanley Hoffmanns essay Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western 

Europe fra sommeren 1966 anses for at have lagt fundamentet til den intergovernmentalistiske teoretiske 

tilgang til europæisk integration (Cini, 2010: 90).  

Heri forsøger Hoffmann at redegøre for de seks medlemslandes, dog hovedsageligt Frankrig og Tysklands, 

evaluering af den internationale situation og hvordan de egeninteresser, der er formuleret på baggrund af 

disse evalueringer, påvirker deres ageren i og udenfor det europæiske samarbejde.  

Som nævnt indeholder integrationsteorierne ofte et element af strategisk værktøj. Dette er mindre udtalt i 

Hoffmans intergovernmentalisme, men Hoffmanns essay er ikke blottet for normative betragtninger. I lighed 

med føderalisterne og neofunktionalisterne mener Hoffmann, at en skarp opdeling af verden i suveræne 

nationalstater er til fare for både fred og velfærd. Og dermed er han ikke modstander af regional integration, 

men han konkluderer, at det ikke kan lade sig gøre. Han mener, at det havde været muligt, hvis ikke 

nationerne havde haft så forskellige interesser, og hvis de havde kunnet koncentrere sig om opbygningen af 

det nye fællesskab uden tanke på interne og eksterne problemer (Hoffmann, 1966: 862-63).  

Hoffmann redegør for tre faktorer, han mener, har medført nationalstaternes overlevelse og forhindret en reel 

forening af de europæiske nationalstater. For det første mener han, at et internationalt system, der er baseret 

på fragmentering har tendens til at reproducere denne diversitet gennem såkaldte ”dynamics of unevenness” 

(Hoffmann, 1966: 864). Dernæst tillægger han det stor betydning, at national selvbestemmelse er det eneste 

princip, der er gennemgående i alle blokke og alle ideologier. Til sidst gør han opmærksom på, at der findes 

en lang række nye stater, der kun for nylig har opnået selvstændighed, og de vil derfor være uvillige til 

allerede at opgive den (Hoffmann, 1966: 864-65). Han mener dog ikke, at disse faktorer alene kan forklare, 

at det europæiske samarbejde er mislykkedes. Derfor redegør han også for to væsentlige træk ved det 

aktuelle internationale system, som han mener giver nationalstaten sin overlevelsesstyrke.            

Først siger han, at det aktuelle internationale system er det første virkeligt globale internationale system. Det 

er præget af Den Kolde Krigs spændinger, der påvirker nationalstaterne langt mere end de regionale 

problemer, hvilket isolerer dem fra det regionale fællesskab. Hoffmann mener dog godt, at integrationen ville 

kunne lade sig gøre, hvis medlemmerne blev tvunget til at komme overens, enten af én iblandt dem eller af 

frygten for en udenforståendes trussel. Dette bringer ham til det næste træk. Et nyt sæt betingelser styrer og 

indskrænker ”the rule of force”.  Magt bruges ikke længere på samme måde og krig er ikke længere så stor 

en trussel, derfor er der kun tilbage, at nationalstaterne selv vælger at afgive deres suverænitet eller lader sig 

opløse. Men den globale involvering og nedgangen i krigsførsel fjerner de vigtigste incitamenter (Hoffmann, 
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1966: 863-83). Herefter foretager Hoffmann en detaljeret analyse af især Frankrigs og Tysklands ageren. 

Denne analyse er naturligvis påvirket af Den Kolde Krig, og i begge tilfælde konkluderer Hoffmann, at det 

ikke er de Europæiske forhold, der lader til at være afgørende, men de to landes respektive forhold til USA 

(Hoffmann, 1966: 869-881).  

Den intergovernmentalistiske kritik af neofunktionalismen er hovedsagligt baseret på det forhold, at 

fællesskabets udvikling var gået i stå, og man mente at dette tilbageviste Haas’ tese om spill-over. Haas 

accepterede denne kritik og anerkendte i 1976, at virkeligheden havde vist sig ikke at leve op til hans teser. 

Det bidrog naturligvis til kritikken, at ophavsmanden erklærede sig enig med kritikerne (Schmitter, 2005; 

Ruggie et al., 2005: 279). I 1980’erne kom der igen gang i udviklingen med Den Europæiske Fællesakt, og 

neofunktionalismens grundlæggende antagelser viste sig at være nødvendige for at kunne forklare 

udviklingen. Det samme gjorde sig gældende med Maastricht-traktaten fra 1992, der indeholdt så megen 

integration og suverænitetsafgivelse, at intergovernmentalismen havde endog meget svært ved at forklare det 

(Ruggie et al., 2005: 279-80). Som følge af neofunktionalismens grundlæggende antagelsers brugbarhed til 

belysning af den europæiske integration findes der i moderne forskning adskillige bidrag, der imødegår den 

intergovernmentalistiske kritik. Schmitter (2005) imødegår kritikken ved ganske simpelt at erklære, at 

kritikerne havde misforstået hvordan spill-overeffekten ville tage form. Den almindelige antagelse, at spill-

over finder sted automatisk og med korte mellemrum har ifølge Schmitter ikke hjemmel i Haas’ arbejde. Og 

da kritikken af spill-overbegrebet bygger på den lange periode uden integrationsudvikling, er den ifølge 

Schmitter uberettiget (Schmitter, 2005).   
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5. Analyse: Europæisk integration og borgerskab            

I dette kapitel samles trådene fra de to foregående kapitler i en analyse. I kapitlets første halvdel foretages en 

analyse af de klassiske integrationsteoriers tilgang til borgernes rolle i den europæiske integration ved hjælp 

af de grundlæggende demokratiteorier, der blev fremstillet i afsnit 4.1. I kapitlets anden halvdel analyseres 

og diskuteres debatten om unionsborgerskabet. Både den debat. der løbende har bidraget til 

unionsborgerskabets udvikling og den aktuelle debat, der fremstilles i specialets kildegrundlag i kapitel 3.  

5.1 Borgernes rolle i den europæiske integration  

I fremstillingen af de klassiske integrationsdebatter i afsnit 4.2 præsenteres idealistisk og pragmatisk 

føderalisme, neofunktionalisme og intergovernmentalisme. Intergovernmentalisme bidrager med vigtige 

forklaringer i forbindelse med analyser af den europæiske integration, men den er ikke velegnet til belysning 

af unionsborgerskabet, da den er et eksempel på suverænitetsafgivelse. Så samme måde er det heller ikke 

brugbart at udføre en demokratiteoretisk analyse på intergovernmentalismen med det formål, at belyse 

hvilken rolle den tiltænker borgerne, da intergovernmentalisme i lighed med IP-teoretisk realisme 

beskæftiger sig med staterne som de centrale aktører.  Derfor koncentreres nærværende analyse om 

neofunktionalisme og føderalisme i begge former. 

I bogen Demokrati som styreform og ideologi foretager Mogens Herman Hansen en vurdering af graden af 

demokrati i EU (Hansen, 2010: 341-61). Denne vurdering foretages med det udgangspunkt, at EU er en 

føderalstat, og at de europæiske institutioner er dens centralstat. Hansen fremfører to argumenter for valget af 

denne tilgang: For det første vurderer han, at EU gennem årene mere og mere er kommet til at ligne en 

føderalstat, og at denne udvikling vil fortsætte i fremtiden. Han mener desuden, at EU-Traktatens 

fremstilling af respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt 

for menneskerettighederne som EU’s grundlæggende værdier (TEU art. 2) lægger op til at demokratiet i EU 

skal sammenlignes med demokratiet i medlemsstaterne, fordi det er de principper, der også danner 

fundamentet for demokratiske stater (Hansen, 2010: 343-48). Det føderalistiske udgangspunkt betyder, at 

unionsborgerskabet er ét af tre aspekter, som Hansen behandler i sin vurdering, fordi borgerskabsbegrebet 

som nævnt er nært knyttet til nationalstaterne. Ifølge Hansen blev unionsborgerskabet skabt for at samle 

medlemsstaternes borgere i ét europæisk folk. Og han anser unionsborgerskabet for at være en del af et 

identitetsskabelsesprojekt, der skal skabe en transnational europæisk identitet sammen med andre symboler 

som EU’s flag og hymne (Hansen, 2010: 348-49). 

Som beskrevet er en europæisk føderalstat både den idealistiske og den pragmatiske føderalismes 

målsætning, og Hansens demokratiteoretiske vurdering taget i betragtning, kan man forvente, at de 

føderalistiske tilgange til europæisk integration tillægger borgerne en betydelig rolle.  
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Spinellis idealistiske føderalisme som den fremstilles i Ventotene-manifestet tillægger borgerne en betydelig 

rolle i skabelsen og ikke mindst bevarelsen af et samfund, der er modstandsdygtigt over for nye totalitære 

strømninger. Spinelli identificerer tiden efter Anden Verdenskrig som gunstig for skabelse af en europæisk 

føderalstat, fordi de europæiske befolkninger stod over for en fælles skæbne (Spinelli, 1941: 20). Den 

betydning, der tillægges den fælles skæbne som katalysator for skabelsen af fælles europæiske institutioner, 

kan sammenlignes med den moderne republikanismes ideal om en regeringsform, der afspejler samfundets 

vilje og tilstræber det fælles bedste i den oprindelige betydning af res publica.  

Spinelli lægger desuden vægt på, at uddannelsessystemet skal skabe et samfund præget af lighed, ved at man 

baserer uddannelse på evner frem for på social position. Dermed giver Spinelli udtryk for tanken om 

meritokrati der f.eks. ligger til grund for den franske republiks skole, der bygger på Den Franske Revolutions 

opgør med privilegier knyttet til bestemte samfundsgrupper, der som beskrevet var en del af indbyggernes 

overgang fra undersåtter til borgere i republikanistisk forstand (Hansen, 2010: 246-49). Uddannelse er som 

nævnt også vigtig i republikanismen som statens opdragende institution, der skal skabe borgere, der besidder 

sand borgerdyd (Hansen, 2007: 29-31).  

I fremstillingen af den idealistiske føderalisme i forrige kapitel blev følgende citat inddraget, hvori Spinelli 

beskriver borgernes rolle i den nye samfundsorden:  

“(…) create a broad group of citizens interested in the new order and willing to struggle for its preservation, 

and to give the political life the solid stamp of liberty based on a strong sense of social solidarity. Based on 

these principles political liberties can truly have not only a formal meaning, but a real meaning for 

everybody, since that mass of citizens will be independent and will be sufficiently informed as to be able to 

exert continuous efficacious control over the governing class.” (Spinelli 1941: 25). 

Den republikanistiske tone, der blev slået an i understregningen af betydningen af de europæiske 

befolkningers fælles skæbne forstærkes i dette citat. Den indledende formulering om ønsket om at skabe en 

bred gruppe borgere er udtryk for en republikanistisk borgertilgang. Ordet skabe tegn på, at man ikke bliver 

borger blot ved at være indbygger i en stat. Det kræver, at der skabes sand borgerdyd. Set i lyset af den 

føromtalte understregning af uddannelsessystemets betydning bliver de republikanistiske undertoner endnu 

stærkere. Formuleringen om en bred gruppe er parallel med ønsket om at skabe et samfund præget af lighed 

og fraværd af privilegier, ligesom den sandsynligvis også er tænkt som en understregning af at inklusion af 

alle nationaliteter er nødvendig. 

I citatet understreges det desuden, at den nye brede borgergruppe skal være interesserede i den nye orden og 

villige til at kæmpe for dens bevarelse. Også dette er i tråd med en republikanistisk borgerskabstilgang og 

ideen om borgerdyd, idet den moderne republikanisme lægger ansvaret for at forsvare retsordenen indadtil 

og friheden og uafhængigheden udadtil på borgernes skuldre (Hansen, 2010: 79-80). Spinellis tanke om at 
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borgerne skal være villige til at give det politiske liv et såkaldt solid stamp of liberty (Spinelli, 1941: 25) er 

eksempel på republikanismens overbevisning om, at demokratiet afhænger af borgernes aktive deltagelse 

(Hansen, 2007: 29-31). Til slut i citatet gøres det klart, at disse borgerskabsprincipper skal sikre, at de 

politiske frihedsrettigheder skal have en betydning for alle, således at der skabes uafhængige og 

velinformerede borgere, der kan udøve konstant og effektiv kontrol med de regerende klasser. Dette er 

ligeledes tegn på en republikanistisk tilgang, idet borgerne gives det endelige ansvar for demokratiets beståen 

(Hansen, 2007: 29-31).  

Når det kommer til de politiske institutioner, er Spinellis fokus på parlamentet til gengæld i tråd med 

klassiske liberale demokratier, hvor parlamentet som nævnt er statens centrale institution og suveræn 

(Hansen, 2010: 50). Samtidig er det endnu et eksempel på tildeling af en central rolle til borgerne, idet 

parlamentets suverænitet er legitimeret af folkesuveræniteten. Den idealistiske føderalisme tillægger altså 

borgernes accept og engagement stor betydning. Det er helt naturligt, da der er tale om en strategi til en 

hurtig nedbrydning af opdelingen af Europa i nationalstater og derefter samling af Europa i en ny føderalstat.  

Monnets pragmatiske føderalisme er til forskel fra den idealistiske føderalisme ikke borgerfokuseret. 

Monnets hovedfokus var som beskrevet at finde en måde, hvorpå man kunne få nationalstaternes politiske 

ledere til at acceptere et samarbejde, der gik videre end intergovernmentalistisk samarbejde (Monnet, 1987). 

På den måde var Monnet ligesom Hoffmann fokuseret på staterne som hovedaktører. Dette fokus ses blandt 

andet ved den pragmatiske føderalismes syn på Kommissionen som den centrale institution. Monnets 

satsning på Kommissionen er et centralt modsætningsforhold mellem Monnet og Spinelli, der satsede på 

folkets stemme gennem Parlamentet. Uffe Østergård beskriver Monnet-metoden, og dermed indirekte den 

pragmatiske føderalisme således:  

Monnets metode var skabt til at overliste nationale bureaukratier og snæversynede nationale politikere. På 

dem har den virket overordentlig godt, ja efter skeptikeres mening alt for godt med de mange reguleringer af 

detaljer. Problemet er ”bare” at befolkningerne føler sig sat udenfor.” (Østergård, 2006: 25).  

Som nævnt i afsnit 4.2. er den pragmatiske føderalisme nært knyttet til neofunktionalismen. Østergård anser 

det reelt for at være en og samme ting, når han siger at Monnet metoden på politologisk kaldes 

neofunktionalisme (Østergård, 2006: 22), og Haas gør sig i The Uniting of Europe en række overvejelser om, 

hvorfor borgerne ikke er centrale aktører i integrationsprocessen. 

Haas arbejder med integration som en proces, hvor politiske aktører skifter loyalitet, forventninger og 

politiske aktiviteter. De politiske aktører udgøres af den elite, der beskrives nærmere i afsnit 4.2. Dermed 

tildeles den brede befolkning ikke en central rolle i integrationen. Men integrationsprocessens endemål er 

som nævnt et politisk fællesskab, og et politisk fællesskab kræver også individers loyalitetsskifte, og 

loyalitetsskifte gælder også befolkningerne. Haas anser befolkninger for at være loyale, når de adlyder de 
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centrale institutioner og symbolers påbud, og når de har tiltro til, at de vil kunne imødekomme deres 

forventninger (Haas, 2004 (1958): 5). Det er netop et sådan loyalitetsskifte, Habermas forventer, en 

europæisk forfatning vil skabe, når det politiske fokus flyttes fra nationalt til europæisk niveau (Habermas, 

2001: 17).  

Haas forventer desuden, at integrationen vil føre til, at de forskellige nationale bevidstheder vil samles i en 

ny national bevidsthed, der som nævnt er en social nødvendighed, knyttet til det nye politiske fællesskab 

(Haas, 2004 (1958): 4-14). Som beskrevet i afsnit 4.1 er borgerskab traditionelt knyttet til borgerne. Men i 

forbindelse med den nye nationale bevidsthed tildeles borgerne ingen rolle, det er derimod interessegruppers 

og politiske partiers overførsel af forventninger, tillid og støtte, der skal skabe den nye fællesskabsfølelse 

(Haas, 2004 (1958): 9-10). 

Som beskrevet begrunder Haas’ neofunktionalismens fokus på eliterne med, at borgerne ikke ved nok om det 

europæiske samarbejde, og deres holdning hertil er derfor ikke funderet i fakta. I tråd med Haas’ vurdering af 

borgerne mener Hansen (2010), at nederlagene ved folkeafstemninger om forskellige traktatændringer har 

skabt en despekt for menige borgeres dømmekraft i EU’s institutioner. Borgerne anses ifølge Hansen for at 

være for uvidende og for uintelligente til, at de kan inddrages i beslutninger om EU. Hansen understreger at 

denne tilgang ikke er demokratisk (Hansen, 2010: 350).  

At borgerne ikke tildeles en aktiv rolle i bevarelsen af retsordenen er ikke i sig selv udemokratisk, idet den 

liberale demokratitænkning tildeler staten dette ansvar. Men staten i et liberalt demokrati er centreret om 

parlamentet og legitimeret af folkesuveræniteten, og Monnet-metoden tildeler Kommissionen, der er 

funktionelt funderet og udpeget af de nationale regeringer, rollen som central institution. Herved har 

borgerne ikke direkte indflydelse og den centrale institution er ikke legitimeret af folkets suverænitet.  

5.2 Debatten om Unionsborgerskabet 

I de foregående kapitler er de dominerende tanker, der har bidraget til at forme den europæiske integration, 

blevet præsenteret, først overordnet i kapitel 4 og dernæst med specifikt fokus på borgerne i kapitel 5.1. I 

dette afsnit analyseres og diskuteres unionsborgerskabets udvikling og dets aktuelle situation gennem en 

analyse og diskussion af den empiriske fremstilling af Borgernes Europaår 2013 i kapitel 3.  

Unionsborgerskabets udvikling er forløbet i to spor, dels et retligt spor der omfatter traktatlige ændringer og 

tilføjelser og ændringer som følge af EU-domstolens afgørelser, dels et politisk spor der omhandler 

ændringer i synet på unionsborgerskabets rolle og funktion og reaktioner på kriser i det europæiske 

samarbejde. De to spor finder sted sideløbende og udvikling i det ene påvirker i høj grad udvikling i det 

andet. Som følge af denne sammenhæng, må de to spor præsenteres sammen. For at gøre analysens første del 

overskuelig opdeles den i tidsmæssigt afgrænsede perioder.  
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5.2.1 Unionsborgerskabets retlige og politiske udvikling 

Kul- og Stålfællesskabet og Rom-traktaten - Fundamentet for unionsborgerskabet  

Espen Olsen (2008) og Willem Maas (2005) er enige om, at selvom unionsborgerskabet først blev 

institutionaliseret med Maastricht-traktaten, så er 1993 ikke unionsborgerskabets år nul (Olsen, 2008: 42; 

Maas, 2005: 1009). Tværtimod mener de, at fundamentet til europæiske rettigheder og individets 

medlemskab af det europæiske samarbejde allerede blev lagt med Paris-traktaten og udviklet med Rom-

traktaten. Her udover understreger Olsen Domstolens afgørelser som betydningsfulde for 

unionsborgerskabets udvikling (Olsen, 2008: 48-50).  

Ifølge Olsen er der dele af Paris-traktaten, der har aktiveret borgerskabselementer, selvom der ikke eksplicit 

var tale om et unionsborgerskab og slet ikke et, der mindede om de nationale statsborgerskaber (Olsen, 2008: 

45). Han nævner forskellige overordnede formuleringer i traktatens præambel, som han anser for at være en 

indikation på tanker om fælles borgerskab. Blandt andet et ønske om at skabe et bredt og uafhængigt 

fællesskab, der skal give retning til en fælles skæbne:  

”(…)à fonder par l’instauration d’une communauté économique les première assises d’une communauté 

plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposé par des divisions sanglantes, et à jeter les 

bases d’institutions capables d’orienter un destin désormais partagé” (Paristraktaten, 1951: Præambel).  

Selvom Olsen til dels anser disse overvejelser for at være begyndelsen på et europæisk borgerskab, 

understreger han samtidig, at ordvalget i en traktats præambel ikke må tillægges for stor betydning (Olsen, 

2008: 45). Sammenholder man formuleringerne med de føderalistiske tanker, som eksplicit lå bag Schuman 

planen og oprettelsen af Kul- og Stålfællesskabet (EKSF), er det dog ikke en urimelig konklusion. Som 

nævnt i kapitel 4 gjorde Schuman det klart i sin tale 9. maj 1950, at EKSF blot var et skridt på vejen mod en 

europæisk føderalstat (Schuman, 1950). 

Overvejelserne er med formuleringerne om, at EKSF er fundamentet for et større og dybere fællesskab, i høj 

grad udtryk for Monnet’s pragmatiske føderalisme. Samtidig er formuleringen om folkeslagenes fælles 

skæbne direkte parallel med Spinellis formulering i Ventotene-manifestet. 

Maas og Olsen lægger endvidere vægt på ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed som to begrænsede, 

men konkrete tiltag, som bidrog til anerkendelsen af individers status i og medlemskab af fællesskabet. Ikke-

forskelsbehandling optræder i Paris-Traktatens artikel 69, 1 (Maas, 2005: 1014; Olsen, 2008: 45):  

”Les Etats membres s’engages à écarter toute restriction , fondée sur la nationalité, à l’emploi dans les 

industries du charbon et de l’acier, à l’égard des travailleurs nationaux d’un des Etats membres de 

qualification confirmée dans les professions du charbon et de l’acier, sous réserve des limitations qui 

résultent des nécessités fondamentales de santé et d’ordre public” (Paris-traktaten, 1951) 
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Dette er den første formulering af princippet om ikke-forskelsbehandling, som har været essentiel for 

unionsborgerskabets retlige udvikling gennem EU-Domstolens afgørelser. Hvad angår retten til fri 

bevægelighed, var udsigten til fri bevægelighed for kul- og stålarbejdere ifølge Maas hovedincitamentet for 

Italiens medlemskab i fællesskabet. Det krævede dog megen forhandling, at nå til enighed om emnet, og i 

sidste ende blev den fri bevægelighed i lighed med ikke-diskriminationsprincippet helt snævert begrænset til 

faglærte arbejdere. (Maas, 2005: 1011-12). 

Generelt er alle elementer med direkte eller indirekte henvisninger til rettigheder for individer begrænset til 

et markedssyn på borgerne i rollen som forbrugere, arbejdere eller producenter, og yderligere begrænset til 

de to sektorer (Olsen, 2008; Maas, 2005).  

Det europæiske samarbejdes spæde begyndelse med Paris-traktaten indeholdt altså også de første tiltag til et 

unionsborgerskab. Det drejede sig overordnet om nogle føderalistiske betragtninger om at samle de 

europæiske folk om en fælles skæbne. Indholdsmæssigt drejede det sig om to specifikke rettigheder, der var 

knyttet til kul- og stålsektoren. Men da både Schumans erklæring (Schuman, 1950) og Paristraktatens 

præambel understreger, at hensigten med samarbejdet rækker videre end det sektorspecifikke samarbejde, er 

rettighederne knyttet til Monnet-metoden og til forventningen om samarbejdets spill-over til andre områder.  

Med Rom-traktaten, der introducerede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, udbyggedes de sektorspecifikke anslag til europæiske rettigheder og individuelt 

medlemskab af fællesskabet. Olsen understreger, at der stadig ikke var tale om et demokratisk borgerskab 

med deltagelse i et politisk fællesskab, nærmere det han kalder the individual-as-worker and market 

participant (Olsen, 2008: 46). Synet på borgerne var altså stadig markedsorienteret, men det var ikke 

længere begrænset til kul- og stålsektorerne. Også i forbindelse med Rom-traktaten lægger Olsen vægt på 

præamblens formuleringer. Han understreger især betydningen af målsætningen om, at etablere en stadigt 

snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk (Traktat om oprettelse af det Europæiske Økonomiske 

Fællesskab, 1957: Præambel). Han anser formuleringen for at være et signal om, at forbindelsen mellem 

integrationsprocessens institutioner og individer ikke kun var medlemsstaternes målsætning (Olsen, 2008: 

46).  

På det konkrete rettighedsplan blev de to grundlæggende principper, fri bevægelighed og ikke-

diskrimination, styrket ved det bredere markedsperspektiv. Formuleringen hvad angår ikke-

forskelsbehandling blev desuden styrket og gjort generelt i art. 7: “Any discrimination on the grounds of 

nationality shall hereby be prohibited” (Olsen, 2008: 47).   

Fra begyndelsen af sin artikel anlægger Maas en intergovernmentalistisk synsvinkel, idet han understreger, at 

de individuelle rettigheder, ikke opstod som et resultat af funktionel spill-over, men gennem forhandlinger 

mellem medlemsstaternes regeringer (Maas, 2005: 1009). Han stiller sig hermed kritisk overfor den 
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neofunktionalistiske tese om spill-over. Senere i teksten kommer han dog til kort, når han skal forklare, 

hvorfor fri bevægelighed blev formuleret som en individuel rettighed:  

“Because extending European rights to individuals constrains Member States to respect those rights, states 

should prefer not individual rights but rather bilateral or multinational agreements as a means of enhancing 

individual mobility. It is thus not easy to explain why national governments should be willing to grant rights 

to individuals rather than simply working out intergovernmental bargains on an ad hoc basis” (Maas, 2005: 

1011).  

Maas siger her, at staterne ikke burde ønske at binde sig til aftaler, som de er forpligtede til at overholde. 

Men dette er kun sandt, hvis man analyserer situationen ved hjælp af intergovernmentalisme. Staters 

suverænitetsafgivelse, som i denne situation er direkte i tråd med den neofunktionalistiske forventning om, at 

økonomisk integration fører til politisk integration og suverænitetsafgivelse, er klassisk spill-over.   

Olsen og Maas er enige om, at unionsborgerskabets indhold kan spores tilbage til de første traktater. Olsen 

inddrager de overordnede, føderalistiske tanker bag samarbejdet i sin vurdering af meningen med de første 

spæde tiltag til individuelle, supranationale rettigheder. Maas fokuserer på intergovernmentale forhandlinger 

og undres over, hvorfor suverænitetsafgivelsen har fundet sted. De forskellige fokus i analyserne er ikke 

umiddelbart modsætningsfyldte. De lægger blot vægt på hver deres standpunkt i det tidlige samarbejdes 

strategiske debat mellem pragmatisk føderalisme og idealistisk føderalisme. 

Maastricht-traktaten – Unionsborgerskabet institutionalisering og borgernes modstand 

Borgernes ret til fri bevægelighed og ikke-diskrimination blev institutionaliseret med unionsborgerskabet, 

der trådte i kraft 1. november 1993 med ratificeringen af Maastricht-traktaten. Maastricht-traktaten er et 

eksempel på politisk spill-over, fordi samarbejdet gik fra at være koncentreret om økonomi og handel til også 

at inkludere politiske områder som udenrigs- og forsvarspolitik, retspolitik og økonomisk politik (Kelstrup, 

Martinsen og Wind, 2012: 68-74). Det store skridt i den europæiske integrationsproces, som Maastricht-

traktaten udgør, betyder, at man til tider har kaldt den for ”the mother of all spill-overs” (Ruggie et al., 2005: 

280). 

Unionsborgerskabet var nævnt i Maastricht-traktatens artikel b) om unionens mål:  

”[Unionen har som mål] at styrke beskyttelsen af Medlemsstaternes statsborgeres rettigheder og interesser 

gennem indførelsen af et unionsborgerskab;”  

Hermed byggede man videre på det rettighedsfokuserede grundlag, der blev lagt i Paris- og Rom-traktaten. 

Unionsborgerskabet udgjorde Maastricht-traktatens del II og sikrede borgerne fire rettigheder: Retten til fri 

bevægelighed, politiske rettigheder i form af valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og valg til Europa-

Parlamentet under ophold i andre EU-lande, retten til fælles diplomatisk og konsulær beskyttelse i 
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tredjelande, hvor unionsborgerens hjemland ikke er repræsenteret og retten til at indgive andragender til den 

Europæiske ombudsmand. Endelig forpligtes Kommissionen til hvert tredje år at aflægge rapport til Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale udvalg om gennemførelsen af bestemmelserne (Maas, 

2007: 50).  

Med unionsborgerskabets institutionalisering i Maastricht-traktaten blev den fri bevægelighed løst fra sin 

tilknytning til beskæftigelse og blev en individuel ret for alle unionsborgere (Maas, 2007: 45-61). Retten til 

fri bevægelighed er i megen litteratur, og blandt de europæiske institutioner anerkendt som 

unionsborgerskabets grundlæggende rettighed (Maas, 2005; Maas 2007; Olsen, 2008). I kontrast hertil mener 

Hansen fra sit demokratiteoretiske udgangspunkt, at de politiske rettigheder om valgret og valgbarhed er 

unionsborgerskabets vigtigste praktiske betydning (Hansen, 2010: 348). 

I litteraturen henvises der ofte til ratificeringen af Maastricht-traktaten som en kriseperiode, fordi 

folkeafstemningerne i Danmark og i Frankrig viste stor folkelig modstand (Kelstrup, Martinsen og Wind, 

2012: 68). Samarbejdet havde før været ramt af kriser, den mest markante var de Gaulles tomme stols 

politik, der som nævnt i forrige kapitel gjorde, at der blev sået alvorlig tvivl om neofunktionalismen og til 

sidst fik Ernst B. Haas til at mene, at han havde taget fejl i sine forudsigelser. Maastricht-traktatens spill-over 

understøttede dog Haas’ teser (Ruggie et al.:280). Ydermere var der mange paralleller mellem Spinellis 

kuldsejlede draft treaty og Maasticht-traktaten (Pinder, 2007). 

 Krisen i forbindelse med ratificeringen af Maastricht-traktaten var den første, der viste, at en signifikant del 

af de europæiske borgere ikke delte deres lederes EU-begejstring. Hidtil havde man i overensstemmelse med 

Monnet-metoden og i tråd med neofunktionalismen koncentreret sig om eliten (Haas, 2004 (1958): 17-19). 

Ratificeringen af den traktat, der indførte unionsborgerskabet, endte altså med at medføre en krise, der viste 

stærk modstand til unionen blandt de mennesker, der tildeltes det nyoprettede borgerskab. Det danske ”nej” 

ved folkeafstemningen d. 2. juni 1992 betød desuden helt konkret, at Maastricht traktaten ikke kunne træde i 

kraft (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 68-74).  

Ved et møde i Edinburgh d. 11.-12. december 1992 skulle man finde en konkret løsning på den blokering af 

ratificeringsprocessen, som det danske nej ved folkeafstemningen havde medført. Resultatet blev den 

såkaldte Edinburgh afgørelse, der blev udarbejdet på baggrund af Danmarks nationale kompromis. Aftalen 

sikrede ratificeringsprocessens fortsættelse ved at acceptere fire Danske forbehold, herunder ét for 

unionsborgerskabsområdet. Aftalens afsnit A omhandler Unionsborgerskabet og lyder således: 

”Bestemmelserne vedrørende unionsborgerskab i anden del af Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske 

Fællesskab giver medlemsstaternes statsborgere de yderligere rettigheder og den yderligere beskyttelse, der 

nævnes i den pågældende del. De træder ikke på nogen måde i stedet for nationalt statsborgerskab” (Det 

Europæiske Råd, 1992 (b)). 
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Der var altså ikke tale om et forbehold for deltagelse, men blot en understregning af det danske 

statsborgerskabs fortsatte beståen.  Med de i Edinburgh-afgørelsen sikrede forbehold ratificerede Danmark 

efter en ny folkeafstemning Maastricht-traktaten, der trådte i kraft 1. november 1993. Den konkrete krise 

angående ratificeringen blev dermed løst forholdsvist hurtigt, om end betød, at ét af de 12 lande måtte stå 

uden for nogle af den nye unions vigtigste samarbejdsområder.  

Hvad angår det mindre håndgribelige problem angående borgernes manglende støtte til unionen, indgik Det 

Europæiske Råd, ved et møde i Birmingham d. 16. oktober 1992, i ”en indgående drøftelse af, hvordan 

fællesskabet kan bringes nærmere dets borgere” (Det Europæiske Råd, 1992 (a)). Denne drøftelse førte til 

vedtagelse af Birmingham-erklæringen, der under overskriften Et fællesskab, der er tættere på dets borgere 

formulerede en række overordnede og konkrete målsætninger som en løsning på den aktuelle krise. Dette 

fokus er i tråd med målsætningen med Unionsborgerskabet. Birmingham-erklæringen er relevant for denne 

analyse, da dens målsætninger er afspejlet i flere af de følgende ændringstraktater og den kan derfor forklare 

de ændringer, der fandt sted. 

Overordnet set erklærede Det Europæiske Råd, at ratificering af Maastricht-traktaten var nødvendig for at 

fastholde samarbejdets rolle som et stabilt holdepunkt. Det blev dog ligeledes understreget, at man som et 

fællesskab af demokratier var afhængig af borgernes støtte for at fortsætte udviklingen. Denne støtte skulle 

konkret opnås ved større åbenhed og bedre information om de konkrete fordele, traktaten ville medføre for 

borgerne, også for at sikre en mere oplyst offentlig debat. Derudover skulle respekten for de enkelte 

medlemsstaters historie, kultur og traditioner understreges. Endelig forpligtede man sig til at gøre det klart 

for borgerne, at Unionsborgerskabet gav borgerne yderligere rettigheder, uden at det havde betydning for det 

nationale statsborgerskab (Det Europæiske Råd, 1992 (a)).  

I disse overordnede erklæringer bliver det altså klart, at Det Europæiske Råd anser demokrati for at være 

afhængigt af borgernes støtte. Det er i overensstemmelse med både den liberale og den republikanistiske 

demokratitilgang (Hansen, 2007; Hansen, 2010: 49-59). Hvad angår respekten for de enkelte medlemsstaters 

historie, kultur og traditioner, må den opfattes som unionens anerkendelse af at Den Europæiske Union 

grundlæggende er multikulturelt. Som nævnt i betragtningerne om patriotisme i fremstillingen af moderne 

republikanisme, anser Hansen den republikanistiske borgerskabstanke for at være mest hensigtsmæssig i 

multikulturelle samfund som USA og Canada. 

Erklæringens sidste halvdel omhandler Unionens institutioners rolle i opfyldelsen af målsætningerne. 

Erklæringen understregede subsidiaritetsprincippets store betydning ved at påpege, at institutionerne burde 

anse virkeliggørelsen heraf for deres vigtigste opgave. Herudover er erklæringens understregning af Europa-

Parlamentets vigtige rolle i den demokratiske proces og ønsket om ”en stadig tættere kontakt mellem de 

nationale parlamenter og Europa-parlamentet” vigtig i lyset af Europa-parlamentets voksende rolle i 
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forbindelse med de følgende traktatændringer (Det Europæiske Råd, 1992 (a)). Det bør desuden bemærkes, 

at understregningen af Parlamentets betydning er i tråd med Spinellis idealistiske føderalisme, og i modstrid 

med Monnets fokus på Kommissionen som den centrale institution.   

Amsterdam- og Nice-traktaten – Unionsborgerskabet udvikles 

Arbejdet for at styrke EU’s legitimitet og borgerinddragelse fortsatte, i tråd med Birmingham-erklæringens 

målsætninger, efter ratificeringen af Maastricht-traktaten. Det førte blandt andet til konkrete forslag til 

styrkelse af unionsborgerskabet fra Østrig og Italien. Det drejede sig, ud over ”blødere” forslag som retten til 

at modtage undervisning i europæiske civilisationer og i EU’s officielle sprog, om retten til valgret ved 

lokale folkeafstemninger, retten til at fremsætte lovforslag gennem et borgerinitiativ og retten til aktindsigt i 

institutionernes sager. Man kunne dog ikke samle flertal for nye borgerrettigheder, da man efter erfaringerne 

fra Danmark ikke ønskede at bringe ratificeringen af den nye traktat i fare (DIIS, 2008: 244).  

Forslagene var ellers i tråd med Birmingham-erklæringens mål om større åbenhed og inddragelse af 

borgerne. Og det er bemærkelsesværdigt, at man undgik at inddrage borgerne i bestemmelser, der skulle give 

dem yderligere individuelle rettigheder, fordi man vidste at borgerne ville forkaste en traktat på grund af den 

slags tiltag. Rent lovgivningsmæssig var det dog ikke nødvendigt med en traktatændring, da tilføjelserne 

ville kunne gennemføres som sekundærlovgivning med hjemmel bestemmelserne i traktaten (DIIS, 2008: 

244). 

På trods af denne uvilje blev der gennemført nogle ændringer til Unionsborgerskabet. Først og fremmest blev 

Det Europæiske Råds understregning af, at Unionsborgerskabet ikke erstatter det nationale borgerskab, gjort 

traktatligt bindende, i overensstemmelse med det danske forbehold:  

Der indføres et unionsborgerskab. Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat. 

Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. 

(Amsterdam-traktaten, art. 8, 1) 

Derudover udvidedes art. 21 (tidl. 8D), der i forvejen sikrede retten til at kontakte Europa-Parlamentet og 

ombudsmanden, med retten til at indgive andragender til EU’s institutioner og organer på ens eget sprog. 

Artikel 4 optegnede de institutioner og organer som varetog de opgaver, der påhvilede fællesskabet: […] Et 

Europa-Parlament, et Råd, en Kommission, en Domstol, en Revisionsret;                                                                      

Artikel 248 opremsede fællesskabets 11 officielle sprog (i dag 24) på hvilke traktaten udarbejdes.  

De tre tilføjelser følger Birmingham-erklæringens målsætning om større åbenhed i institutionerne og om 

respekt for de enkelte medlemsstaters kultur.                              
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Nice-traktaten tilførte ingen ændringer af eller tilføjelser til de enkelte rettigheder, men 

beslutningsproceduren for ændringer med hjemmel i art. 18E, ændredes så der ikke længere krævedes 

enstemmighed i Rådet. På topmødet i Nice vedtog man ud over ændringstraktaten også Charteret om 

Grundlæggende Rettigheder, som blev topmødets vigtigste bidrag på borgerskabsområdet. 

Charteret blev vedtaget som en erklæring og var ikke juridisk bindende. Det er en samling af dels de 

rettigheder, man anser for at være universelle og dermed gældende for alle, dels af unionsborgernes 

specifikke rettigheder. Charteret bidrog ikke som sådan med nye rettigheder, men blev udarbejdet som en 

retsakt, der samler den gældende ret og gør den mere synlig og eksplicit for borgere og myndigheder. 

Dermed bidrager Charteret til at give de enkelte rettigheder større gennemslagskraft (Kelstrup, Martinsen og 

Wind, 2012; Nielsen & Neergaard, 2009).  

Forfatnings- og Lissabon-traktaten – Endnu en krise og mere modstand 

Lissabon-traktaten markerer ligesom Maastricht-traktaten en periode med krise på grund af manglende 

opbakning hos befolkningerne. Lissabon-traktaten trådte i stedet for forfatningstraktaten, der aldrig blev 

ratificeret, fordi den blev forkastet ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland. Og ratificeringen af 

Lissabon-traktaten krævede to folkeafstemninger i Irland, før den endeligt kunne træde i kraft.  

Lissabon-traktaten overtog Forfatningstraktatens målsætning om mere åbenhed og demokrati for at opnå 

større folkelig forankring (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 74-80). Dermed er tilgangen til skabelse af 

tilknytning mellem borgerne og unionen er den samme efter Forfatnings- og Lissabonkrisen som efter 

Maastrichtkrisen. Unionsborgerskabet udgør stadig traktatens anden del, nu sammen med bestemmelserne 

om ikke-forskelsbehandling. Dermed er fundamentet for Unionens forhold til borgerne det samme som i 

Paris- og Rom-traktaten, selvom det indholdsmæssigt er blevet bredere. Desuden har Domstolen med 

henvisning til princippet om ikke-forskelsbehandling udvidet betydningen af borgerskabet i en række 

domme.  

Ifølge TEU art. 19,1 er det Domstolens rolle at sikre ”overholdelse af lov og ret ved fortolkningen og 

anvendelsen af traktaterne”. Domstolen har siden Rom-traktaten udfyldt en signifikant rolle med stærke 

beføjelser for at sikre, at medlemsstaterne overholdt deres forpligtelser. Domstolens retspraksis har givet EU-

retten direkte anvendelighed og forrang i medlemsstaterne. Og TEUF art. 267 har gjort de nationale 

Domstole til en del af EU-retten ved at give dem mulighed for at ”anmode Den Europæiske Domstol om at 

afgøre spørgsmålet” samt pligt til at ”indbringe sagen for Den Europæiske Domstol”. 

 EU-domstolen er skabt i overensstemmelse med en konstitutionel demokratiopfattelse, idet domstolen ikke 

blot har en fortolkende rolle, men derimod forventes at have en dynamisk og retsskabende fortolkningsstil og 

tage hensyn til såkaldte present-day conditions i sin behandling af sagerne (Kelstrup, Martinsen og Wind, 

2012, Nielsen & Neergaard 2009). EU-rettens forrang i forhold til de nationale domstole og Domstolens 
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stærke retskabende natur har bidraget til, at Unionsborgerskabet har fået stadig større betydning i de tyve år, 

der er gået siden dets indførelse. Det betyder, at EU-borgerne, når de udnytter deres ret til fri bevægelighed, 

har flere rettigheder end de traktatligt sikrede. Særligt når det kommer til sager om opholdsret og fri 

bevægelighed har EU-domstolen i en række afgørelser underkendt medlemsstaternes nationale domstole. 

EU-domstolen har desuden brugt Unionsborgerskabet som støtte til afgørelser om ikke-

diskriminationsprincippet. Det sidste har eksempelvis betydet, EU-borgere flere gange har fået adgang til 

økonomiske ydelser i andre EU-lande end det, hvor de har statsborgerskab.  

Rettighedskataloget på borgerskabsområdet er blevet udvidet med borgerinitiativet i art. 24. Denne rettighed 

var, som nævnt ovenfor, blevet foreslået op til Amsterdam-traktaten, men kunne ikke samle flertal. Ud over 

disse traktatændringer styrkede man borgerskabsområdet ved at gøre Charteret om Grundlæggende 

Rettigheder juridisk bindende i henhold til artikel 6,1. Charteret har nu samme retlige status som traktaten og 

er en del af primærretten og har dermed forrang og direkte virkning i medlemsstaterne (Nielsen & 

Neergaard, 2009).  

Med Lissabon-traktatens tilføjelser ser unionsborgerskabets traktatlige grundlag således ud:                          

Artikel 20, 1-2 angiver, at alle statsborgere i Unionens medlemslande har Unionsborgerskab, og at 

unionsborgere har rettigheder og er underkastet pligter indeholdt i traktaten. Det understreges desuden, at 

Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab, og at det ikke træder i stedet for dette.  

Artikel 20,1 uddybes af ”Erklæring om statsborgerskab i en Medlemsstat”, der understreger, at spørgsmålet 

om personers nationale statsborgerskab udelukkende afgøres af Medlemsstaternes lovgivning. Denne artikel 

klarlægger, hvad Unionsborgerskabet er og hvem det tildeles. I den forbindelse er det værd at bemærke to 

forhold: For det første at Unionsborgerskabet i sin formulering i art. 20,1 er parallelt med et statsborgerskab, 

idet dette ligeledes defineres som en tilknytning baseret på rettigheder og pligter (Hansen, 2010: 245-53; 

Maas, 2007). For det andet at man ved at gøre Unionsborgerskab afhængigt af nationalt statsborgerskab, 

afskærer sig fra muligheden for at give unionsborgerskab til statsborgere i tredjelande, der er bosat i EU.  

I artiklerne 20, 2 A-D opremses de rettigheder, der følger med unionsborgerskabet. På trods af formuleringen 

i artikel 20, 2 følger der ingen pligter med unionsborgerskabet, og allerede her adskiller det sig fra de 

demokratiske, nationale statsborgerskaber, der som nævnt i kapitel 4, altid medfører pligter for at sikre 

borgernes deltagelse i samfundet og dermed demokratiets beståen:  

 Artikel 20, 2 a) Retten til at færdes og opholde sig frit på Medlemsstaternes område.   

 Artikel 20, 2 b) Valgret og valgbarhed til kommunale valg og valg til Europa-Parlamentet for 

unionsborgere, der har bopæl i et andet medlemsland 
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 Artikel 20, 2 c) Retten til konsulær og diplomatisk beskyttelse i tredjelande, hvor den Medlemsstat, 

hvor unionsborgeren er statsborger ikke er repræsenteret.  

 Artikel 20, 2 d) Retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til 

den Europæiske ombudsmandsinstitution 

 

5.2.1 Unionsborgerskabets aktuelle situation – Borgernes Europaår 2013 

Baggrund  

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om grundlæggende rettigheder Kommissionen til at udnævne 

2013 til Europæisk år for medborgerskab. Valget af begrebet medborger er interessant af to årsager:  

For det første betyder det, at Kommissionens forslag til Borgernes Europaår ikke reelt var et svar på denne 

opfordring. Medborgerskab handler ifølge Hansen om fællesskab og samhørighed mellem borgerne og om 

pligter over for samfundet og medborgerne (Hansen, 2010: 249), og Kommissionens fokus på 

unionsborgerskabet som en kilde til rettigheder, er derfor slet ikke kompatibelt med begrebet medborgerskab. 

Det er desuden interessant, at Europa-Parlamentet benytter begrebet medborgerskab og ikke 

unionsborgerskab, idet ordvalget må betyde, at man ikke finder, at medborgerskab er iboende i 

unionsborgerskabet. Samtidig opfordres der til oplysning om rettigheder, og især de nye rettigheder om 

deltagelsesdemokrati, hvilket antyder, at man mener, at medborgerskab bør integreres i unionsborgerskabet. 

Støtten til principperne om deltagelsesdemokrati og dermed til borgernes aktive deltagelse i samfundet er 

udtryk for en republikanistisk demokratitilgang. 

Som nævnt i kapitel 4 mente Spinelli, at den europæiske integration skulle satse på Europa-Parlamentet, da 

han ønskede, at det skulle være den bærende institution i en europæisk føderalstat. Europa-Parlamentets eget 

arbejde for at udbygge unionsborgerskabet fra en rettighedsbærende institution til et reelt borgerskab, med 

demokratisk indhold, viser en vis enighed med Spinelli. Spinellis idé om Europa-Parlamentet som den 

centrale institution er desuden helt på linje med både liberalismen og republikanismen.  

Over for Europa-Parlamentets tilgang står Det Europæiske Råds Stockholmprogram. Det Europæiske Råd er 

som bekendt sammensat af medlemsstaternes regeringschefer og er dermed i udgangspunktet 

intergovernmentalistisk (Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 88-90). Den tilgang til unionsborgerskabet, der 

kommer til udtryk i Stockholmprogrammet er som nævnt udelukkende rettighedsbaseret. Det er dog vigtigt 

at tage i betragtning, at Stockholmprogrammet handler om åbenhed og sikkerhed, og at fokus på rettigheder i 

denne kontekst er forventelig.  

Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råd’s tilgange er begge stringente og konsekvente. I Barrosos 

guidelines tillægges unionsborgerskabet en dobbelt funktion som kilde til rettigheder og som middel til 
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styrkelse af båndende mellem borgerne og EU. Heri findes den debat, der er emnet for dette speciale og heri 

findes den dobbelthed, der endte med at blive gennemgående i den endelige vedtagelse. Det bør bemærkes, 

at formuleringerne angående rettighedsaspektet er mere konkrete end formuleringerne angående 

sammenknytning af borgere og union, der er mere overordnede og uhåndgribelige. Dette må dog anses for at 

være en naturlig konsekvens af de to aspekters iboende karakterer. Endelig er det vigtigt bemærke, at der på 

trods af den dobbelte funktion hovedsagligt fokuseres på fri bevægelighed. Det ses blandt andet ved, at 

Barroso erklærer, at unionsborgerskabet opnår reel effekt, ved at man afskaffer hindringerne for den fulde 

udnyttelse af den fri bevægelighed (Barroso, 2009: 16).  

Den dobbelte funktion, der kommer til udtryk i Barrosos guidelines er symptomatisk for de tendenser og 

prioriteter, der har præget unionsborgerskabets udvikling og den europæiske integration. Barrosos fokus på 

fri bevægelighed som kernen i unionsborgerskabet er resultatet af det fokus, der som nævnt ovenfor blev lagt 

allerede i forbindelse med Kul- og Stålfællesskabet. Og dobbeltheden i Barrosos tilgang afspejler ganske 

præcist den strategiske debat mellem pragmatisk og idealistisk føderalisme. 

Kommissionen lægger i sin begrundelse for sit forslag vægt på, at borgerne i undersøgelser, der var 

fokuserede på rettigheder og grænseoverskridende situationer, har udtrykt ønske om mere information om 

deres rettigheder. Undersøgelserne viser, at unionsborgerne hovedsageligt forbinder unionsborgerskabet med 

fri bevægelighed. Men i den kvalitative undersøgelse findes også mere generelle udtalelser om EU og 

unionsborgerskabet, der er interessante for denne analyse. Det bør bemærkes, at de er udtryk for 

enkeltpersoners holdninger, men de beskrives i rapporten som værende udtryk for nogle overordnede 

tendenser. Særligt interessant er den borger, der finder EU abstrakt, og identificerer et real federal project 

som løsningen på at afhjælpe dette problem. Denne borgers udtalelse underbygger Østergårds vurdering af, 

at Monnet-metoden har gjort, at borgerne føler sig sat udenfor den europæiske integration. Et andet vigtigt 

bidrag er udtalelsen fra den borger, der udtrykker følelse af, at EU er som ens eget land i kraft af de 

rettigheder og forpligtelser, det indebærer. Endelig har en borger den holdning til unionsborgerskabet, at det 

er borgerne selv, der giver det reelt indhold (Eurobarometer, 2010 (a): 37-38). Alle citater er udtryk for en 

føderalistisk og republikanistisk tilgang til EU og unionsborgerskabet.  

Kommissionen har altså kun taget hensyn til de udtalelser, der underbygger den rettighedsfokuserede tilgang 

til unionsborgerskabet. Det er desuden vigtigt at understrege, at deltagerne i undersøgelsen er borgere, der 

har benyttet sig af retten til fri bevægelighed, og som derfor er internationalt orienterede. Kommissionen har 

brugt undersøgelserne til at underbygge sit ønske om at fokusere på fri bevægelighed. Havde de brugt andre 

bredere undersøgelser, er det muligt, at borgerne havde udtrykt ønske om et helt andet hovedfokus. 
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Lovgivningsprocedure 

I Europa-Kommissionens forslag opsummeres dens tilgang til unionsborgerskabet glimrende i punkt 8 i de 

generelle betragtninger:  

”Retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område påskønnes klart af EU-borgerne som 

en af de centrale, individuelle rettigheder, der knytter sig til unionsborgerskabet. Den belyser og fremmer 

bedre forståelse for værdien af den europæiske integration og tilskynder borgerne til at tage del i 

udformningen af Den Europæiske Union. Når borgerne udvider aspekter af deres liv på tværs af 

landegrænser ved at rejse eller slå sig ned i andre medlemsstater, bliver de bevidst om de rettigheder, EU-

lovgivningen sikrer dem i grænseoverskridende situationer, og kan drage fordel af dem. At udøve retten til 

fri bevægelighed og ophold bidrager derfor til at gøre unionsborgerskabet en konkret realitet i borgernes 

dagligliv” (Europa-Kommissionen, 2011: 9 (8)).  

Dette citat indeholder både en neofunktionalistisk tilgang til unionsborgerskabets udvikling og en 

republikanistisk tilgang til borgerskab. Forventningen om at udnyttelsen af rettighederne vil føre til at 

unionsborgerskabet bliver en del af borgernes hverdag, og at den fri bevægelighed fremmer forståelsen for 

værdien af den europæiske integration, er udtryk for en spill-over tankegang. Man kan med Schumans 

formulering sige, at Kommissionen anser den fri bevægelighed for at være det ”point limité, mais décisif” 

(Schuman, 1950), som skal føre til et mere omfattende borgerskab ved brede sig ud til andre, mere 

følelsesbetonede områder. Ønsket om at borgerne tager del i udformningen af EU, er udtryk for den 

republikanistisk demokratitankegang, hvor borgernes aktive deltagelse er nødvendig.  Dette ønske 

understreges af den betydning principperne om repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati tillægges 

(Europa-Kommissionen, 2011: 11). Disse to aspekter er gennemgående i målsætningerne med Borgernes 

Europaår, og tendensen med spill-over fra fri bevægelighed til republikanistiske borgerskabsværdier er 

fortsat dominerende.                                                              

Kommissionens rolle som traktatens vogter, der skal sørge for at håndhæve gældende fællesskabsret 

(Kelstrup, Martinsen og Wind, 2012: 95-100) skal desuden tages i betragtning. Eftersom rettigheder er det 

traktatlige indhold af unionsborgerskabet, og fordi undersøgelser viser, at der findes markante hindringer for 

borgernes udnyttelse af de traktatsikrede rettigheder, er Kommissionens fokus på unionsborgerskabet som 

kilde til rettigheder forventeligt.  

Som nævnt fik borgerne ikke mulighed for at påvirke Borgernes Europaårs fokus. Og derfor ville det også 

være spekulation at gå ud fra, at de ville have ønsket det anderledes. Denne mulighed blev til gengæld givet 

EØSU, hvis udtalelse bar præg af et helt anderledes syn på, hvad unionsborgerskabet er og bør være. 

Medlemmerne er repræsentanterne for civilsamfundets økonomiske og sociale interessegrupper og er dermed 

den civile elite i et neofunktionalistisk perspektiv. Som nævnt forventede Haas, at elitens loyalitet ville 
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flyttes fra nationalstaten til EU’s institutioner, hvis de arbejdede med disse, og da EØSU blev nedsat allerede 

i 1957, må man formode, at udvalget blev nedsat for at anspore denne proces.  

EØSU’s borgerskabssyn er langt hen ad vejen parallelt med det syn, Europa-Parlamentet giver udtryk for i 

forbindelse med sin opfordring til Kommissionen. De ønsker begge at integrere medborgerskab i 

unionsborgerskabet. EØSU går endnu længere og taler som den eneste om dannelse af en europæisk identitet 

(Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 2012: 138). Udvalgets borgerskabssyn er udpræget 

republikanistisk med fokus på medborgerskab, oplysning og aktive borgere. Og selvom det anerkender 

betydningen af den fri bevægelighed, findes der ingen formuleringer, som lader forstå, at de anser det for at 

være tilnærmelsesvist så betydningsfuldt, som Kommissionen. Udvalgets anderledes tilgang udspringer af 

dets overordnede mission med at styrke demokratisk legitimitet og effektivitet. Hvor Kommissionens tilgang 

til unionsborgerskabets udvikling er neofunktionalistisk, er EØSU tilhængere af en her-og-nu forandring af 

unionsborgerskabets rolle, der er i tråd med den idealistiske føderalismes tilgang til den europæiske 

integration.  

I sin udtalelse, der blev direkte godkendt og underskrevet har parlamentet skulle forene to vidt forskellige 

tilgange. Det har betydet, at der i de generelle betragtninger er blevet tilføjet nogle punkter, der er udtryk for 

en republikanistisk tankegang, såsom borgernes aktive deltagelse i civilsamfundet og den demokratiske 

proces. Men derudover kan de modstridende tilgange aflæses direkte af det sidste af de specifikke mål i art. 

2,2 c: 

”At skabe debat om de følger og muligheder som knytter sig til retten til fri bevægelighed og ophold, som et 

umisteligt aspekt af unionsborgerskabet i den hensigt at stimulere og styrke unionsborgernes aktive 

medborgerskab og demokratiske deltagelse navnlig inden for civilsamfundets fora for Unionens politikker og 

valg til Europa-Parlamentet, og dermed forstærke samhørigheden i samfundet, den kulturelle 

mangfoldighed, solidariteten, ligheden mellem kvinder og mænd, den gensidige respekt og følelsen af en 

fælles europæisk identitet blandt unionsborgerne baseret på unionens kerneværdier, som fastsat i TEU, 

TEUF og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder” (Europa-Parlamentet og Rådet 

(2012): 325 (art.2, 2c)).  

Kommissionens spill-over tese er bevaret i den forstand, at debatten om retten til fri bevægelighed skal føre 

en lang række komplicerede og uhåndgribelige fænomener med sig. Det virker som om alle EØSU’s 

vigtigste prioriteringer har fået plads i denne artikel. Det er i tråd med Habermas tankegang at tillægge 

offentlig debat stor værdi, sådan som han selv gør i sine overvejelser om en europæisk forfatning (Habermas, 

2001). Habermas sætter dog ikke nogen tidsbegrænsning på, hvornår effekterne af den offentlige debat skal 

indtræffe, sådan som et europæisk år må forventes at gøre  
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Selvom de forventninger, der stilles til unionsborgerskabet i målsætningen, kan forekomme urealistiske, er 

de en reproduktion af den strategiske debat, der har eksisteret i forbindelse med unionsborgerskabet siden 

begyndelsen.   
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6. Konklusion 

Gennemgangen af lovgivningsproceduren om Borgernes Europaår 2013 afslører grundlæggende forskelle i 

EU-institutionernes tilgang til unionsborgerskabets funktion. Med det formål at forklare disse forskelle har 

dette speciale undersøgt baggrunden for unionsborgerskabet for at afgøre, hvorvidt det er opstået som et 

resultat af den fri bevægelighed eller om det er indført som en del af en føderalistisk strategi til forening af 

de europæiske folk. 

Specialets undersøgelse har vist, at unionsborgerskabet opstod og udvikledes som et resultat af funktionel 

spill-over med udgangspunkt i retten til fri bevægelighed og ikke-diskriminationsprincippet. Denne 

funktionelle udvikling har dog været ledsaget af idealistisk føderalistiske målsætninger om samling af de 

europæiske folk i en fælles identitet.  

Specialets undersøgelse af baggrunden for unionsborgerskabet starter med en behandling af de klassiske 

integrationsteorier, der spiller en dobbeltrolle som empirisk materiale og teoretisk analyseværktøj. Denne 

dobbeltrolle afspejler teoriernes sammensatte natur som både normative strategier og forklarende teorier. 

Den empiriske undersøgelse viser, at det er Monnets pragmatiske strategi, der har været integrationens 

drivkraft, men samtidig at Spinellis idealer har præget integrationens retning gennem ambitiøse projekter og 

overordnede erklæringer om forening af de europæiske folk.  

Undersøgelsen fortsætter med en vurdering af klassiske integrationsteoriers tilgang til borgernes rolle i den 

europæiske integration ved hjælp af grundlæggende demokratiteori i første del af analysekapitlet.  Her 

påvises det, at der er udtalt overensstemmelse mellem Spinellis tilgang til borgerne og de republikanistiske 

tanker om borgernes fælles ansvar for det fælles bedste ved opretholdelsen af retsordenen gennem 

borgerdydsbegrebet. Haas’ neofunktionalisme, i sin position som teoretisk tilgang til Monnet-metoden, er 

fokuseret på borgernes loyalitetsskifte fra de nationale institutioner til de europæiske institutioner. Men den 

almindelige borger tildeles, i modsætning til Spinellis tilgang, ingen rolle i oprettelsen og bevarelsen af den 

europæiske integration.  

Analysens anden del behandler unionsborgerskabets udvikling og den aktuelle debat om Borgernes 

Europaår. Denne del af analysen sandsynliggør, at selvom unionsborgerskabet officielt blev indført med 

Maastricht-traktaten, blev kimen til det allerede lagt med Kul- og Stålfællesskabet og udvidet med 

Romtraktaten i form af begrænsede versioner af retten til fri bevægelighed og ikke-

diskriminationsprincippet. De konkrete rettigheder var ledsaget af overordnede betragtninger om forening af 

de europæiske folk, og dermed er udviklingen af unionsborgerskabet, ligesom den europæiske integration, 

drevet frem af gradvise fremskridt med Monnet-metoden, ledsaget af overordnede målsætninger i tråd med 

Spinellis idealistiske føderalisme.  
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Undersøgelsen belyser desuden, hvordan der efter Maastricht-krisen kom større fokus på behovet for 

sammenknytning af borgerne og unionen. Dette politiske fokus ændrede dog ikke unionsborgerskabets 

traktatlige indhold, der fortsat var rettighedsfokuseret. Den aktuelle debat om Borgernes Europaår 2013 er en 

reproduktion af den strategiske debat, der har drevet både den europæiske integration og 

unionsborgerskabets udvikling frem. Kommissionen tillægger et neofunktionalistisk perspektiv og sætter sin 

lid til Monnet-metodens spill-over effekt ved at forvente, at debat og information om den fri bevægelighed 

vil integrere unionsborgerskabet i borgernes dagligdag. Heroverfor ønsker EØSU at ændre årets 

hovedprioritet fra retten til fri bevægelighed til borgernes aktive medborgerskab. Denne prioritering 

udspringer af udvalgets syn på unionsborgerskabet som middel til identitetsdannelse. Hermed giver EØSU 

udtryk for en udpræget republikanistisk tilgang til unionsborgerskabet i tråd med Spinellis idealistiske 

føderalisme. Undersøgelsen af debatten om Borgernes Europaår har dermed afdækket, hvordan 

modsætningsforholdet mellem Spinellis idealisme og Monnets pragmatisme har forankret sig i uenighed 

blandt EU’s institutioner om unionsborgerskabets rolle og funktion.  
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7. Perspektivering: En føderation af nationalstater? 

Fuldendelsen af den europæiske integration kan kun blive succesfuldt udtænkt, hvis det bliver gjort på basis 

af en deling af suveræniteten mellem Europa og nationalstaten (Fischer, 2000: 17). 

I løbet af undersøgelsen af debatten om unionsborgerskabet blev det flere gange fremhævet at EU flere 

gange har været ramt af krise på grund af borgernes modstand mod samarbejdet. Den første af disse kriser 

opstod efter danskernes nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten (Kelstrup, Martinsen og Wind, 

2012: 68). I Danmark er en stor del af befolkningen fortsat enten kritiske eller modstandere af EU. Således 

fik Dansk Folkeparti, Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen tilsammen 24,9 % stemmerne ved 

Europa-parlamentsvalget i 2009 (Bilag 9.1). Desuden stemte kun 59, 54 % af de stemmeberettigede ved 

Europa-parlamentsvalget mod 87, 74 % ved folketingsvalget to år senere (Bilag 9.1; 9.2). Dansk Folkeparti 

er desuden Folketingets tredjestørste parti og fik ved folketingsvalget i 2011 12,3 % af stemmerne mens 

Enhedslisten, der også er erklærede modstandere af EU, fik 6,7 % af stemmerne (Bilag 9.2). Endelig stemte 

53,2 % af vælgerne nej ved folkeafstemningen om Euroen i 2000, der er den sidste folkeafstemning om EU i 

Danmark (Bilag 9.13).  

EU-modstand er en del af Dansk Folkepartis partiprogram og på partiets hjemmeside udtrykkes eksplicit 

ønske om at bekæmpe ethvert forsøg på at skabe en europæisk forbundsstat, fordi man mener, at politikerne 

gradvist har trukket EU ned over hovedet på befolkningen (Bilag 9.3; 9.4). Hermed underbygges Østergårds 

vurdering af, at Monnet’s pragmatiske strategi har medført, at borgerne føler sig udenfor (Østergård, 2006). 

Partiet er desuden kritiske over for EU’s udvikling fra praktisk handelssamarbejde til enormt bureaukrati, 

der har fjernet sig langt fra befolkningerne og udøver statsmandsmagt oven fra og ned, i stedet for 

demokrati nedefra og op. Man ønsker derfor at foretage grundlæggende ændringer, der skal gøre EU til 

et folkestyret samarbejde mellem selvstændige nationer (Bilag 9.3).  

I 2000 holdt Tysklands daværende udenrigsminister Joschka Fischer en meget omtalt tale på Humboldt 

Universitetet. I talen analyserede han EU’s udfordringer og formulerede et bud på den europæiske 

integrations endemål under overskriften Fra Statsforbund til Føderation – tanker om den europæiske 

integrations endemål. Fischers vision for Europa var en føderation med en lovgivende og en udøvende magt 

i form af et europæisk parlament og en europæisk regering (Fischer, 2000: 16).  

Fischers føderalistiske vision bryder dog med den klassiske idealistiske føderalisme, som han kalder et 

kunstigt koncept, der ignorerer den etablerede virkelighed i Europa. Europas virkelighed er, at den er opdelt i 

forskellige folk, kulturer, sprog og historier, der kun har fået større betydning, efter at globaliseringen og 

europæiseringen til dels har fjernet de politiske aktører fra borgerne. Fischer anser det derfor for at være 

absolut nødvendigt, at nationalstaterne tages med ind i den nye føderalstat, og at de nationale institutioner 
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ikke gøres mindre værd. Dermed skal suveræniteten deles mellem nationalstaterne og føderalstaten, hvilket 

ifølge Fischer er hele idéen bag subsidiaritetsprincippet (Fischer, 2000:17).  

Sammenligner man Dansk Folkepartis kritik af EU og dets vision for unionens fremtid med Fischers analyse 

og vision er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad de stemmer overens til trods for, at Dansk Folkeparti 

nærer et erklæret ønske om at bekæmpe ethvert forsøg på at skabe en europæisk føderalstat. For er et 

folkestyret samarbejde mellem selvstændige nationer ikke netop, hvad Fischer foreslår, når han ønsker at 

tage nationalstaterne med ind i føderalstaten og bevare de nationale institutioners betydning?  

Fischers politiske vision om en føderation af nationalstater er fuldstændig parallel med Mogens Herman 

Hansens demokratiteoretiske vurdering af EU. Hansen baserer sin analyse på den måde en føderalstat 

traditionelt fordeler suveræniteten mellem centralstaten og delstaterne. Typisk fordeles suveræniteten 

således, at centralstaten har den ydre suverænitet, der er statens uafhængighed og relation til andre stater, og 

delstaterne har den indre suverænitet, der er statens monopol på magten til at fastsætte og opretholde 

retsordenen i staten (Hansen, 2010: 342). I forhold til denne typiske suverænitetsfordeling anser Hansen 

EU’s medlemsstater for at være sammenlignelige med delstaterne i en forbundsstat, men med omvendt 

fortegn, fordi EU’s medlemsstater har bevaret den ydre suverænitet mens deres indre suverænitet er langt 

mere begrænset, end det typisk er tilfældet i en føderalstat. Så når Hansen udtaler sit ønske om, at EU gøres 

til en rigtig føderalstat, indebærer det altså en omfordeling af suveræniteten, så den indre suverænitet gives 

tilbage til medlemsstaterne og så EU får ansvaret for den ydre suverænitet, ved at subsidiaritetsprincippet 

tages alvorligt (Hansen, P.B, 2010).  

Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget i 2014, Ellen Thrane Nørby, lever op til Hansens 

opfordring om at tage subsidiaritetsprincippet alvorligt, idet hun har forslået, at man indsætter en 

nærhedskommissær, der skal sikre, at subsidiaritetsprincippet bliver overholdt, og at EU kun blander sig hvor 

det giver mening (Vilstrup, 2013). Selvom hun hermed er på linje med Fischers vision, taler hun ikke om en 

europæisk føderalstat. 

I den danske politiske debat er der tendens til, at man, i det mindste blandt EU-modstanderne, sætter 

lighedstegn mellem ideen om en europæisk føderalstat og enden på de nationale staters suverænitet. 

Derudover anses en europæisk føderalstat for at være kulminationen på et formynderisk og centraliseret EU, 

hvor udemokratiske beslutninger bliver taget langt væk fra borgerne, der ingen indflydelse har på de 

beslutninger, der træffes. Det er en tanke, der er langt væk fra Spinellis klassiske føderalisme, der, selvom 

den forudsatte, at man opløste nationernes Europa, byggede på demokratiske institutioner og på borgernes 

accept og aktive deltagelse. Og den er endnu længere væk fra Fischers føderalistiske vision, der forudsætter 

bevarelsen af nationalstaterne og deres institutioner. Så er det reelt føderalisme borgerne frygter, når de tager 

afstand til EU?  
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Fintællingsresultat

Stemmeberettigede: 4.057.100Deltagelse: 59,54 %

Stemmer

Parti Antal Pct. Mandater

Socialdemokratiet 503.439 21,5% 4

Radikale Venstre 100.094 4,3% -

Konservative Folkeparti 297.199 12,7% 1

SF -  Socialistisk Folkeparti 371.603 15,9% 2

Liberal Alliance 13.796 0,6% -

JuniBevægelsen 55.459 2,4% -

Folkebevægelsen mod EU 168.555 7,2% 1

Dansk Folkeparti 357.942 15,3% 2

Venstre 474.041 20,2% 3

I alt gyldige stemmer 2.342.128

Blanke stemmer 67.219

Andre ugyldige stemmer 6.221

I alt ugyldige stemmer 73.440

I alt afgivne stemmer 2.415.568
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Stemmeberettigede: 4.079.910Deltagelse: 87,74 %

Stemmer

Parti Antal Pct. Man-
dater

Kreds-
man-
dater

Tillægs-
man-
dater

Socialdemokratiet 879.615 24,8% 44 38 6

Radikale Venstre 336.698 9,5% 17 12 5

Konservative Folkeparti 175.047 4,9% 8 3 5

SF -  Socialistisk Folkeparti 326.192 9,2% 16 11 5

Liberal Alliance 176.585 5,0% 9 5 4

Kristendemokraterne 28.070 0,8% - - -

Dansk Folkeparti 436.726 12,3% 22 17 5
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Uden for partierne 1.850 0,1% - - -

I alt gyldige stemmer 3.545.368

Blanke stemmer 22.815

Andre ugyldige stemmer 11.492

I alt ugyldige stemmer 34.307

I alt afgivne stemmer 3.579.675
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DF er modstander af  EU

Dansk Folkeparti ønsker et tæt samarbejde i Europa. Men vi er modstandere
af Den Europæiske Union, som politikerne gradvis har trukket ned over
hovedet på befolkningen. Vi er imod, at EU hele tiden prøver at tiltage sig
mere og mere magt over de enkelte medlemslande. Dansk Folkeparti mener,
at Danmark skal blive ved med at være en suveræn stat. Det betyder, at intet
må sættes højere end den danske Grundlov. 

Europæerne vil gerne samarbejde. Men EU er gået fra at være et praktisk
handelssamarbejde til at være et enormt bureaukrati, der har fjernet sig langt
fra befolkningerne og udøver statsmandsmagt oven fra og ned, i stedet for
demokrati nedefra og op. Dansk Folkeparti ønsker at gøre EU til et folkestyret
samarbejde mellem selvstændige nationer.

Se vores EU-brochure hér
- og læs mere om vores EU-politik i menuen til venstre
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Det  mener vi om EU

Dansk Folkeparti er modstander af en europæisk politisk union, og vi bekæmper ethvert forsøg på at skabe
en europæisk forbundsstat. Vi ønsker et tæt og venskabeligt europæisk samarbejde, som respekterer
Danmarks frihed og selvstændighed.

Dette samarbejde skal være betinget af, at der er tale om:• opgaver, som brede flertal af de europæiske
befolkninger ønsker løst i fællesskab• opgaver, som kræver fælles beslutninger for at blive løst• opgaver, for
hvilke fælles beslutninger indebærer åbenlyse fordele for medlemslandene

De fleste andre europæiske folkeslag har samme ønske om frihed og selvstændighed som vi; så når
Danmark siger fra over for unionismen, vækker det genklang og glæde blandt andre europæiske folk – for så
kæmper vi også deres sag.Danmark skal vedblive at være en suveræn stat, og det betyder, at intet må
sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. Dette er selve kernen i vor EU-politik.

 Print
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 Det Europæiske Råd påhørte en redegørelse fra Europa-Parlamentets
 formand, hr. Klepsch, om de vigtigste spørgsmål, der er under drøf-
 telse i Det Europæiske Råd.
 Maastricht-Traktaten
 Det Europæiske Råd noterede sig, hvor langt man var nået med rati-
 ficeringen af Traktaten om Den Europæiske Union, som blev underskrevet
 den 7. februar 1992, og bekræftede endnu en gang betydningen af, at
 denne proces afsluttes snarest muligt uden genforhandling af den
 foreliggende tekst og efter den tidsplan, der er fastlagt i artikel R
 i denne traktaten. Det var enigt om, at Fællesskabet må udvikle sig
 med alle tolv i forening på grundlag af Maastricht-Traktaten, idet
 medlemsstaternes identitet og forskellighed respekteres, som det gøres
 i Traktaten.
 Efter en indgående drøftelse af, hvordan Fællesskabet kan bringes
 nærmere til dets borgere, vedtog Det Europæiske Råd vedlagte erklæring
 (bilag I). Det noterede sig den danske hvidbog og hilste med til-
 fredshed, at den danske regering inden for de nærmeste uger vil
 fremlægge sine overvejelser om vejen frem. Det anmodede udenrigsmini-
 strene om at gennemgå disse overvejelser og aflægge rapport på Det
 Europæiske Råds samling i Edinburgh med henblik på, at der ved denne
 lejlighed kan nås til enighed om rammerne for en løsning. Det
 Europæiske Råd påhørte en redegørelse fra Kommissionens formand og bad
 ham arbejde videre med de forslag, han fremlagde, og aflægge rapport
 herom på Det Europæiske Råd i Edinburgh.
 Det Økonomiske og Monetære Samarbejde
 Stats- og regeringscheferne var enige om, at medlemsstaterne står over
 for fælles økonomiske udfordringer, og de var betænkelige ved lavere
 vækst og stigende arbejdsløshed. En streng samordning på fællesskabs-
 niveau vil bidrage til at sikre, at den enkelte medlemsstats økonomi
 styrkes ved fremgang i andre medlemsstater. Det er vigtigt for
 medlemsstaterne at fortsætte deres bestræbelser for at nedbringe
 inflationen, at gennemføre programmer til styring af offentlige
 underskud og at forbedre effektiviteten i deres økonomi ved at føre en
 politik med åbne markeder. En beslutsom og vedholdende gennemførelse
 af denne politik udgør grundlaget for et økonomisk opsving, social og
 økonomisk samhørighed og for skabelsen af de nye og varige arbejds-
 pladser, der er behov for.
 Det Europæiske Råd understregede, at det i denne sammenhæng er vigtigt
 at styrke konvergensen mellem medlemsstaternes økonomier, hvilket er
 afgørende for bevarelsen af den monetære stabilitet og skabelsen af
 grundlaget for vedvarende vækst og øget beskæftigelse. Ved nøje at
 følge principperne for sund økonomisk styring, som er skitseret i de
 forskellige konvergensprogrammer, der er fastlagt af medlemsstaterne
 med henblik på at opfylde de kriterier, som er opstillet i Maastricht-
 Traktaten, vil Fællesskabet være i stand til at nå sit mål og udvikle
 sig samlet. Det Europæiske Råd gav endnu engang udtryk for, at det
 står fast ved Det Europæiske Monetære System som en nøglefaktor for
 økonomisk stabilitet og fremgang i Europa.
 Det Europæiske Råd bekræftede økonomi- og finansministrenes synspunkt,
 at den seneste finansielle uro må give anledning til drøftelser og
 analyser i lyset af udviklingen på kapitalmarkederne og i de

Bilag 9.5

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-92-6_da.htm
javascript:;
http://europa.eu/rapid/search-result.htm?locale=EN


 analyser i lyset af udviklingen på kapitalmarkederne og i de
 europæiske og internationale valutasystemer. De opfordrede økonomi- og
 finansministrene til bistået af Det Monetære Udvalg med inddragelse af
 Kommissionen at gå videre i dette arbejde sammen med centralbank-
 cheferne. Dette skal omfatte den seneste økonomiske og finansielle
 udvikling i Europa og i de større industrilande samt følgevirkningerne
 af de seneste års ændringer i den almindelige økonomiske og
 finansielle situation, navnlig virkningerne af de stadig større og mere
 sofistikerede finansielle markeder samt den yderligere liberalisering
 af kapitalmarkedet.
 GATT'S URUGUAY-Runde
 Det Europæiske Råd understreger endnu engang, at en rimelig og
 vellykket GATT-aftale er vigtig for styrkelsen af det multilaterale
 handelssystem og forøgelsen af den internationale handel. Dette vil
 give verdensøkonomien ny fremdrift uden at øge inflationen og komme
 både industri- og udviklingslandene til gode.
 Næstformand Andriessen aflagde rapport til Det Europæiske Råd om de
 igangværende forhandlinger mellem EF og USA, og han påpegede, at selvom
 der stadig er afstand mellem parterne, er der gjort reelle fremskridt.
 Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til inden for rammerne af
 dens nuværende mandat at arbejde for en snarlig generel og afbalanceret
 GATT-aftale inden årets udgang, der er i Fællesskabets og verdens-
 økonomiens interesse, samt for en snarlig aftale om oliefrø.
 Jugoslavien og Somalia
 Det Europæiske Råd vedtog erklæringerne i bilag II og III til disse
 konklusioner.
 BILAG I
 BIRMINGHAM-ERKLÆRINGEN
 Et Fællesskab, der er tættere på dets borgere
 1. Vi bekræfter vor forpligtelse på Maastricht-Traktaten: Vi er nødt
 til at ratificere den for at gøre fremskridt hen imod en europæisk
 union, hvis Fællesskabet fortsat skal udgøre et stabilt holdepunkt
 og et område med velstand i en verdensdel, der er under hastig
 forandring, idet vi bygger på de resultater, Fællesskabet har nået
 i løbet af det seneste kvarte århundrede.
 2. Som et fællesskab af demokratier kan vi kun bevæge os fremad med
 støtte fra vore borgere. Vi er besluttet på at tage hensyn til de
 betænkeligheder, der er kommet til udtryk i den sidste tids
 offentlige debat. Vi må derfor:
 - påvise over for vore borgere, hvilke fordele Fællesskabet og
 Maastricht-Traktaten rummer;
 - gøre Fællesskabet mere åbent for at sikre, at den offentlige
 debat kommer til at foregå på et bedre informationsgrundlag;
 - respektere de enkelte nationers historie, kultur og traditioner
 og have en klarere forståelse for, hvad medlemsstaterne selv kan
 klare, og hvad Fællesskabet må tage sig af;
 - gøre det klart, at unionsborgerskabet giver vore borgere yderli-
 gere rettigheder og beskyttelse, uden at dette på nogen måde går
 ud over deres nationale statsborgerskaber.
 3. Udenrigsministrene vil inden Det Europæiske Råd i Edinburgh pege
 på, hvordan man kan gøre arbejdet i Fællesskabets institutioner
 mere åbent, herunder mulighederne for en vis offentlighed i Rådets
 drøftelser - f.eks. om kommende arbejdsprogrammer. Vi hilser med
 tilfredshed Kommissionens tilbud om mere vidtgående konsultationer,
 inden den fremsætter forslag om retsakter, hvilket f.eks. kan
 indebære konsultationer med samtlige medlemsstater og en mere
 systematisk anvendelse af konsultationsdokumenter (grønbøger). Vi
 anmoder Kommissionen om, at den i begyndelsen af næste år afslutter
 arbejdet med at forbedre offentlighedens adgang til de oplysninger,
 der er tilgængelige for Kommissionen og for andre fællesskabs-
 institutioner. Vi ønsker, at fællesskabslovgivningen bliver enklere
 og klarere.
 4. Vi understreger Europa-Parlamentets vigtige rolle i Fællesskabets
 demokratiske proces, og vi hilser det velkomment, at der er en



 demokratiske proces, og vi hilser det velkomment, at der er en
 stadig tættere kontakt mellem de nationale parlamenter og Europa-
 Parlamentet. Vi bekræfter, at de nationale parlamenter i højere
 grad skal inddrages i Fællesskabets aktiviteter. Vi vil drøfte
 dette med vore parlamenter. Vi hilser med tilfredshed, at
 Kommissionen agter at imødekomme de nationale parlamenters
 anmodninger om at få forklaringer på Kommissionens forslag. Vi
 understreger den betydning, vi tillægger konferencen af
 parlamenter og Regionsudvalget.
 5. Vi bekræfter, at beslutningerne må tages så tæt på borgerne som
 muligt. Større enhed kan nås uden overdreven centralisering. Det er
 hver enkelt medlemsstat selv, der afgør, hvordan dens beføjelser
 skal udøves hjemme. Fællesskabet kan kun handle på de områder, hvor
 medlemsstaterne har givet det beføjelser hertil i Traktaterne.
 Opgaver skal kun løses på fællesskabsplan, når det er passende og
 nødvendigt: Maastricht-Traktaten opstiller de rette rammer og mål
 herfor. En virkeliggørelse af dette princip - "subsidiaritet" eller
 "nærhed" - er en afgørende forudsætning for, at Fællesskabet kan
 udvikle sig med støtte fra dets borgere. Vi ser frem til, at der i
 Edinburgh vil blive truffet beslutninger på grundlag af rapporter
 om:
 - tilpasning af Rådets procedurer og praksis - som Kommissionen
 for sit vedkommende allerede har foretaget - således at dette
 princip bliver en integrerende del af Fællesskabets
 beslutningstagning, som det kræves i Maastricht-Traktaten;
 - retningslinjer for den praktiske gennemførelse af dette princip,
 f.eks. ved at anvende den lettest mulige form for lovgivning,
 således at medlemsstaterne får størst mulig frihed til at nå det
 pågældende mål på den måde, de selv finder bedst. Fællesskabets
 retsakter må gennemføres og håndhæves effektivt og uden unødige
 indgreb i vore borgeres dagligdag;
 Ved samme lejlighed vil vi se på de første resultater af Kommissio-
 nens gennemgang af tidligere fællesskabslovgivning med eksempler.
 6. Alle Fællesskabets institutioner bør anse virkeliggørelsen af
 subsidiaritetsprincippet for deres vigtigste opgave, uden at dette
 dog må forrykke den indbyrdes balance. Vi vil søge at nå frem til
 en aftale med Europa-Parlamentet herom.
 7. Maastricht-Traktaten vil give de enkelte borgere direkte fordele.
 Vi må alle, Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet, yde en
 større indsats for at gøre dette klart.
 8. Det Europæiske Råd vil i overensstemmelse med dets beføjelser i
 henhold til Traktaten sikre, at Den Europæiske Unions grundlæggende
 principper følges fuldt ud.
 BILAG II
 ERKLÆRING OM DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN
 Det Europæiske Råd var enigt om, at der er behov for øjeblikkelig og
 beslutsom handling på baggrund af den overhængende store menneskelige
 tragedie i det tidligere Jugoslavien, nu da vinteren nærmer sig. Det
 fremhævede betydningen af, at der skaffes flygtningene tag over
 hovedet inden vinteren og etableres sikre områder for dem, samt at der
 sikres levering af nødforsyninger som understreget i Kommissionens
 handlingsplan. Det besluttede,
 - at Fællesskabet vil fremskynde EF-bistanden, til hvilken der
 allerede er 213 mio. ecu til rådighed til øjeblikkelig udbetaling
 til bl.a. 120 000 tons fødevarer, medicin, indkvartering og
 40 lastbiler;
 - at medlemsstaterne straks vil skaffe yderligere mandskab og res-
 sourcer, både praktiske og økonomiske, for at forstærke den ind-
 sats, UNHCR yder;
 - at Fællesskabet og dets medlemsstater straks vil oprette en task
 force til støtte for UNHCR's bestræbelser på at yde humanitær hjælp
 til republikkerne i det tidligere Jugoslavien.
 - at Det Europæiske Råd skal opfordre UNHCR til at øge effektivite-
 ten af sådan humanitær hjælp og derfor



 ten af sådan humanitær hjælp og derfor
 - i næste uge afholde et møde mellem tekniske eksperter om nød-
 hjælp for at sikre, at øjeblikkelig hjælp når frem i praksis;
 - i næste måned afholde en evalueringskonference, der skal vur-
 dere operationernes effektivitet og anbefale yderligere
 foranstaltninger.
 Hvert enkelt medlem af Det Europæiske Råd udpeger en personlig
 repræsentant til at overvåge dette arbejde.
 Det Europæiske Råd opfordrede andre internationale donorer til at yde
 en lignende indsats for at støtte UNHCR's appel og for at fremskynde
 levering af hjælp i henhold til de allerede givne tilsagn.
 Det Europæiske Råd fordømte den fortsatte udbredte vold og grusomhed og
 de hensynsløse brud på den humanitære folkeret i det tidligere Jugo-
 slavien, der har forårsaget disse menneskelige lidelser, og som nu
 udgør den største hindring for den nødvendige hjælp. Det noterede sig
 den uacceptable kendsgerning, at forpligtelserne indgået på konferencen
 i London ikke var blevet ført ud i livet. Det Europæiske Råd gav Lord
 Owen og Cyrus Vance dets fulde støtte i deres utrættelige bestræ-
 belser på at bringe fjendtlighederne til ophør og få en fredelig
 ordning bragt i stand samt at sikre gennemførelse af allerede indgåede
 aftaler.
 Det Europæiske Råd støttede fuldt ud FN's Sikkerhedsråds seneste
 resolutioner om Prevlaka-halvøen, krigsforbrydelser og en zone med
 forbud mod overflyvning. Det understregede betydningen af den hurtige
 udsendelse af styrker, der nu er i gang under UNPROFOR II, og som en
 række medlemsstater bidrager til, med henblik på beskyttelse af
 humanitære konvojer og eskorte af internerede fra lejre. Det be-
 kræftede på ny, at sanktionerne og våbenembargoen skal opretholdes.
 Det Europæiske Råd drøftede den farlige situation i Kosovo og
 opfordrede indtrængende alle de berørte parter til at udvise tilba-
 geholdenhed og være konstruktive i deres forhandlinger under de
 igangværende drøftelser. Det støttede den internationale konferences
 arbejde og den langsigtede CSCE-plan, som ambassadør Boegh har til
 opgave at udføre.
 På baggrund af den forværrede økonomiske situation i den tidligere
 jugoslaviske republik Makedonien understregede Det Europæiske Råd
 behovet for passende foranstaltninger, således at det undgås, at
 republikken utilsigtet rammes af FN's sanktioner.
 Det Europæiske Råd mærkede sig det løfte, som serberne i Bosnien har
 afgivet for nylig om at flytte deres militære luftfartøjer til Serbien,
 og var enigt om, at hvis FN's Sikkerhedsråds resolution 781
 overtrædes, skal Sikkerhedsrådet anmodes om som hastesag at drøfte,
 hvilke yderligere foranstaltninger der er nødvendige for at håndhæve
 forbuddet mod militær flyvning.
 
 BILAG III
 ERKLÆRING OM SOMALIA
 Det Europæiske Råd gav udtryk for alvorlig bekymring over den
 forfærdende situation i Somalia, hvor der stadig er død og hungersnød.
 Det fordømte de genopblussende stridigheder og appellerede til de
 involverede parter, at de indgår en øjeblikkelig våbenhvile, der skal
 overholdes, så hurtig hjælp kan nå ud til den stærkt nødstedte
 befolkning.
 Det støttede fuldt ud ambassadør Sahnouns bestræbelser for på De
 Forenede Nationers vegne at opnå en national forsoning, som kan danne
 grundlag for en fredelig løsning, ligesom de også fuldt ud støttede
 Belgiens deltagelse i FN-styrkerne. Det noterede sig med tilfredshed
 resultaterne af FN-konferencen i Genève den 12.-13. oktober og
 opstillingen af et 100-dages program for hjælp til de alvorligst ramte
 egne. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed de bidrag, som
 ydes af Fællesskabet og dets medlemsstater for at afhjælpe krisen:
 foruden den øvrige hjælp er mere end 100 000 tons fødevarehjælp
 allerede blevet fordelt og en tilsvarende mængde er undervejs.
 Medlemsstaterne bidrager i øvrigt på bilateral basis med omkring



 Medlemsstaterne bidrager i øvrigt på bilateral basis med omkring
 100 mio. ecu.
 Det Europæiske Råd gik ind for hurtig udsendelse af FN-styrker til de
 områder, hvor behovet er størst. De bad formandskabet tage kontakt med
 FN's generalsekretær om, hvordan disse styrker hurtigt kan nå frem.
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EESC mission statement

Committed to European integration, the EESC contributes to strengthening the democratic legitimacy and effectiveness of
the European Union by enabling civil society organisations from the Member States to express their views at European
level. This Committee fulfils three key missions:

helping to ensure that European policies and legislation tie in better with economic, social and civic
circumstances on the ground, by assisting the European Parliament, Council and European Commission, making
use of EESC members' experience and representativeness, dialogue and efforts to secure consensus serving the
general interest;

promoting the development of a more participatory European Union which is more in touch with popular opinion,
by acting as an institutional forum representing, informing, expressing the views of and securing dialogue with
organised civil society;

promoting the values on which European integration is founded and advancing, in Europe and across the world,
the cause of democracy and participatory democracy, as well as the role of civil society organisations.

Working of  the EESC

The European Economic and Social Committee (EESC) is a consultative body that gives representatives of Europe's
socio-occupational interest groups and others, a formal platform to express their points of views on EU issues. Its
opinions are forwarded to the Council, the European Commission and the European Parliament. It thus has a key role to
play in the Union's decision-making process.

Presidency

President

Vice-President -  Communication

Vice-President -  Budget

Origins

The ESC was set up by the 1957 Rome Treaties in order to involve economic and social interest groups in the
establishment of the common market and to provide institutional machinery for briefing the European Commission and
the Council of Ministers on European Union issues.

Membership

The EESC has 353 Members since the Croatia joined the EU on 1st July 2013. The Members (also called Councillors)
are drawn from economic and social interest groups in Europe.

Members are nominated by national governments and appointed by the Council of the European Union for a renewable
5-year term of office. The latest renewal was in October 2010 for the mandate 2010-2015.

They belong to one of three groups:

Germany, France, Italy and the United Kingdom have 24 members each

Spain and Poland have 21

Romania has 15

Belgium, Greece, the Netherlands, Portugal, Austria, Sweden, Czech Republic and Hungary and Bulgaria 12

Bilag 9.6

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.about-the-committee
http://www.eesc.europa.eu/?i=president.en.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-communication
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-budget


Croatia, Denmark, Ireland, Finland Lithuania and Slovakia 9

Estonia, Latvia and Slovenia 7

Luxemburg and Cyprus 6

Malta 5

The Members' mandate

Advisory role

Consultation of the EESC by the Commission or the Council is mandatory in certain cases; in others it is optional. The
EESC may, however, also adopt opinions on its own initiative. The Single European Act (17.2.86) and the Maastricht
Treaty (7.2.92) extended the range of issues which must be referred to the Committee, in particular the new policies
(regional and environment policy). The Amsterdam Treaty further broadens the areas for referral to the Committee, and
allows it to be consulted by the European Parliament. On average the EESC delivers 170 advisory documents and
opinions a year (of which about 15% are issued on its own- initiative). All opinions are forwarded to the Community's
decision-making bodies and then published in the EU's Official Journal.

Information and integration role

Over the last few years the EESC has stepped up its role in the European Union and has transcended the straightforward
duties flowing from the Treaties. It acts as a forum for the single market and has hosted, with the support of other EU
bodies, a series of events aimed at bringing the EU closer to the people.

Internal organization

1. Presidency and bureau

Every two and half years the EESC elects a bureau made up of 37 members, and a president and two vice-presidents
chosen from each of the three groups in rotation.

The president is responsible for the orderly conduct of the Committee's business. He is assisted by the vice-presidents,
who deputize for him in the event of his absence.

The president represents the EESC in relations with outside bodies.

Joint briefs (relations with EFTA, CEEC, AMU, ACP countries, Latin American and other third countries, and the Citizens'
Europe) fall within the remit of the EESC bureau and the president.

The bureau's main task is to organize and coordinate the work of the EESC's various bodies and to lay down policy
guidelines for this work.

2. Sections

The Committee has six sections:

1. Agriculture, Rural Development and the Environment (NAT)

2. Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion (ECO)

3. Employment, Social Affairs and Citizenship (SOC)

4. External Relations (REX)

5. The Single Market, Production and Consumption (INT)

6. Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society (TEN)

A new Consultative Committee on Industrial Change has been incorporated into the EESC structure following the expiry of
the ECSC Treaty in July 2002 (CCMI)
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3. Study groups

Section opinions are drafted by study groups. These usually have 12 members, including a rapporteur. Study group
members may be assisted by experts (normally four).

4. Sub-committees

The EESC has the right to set up temporary sub-committees, for specific issues. These sub-committees operate on the
same lines as the sections.

5. Plenary session

As a rule, the full Committee meets in plenary session nine times a year. At the plenary sessions, opinions are adopted
on the basis of section opinions by a simple majority. They are forwarded to the institutions and published in the Official
Journal of the European Communities.

Relations with economic and social councils

The EESC maintains regular links with regional and national economic and social councils throughout the European
Union. These links mainly involve exchanges of information and joint discussions every year on specific issues. The
EESC also liaises world-wide with other economic and social councils and similar organizations at the "International
Meetings" held every two years.

Relations with economic and social interest groups in third countries

The EESC has links with economic and social interest groups in a number of non-member countries and groups of
countries, including Mediterranean countries, the ACP countries,Eastern Europe, candidate countries, Latin America,
India, China, etc.

For this purpose the EESC sets up, within its External Relations Section, follow-up committees and joint consultative
committees, which meet regularly their partners in order to debate on issues of common interest and submit joint
proposals to the political authorities

Publications

The EESC regularly distributes a number of publications, including its main opinions in brochure format, a monthly
newsletter (CESE Info), a monthly Bulletin summariz ing all opinions adopted by the Committee, and its annual report.

Secretariat-General

Some 800 staff members work at the European Economic and Social Committee. Since 1 January 1995, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions have shared some services, such as logistics,
IT and translation.

Annual Activity Report

This Final Annual Activity Reports have been drafted in accordance with the Financial Regulation and are the main
yearly reporting tools used by the European Economic and Social Committee in order to report to the budgetary
authority. The reports are distributed to the European Commission and to the Court of Auditors. The European
Commission forwards them to the budgetary authorities, the Council and the European Parliament.
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The Section for Employment, Social Affairs and Citizenship (SOC) is one of six specialised sections within the European
Economic and Social Committee. It has 135 members. 12 of the SOC section's members make up the section bureau,
which is responsible for coordinating the section’s work.

The SOC section deals with a broad range of policy areas:  employment and working conditions, social policy and
poverty, education and training, justice and home affairs (including immigration and asylum), health, gender equality,
disability issues, demography, family, culture, sport, citizenship, volunteering and the Roma. The section’s activities thus
cover the work of several Commission Directorates-General, European Parliamentary Committees and Council
configurations. 

The SOC Section prepares opinions requested by the Commission, European Parliament or Council (including EU
Presidencies) as well as own- initiative opinions, with policy analysis and specific proposals. The section regularly
organises public events both in Brussels and in the Member States.

In 2007 a specific 33 member Labour Market  Observatory (LMO) was set up with the task of identifying and analysing
labour market trends and challenges.

Since 2009, the Committee, through the SOC Section, co-organises the biannual European Integrat ion
Forum together with the European Commission.

 

These pages are all about SOC: opinions, events and more.
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Edinburgh-afgørelsen
eu-oplysningen.dk /dokumenter/traktat/eu/edinburgh/

Den såkaldte Edinburgh-afgørelse blev forhandlet på plads på topmødet i Edinburgh den 11.-12. december 1992.
Edinburgh-afgørelsen indeholder de fire danske forbehold.

Afgørelse truffet  af  stats- og regeringscheferne, forsamlet  i Det  Europæiske Råd, om
visse problemer, som Danmark har rejst  vedrørende Traktaten om Den Europæiske Union

Stats-  og regeringscheferne, forsamlet i Det Europæiske Råd, hvis regeringer har undertegnet Traktaten om Den
Europæiske Union, der består af uafhængige og suveræne stater, som frit har besluttet, at de i overensstemmelse
med de eksisterende Traktater i fællesskab vil udøve visse af deres kompetencer, som i overensstemmelse med
Traktaten om Den Europæiske Union ønsker at løse særlige problemer, der i øjeblikket består specielt for Danmark
og som Danmark har rejst i sit memorandum "Danmark i Europa" af 30. oktober 1992, som henviser til
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh om nærhed og åbenhed, som noterer sig erklæringerne fra Det
Europæiske Råd i Edinburgh om Danmark, som tager de ensidige erklæringer til efterretning, som Danmark har
afgivet ved samme lejlighed, og som vil blive knyttet til Danmarks ratifikationsakt, som noterer sig, at Danmark ikke
agter at gøre brug af de efterfølgende bestemmelser på en sådan måde, at det hindrer et snævrere samarbejde og
virke blandt medlemsstater, der er foreneligt med Traktaten, og som ligger inden for rammerne af Unionen og dens
målsætninger, er blevet enige om følgende afgørelse:

AFSNIT  A Borgerskab

Bestemmelserne vedrørende unionsborgerskab i anden del af Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab giver medlemsstaternes statsborgere de yderligere rettigheder og den yderligere beskyttelse, der
nævnes i den pågældende del. De træder ikke på nogen måde i stedet for nationalt statsborgerskab. Spørgsmålet
om, hvorvidt en person besidder statsborgerskab i en medlemsstat, afgøres udelukkende efter vedkommende
medlemsstats egen lovgivning.

AFSNIT  B Den Økonomiske og Monetære Union

1. Protokollen om visse bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, giver Danmark ret til at underrette Rådet for De Europæiske Fællesskaber om sin holdning
vedrørende deltagelse i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union. Danmark har meddelt, at det ikke vil
deltage i tredje fase. Denne meddelelse vil få virkning samtidig med, at denne afgørelse træder i kraft.

2. Danmark vil derfor ikke deltage i ordningen med en fælles valuta og vil ikke være bundet af de regler vedrørende
økonomisk politik, som kun gælder for medlemsstater, der deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære
Union, og det vil bevare sine nuværende beføjelser med hensyn til pengepolitik i henhold til danske love og
forskrifter, herunder Danmarks Nationalbanks beføjelser i pengepolitiske anliggender.

3. Danmark vil deltage fuldt ud i anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union og vil fortsat deltage i
valutasamarbejdet inden for EMS.

AFSNIT  C Forsvarspolitik

Stats-  og regeringscheferne tager til efterretning, at Danmark efter opfordring fra Den Vesteuropæiske Union (WEU)
har fået status som observatør i denne organisation. De noterer sig også, at intet i Traktaten om Den Europæiske
Union forpligter Danmark til at blive medlem af WEU. I overensstemmelse hermed deltager Danmark ikke i
udarbejdelsen og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for Unionen, som har indvirkning på
forsvarsområdet, men Danmark vil ikke hindre, at der udvikles et snævrere samarbejde mellem medlemsstater på
dette område.

AFSNIT  D Retlige og indre anliggender

Danmark vil deltage fuldt ud i samarbejdet om retlige og indre anliggender på grundlag af bestemmelserne i afsnit
VI i Traktaten om Den Europæiske Union.

AFSNIT  E Afsluttende bestemmelser
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1. Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor Traktaten om Den Europæiske Union træder i kraft; dens
gyldighedsperiode bestemmes efter artikel Q og artikel N, stk. 2, i denne Traktat.

2. Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de øvrige
medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af alle eller en del af bestemmelserne i denne
afgørelse. I så fald vil Danmark fuldt ud gennemføre alle til den tid gældende relevante foranstaltninger, som er truffet
inden for rammerne af Den Europæiske Union.

BILAG 2

ERKLÆRINGER FRA DET EUROPÆISKE RÅD ERKLÆRING OM SOCIAL-  OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK,
FORBRUGER-  OG MILJØANLIGGENDER SAMT FORDELINGSPOLITIK

1. Traktaten om Den Europæiske Union er ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller indfører
strengere beskyttelsesforanstaltninger, som er forenelige med EF-Traktaten, -  med hensyn til arbejdsvilkår og
socialpolitik (Artikel 118 A, stk. 3, i EF-Traktaten og artikel 2, stk. 5, i aftalen om social-  og arbejdsmarkedspolitikken
indgået mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kon gerige), -  med
henblik på at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau (Artikel 129 A, stk. 3, i EF-Traktaten), -  med henblik på at
forfølge miljøbeskyttelsesmålsætningen (Arti-  kel 130 T i EF-Traktaten).

2. De bestemmelser, der indføres med Traktaten om Den Europæiske Union, herunder bestemmelserne om Den
Økonomiske og Monetære Union, giver den enkelte medlemsstat mulighed for at føre sin egen fordelingspolitik og
for at opretholde eller forbedre sin sociale standard.

ERKLÆRING OM FORSVAR

Det Europæiske Råd tager til efterretning, at Danmark vil afstå fra sin ret til at varetage formandskabet for Unionen i
alle tilfælde, hvor der er tale om at udarbejde og iværksætte afgørelser og aktioner under Unionen, der har
indvirkning på forsvarsområdet. De regler for overtagelse af formandskabet, der normalt gælder, hvis en formand er
ude af stand til at varetage sit hverv, finder da anvendelse. Disse regler finder tillige anvendelse med hensyn til
Unionens repræsentation i internationale organisationer, på internationale konferencer og over for tredjelande.

BILAG 3

ENSIDIGE ERKLÆRINGER FRA DANMARK, DER SKAL KNYTTES TIL DEN DANSKE AKT OM RATIFIKATION AF
TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, OG SOM DE ELLEVE ANDRE MEDLEMSSTATER VIL TAGE TIL
EFTERRETNING ERKLÆRING OM UNIONSBORGERSKAB

1. Unionsborgerskab er et politisk og juridisk begreb, som er helt forskelligt fra begrebet statsborgerskab i den
betydning, hvori dette er anvendt i Kongeriget Danmarks grundlov og i det danske retssystem. Intet i Traktaten om
Den Europæiske Union medfører umiddelbart eller på længere sigt nogen forpligtelse til at skabe et
unionsborgerskab, der ligger på linje med statsborgerskab i en nationalstat. Spørgsmålet om Danmarks deltagelse
i en sådan udvikling opstår derfor ikke.

2. Unionsborgerskab giver ikke på nogen måde i sig selv en statsborger fra en anden medlemsstat ret til at opnå
dansk statsborgerskab eller nogen af de rettigheder, pligter, privilegier eller fordele, som følger af dansk
statsborgerskab i medfør af Danmarks forfatningsmæssige, juridiske og administrative regler. Danmark vil fuldt ud
respektere alle specifikke rettigheder, der udtrykkelig følger af Traktaten, og som gælder for statsborgere fra
medlemsstaterne.

3. Statsborgere fra Det Europæiske Fællesskabs øvrige medlemsstater har i Danmark valgret og er valgbare ved
kommunale valg som foreskrevet i artikel 8 B i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab. Danmark har til hensigt at
indføre lovbestemmelser, hvorved statsborgere fra de øvrige medlemsstater får valgret og bliver valgbare ved valg
til Europa-Parlamentet, i god tid før det næste valg i 1994. Danmark agter ikke at acceptere, at de nærmere
bestemmelser, der skal vedtages i henhold til denne artikels stk. 1 og 2, kan føre til regler, som afsvækker de
rettigheder, der allerede er indrømmet i Danmark i denne henseende.

4. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kræves der
ifølge artikel 8 E heri enstemmighed fra samtlige medlemmer af Rådet for De Europæiske Fællesskaber, dvs. alle
medlemsstaterne, for at en bestemmelse med henblik på at styrke eller udbygge de rettigheder, der er fastsat i
anden del af EF-Traktaten, kan vedtages. Endvidere må enhver enstemmig afgørelse, der træffes af Rådet,
vedtages i hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med dens forfatningsmæssige bestemmelser, før den kan



træde i kraft. I Danmark vil en sådan vedtagelse i tilfælde af afgivelse af suverænitet som defineret i den danske
grundlov kræve enten et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer eller både et flertal blandt folketingsmedlemmerne
og et flertal blandt vælgerne ved en folkeafstemning.

ERKLÆRING OM SAMARBEJDE PÅ OMRÅDET RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Ifølge artikel K.9 I Traktaten om Den Europæiske Union kræves der enstemmighed fra samtlige medlemmer af Rådet
for Den Europæiske Union, dvs. alle medlemsstaterne, for at en beslutning om, at artikel 100 C i Traktaten om
Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal finde anvendelse på aktioner, der henhører under områder, som er
nævnt i artikel K.1, nr. 1-6, kan vedtages. Endvidere må enhver enstemmig afgørelse, der træffes af Rådet, vedtages
i hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med dens forfatningsmæssige bestemmelser, før den kan træde i
kraft. I Danmark vil en sådan vedtagelse i tilfælde af afgivelse af suverænitet som defineret i den danske grundlov
kræve enten et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer eller både et flertal blandt folketingsmedlemmerne og et
flertal blandt vælgerne ved en folkeafstemning.

SLUTERKLÆRING

Ovenstående afgørelse og erklæringer er en følge af resultatet af den danske folkeafstemning den 2. juni 1992 om
ratifikation af Maastricht-  Traktaten. For Danmarks vedkommende skal denne Traktats målsætninger på de fire
områder, der er nævnt i afgørelsens afsnit A-D, forstås på baggrund af disse dokumenter, som er forenelige med
Traktaten og ikke sætter spørgsmålstegn ved dens målsætninger.



EUROPA - EYC2013 - Baggrund: Borgernes Europaår 2013
europa.eu /cit izens-2013/da/about/context

Borgernes Europaår 2013 sæt ter fokus på de ret t igheder, som alle EU-borgere har. Alle 500 millioner
europæere har glæde af  disse ret t igheder t il daglig – og det  har den europæiske økonomi også.

Europaåret skal skabe dialog på alle lag inden for stater, civilsamfund og erhvervsliv, så vi kan undersøge, hvordan du,
som borger, ser EU i 2020 – med hensyn til rettigheder, politikker og regeringsførelse.

Hvorfor borgernes Europaår?

EU-borgernes rettigheder er fastsat i EU- traktaten og bygger oven på de nationale rettigheder. Hvis folk kender deres
rettigheder og bruger dem, er det ikke kun til fordel for dem selv, men også for EU som helhed, både økonomisk og i
form af mere støtte fra borgerne til det europæiske projekt.

EU-Kommissionens borgerskabsrapport fra 2010 konkluderede, at folk ikke får fuldt udbytte af deres rettigheder, fordi de
ikke kender til dem – især retten til frit at bevæge sig rundt og bosætte sig i andre EU- lande.

Samme år opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at udråbe 2013 til europæisk år for medborgerskab, så der
kan komme gang i debatten om EU-borgerskabet, og EU-borgerne kan få oplysning om deres rettigheder.

Politisk baggrund

Borgernes Europaår 2013 finder sted på et vigtigt tidspunkt:

Ét  år før valget  t il Europa-Parlamentet  i 2014: Det europæiske år hjælper EU's institutioner og
medlemslande med at sætte fokus på vælgerbefolkningernes stemmeret i EU og opfordre folk til at gå til
stemmeurnerne.

EU-borgerskabet  fylder 20 år Begrebet blev skabt med Maastricht- traktaten, der trådte i kraft i 1993.

2013-udgaven af  EU's borgerskabsrapport  udkommer: Rapporten vil handle om tilfælde, hvor folk forhindres
i at bruge deres EU- rettigheder og foreslå løsninger på problemerne.

Borgernes Europaår vil i sig selv sætte fokus på de fordele, som borgerne har ved EU-borgerskabet – både
som privatpersoner, forbrugere, fastboende, studerende, arbejdstagere og politisk engagerede – og

Det  er afgørende, at  folket  er med: Som formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, forklarede i
sin 2012- tale om Unionens tilstand. "De tider, hvor europæisk integration forløb med borgernes indirekte
samtykke er forbi. Et teknokratiets, bureaukratiets eller diplomatiets Europa er ikke muligt. Et stadig mere
demokratisk Europa er den eneste mulighed." Med de økonomiske udfordringer, EU- landene står over for, er
behovet for at give Europas borgere mere magt og styrke den del af EU, der fokuserer på borgerne, mere
påtrængende end nogensinde. Hver enkelt EU-borgers engagement i det samfund, som han eller hun er en del
af – både lokalt, regionalt, nationalt og på EU-plan – er afgørende for EU's demokratiske sundhed og fremtid.
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European years
europa.eu /about-eu/basic- inf ormation/european-years/index_en.htm

The European Year of Citizens in 2013 will focus on the practical rights and advantages people gain f rom EU
cit izenship . Among many examples are easier travel, the ability to live, work or study abroad, access to healthcare
systems in other countries and consumer protection.

The year will be a chance for people to take part in events and seminars about how to fully exercise these rights –
looking at obstacles encountered and possible solutions. There will also be discussions around the continent on EU
policies more generally and the future of the European Union.

More on the 2013 European Year of Citizens

A European Year – every year since 1983

The very first European Year, in 1983, was dedicated to small business ("SMEs") and craft industry. Every year since,
the EU has chosen a specific subject to encourage debate and dialogue within and between European countries.

Why European Years?

The aim is to raise awareness of  certain topics, encourage debate and change at t itudes. During many
European years, extra funding is provided for local, national and cross-border projects that address the Year's special
topic.

The European Year can also send a st rong commitment  and polit ical signal from the EU institutions and member
governments that the subject will be taken into consideration in future policy-making. In some cases, the European
Commission may propose new legislat ion on the theme.

How is the theme of  a European Year chosen?

It is proposed by the Commission and adopted by the European Parliament and EU member governments.

The topics are chosen several years in advance. They are always of general interest  and major concern to both
the EU institutions and member countries. Topics can be submitted to the Commission by member governments, civil
society, businesses, or any other stakeholders.

List of  European Years

2013 -  European Year of Citizens

2012 -  European Year for Active Ageing

2011 -  European Year of Volunteering

2010 -  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
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2009 -  European Year of Creativity and Innovation

2008 -  European Year of Intercultural Dialogue

2007 -  European Year of Equal Opportunities for All

2006 -  European Year of Workers' Mobility

2005 -  European Year of Citizenship through Education

2004 -  European Year of Education through Sport

2003 -  European Year of People with Disabilities

2001 -  European Year of Languages

1999 -  European Year of Action to Combat Violence Against Women

1998 -  European Year of Local and Regional Democracy

1997 -  European Year against Racism and Xenophobia

1996 -  European Year of Lifelong Learning

1995 -  European Year of Road Safety and Young Drivers

1994 -  European Year of Nutrition and Health

1993 -  European Year of the Elderly and of Solidarity between Generations

1992 -  European Year of Safety, Hygiene and Health Protection at Work 

1990 -  European Year of Tourism

1989 -  European Year of Information on Cancer

1988 -  European Year of Cinema and Television

1987 -  European Year of the Environment

1986 -  European Year of Road Safety

1985 -  European Year of Music

1984 -  European Year for a People's Europe

1983 -  European Year of SMEs and the Craft Industry

http://create2009.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10314_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11333_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35008_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11413_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11044_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11024_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/l24055b_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_58_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/community-commitment-tourism/index_en.htm


My vision - Political guidelines
ec.europa.eu /commission_2010-2014/president/about/polit ical/index_en.htm

In a document sent to the President of  the European Parliament in early September, President
Barroso outlined his vision of  Europe for the next f ive years

(03/09/2009)

President Barroso said: "Europe is facing stark choices in today's interdependent world. Either we work together to rise
to the challenges. Or we condemn ourselves to irrelevance. I will redouble my efforts to make an ambitious Europe
happen. A Europe that puts people at the heart of the policy agenda and projects European values and interests in the
world. A Europe that nurtures new sources of growth and drives forward smart regulation of sound markets that work for
people. A Europe of freedom and solidarity."

President Barroso added: "I want to work closely with the Parliament for a prosperous, secure and sustainable Europe,
which builds on the strengths of the enlarged EU's internal market, the euro and our European model of society."

Extracts from the text of the political guidelines

-  On the Europe President Barroso believes in:

"These are no ordinary times. What Europe needs is a transformational agenda. Only by working together can Europe
have the critical mass needed. We face a choice: either we collectively shape the new order, or Europe will become
irrelevant."

-  On the future perspect ive:

"My first mandate was about consolidating Europe at 27. The enlarged EU now gives us a springboard to use our reach
and strength to best effect. We are now in a position to move on with conviction and determination to a new phase of
ambition."

-  On setting priorities in a longer term perspective: A vision for EU 2020:

"We need to revise the current Lisbon strategy to fit the post 2010 period, turning it into a strategy for convergence and
coordination to deliver on this integrated vision of EU 2020. This will require both immediate and longer term action:

-  Making a successful exit from the crisis; -  Leading on climate change; -  Developing new sources of sustainable
growth and social cohesion; -  Advancing people's Europe; -  Opening a new era for Global Europe."

-  On making a successful exit from the crisis:

"The priority now is to continue to sustain demand and stem the rise in unemployment. This means implementing the
European Economic Recovery Programme with vigour, keeping interest rates low, and using our state aid rules to
support governments in their efforts to revitalise the economy without adverse effects on other Member States. It is too
early to withdraw these stimulus and support measures to the economy and the financial sector, but an exit strategy must
be prepared."

"Under my leadership, the Commission will use the full range of possibilities in the Treaty to strengthen the convergence
of objectives and the coherence of the effects of economic policy, particularly in the Euro area. Enhanced coordination
will be central to a successful exit strategy."

"Europe must exit from the current crisis confident that it has a more ethical, robust and responsible financial system."

-  On leading on climate change:

"The economic and financial crisis and the scientific evidence of climate change have shown us that we need to invest
more in sustainability. But this is not just about doing the right thing for the future of the planet – Europe stands to benefit
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enormously from investing in new low carbon technologies for future jobs and growth. Fighting climate change and the
move towards a low carbon economy provide huge opportunities for business and people and will enhance our energy
security."

"First-mover advantages can be gained by exploiting the potential of EU environmentally- friendly industries, services
and technology through fostering their uptake by enterprises, especially SMEs, and designing the appropriate regulatory
environment. An industrial base which is modernised to use and produce environmental- friendly technologies and which
exploits the potential for energy efficiency is the key to sustainable growth in Europe."

"The next Commission needs to maintain the momentum towards a low emission economy, and in particular towards
decarbonising our electricity supply and the transport sector – all transport, including maritime transport and aviation, as
well as the development of clean and electric cars."

-  On boosting the new sources of growth and social cohesion:

"We cannot rely forever on short- term stimulus. New sources of growth will have to take up the baton – sources of growth
that are sustainable."

"In order to ensure that the EU exploits this potential for change and remains an attractive industrial location in 2020, we
need a fresh approach to industrial policy, supporting industry, putting the emphasis on sustainability, innovation and the
human skills needed to keep EU industry competitive in world markets. I am committed to a policy that continues to
remove unnecessary administrative burdens and provide the legal certainty companies need to make the long term
investments."

"The next Commission must take EU research policy to a new level and make it one of the motors of our sustainable
development."

-  On an employment agenda for a changing workplace:

"We need to make sure that our values of inclusion, equity and social justice are carried forward into a new approach.
We will not allow basic social rights, such as the right of association or the right to strike, to be undermined. They are
fundamental to the European model of society. And if globalisation puts pressure on our competitiveness, our response
should never be to lower our standards. Rather we need to make the case to other partners to adopt similar standards,
in the interest of their own wellbeing, and to continue to advocate decent work and other standards in all parts of the
world."

-  On global markets:

"Openness is critical to Europe's future competitiveness. This is not just a question of political preference. It is in our self-
interest as the world's leading exporter."

"We need to join up the different strands of our external policy much better to use our "soft power" leverage to deliver
solid results for EU businesses and for citizens. The European interest has to be protected and promoted in a coherent
and determined way."

-  On the networks of the future:

"The next Commission will develop a European Digital Agenda (accompanied by a targeted legislative programme) to
tackle the main obstacles to a genuine digital single market, promote investment in high-speed Internet and avert an
unacceptable digital divide."

"One of the next great European projects is to give Europe a new European super-grid for electricity and gas."

-  On opening a new era for Global Europe:

"The Lisbon Treaty, if ratified, will give us the tools to open up a new era in the projection of European interests
worldwide."

"I am committed to ensuring that the Commission, as the driver of so many key external policies, plays its full part in
seiz ing the moment to give Europe the weight it deserves on the global stage. We must not see external relations today



as a separate 'box', but as part and parcel of how we achieve our internal policy goals."

-  On the means to match these ambitions:

"This will require a root and branch reform of the EU budget."

"We should work more closely and imaginatively with the European Investment Bank and the private sector."

"The Commission will also propose a new framework for public-private partnerships to help bring different sources of
funding together to maximise investment in the coming years."
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Welcome
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Last updates for each type of  survey

Standard Eurobarometer 79

Social Climate

The Special Eurobarometer on social climate monitors perceptions of the economic situation of households, of
the national economy and social protection. It covers 15 areas, e.g. personal financial situation, affordability of
housing, health care provision, the way national governments address inequalities and poverty and the
perceived changes to the cost of living. This is the 5th wave following the 1st conducted in 2009 (Special EB 315),
the 2nd in 2010 (Special EB 349), the 3rd in 2011 (Special EB 370) and the 4th in 2012 (Special EB 391). The
EU27 social climate index went down slightly in 2013 to reach the lowest figure since 2009, masking substantial
differences between Member States.

Quality of Life in European Cities

For this survey, 41.000 people have been interviewed in 78 cities and 4 urban agglomerations. Via a range of
questions, citizens were asked to express their views on the various dimensions of urban life. How do they
assess the quality of services such as public transport, health care, education, cultural and sport facilities? Do
they consider migration as an asset for their city? How do they perceive job availability or affordable housing in
their cities? Are people satisfied with the place they live, the life they lead, or the financial situation of their
household?

Attitudes of Europeans towards building the single market for green products

This Flash survey examines EU citizens' knowledge of green products and their reasons for buying, or not
buying them. The behaviour change analysis suggests that actions on the price gap between green and non-
green products as well as on how green products are presented in shops should be prioritised to change
consumers’ behaviour and convert them into regular buyers of green products. Moreover, even if most people
are willing to consider environmental factors when making purchases, only few feel fully informed. In particular,
only just over half of EU citizens trust producers' claims about the environmental performance of their products,
and a majority of EU citizens do not trust companies' reports on their own environmental performance.

Qualitative survey about Patient involvement

"What do patients and healthcare professionals think about an active role of patients in their healthcare? In a
qualitative Eurobarometer study, we collected opinions of doctors and patients on patient involvement in
healthcare. In depth interviews were held with practitioners, nurses and patients in 15 Member States to learn
about what they experience in their clinical practice. It shows that patient involvement in healthcare is not a
sharply defined concept and that the traditional patient-doctors relationship is still the most common."

See all the recent updates
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Danske EU-folkeafstemninger
eu-oplysningen.dk /dkeu/dk/af stemninger/af stemning/

Hovedmenu

Danmark & EU

Hvis du vil vide mere

Samlet oversigt over afholdte EU- folkeafstemninger i de øvrige medlemslande (link til oversigten).

Læs mere om danske EU- folkeafstemninger i vores faktablad

Danmark har afholdt seks folkeafstemninger om EU. Du kan se hvilke og resultatet
af afstemningerne i denne oversigt. Du finder beskrivelser af de forskellige
afstemninger, Justitsministeriets §20- redegørelser, valgmateriale med mere når du
klikker dig ind på folkeafstemningerne i oversigten. 

Folkeafstemninger i Danmark om EU skyldes enten, at Folketinget har vedtaget en lov
om at afholde en vejledende folkeafstemning om et emne, eller at grundlovens §20
kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning. Du kan læse mere i vores EU Fakta
om hvorfor og hvornår Danmark har afholdt folkeafstemninger om EU.

Du kan læse mere om de enkelte folkeafstemninger og se eksempler på partiernes og
organisationernes kampagnemateriale ved at klikke på linket til folkeafstemningerne i boksen nedenfor.

Danske folkeafstemninger om EU
 Emne  Dato  Stemmeprocent  Ja Nej 

Danmark i EF 02.10.1972 90,1% 63,4% 36,6% 

EF-Pakken 27.02.1986 75,4% 56,2% 43,8% 

Maastricht- traktaten 02.06.1992 83,1% 49,3% 50,7% 

Maastricht- traktaten + 
Edinburgh-afgørelsen

18.05.1993 86,5% 56,7% 43,3% 

Amsterdam- traktaten 28.05.1998 76,2% 55,1% 44,9% 

Euroen 28.09.2000 87,6% 46,8% 53,2% 

Vil du vide mere?

Sidst opdateret: 25-05-2011  -  Martin Jørgensen
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Gør EU til en rigtig forbundsstat
alt inget.dk /artikel/goer-eu-til-en-rigtig- f orbundsstat

Peter Baggesgaard Hansen

Docent og ekspert i demokrati Mogens
Herman Hansen mener, at vi bør gøre EU
til en rigtig forbundsstat, da det vil styrke
demokratiet i EU. (Foto: KU)

Af Peter Baggesgaard Hansen |

31. august 2010 kl. 10:09

INTERVIEW: Vi skal gøre unionen til en
rigtig forbundsstat, og vi skal gøre den
mere demokratisk både på centralt plan
og på medlemsstatsplan, mener
demokratiekspert Mogens Herman
Hansen.

Der er nogle pseudodemokratiske
elementer i Lissabon- traktaten, som ser
frygteligt demokratiske ud, men pga. de praktiske muligheder, så er det i realiteten tom snak.

Mogens Herman Hansen

Docent og demokratiekspert

Læs her kapitlet "Hvor demokratisk er den Europæiske Union?"

EU's stigende indflydelse på de enkelte medlemslandes indre anliggender samt den stigende udenrigspolitiske rolle,
unionen er tiltænkt, har gjort spørgsmålet om demokrati i EU mere relevant end nogensinde før. Hvis EU bestemmer
mere og mere, så er det helt centralt, at EU også fungerer demokratisk.

Docent i klassisk filologi og international anerkendt ekspert i demokrati Mogens Herman Hansen har netop udgivet
bogen "Demokrati som styreform og som ideologi". Her stiller han i et af kapitlerne spørgsmålet, hvor demokratisk EU
er.

Grænser for demokrat i
Mogens Herman Hansen mener, at vi skal skelne mellem to forskellige udfordringer, når vi taler om demokrati og EU.
Det ene er, i hvilket omfang EU- institutionerne griber ind over det danske demokrati. Det andet er, om EU´s institutioner
selv er demokratiske:

"I det omfang Danmark afgiver suverænitet, så bliver den demokratiske legitimitet mindre, hvis ikke den modsvares af
en tilsvarende eller mere demokratisk legitimitet fra EU's side. Men vi må erkende, at vi har to problemer, og at det er to
forskellige problemer," siger Mogens Herman Hansen.

I sin bog viser han, at der er store demokratiske problemer i EU, men han peger samtidig på, at der er meget, vi kan
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gøre for at gøre EU mere demokratisk. Han mener dog, at der er nogle naturlige grænser for, hvor demokratisk EU kan
blive:

"En politisk enhed med 500 millioner mennesker kan aldrig blive lige så demokratisk som en med fem millioner.
Afstanden bliver for stor, og der er for store masser involveret. Demokratigraden i et politisk system er altid omvendt
proportionalt med systemets størrelse. Omvendt er en politisk beslutnings vigtighed ofte direkte proportionalt med den
politiske enheds størrelse. I en lille landsby er det let at lave et meget demokratisk system, fordi der er så få
indbyggere, men det er nu ikke de store verdensbeslutninger, man træffer," siger Mogens Herman Hansen.

Han peger på, at mange af de udfordringer, vi står med i dag, er problemer, de enkelte stater ikke kan løse selv, og det
er en udfordring for vores krav om demokrati:

Jeg er kritisk over for EU, men jeg er absolut ikke modstander. Jeg tror, vi ville nå langt, hvis EU blev en rigtig
forbundsstat og begyndte at tage subsidiaritetsprincippet alvorligt.

Mogens Herman Hansen

Docent og demokratiekspert

"Nationerne er blevet for små til at løse globale problemer med ressourcer, forurening, klima osv. Derfor må mange
vigtige beslutninger træffes på overnationalt niveau. Beslutningerne bliver mere vigtige, men mindre demokratiske, og
det er faktisk et vilkår, vi må forholde os til. Derfor er EU en uomgængelig nødvendighed," siger Mogens Herman
Hansen og tilføjer, at det ikke er en mulighed at melde sig ud af EU, da vi stadig ville være bundet af EU´s beslutninger,
hvilket er tilfældet for Norge og Liechtenstein.

Folket  i cent rum
Mogens Herman Hansen peger på, at en af de største udfordringer i forhold til at udvikle demokratiet i EU er, at den
europæiske identitet fortsat er forholdsvis svag. Derfor mener han, at det er svært at tale om et europæisk folk, hvilket er
en af forudsætningerne for et demokrati. En af udfordringerne er, at der er 23 forskellige sprog i EU:

"I et deliberatitvt demokrati er kernen i demokratiet selve diskussionen. Men det er svært at føre en tæt debat, hvis det
skal ske på 23 forskellige sprog. Sproget er desuden knyttet til kulturen, og derfor skaber det en række kløfter, som skal
overvindes. Sprog og nationalfølelse hænger sammen, og det har vist sig at være langt stærkere faktorer, end man
havde forestillet sig," siger Mogens Herman Hansen.

Han pointerer dog, at sproget ikke er en uoverskridelig grænse for et fællesskab, hvis blot institutionerne indrettes på
den rigtige måde:

"Schweiz  er et strålende eksempel på, at man har tre centrale sprogområder med tilhørende kulturelle forskelle, men
ikke desto mindre har man faktisk en meget høj grad af demokrati og sammenhæng i befolkningen, som er bygget over
det politiske og det historiske," siger Mogens Herman Hansen.

Derfor mener han, at EU burde blive indrettet som en traditionel forbundsstat, hvor de enkelte medlemsstater bevarer
høj grad af indre suverænitet og selvbestemmelse:



Jeg mener, at det er dybt betænkeligt, at Tyrkiet skal blive medlem af EU. Det er klart, at der er nogle
sikkerhedspolitiske argumenter for, at Tyrkiet skal blive medlem, men ud fra et demokratisk perspektiv vil det gøre det
yderligere vanskeligt at demokratisere EU.

Mogens Herman Hansen

Docent og demokratiekspert

"Det er netop fordi, at Schweiz  er en forbundsstat, hvor hver kanton (delstat, red.) har høj grad af suverænitet, at det
fungerer så godt. Derfor mener jeg, at EU bør gå hen og blive en forbundsstat, som man f.eks. ser det i Schweiz ," siger
Mogens Herman Hansen, som nævner Belgien som et eksempel på, hvad der kan ske, når de sproglige og kulturelle
kløfter er for dybe:

"Det uhyggelige er, at vi ikke ved, om Belgien eksisterer som stat om 10 år. Der er så store vanskeligheder, så store
modsætninger mellem det flamske og det franske Belgien, at enheden nok ikke kan opretholdes. Derfor er sproget og
kulturen noget, man virkelig skal tage højde for."

Tyrkiet  er et  problem
Derfor mener Mogens Herman Hansen også, at politikerne skal træde varsomt i forhold til yderligere udvidelse af EU,
og han nævner Tyrkiet som en særlig udfordring:

"Hvis vi vil have Tyrkiet med, så får vi en enorm barriere, ikke bare sprogligt, men også en enorm religiøs og kulturel
barriere. Derfor mener jeg, at det er dybt betænkeligt, at Tyrkiet skal blive medlem af EU. Det er klart, at der er nogle
sikkerhedspolitiske argumenter for, at Tyrkiet skal blive medlem, men ud fra et demokratisk perspektiv vil det gøre det
yderligere vanskeligt at demokratisere EU," siger Mogens Herman Hansen.

Han understreger dog, at der er masser af muligheder for at styrke den fælles europæiske identitet og dermed
demokratiet i EU, og han peger blandt andet på, at medierne spiller en helt central rolle i forhold til at oplyse borgerne:

"Man kan nå meget via oplysning og ved at få en politisk debat i gang, og det gør man også allerede herhjemme.
Noget, man også har gjort er, at man har indført EU-borgerskabet, som på baggrund af vores forbehold er et
supplement til det nationale borgerskab. Alle EU-borgere har nu et dobbeltborgerskab, EU-borgerskabet og det
nationale borgerskab, ligesom i en forbundsstat. Hvis man kan gøre alle europæere opmærksomme på det og de
rettigheder, der er knyttet til EU-borgerskabet, så når man langt. Hvis vi ikke vil længere end en forbundsstat, der består
af forskellige nationer med forskellige sprog, så skulle det nok kunne lade sig gøre," siger Mogens Herman Hansen,
der dog understreger, at det bliver en lang proces:

"Det er et langt træk, det her. Hvis vi skal tænke i at få en europæisk identitet, så skal vi ikke tænke i år, eller sågar
årtier, vi skal tænke i generationer. Men det skal ikke udelukkes."

Lissabon- t raktaten er problemat isk
Mogens Herman Hansen mener, at Lissabon- traktaten var problematisk, fordi den ikke entydigt var en styrkelse af
demokratiet. Netop derfor udlægges den både som en sejr og et nederlag for demokratiet i EU:



"Til fordel for det demokratiske tæller, at Parlamentet er blevet sidestillet med Ministerrådet i beslutningsprocessen ?
det er lidt forsimplet, men stort set. Og det andet er, at man har lavet borgerinitiativet, hvor en million underskrifter
forpligter Kommissionen til at tage et emne op," siger Mogens Herman Hansen, som dog påpeger, at flere tiltag i
praksis ikke er så demokratiske, som hensigten byder:

"Kommissionen er ikke forpligtet på nogen form for lovgivning. Desuden er det yderst kompliceret at samle så mange
underskrifter fra så mange forskellige medlemslande, som det kræves. Så der er nogle pseudodemokratiske elementer
i Lissabon- traktaten, som ser frygteligt demokratiske ud, men pga. de praktiske muligheder så er det i realiteten tom
snak."

Derudover mener Mogens Herman Hansen, at der er nogle elementer af Lissabon- traktaten, som er en direkte
svækkelse af demokratiet.

"Lissabon- traktaten åbner for en højere adgang til, at Kommissionen kan lave det, der svarer til ministerielle
bekendtgørelser herhjemme. Det vil sige, at der er en hel del lovgivning, som Kommissionen kan lave administrativt
uden overhovedet at forelægge det for Parlamentet og Ministerrådet, og det er en svækkelse af demokratiet. Så er der
også det, at man flytter endnu flere politiske områder fra nationalstaterne til EU. Centralmagten i EU bliver simpelthen
styrket, og det er en svækkelse af demokratiet, for så vidt som det nationale demokrati stadig er stærkere end
demokratiet i EU," siger Mogens Herman Hansen.

EU skal være en rigt ig forbundsstat
Hvad skal vi foretage os for at gøre EU mere demokratisk?

"EU skal finde ud af, hvilken form for stat vi vil være. I en traditionel forbundsstat som USA eller Schweiz , der ligger den
ydre suverænitet hos centralmagten, hvorimod den indre suverænitet i stor udstrækning ligger i delstaten. EU har
udviklet sig til en omvendt forbundsstat, ved at man har blandet sig i medlemsstaternes indre suverænitet, hvor
direktiver og forordninger overtrumfer medlemsstaternes indre suverænitet. Omvendt har EF ikke blandet sig i den ydre
suverænitet før Maastricht og i virkeligheden først efter årtusindskiftet. Først her begyndte man for alvor at tale om fælles
udenrigs- , sikkerheds-  og forsvarspolitik. Derfor mener jeg, at man burde lave EU om til en rigtig forbundsstat, hvor man
overfører de fælles anliggender til centralmagten og laver det så demokratisk, man kan, imens man så er mere
tilbageholdende og overlader en væsentlig større del af den indre suverænitet til medlemsstaterne."

Hvorfor er der ikke flere fortalere for den model?

"De mest glødende EU- tilhængere vil helst bevare den enorme kontrol med den indre suverænitet, og så lægge den
ydre suverænitet oveni, men det taler man bare ikke om. Der kommer vi ind på, at der er meget, man fra EU's side ikke
taler om. Det tog også lang tid, før man overhovedet ville tale om sammenslutningen som en union. Det ville være
bedre, hvis man talte åbent om, hvad man vil med EU. De fleste borgere tror, at EU består af 27 suveræne stater ? vel
gør den ej. Når over halvdelen af alle nye retsregler gives af EU og ikke af medlemsstaterne selv, kan man ikke
længere tale om suveræne stater i traditionel forstand."

Kræver det ikke, at vi tager en beslutning om, hvad EU skal være?



"Det er rigtigt, men man har aldrig været glad for at tage klare beslutninger, for så afslører man for meget. For
eksempel Marlene Wind har flere gange gjort opmærksom på, at hun håber, at EU-borgerskabet vil overhale det
nationale borgerskab. Det er netop det, Amsterdam- traktaten tager afstand fra, men det er mest fordi, der var så
negative reaktioner imod det. Det er der i praksis, og derfor kan vi lige så godt tale åbent om det. De varme EU-
fortalere føler, at de skal være forsigtige, og derfor opretholder de noget, som egentlig er en illusion. Derved kommer
EU på tværs af befolkningerne, og det ser vi det mest synlige eksempel på ved, at man undlod at stemme om
Lissabon- traktaten, selv om den er næsten identisk med den forfatning, som blev forkastet i Frankrig og Holland. Man
erkendte simpelthen, at man ikke kunne få Lissabon- traktaten igennem på demokratisk måde, og derfor gjorde man det
udemokratisk."

EU-domstolen et  demokrat isk dilemma
Du fremhæver EU-domstolen som et eksempel på et stærkt konstitutionelt demokrati i EU. Men kan den ikke anskues som
et demokratisk problem, da EU's traktater, og love i det hele taget, ikke er demokratisk vedtaget?

"Det kan man sige. Det konstitutionelle demokrati i EU er stærkt, fordi man har lagt megen vægt på individers
rettigheder, og det ses i traktaterne. Konstitutionelt demokrati består i, at et lands forfatningsdomstol har retten til at gribe
ind over for parlamenter og regeringer, når de ikke respekterer landets grundlov og de rettigheder, grundloven
garanterer. Tilsvarende i EU. Lissabon- traktaten har indført det mest omfattende rettighedskatalog, som endnu er set.
Det er ikke en formel del af traktaten, men er juridisk gældende, og EU-domstolen kan dømme efter det. Det betyder
dog også, at domstolen bliver en lovgivende magt, fordi dens præcedensskabende domme gang på gang har været
en drivkraft i EU- lovgivningen, og det er klart et demokratisk problem. EU-domstolen er derfor et demokratisk dilemma."

Er Metock-dommen et udtryk for et demokratisk problem?

"Ja, det er det. Der har man et udemokratisk organ i form af EU-domstolen, som træffer en meget vigtig og
skelsættende afgørelse, som danner præcedens for efterfølgende lovgivning. EU har som sådan overladt
nationalstaterne at fastsætte egne regler for opholdstilladelse og borgerskab, men på samme tid gennemtvinger man
fra EU-niveau en afgørelse, der kraftigt indskrænker medlemmernes suverænitet på området. Hele det princip, at EU's
retsregler overtrumfer national lov, er aldrig vedtaget i nogen traktat. Det hviler på en EF-dom fra 1964, Costa Enel-
dommen, hvor en italiensk borger klagede over sin elektricitetsregning. Det skabte præcedens, og det er ikke engang
indskrevet i Lissabon- traktaten, men står blot i et tillæg og er på ingen måde vedtaget demokratisk."

Blander EU sig på nuværende tidspunkt i for meget?

"Ja, det er mit synspunkt. EU er alt for centralistisk og respekterer ikke sit eget subsidiaritetsprincip om, at beslutninger
skal tages så tæt på dem, der skal leve med dem, og kun centralt, hvis medlemsstaterne ikke kan løse et problem
selv. Hvis man tog sine egne principper alvorligt, både demokratierklæringen i Maastricht og subsidiaritetsprincippet,
der er blevet ekstra fastslået i Lissabon- traktaten, så ville man have et mere demokratisk EU. Jeg er kritisk over for EU,
men jeg er absolut ikke modstander. Jeg tror, vi vil nå langt, hvis EU blev en rigtig forbundsstat og begyndte at tage
subsidiaritetsprincippet alvorligt."
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Borgernes Europaår 2013
ec.europa.eu /danmark/eu-polit ik/alle_emner/institutionelle/2013/2013_eu-aar_da.htm

Jo bedre de europæiske borgere kender deres rettigheder som EU-borgere, desto bedre beslutninger kan de træffe i
deres privatliv og desto livligere kan det europæiske demokrati blive på alle niveauer.

Det er visionen for det europæiske år for borgerne i 2013, som vil give folk
over hele Europa mulighed for at:

• lære mere om de rettigheder og muligheder de har i kraft af deres
unionsborgerskab, herunder deres ret til at bo og arbejde hvor som helst i
EU;• debattere de forhold, som forhindrer dem i at udnytte deres rettigheder
fuldt ud, og fremkomme med konkrete forslag til at forbedre situationen; og•
deltage i samfundets fora vedrørende EU-politikker og europæiske emner.

Årets aktiviteter vil så vidt muligt blive organiseret på græsrodsniveau, af
civilsamfundsorganisationer og borgerne selv.
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Venstre vil have en nærhedskommissær
alt inget.dk /artikel/venstre-vil-have-en-naerhedskommissaer- i-eu

Jeg er selv europæer i hjertet. Jeg tror fuldt ud og helt på, at det europæiske samarbejde er godt for Danmark og har
været med til at skabe vækst og beskæftigelse, fred og frihed og været med til at sætte en standard i verden. 

Ellen Trane Nørby (V)

Spidskandidat til Europa-Parlamentet

På landsmødet skal Venstre vedtage handlingsprogrammet "Løsningernes Europa". Programmet indeholder fem
overordnede temaer.

1. Vækst og beskæftigelse 2. Gæld og økonomi3. Grænseoverskridende problemer4. Europæiske værdier5. Folkelig
forankring

EU skal kun blande sig, når det giver mening. Det er meldingen fra Venstre, der mener, at en kommissær kan bidrage til
at sikre nærhedsprincippet, så EU ikke regulerer på områder, hvor medlemslandene selv kan løse udfordringerne.

"Det vil have en værdi at have en kommissær, der hele tiden benhårdt revser, om arbejdet i Kommissionen skaber
merværdi, eller om det er noget, medlemslandene kan klare selv," siger Ellen Trane Nørby, Venstres spidskandidat til
Europa-Parlamentet.

Meldingen kommer op til Venstres landsmøde i weekenden, hvor partiet skal vedtage det nye EU-handlingsprogram. 

Ellen Trane Nørby peger på, at EU skal være slankere og mere fokuseret.

"Hvis man vil det hele, ender man med at gøre alting halvt. Derfor skal EU kende sin begrænsning. Vil vi have et stærkt
EU, som er i stand til at levere løsninger, skal man fokusere benhårdt på de områder, hvor EU kan levere løsninger,"
siger hun.

Det er ikke første gang, Venstre lancerer planen om en nærhedskommissær. Allerede i 2001 kunne man høre samme
ønske fra daværende europaparlamentariker Bertel Haarder.

Europæer i hjertet
Selvom EU skal kende sin begrænsning, vil Venstre gerne stå ved Unionen. En A&B-måling foretaget for Altinget.dk
viste for nyligt, at danskerne vurderer Venstre som det mest EU-venlige parti, og det vækker glæde.

"Der vil vi også selv placere os. Jeg er selv europæer i hjertet. Jeg tror fuldt og helt på, at det europæiske samarbejde
er godt for Danmark og har været med til at skabe vækst og beskæftigelse, fred og frihed og været med til at sætte en
standard i verden. Europa er en inspiration for andre regioner, i forhold til hvor meget merværdi man kan skabe ved at
handle med hinanden i stedet for at bekrige hinanden," siger Ellen Trane Nørby.

Læs hele interviewet med Ellen Trane Nørby på Altinget | EU her (kræver abonnement) 

sara@altinget.dk
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