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Du citoyen républicain au cosmopolite européen 
Sur la construction et la nécessité du citoyen européen 

 

Dans une époque marquée par la mondialisation, l’état-nation subit des 

changements majeurs liés à la déconstruction et la reconstruction du citoyen, qui 

remet en question les rapports d’appartenance du citoyen. Étant citoyen en 

Europe, le citoyen n’est plus seulement citoyen dans l’état-nation mais également 

citoyen dans l’Union Européenne. Dans une perspective cosmopolite et 

démocratique, le citoyen européen et cosmopolite est une nécessité et cela exige 

un nouveau débat sur la citoyenneté. Ce mémoire a pour but de participer à ce 

débat en tentant d’expliquer la naissance du citoyen européen, qui puise ses 

racines en France, comme la nécessité et les enjeux qui sont liés à la citoyenneté 

européenne. L’hypothèse sur laquelle il se base est la suivante :  

 

Le citoyen européen trouve ses racines dans le citoyen républicain français. Ayant 

une identité composée, des nouvelles collectivités imaginées et des nouveaux 

rapports d’appartenances sociaux, le citoyen de l’état-nation devient un 

cosmopolite européen.  

 

La construction du citoyen républicain français, ainsi que celle du citoyen 

européen, est analysée dans une perspective constructiviste et cosmopolite. Étant 

le produit du siècle des lumières, le citoyen républicain est construit par le 

principe du droit du sol, par les valeurs républicaines, par la volonté d’appartenir 

à la nation et par les droits et les devoirs inscrits dans La Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen.  

 

Le concept de citoyenneté est divisé, selon moi, en deux dimensions étroitement 

liées et complémentaires : la dimension sociale et la dimension politique. La 

dimension sociale est construite par l’identité, la collectivité, le capital social, la 

confiance et la responsabilité qui créent des collectivités imaginées et des 

traditions construites. Étant donné que la collectivité nationale est imaginée et 

construite par des traditions, l’identité nationale participe à créer une identité en 

plusieurs couches. Le capital social conçu comme une confiance entre les citoyens 

et entre les citoyens et la société est un élément impératif pour la solidarité ainsi 

que pour la légitimité et la démocratie. La dimension politique est, quant à elle, 

construite en donnant des droits et des devoirs aux citoyens. La dimension 

politique inclut, en effet, la citoyenneté juridique, les droits, les devoirs, la 

participation politique et la responsabilité. La participation politique et la 
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responsabilité sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie et 

pour la légitimité des autorités. La légitimité exigeant aussi la dimension sociale, 

on comprend la nécessité de créer un citoyen européen à deux dimensions. 

 

La mondialisation et la cosmopolitisation intègrent, mais fragmentent aussi les 

citoyens et les nations, et cela se traduit des constellations postnationales et par 

l’avènement d’un citoyen post-national. Le citoyen postnational est un 

cosmopolite défini par des principes et des valeurs cosmopolites comme la paix, 

la solidarité, la volonté générale, l’égalité et le pluralisme ainsi que la volonté 

d’appartenir à la société cosmopolite. Ces valeurs sont acceptées et reconnues 

par le citoyen républicain et le citoyen cosmopolite et lient d’ailleurs l’un à 

l’autre ; elles participent à créer le citoyen cosmopolite comme elles avaient 

participé à créer le citoyen républicain dans une perspective état-nationale. Il est 

aujourd’hui possible et impératif que la perspective état-nationale soit remplacée 

par une perspective cosmopolite conforme aux exigences d’un monde 

postnational.  

 

Étant des éléments essentiels pour la démocratie, le capital social et les 

collectivités imaginées jouent un rôle fondamental. Le déficit démocratique de 

l’Union européenne est le résultat d’un manque de légitimité du côté input, c’est-

à-dire d’un manque de volonté générale et d’un déficit de confiance. La 

participation aux élections et aux référendums européens révèle un manque 

d’implication des citoyens européens à remplir leurs droits et leurs devoirs. Ceci 

souligne le besoin de renforcer la citoyenneté européenne. Il est vrai qu’en 

théorie, le citoyen européen est créé dans Le Traité de Lisbonne, dans lequel 

l’histoire européenne, l’héritage commun et les valeurs communes sont ancrés et 

participent à la construction de la dimension sociale de la citoyenneté 

européenne. Les valeurs mises en exergue dans le traité sont en effet le 

pluralisme, la paix, la communauté de valeurs, la liberté et la solidarité, des 

valeurs à la fois républicaines, cosmopolites et européennes. Tout comme la 

Chartre de Droits de l’Homme, le Traité de Lisbonne confère des droits et de la 

responsabilité au citoyen européen ce qui construit le citoyen européen tout 

comme la Déclaration de Droits de l’Homme a construit le citoyen républicain au 

18ème siècle. Ayant des racines républicaines et des valeurs à la fois 

républicaines et cosmopolites, le citoyen européen et cosmopolite existe. Reste à 

faire exister ce citoyen, en pratique, au quotidien.  
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1.0 Introduktion 

1.1 Indledning  

I en globaliserende tidsalder, hvor alt er under forandring, er det nødvendigt at 

tage hidtil givne opfattelser op til revurdering. Således forholder det sig også, når 

det kommer til traditionsbundne opfattelser som borgerskab, nationalitet og 

identitet, som hidtil har været i en nationalstatslig ramme, og dermed også været 

anskuet ud fra et nationalstatsligt perspektiv. Idet nationalstaten forandres, så 

fragmenteres, konstrueres og rekonstrueres en af grundpillerne i samfundet: 

borgeren. Forholdet mellem staten og den enkelte borger er skabt af kontrakten 

mellem parterne, hvor staten forventer en ansvarsfuld borger, der opfylder sine 

pligter. Til gengæld opnår borgeren sine rettigheder, og borgeren skal derfor 

udvises tillid til, at staten er retfærdig og gør det nødvendige, og på denne måde 

giver borgeren staten sin legitimitet til at udøve sin magt, og hermed skabes den 

demokratiske balance. I en kosmopolitiserende verden er man som borger en del 

af mange forskellige fællesskaber, som bidrager med dele til ens identitet.  

 

Som borger i EU er man ikke kun national borger, med hvad der dertil hører af 

social kapital, skæbnefællesskaber, identitet og værdier. Man er også automatisk 

europæisk borger. Det at være borger kræver ikke blot, at man tilhører et 

samfund eller en nation, og at man accepterer sine pligter og rettigheder, men 

også at man har tillid til dette samfund samt til sine medmennesker. Derfor er 

tillidsspørgsmålet væsentligt i forhold til at forstå udviklingen og konstruktionen 

af den moderne borger, men også i forhold til at lancere en ny og nuanceret 

diskussion af det europæiske medborgerskab og det demokratiske underskud i EU 

ud fra et kosmopolitisk perspektiv. Ud fra et kosmopolitisk og demokratisk 

perspektiv er den europæiske kosmopolitiske borger nødvendig, og derfor er en 

ny debat om borgerskab, medborgerskab, sociale fællesskaber og identitet 

nødvendig. Denne debat er det er mit ønske at bidrage til med dette speciale. 

 

Med udgangspunkt i at både nationalitet og borger er konstruerede fænomener 

vil denne hypotese søges besvaret: 

 

”Den europæiske borger har sine rødder i den franske citoyen. Med 

en flerlaget identitet, nye forestillede fællesskaber og nye sociale 

tilhørsforhold udvikles den europæiske nationalborger til en 

europæisk kosmopolit” 

 

For at kunne be- eller afkræfte hypotesen, vil følgende spørgsmål blive belyst: 
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1. Hvad karakteriserer den republikanske borger, og hvad er en 

medborger? 

2. Hvilken betydning har fællesskab og social kapital for nationalitet og 

borgerskab? 

3. Hvad kendetegner den kosmopolitiske borger? 

4. På hvilken måde påvirker konstruktionen og eksistensen af den 

europæiske borger legitimitetsdebatten?  

5. Hvordan konstrueres den europæiske borger, og er denne borger 

kosmopolit? 

6. Hvilken borger ses i Lissabon-traktaten? 

 

1.2 Afgrænsning 

Ved behandling og i analyser af begreber som borger og medborgerskab nævnes 

begreber som active citizenship og democratic citizenship ofte også. Disse 

begreber fortjener en grundig, selvstændig analyse, hvilket der desværre ikke er 

mulighed for i dette speciale. Derfor vil disse begreber ikke blive behandlet. 

1.3 Metode og teori 

I dette speciale vil der blive set på konstruktionen og opfattelsen af nationalitet 

og borgerskab ud fra et fransk begrebsapparat for at klarlægge konstruktionen af 

den franske, republikanske borger. Den republikanske borgerkonstruktion 

benyttes for at kunne sammenligne med konstruktionen af den europæiske 

borger, som derefter vil blive sat ind i en kosmopolitisk kontekst og 

sammenlignet med den kosmopolitiske borger. Kosmopolitisme betragtes som en 

postnational konstellation, lige som kosmopolitiseringen anses for at være en 

proces. 

 

Den konstruktivistiske tilgang til nationalitet er udgangspunktet for analysen, og 

som repræsentanter for den konstruktivistiske skole vil Ernest Gellners, Zygmunt 

Bauman, Jürgen Habermas’ og Benedict Andersons teorier blive anvendt.  

 

Begreberne nation, borger/citoyen og citoyenneté/medborgerskab defineres med 

afsæt i Ernest Renans teori om nationen som begreb. Dette suppleres med 

Gérard Noiriels definition af nation og Jean-Jacques Rousseaus teori om 

samfundskontrakten og fællesviljen, idet Rousseaus tanker om nation og 

kontrakten mellem borger og samfund ikke kun har inspireret under Den Franske 
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Revolution og i Menneskerettighedserklæringen, men stadig er grundlæggende i 

dag, næsten 250 år senere. 

 

Borgerskab analyseres ud fra to synsvinkler: den sociale og den politiske, mens 

det voluntaristiske aspekt fines i begge dimensioner. Gellner og Bauman 

anvendes på grund af deres konstruktivistiske tilgang til nationalitet, mens Renan 

benyttes i sin egenskab af banebrydende teoretiker inden for fransk 

nationalitetsforståelse, herunder betydningen af det voluntaristiske aspekt. 

Medborgerbegrebet belyses og defineres ved hjælp af Philippe C. Schmitters 

model for statsborgerskab og T.H. Marshalls teori om medborgerskab, idet 

Marshalls teorier om medborgerskab er grundlæggende for forståelsen af 

medborgerskab. Ud fra hans teorier om medborgerskab har jeg udviklet 

Medborgerskabsmodellen, hvis komponenter i henholdsvis den sociale og den 

politiske dimension anvendes til at analyse de forskellige komponenter af 

medborgerskab gennem hele specialet.  

 

Benedict Andersons teori om nationen som det forestillede fællesskab er 

grundlæggende for forståelsen af nationsbegrebet og danner også basis for 

skabelsen af det kosmopolitiske fællesskab, og derfor vil teorien om det 

forestillede fællesskab blive perspektiveret af David Helds og Anthony McGrews 

teorier om overlappende identiteter. Jürgen Habermas’ teori om kollektive 

identiteter og solidaritet blandt fremmede belyser mulighederne for en identitet i 

flere lag, samt for en kollektiv identitet, som skaber tillid og solidaritet blandt 

fremmede. Social kapital, solidaritet og tillid mellem kendte og ukendte borgere 

er afgørende for en nation, og derfor beskrives solidaritet og tillid i forhold til 

nation og borgerskab ud fra Robert Putnams forståelse af social kapital. Den 

tillidsfulde medborger og nødvendigheden af social kapital belyses derfor med 

udgangspunkt i Putnam, og den gode medborger defineres ved hjælp af Rose og 

Pettersen, da deres definition af good citizenship inkluderer solidaritet. 

 

Postmodernitetens påstand om nye konstellationer inkluderer fragmentering og 

deterritorialisering, hvilket derfor belyses ud fra Habermas’ idéer om den 

postnationale konstellation og den pluralistiske identitet. Den kosmopolitiske 

borger og det kosmopolitiserende samfund analyseres ved hjælp af Ulrich Beck, 

David Held, Jürgen Habermas og Mikkel Thorup, hvis opfattelse af kosmopolitten 

benyttes. Ulrich Becks teorier anvendes på grund af den pragmatiske 

indgangsvinkel til kosmopolitisme, mens Helds og Thorups definitioner af 

kosmopolittten og det kosmopolitiske samfund anvendes på grund af deres 
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idealistiske og konstruktive idéer. Geneviève Zubrzyckis forståelse af identitet 

danner rammen for den tvedelte opdeling af identitet, idet den sammenlignes 

med Medborgerskabsmodellen.  

 

Det demokratiske underskud i EU og legitimitetsdebatten synliggør 

nødvendigheden af den europæiske borger. Fritz Scharpfs teori om input- og 

outputlegitimitet er skelsættende, og den tydeliggør behovet for et højere niveau 

af social kapital og fællesskab mellem de europæiske borgere. Derfor ses der 

også på valg og valgdeltagelse, fordi det belyser de europæiske borgeres 

engagementsniveau og dermed deres accept af borgerpligter.  

 

For at klarlægge på hvilken måde EU forsøger at skabe en europæisk borger, 

analyseres konstruktionen af den europæiske borger ud fra teksteksempler fra 

Lissabontraktaten og fra Charteret for grundlæggende rettigheder. Derudfra 

fastlægges den europæiske borgers værdier og EU’s forsøg på at skabe en 

europæisk borger. Dette perspektiveres af en sammenligning mellem de 

republikanske, de kosmopolitiske og de europæiske værdier for til sidst at kunne 

klarlægge, hvad den europæiske borger er, om den har rødder i den 

republikanske citoyen, hvilken betydning konstruktionen af borgeren har, samt 

om den europæiske borger er kosmopolit.  

 

1.4 Begrebsafklaring 

Begrebet republikansk benyttes gennemgående til at beskrive franske 

postrevolutionære forhold, og henviser derfor til de postrevolutionære værdier 

samt til den franske republik som stats- og styreform. 

 

Hovedbegreberne borger og medborger benyttes begge, men hvor borger bruges 

i betydningen menneske eller person, bruges medborger hovedsageligt til at 

beskrive en person, som en del af et samfund, det vil sige en borger, der både 

har rettigheder og pligter. Tilsvarende benyttes både begreberne unionsborger og 

europæisk medborger. Begrebet unionsborgerskab anvendes, når det henviser til 

det traktatmæssige, mens europæisk medborgerskab vil dække medborgerskab, 

som beskrevet i kapitel 2, på europæisk plan. 

 

Begreber vil i nogle tilfælde fremgå på fransk, ligesom der vil forekomme citater 

på fransk, idet originalsprogene, så vidt som muligt, er anvendt for at få alle 

nuancer med både i forhold til begreber og citater.  
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2.0 Den republikanske borger 
Den republikanske citoyen, som stammer fra tiden omkring Den Franske 

Revolution, danner kimen til konstruktionen af den moderne borger. Siden da er 

der sket mange forandringer i forhold til det at være borger og i forhold til det at 

blive borger. Førhen var statsborgerskab en indlemmelse i en homogen, 

veldefineret, national kultur, og derefter blev de nye borgere naturaliserede1. I 

nutidens multikulturelle samfund er mange samfund også multinationale og 

derfor sker indlemmelsen ofte i en mindre homogen masse, og dette tydeliggør 

vigtigheden af en redefinering af medborgerskab og statsborgerskab. Nationalitet, 

statsborger og borger har ofte en sammenfaldende betydning, men på grund af 

globaliseringen er nationalitet og især nationalitetsfølelsen ikke længere alene om 

rollen som identitetsskabere, og identitet er dermed ikke længere begrænset af 

territorialstaten. For at forstå historien bag, vil begreberne nation, nationalitet, 

borger blive belyst i dette afsnit med udgangspunkt i de franske begreber, som 

danner rammen for den republikanske borger. Derudover vil medborgerskab blive 

perspektiveret ud fra en moderne opfattelse af medborgerskab i det 20. 

århundrede. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Nation 

Nationalitet udspringer af begrebet nation, hvorfor en indføring i begrebet er 

nødvendig. En nation er ikke nødvendigvis en stat, men er en gruppe mennesker, 

som deler kultur og ofte sprog, og Gellner foreslår to definitioner af nation: 

 

1. ”Two men are the same nation if and only if they share the same 

culture, where culture in turn means a system of ideas and signs and 

associations and ways of behaving and communicating”2 

 

2. ” Two men are of the same nation if and only if the recognize each 

other as belonging to the same nation (...). A mere category of 

persons (...) becomes a nation if and when the members of the 

category firmly recognize certain mutual rights and duties to each 

other in virtue of their shared membership of it”3 

 

                                                
1 Jørgensen (red.) 2006, p. 82 
2 Gellner 1983, p. 7 
3 Gellner 1983, p. 7 
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På denne måde skelner Gellner mellem den voluntaristiske (2’eren) og den 

kulturelle (1’eren). Den voluntaristiske tilgang til nationalitet deles af Ernest 

Renan i ”Qu’est-ce qu’une nation”4. Renan definerede i 1882 nation som ”en sjæl, 

et åndeligt princip”5, som består af to dele: 

 

”L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la 

possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le 

consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de 

continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis”6 

 

Nationsidéen er dermed opdelt i en fortid af fælles minder og en nutid, hvor der 

er et ønske om at leve sammen og en vilje til at viderebringe den fælles arv. Hvis 

en nation består af fælles minder og et ønske om at tilhøre fællesskabet, vil 

konstruktivister hævde, at denne del kan skabes, hvis viljen til det er til stede. 

Således kan begge elementer konstrueres efter ønske. Rousseaus opfattelse af 

nationen var revolutionær for sin tid, og han troede på, at det “suveræne folk”, 

og ikke kongen, var nationen7. Derfor havde nation også en politisk betydning. 

 

Trinnet før nation er en etnicitet. Hastings definerer etnicitet som en gruppe 

mennesker, der har fælles kulturel identitet og fælles sprog8. En etnicitet kan 

derfor være en pre-national størrelse. En nation er mere selvbevidst end en 

etnicitet, og nationen kan indeholde flere etniciteter. Desuden har nationen 

litteratur samt politisk identitet, autonomi og et territorium9. Ifølge historikeren 

Gérard Noiriel, er en nation “(un mot qui) designe une communauté dont les 

membres ont une même origine”10, og etnicitet og nation er derfor tæt forbundne.  

 

2.1.2 Nationen som konstruktion 

Den polskfødte Zygmunt Bauman ser, ligesom Gellner, nationen som noget 

konstrueret:  

 

”belonging to a nation was a laboriously construed convention; the 

appearance of ’naturalness’ could be anything but ’natural’ ”11.Og han 

                                                
4 Gellner 1983, p. 53  
5 Renan 1997, p. 31 
6 Renan 1997, p. 31 
7 Noiriel 2001, p.133 
8 Hastings 1997, p. 3 
9 Hastings 1997, p. 3 
10 Noiriel 2001, p.133 
11 Bauman 2004, p. 23 
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fortsætter: ”’nation’ was an imagined entity that could enter the 

Lebenswelt only if mediated by the artifice of a concept”12.  

 

Trods sin polske oprindelse ser han nationen som noget konstrueret, noget 

unaturligt og som en forestillet entitet. Polens historie har været præget af talrige 

delinger og opløsninger og dermed flere forsøg på at underminere polskheden. 

Alligevel, eller måske netop derfor, findes der stadig en polsk identitet, en polsk 

nation, en form for essens. Nationalstaten er et produkt af nationalistiske 

tendenser i det 19. århundrede, og konstruktionen er dermed en forholdsvis ny 

størrelse. En stat og en nation er ikke nødvendigvis sammenfaldende, idet staten 

består af det politiske system, et territorium og et folk. Staten kan være en 

nation, men den kan også bestå af flere nationer, som går på tværs af statelige 

grænser. Gellner definerer nationalisme således:  

 

 ”Nationalism is primarily a political principle, which holds that the 

political and the national unit should be congruent (...) Nationalism is 

a theory of political legitimacy, which requires that the ethnic 

boundaries should not cut across political ones, and, in particular, 

that ethnic boundaries within a given state –a contingency already 

formally excluded by the principles in its general formulation –should 

not separate the power-holders from the rest”13  

 

Således forbindes nationalisme med politisk legitimitet, hvor etniske og politiske 

grænser passer sammen. Hverken Noiriel eller Gellner noterer et fælles sprog 

som en essentiel del af nationen, hvilket jeg mener, er en fejltagelse. Et fælles 

sprog er grundlæggende for kommunikation og for et fællesskab. En nationalstat 

fordrer således et territorium, samt sproglig, kulturel og politisk enhed. Til 

sammenligning har EU et territorium, der dækker de europæiske medlemslande 

og delvis politisk enhed, men EU afviger, når det kommer til sproglig og kulturel 

enhed.  Med sloganet Forenet i mangfoldighed understreges det fra EU-side, at 

man ikke ønsker den kulturelle harmonisering, og det gælder også i 

sprogpolitikken, som fremmer de nationale sprog. Det blev tydeliggjort i 2007, da 

en kommissærpost for flersprogethed blev oprettet til den nye rumænske 

kommissær Leonard Orban. 

 

                                                
12 Bauman 2004, p. 23 
13 Gellner 1983, p. 1 
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2.1.3 Nationalitet og nationalité 

Nationalitet har to betydninger, hvoraf den ene er, at tilhøre en stat juridisk set, 

altså at være borger i et land. Nationalitet har også betydningen af at være en 

del af en nation.  

 

Ifølge den franske ordbog Le Petit Robert er nationalité:  

1) ”(L’)Existence ou (la) volonté d'existence en tant que nation d'un 

groupe d'hommes unis par une communauté de territoire, de langue, 

de traditions, d'aspirations; ce groupe dans la mesure où il maintient 

ou revendique cette existence.” 

samt 

2) ”État d'une personne qui est membre d'une nation déterminée”14 

 

Punkt 1 understreger, at nationalitet er det at eksistere som nation eller ønsket 

om selv samme, hvilket genkendes fra Gellners voluntaristiske tilgang. Hermed 

ses det, hvordan nationalitet kan være en faktisk størrelse, men også et ønske 

om at tilhøre et fællesskab. Begrebet nationalité blev opfundet under den franske 

revolution i 1789, og det var også først her, betegnelsen Français, franskmand, 

blev defineret15. Punkt 2 understreger, at nationalité er den status, man har som 

medlem af en nation, hvilket vil sige statsborgerskab, men også citoyenneté. Her 

ses delingen således mellem den juridiske og den voluntaristiske tilgang.  

 

2.1.4 Borger og citoyen 

Borgeren er et konstrueret begreb, idet man skal have et samfund eller en form 

for fællesskab, som man kan være medlem af som borger. Borgeren blev 

konstrueret i Frankrig i slutningen af det 18. århundrede med Den Franske 

Revolution og Menneskerettighedserklæringen, La Déclaration de Droits de 

l’Homme et du Citoyen, hvor det defineres hvad en borger har af pligter og 

rettigheder.  

 

Den franske borger, citoyen, er indbygger i en by, cité, og som derfor har både 

har pligter og rettigheder i forhold til citéen og de andre citoyens16. I 

Menneskerettighedserklæringen fra 1789, ses fokus på forskellen mellem 

menneske og borger allerede i originaltitlen, som præciserer, at det er en 

                                                
14 Le Petit Robert 2001 
15 Weil 2004, p. 13 
16 Le Pors 2004, p. 3  
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”Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789”, idet både 

manden17, l’homme, og borgeren, citoyen, nævnes.  

 

Det franske begreb “citoyen” dækker over mere end både “borger” og 

“medborger”. På dansk benyttes termerne ofte i forbindelse med statsborgerskab 

eller nationalitet i den juridiske betydning. I 179918 blev citoyen, (med)-borger, 

defineret i den franske forfatning som en mand, der: 

• er født og bor i Frankrig  

• ved det fyldte 21. år lader sig indskrive i det kommunale arrondissements 

civile register  

• har boet et år i Frankrig19 

 

Det vil sige, at det territoriale tilhørsforhold afgør, hvor man er borger. 

Definitionen af citoyen tager mange former, og kravene veksler mellem de 

adskillige forfatninger lige efter revolutionen. Således kan en udlænding i 1793 

blive fransk hvis han eksempelvis gifter sig med en fransk kvinde eller brødføder 

en gammel mand20.  

 

Det danske borgerbegreb har samme oprindelse som det franske, da begrebet 

efter Den Franske Revolution fik to betydninger:  

1) borger svarende til citoyen og statsborger 

2) borger svarende til bourgeois, dvs. medlem af samfundets sociale 

borgerskab21 

 

Oprindeligt var borgeren en købstadsbeboer, der besad fulde borgerrettigheder, 

men begrebet dækker nu også en indbygger i en købstad og et medlem af et 

statssamfund, ifølge Den Store Danske Encyklopædi22.  Her lægges altså vægt på 

det territoriale aspekt af borgerskab, og en beskrivelse af medborgeren er 

påfaldende fraværende. 

 

                                                
17 Homme betyder både mand og menneske, men jeg har valgt at oversætte 
homme til mand, da rettighederne tilfaldt mænd og ikke kvinder. 
18 Denne definition er dog ikke den første efter Den Franske Revolution, Weil 
2004, p. 430 
19 Weil 2004, p. 37 
20 Le Pors 2004, p. 6 
21 Den Store Danske Encyklopædi 2004 
22 Den Store Danske Encyklopædi 2004 
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2.1.5 Borgerskab og citoyenneté 

Borgerskab skal i denne forbindelse derfor ikke forstås som en samfundsklasse, 

men som samfundets og borgernes fællesskab. Ifølge forfatteren Anicet Le Pors 

består citoyenneté ikke kun af rettigheder og pligter, men også af fælles værdier, 

som eksempelvis under den franske revolution var frihed, lighed og broderskab23. 

Værdier i et samfund skifter, men det afgørende er, ifølge Rousseau, den sociale 

kontrakt, som binder borgerne i et samfund sammen i et fællesskab, som 

sammen arbejder for fællesviljen24. På denne måde kan det ses som det at 

deltage i et samfund, det at være medborger, hvormed det voluntaristiske 

understreges. Denne fællesvilje har derfor en vigtig rolle i forhold til legitimitet, 

hvilket belyses med Scharpfs teori i kapitel 5. 

Ifølge den officielle franske hjemmeside Vie Publique kan der i dag knyttes nogle 

hovedværdier til citoyenneté: solidaritet blandt borgerne, aktivt medborgerskab, 

respekt for love samt reciprok respekt mellem mennesker og overfor ting25. Disse 

værdier er således stadig vigtige for det franske medborgerskab og for den 

rousseauske arv med fællesviljen, og kontrakten mellem folk og stat spiller stadig 

en vigtig rolle, hvilket ses i værdierne solidaritet, aktivt medborgerskab og den 

reciprokke solidaritet mellem borgerne. Michelet videreudviklede det 

republikanske nationalitetsbegreb ved at understrege vigtigheden af 

identitetsaspektet i forhold til citoyenneté, det vil sige en udvidet form for 

borgerskab eller medborgerskab26. Den identitetsmæssige del af medborgerskab 

skal forstås som del af ens identitet, som medborgerskabet i et samfund bidrager 

med.  

2.2 Den franske arv  

Oplysningsfilosoffen, Jean-Jacques Rousseau, var pioneren inden for skabelsen af 

den republikanske opfattelse af nation, som senere blev videreudviklet af 

militante revolutionære franskmænd27. I denne opfattelse lægges der vægt på, at 

nationen er et suverænt folk i modsætning til den pre-revolutionære opfattelse, 

hvor kongen var staten og nationen. Den franske politiker fra revolutionsperioden 

Emmanuel-Joseph Sieyès gik endnu længere ved at definere nationen som 

tredjestanden, hvilket vil sige almindelige, lige borgere, som ikke har særlige 

privilegier i modsætning til eksempelvis adelen og borgerskabet28. Sieyès påpeger 

desuden, at det at være en nation indebærer en fælles vilje efter at eksistere som 

                                                
23 Le Pors 2004, p. 7 
24 Le Pors 2004, p. 7 
25 jf. bilag 2 
26 Noiriel 2001, p.138 
27 Noiriel 2001, p. 133 
28 Noiriel 2001, p. 133 
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et suverænt folk29. Hermed lægger han vægt på det mentale og voluntaristiske 

aspekt af nationalitet og borgerskab. Renan lægger, i modsætning til den tyske 

opfattelse, vægt på voluntarismen, det vil sige, at et folks egen frie vilje til at 

tilhøre en nation er det afgørende. Han mener, at den fælles hukommelse, den 

aktuelle accept, ønsket om at leve sammen, samt viljen til at styrke den fælles 

arv er bestemmende for en persons eller et folks nationalitet. Heri ses kimen til 

både den voluntaristiske og den konstruktivistiske opfattelse af den franske 

borger, som tydeligt har præget konstruktionen af den europæiske borger, 

hvilket ses i Lissabontraktaten i kapitel 6.  

 

Dette kan ses som en sociologisk tilgang til nationalitet, som dog først i 1889 ser 

dagens lys i Frankrig, da en ny lov ændrer reglerne i forhold til nationalitet. Med 

denne lov er det stadig droit du sol, som er afgørende, men det nye element er, 

at socialisering spiller en afgørende rolle30, hvilket vil sige en social dimension.   

 

2.2.1 Droit du sol eller droit du sang 

Droit du sol, når nationalitet afgøres i forhold til fødested (jus soli), eller droit du 

sang, når afstamning afgør nationaliteten (jus sanguinis) er to modstridende 

principper, efter et af hvilke, en persons nationalitet afgøres. Den gængse 

opfattelse af denne skelnen sætter lighedstegn mellem Tyskland og droit du sang 

modsat Frankrig og droit du sol31. Så enkelt er det dog ikke. Frankrig har haft 

skiftende politikker på området siden revolutionen, og som den franske historiker 

Patrick Weil understreger, er nationalitetsspørgsmålet en politik, som bestemmer 

efter hvilke kriterier, man vælger at afgøre en persons nationalitet32. På denne 

måde kan de, som ligger på grænsen mellem to nationaliteter få afgjort hvilken 

side, de hører til, og hermed fungerer nationalitet også som en grænse, som dog 

kan ændres33. 

 

Så sent som i 1993 afviste det franske forfatningsråd, at den tidligere franske 

præsident Valéry Giscard d’Estaings påstand om, at droit du sol var et 

republikansk princip. Giscard d’Estaing havde henvist til Le Code Civil, Napoleons 

kodificerede lovsamling fra 1804, men ifølge forfatningsrådet er droit du sol ikke 

et grundlæggende republikansk princip, idet det først i 1889 blev indført af 

                                                
29 Noiriel 2001, p. 134 
30 Weil 2004, p. 17 og p. 90 
31 Weil 2004, p. 12 
32 Weil 2004, p. 14 
33 Weil 2004, p. 14 
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valgmæssige årsager34. I denne debat blev det desuden fremført, at man er 

fransk efter vilje, idet man ikke længere skulle være fransk for at få del i sine 

borgerrettigheder, eksempelvis stemmeretten35. Således efterleves Renans 

voluntaristiske princip, men droit du sol forbliver et afgørende princip, og det gør 

Frankrig til en inkluderende stat. 

 

2.2.2 Behov for nationalitet 

Den franske nationalitetspolitik ændrede sig i det 18. århundrede, hvor den 

occidentale kolonialisme bredte sig i verden, og det medførte et behov for flere 

statsborgere, blandt andet fordi man kunne bruge dem som soldater og sende 

dem i krig. Dermed handlede nationalitet ikke om at begrænse antallet af nye 

borgere, som det i høj grad er tilfældet i dag, men derimod om at øge antallet, så 

imperiet kunne vokse36. I 1885 gav politikeren Lecomte endda udtryk for, at det 

var fusk, hvis en borger, der var født og opvokset i Frankrig, ikke havde fransk 

nationalitet. Ikke fordi han så ville miste rettigheder, men fordi han ville undgå 

sin værnepligt, og derfor mente Lecomte, at den franske nationalitet skulle 

påtvinges37! 

 

I 1889 kom loven om den republikanske anvendelse af droit du sol, hvilket 

desuden medførte et kriterium om at man skulle bo i Frankrig på det tidspunkt, 

man ansøgte, samt at man ville blive i landet fremover. Under enevældet 

anvendtes det samme kriterium, som dengang desuden fungerede som en 

troskabserklæring til kongen, men i 1889 er formålet i stedet, at udlændingen 

skal (ud)danne sig i det franske samfund38. Dette tankegang ses også i dagens 

Danmark, hvor man skal kunne svare på spørgsmål om danske samfundsforhold 

og kultur, hvis man skal opnå dansk statsborgerskab. I begge tilfælde forventes 

en omstilling eller måske endda en assimilering. Denne form for opofrelse peger 

på, at staten ønsker troskab, velvilje og ikke mindst, at borgeren ønsker at tilhøre 

fællesskabet. På denne måde kan den voluntaristiske del af borgerbegrebet ses 

som et krav, som staten stiller borgeren, det vil sige en del af 

samfundskontrakten. 

 

                                                
34 Weil 2004, p. 12 
35 Weil 2004, p. 12 
36 Weil 2004, p. 82 
37 Weil 2004, p. 80 
38 Weil 2004, p. 89 
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2.2.3 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

I revolutionsåret 1789 så Menneskerettighedserklæringen, La Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen39, dagens lys. Den står i dag som den første 

garant for frihed og lighed for mange mennesker, men over ti år før blev en 

lignende til i staten Virginia i USA. Den franske erklæring specificerer mandens og 

borgerens, le citoyen, rettigheder, herunder frihedsrettigheder, retten til privat 

ejendom, frihed og lighed for loven. Disse rettigheder tilfalder borgeren og det 

franske folk, le peuple françois, som det hed dengang. Borgeren som sådan 

ekspliciteres ikke, men der tegnes alligevel et billede af de rettigheder, 

erklæringen sikrer, og i art. 3 hedder det, at nationen besidder den absolutte 

suverænitet40. I republikansk ånd inspireret af Rousseau betyder det, at nationen, 

det vil sige summen af det franske folk, de franske borgere, har magten.  

 

Før konstruktionen af citoyen brugte man i Frankrig udtrykket sujet. Det kommer 

af det latinske subjectus, som betyder, at man er underordnet eller underlagt 

nogen41. I dette tilfælde underlagt kongen. Konstruktionen af citoyen var derfor 

en udvikling fra det feudale Frankrig, hvor indbyggerne var sujet, og dermed 

markerer overgangen fra sujet til citoyen en overgang fra det at tilhøre en 

monark til at være en del af det franske folk. Denne udvikling er en milepæl, da 

den symboliserer konstruktionen af medborgeren som en del af folket, og dermed 

går borgeren fra at være en underordnet til at være en ligeværdig borger med 

rettigheder og pligter. Således skabes le citoyen, den republikanske borger med 

Menneskeretighedserklæringen. 

 

2.2.4 Borgerpligter og –rettigheder 

Den franske forfatning fastlægger borgerens rettigheder og pligter. Blandt 

pligterne er respekt for loven, respekt for andres rettigheder, men også en 

moralsk respekt over for andre mennesker i samfundet. Derudover kommer 

pligter som indbetaling af skat samt pligt til at forsvare fædrelandet, hvis det er i 

fare42. Borgerens rettigheder er fastlagt i den franske forfatning43, som også 

indeholder La Déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen, 

Menneskerettighedserklæringen. I Menneskerettigheds-erklæringen, som egentlig 

burde oversættes til Menneske- og Borgerrettighedserklæringen, fastlægges det 

indledningsvis, at borgeren både har rettigheder og pligter, og herefter listes de 

                                                
39 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, bilag 1 
40 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, bilag 1 
41 Rey 1993, p. 2044 
42 Livret du citoyen 
43 http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm 
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17 grundlæggende rettigheder44. Bland disse er lighed for loven, at loven er 

udtryk for la volonté générale, religions- og meningsfrihed samt ytringsfriheden.  

 

Desuden udgav Jean-Jacques Rousseau Samfundskontrakten fra 1762, hvori 

borgernes deltagelse i samfundet er en forudsætning for, at fællesskabet 

fungerer, og her lægges kimen til et aktivt medborgerskab, hvor fællesviljen, la 

volonté générale, står over kongens enevælde45 som et afgørende princip. 

Thomas Hobbes og John Lockes tanker om samfundspagten, samt Montesquieus 

hovedværk om magtens tredeling, L’Ésprit des Lois inspirerede desuden 

Menneskerettighedserklæringen fra 1789. Disse værker baner vejen for den 

moderne borgers rettigheder, og Rousseau indfører ikke mindst princippet om, at 

det at være republikansk borger indebærer, at man både får rettigheder, at man 

påtager sig pligter og ikke mindst, at man har lyst til at være republikansk 

borger. Trods diskussionen om droit du sol er det bærende republikanske princip 

eller ej, er droit du sol karakteristisk for det franske statsborgerskab, hvilket gør 

den franske republik til en inkluderende stat. Det inkluderende element 

genkendes i EU, hvor alle statsborgere i medlemslandene automatisk bliver EU-

borgere. Det inkluderende og landets kolonifortid gør Frankrig til et 

immigrationsland, som i princippet inkluderer de borgere, der emigrerer til landet 

eller fødes på fransk jord, det være sig i Hexagonen eller i de oversøiske 

områder. Således kan man anse følgende som principper for den republikanske 

borger: 

 

• ønsket om og vilje til at tilhøre det franske folk 

• at man fødes på fransk jord 

• accept af borgerpligterne 

• opnåelse af borgerrettigheder 

 

Disse principper for den republikanske borger søges opfyld i konstruktionen af 

den europæiske borger, hvilket uddybes i kapitel 5 og 6.  

 

For den franske stat var det en fordel at have så mange borgere som muligt i 

kolonitiden, idet borgernes del af samfundskontrakten var at gå i krig og betale 

skatter imod at få kongens beskyttelse. Således var det en fordel for staten at 

have mange borgere, men efter udviklingen af velfærdssamfundet er mange af 

disse borgere blevet til en økonomisk byrde på grund af sociale, økonomiske og 

                                                
44 La Déclaration de Droit de l’Homme et du Citoyen, bilag 1 
45 Le Pors 2004, p. 5 
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uddannelsesmæssige rettigheder, og den assimilerende tilgang til immigranter 

har vist sig at være en større udfordring.  

 

Udviklingen af vægtningen mellem pligter, rettigheder og krav skal ses i forhold 

til dannelsen af velfærdssamfundet og nutidens vægt på samfundet som 

forsørger, hvilket på nogle punkter ændrer borgerens rolle fra yder til nyder. 

Sociologen T.H. Marshall påpeger således, at det i Middelalderen var en pligt og 

ikke en rettighed at deltage i de offentlige anliggender, herunder at mænd skulle 

være til rådighed, når der var krig. Udviklingen fra at have vægten på pligter til 

at have vægten på rettigheder ses i dag i Lissabontraktaten, hvor den 

europæiske borger tildeles mange rettigheder blandt andet via Charteret for 

Menneskerettigheder, mens det forholdsvis er EU-institutionerne og 

medlemslandene, der får tildelt pligter, hvilket uddybes i kapitel 6.  

2.3 Medborgerskab eller statsborgerskab 

Efter at have set på borger og medborgerskab i en konkret sammenhæng, vil der 

i dette afsnit blive fokuseret på medborgerskab generelt. Tildelingen af 

statsborgerskab kan både inkludere og ekskludere efter politiske vinde, og denne 

udvikling fandt sted, da mange nationer og stater i 1800-tallet smeltede 

sammen46. Derfor er statsborgerskab, identitet og nationalitet tæt forbundne, og 

derfor er det interessant at se på medborgerskabets elementer ud fra et generelt 

perspektiv for at forstå, hvad medborgerskab indebærer. 

 

T.H. Marshall anskuer ikke medborgerskab ud fra en voluntaristisk vinkel. 

Medborgerskab kan ifølge Marshall deles op i tre kategorier: det sociale, det civile 

og det politiske. Det civile medborgerskab består af rettigheder, herunder 

personlig frihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og meningsfrihed, men også retten 

til at kunne indgå kontrakter og til en retfærdig rettergang. Det politiske 

medborgerskab vedrører retten til politisk deltagelse (f.eks. til valg). Det sociale 

medborgerskab giver retten til økonomisk sikkerhed og til at deltage i 

samfundet47. Idet jeg mener, at opdelingen mellem det sociale og det civile 

medborgerskab er utidssvarende, og at de to kategorier med fordel kunne slås 

sammen, vil jeg i stedet dele medborgerskab op i to dimensioner: den politiske 

og den sociale:  

 

                                                
46 Jørgensen (red.) 2006, p. 77 
47 Marshall 1950, p. 53-55 
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Fig. 1. Medborgerskabsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sociale medborgerskab overlapper det politiske, når det kommer til 

medmenneskeligt ansvar, som under det politiske medborgerskab kan ses i form 

af borgerpligter. Derudover indeholder det sociale medborgerskab et samfunds 

sociale kapital, herunder tillid, fælles identitet(er) og fællesskaber. Den sociale 

søjle har dog visse lighedspunkter med den voluntaristiske del af medborgerskab, 

idet den indeholder abstrakte størrelser som den sociale kapital, tillid, ansvar 

identitet og fællesskab, som alle er viljesbestemte i større eller mindre grad. 

Således er statsborgerskab en del af medborgerskabet. Ud fra et konstruktivistisk 

perspektiv kan begge dimensioner konstrueres, og disse konstruktioner ses både 

i den franske tradition med la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen og 

i europæisk kontekst i Lissabontraktaten, hvor både den sociale og politiske 

konstruktion kan ses. Dette uddybes i kapitel 6. 

 

En mere egalitaristisk tilgang til medborgerskabsbegrebet har Philippe C. 

Schmitter, som er interessant, fordi han lægger størst vægt på den lovbeskyttede 

status, man opnår som medborger. Denne status giver den udvalgte gruppe lige 

muligheder og lige behandling både når det kommer til rettigheder og pligter48. 

Dette genkendes fra grundbegrebet égalité fra Menneskerettighedserklæringen 

fra 1789. Her betyder égalité lighed for loven og i forhold til rettigheder, og det er 

dermed ikke en generel stræben efter lighed, hvad det ellers ofte, fejlagtigt, 

                                                
48 Brubaker i Jørgensen (red.) 2006, p. 77 
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fortolkes som. Hans vægtning af rettigheder gør dermed, at hans tilgang er typisk 

fransk, idet det franske medborgerskab vægter rettigheder og lighed for loven 

højt, en tradition der stammer fra La Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen. Lighedstanken ses også hos Brubaker. Som tilhænger af nationalstaten 

har Roger Brubaker listet seks ideelle normer, som definerer statsborgerskab. 

Brubakers tilgang er national-konservativ, og hans normer er derfor sigende for 

de kræfter, der i dag arbejder for det nationale medborgerskab og mod det 

europæiske medborgerskab. Alligevel er ham bevidst om, at normerne ikke er 

tidssvarende, men på grund af manglende alternativ fastlægger han 

nedenstående normer:  

 
1. ”Unitært: Alle med statsborgerskabsstatus skal have fulde rettigheder 

og pligter. 
 

2. Helligt: Alle skal være villige til at ofre noget for den stat eller det 
fællesskab, der har givet dem den status. 

 
3. Nationalt: Medlemskabet skal være baseret på et fællesskab, der 

både politisk og kulturelt. 
 

4. Demokratisk: Statsborgerne skal have ret til i vidt omfang at deltage 
i regeringsanliggender, og alle fastboende skal have adgang til 
statsborgerskab, således at ophold i et fællesskab og statsborgerskab 
i fællesskabet med tiden falder sammen. 

 
5. Eksklusivt. En statsborger skal tilhøre ét og kun ét politisk fællesskab. 
 
6. Substantielt. Statsborgerskabet skal indeholde vigtige sociale og 

politiske privilegier, der adskiller statsborgere fra ikke-
statsborgere.”49 

 

 

I det unitære i norm 1 genkendes lighedsprincippet. Ser man EU som en stat, kan 

man med Brubakers definition derfor forkaste muligheden for et medlemskab af 

både EU og en nationalstat ud fra norm 3 og norm 5. Hvis man dog vælger at se 

bort fra ordet ”nationalt” i norm 3, åbnes der mulighed for et europæisk 

medborgerskab, så længe der både er tale om et politisk og kulturel fællesskab. I 

norm 6 ser vi desuden inspirationen fra Marshalls medborgerskab, idet 

statsborgerskab er noget, der giver borgeren særlige rettigheder. Endeligt er det 

kun eksklusivitetsnormen, der udelukker et sammenfald mellem det europæiske 

medborgerskab og det nationale statsborgerskab. Når Brubaker selv anerkender 

at normerne ikke er tidssvarende, tydeliggøres behovet for en ny tilgangsvinkel til 

statsborger- og medborgerskab, hvilket uddybes i kapitel 4. 

                                                
49 Jørgensen (red.) 2006, p. 79 
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2.4 Sammenfatning 

Nation og borger er konstruerede begreber, og man skal have et samfund eller en 

form for fællesskab, som man kan være medlem af som borger. Den 

republikanske borger blev konstrueret i Frankrig i slutningen af det 18. 

århundrede med Menneskerettighedserklæringen, hvor det defineres, hvad en 

borger har af pligter og rettigheder.  

 

Den republikanske borger er et produkt af oplysningstidens filosoffer, som satte 

nationen og folket over den førhen enevældige konge og monarkiet, som blev 

erstattet af en konstitutionel republik efter Revolutionen.  

 

Nation og nationalitet er begreber, som betegner oprindelse eller 

statsborgerskab, men også det voluntaristiske, sociale eller sociologiske aspekt af 

en persons tilhørsforhold og værdier. Borger, medborger, statsborger og 

nationalitet er på mange måder sammenfaldende termer, som kan udtrykke 

fællesskab, fælles identitet og fælles rødder, men også viljen eller ønsket om selv 

samme.  

 

Inspireret af samfundskontrakten indeholder borgerbegrebet både rettigheder og 

pligter, som udspringer af La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

Den republikanske borgers nationalitet har siden revolutionen været afgjort af 

både droit du sol og droit du sang afhængigt at politiske strømninger, men med 

en hovedvægt på det inkluderende droit du sol-princip, som derfor genkendes i 

det inkluderende europæiske medborgerskab.  

 

Den republikanske borger blev konstrueret med en aktiv sprog- og 

centraliseringspolitik, droit du sol-princippet og tildelingen af rettigheder og 

pligter i den politiske dimension og af de republikanske værdier i den sociale 

dimension. 

 

Medborgerskab kan deles op i en social dimension og en politisk dimension, som 

medfører politiske og sociale rettigheder, men også pligter såsom at betale 

skatter og stemme til valg. Medborgerens rolle har udviklet sig fra dens skabelse i 

det 18. århundrede, hvor medborgerskabet fortrinsvis pålagde borgeren pligter, 

til det 20. og 21. århundrede, hvor velfærdsstatens forsyner medborgeren med 

rettigheder inden for social og økonomisk bistand, hvilket har forskudt vægten fra 

pligter til rettigheder. 
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Således ses det, at nation og nationalitet samt borgerskab og borger er blevet 

skabt ud fra både idealistiske, ideologiske og politiske forestillinger, og er dermed 

ikke statiske, men foranderlige størrelser. Den franske republik er en 

inkluderende nation, som vægter ønsket om at være borger over biologisk 

herkomst, og således inkluderes borgere via droit du sol og ønsket om at tilhøre 

nationen. 
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3. Forestillede fællesskaber og social kapital 
Medborgerskab består af en politisk og en social dimension ifølge 

Medborgerskabsmodellen. Den sociale dimension indeholder tillid, social kapital, 

fællesskab og ansvar, og derfor er disse elementer essentielle i konstruktionen af 

en borger. Den sociale dimension er ikke kun vigtig i forhold til sammenhold og 

tillid mellem borgere, men den har også en vigtig funktion i et samfund, da social 

kapital ikke kun er nødvendig for sammenhængskraften, men også for den 

politiske dimension af medborgerskab i forhold til legitimitet, hvilket uddybes i 

kapitel 5. Den sociale dimension vil derfor blive analyseret i dette kapitel i 

forbindelse med forestillede fællesskaber, konstruerede traditioner, overlappende 

identiteter og solidaritet blandt fremmede. Ud fra en konstruktivistisk vinkel kan 

det sociale medborgerskab konstrueres, hvilket EU derfor også forsøger på blandt 

andet i Lissabontraktaten. Det vil blive belyst nærmere i analysen af 

Lissabontraktaten i kapitel 6, men først vil de konstruerbare elementer i det 

sociale medborgerskab blive forklaret i dette kapitel. 

3.1 Forestillede fællesskaber  

Ifølge Benedict Andersons er en nation kun er et forestillet fællesskab, hvilket 

blandt andet skyldes, at alle i et fællesskab ikke kender hinanden50. Et af 

globaliseringens resultater er den øgede kommunikation, og her spiller 

kommunikationsteknologien en altafgørende rolle, idet folk på alle sider af kloden 

kan have næsten omkostningsfri kommunikation via Internettet og 

internetbaseret telefoni. Denne del af globaliseringen favoriserer dog den mere 

privilegerede del af verdens befolkning indtil videre. Alligevel er mange 

fællesskaber forestillede, herunder det nationale fællesskab. Ernest Gellner går så 

langt som at sige, at:  

 

”Nationalism is not the awakening of nations to self-consciousness, it 

invents nations where they do not exist”51 

 

Han mener hermed, at den nationalistiske bevægelse opfinder, eller konstruerer, 

ikke-eksisterende nationer. Andersons tilgang er mere positiv, idet han ikke ser 

på om et fællesskab er ”sandt” eller ”falsk”, men i stedet på, hvordan det er 

forestillet eller opdigtet ”imagined” og ”skabt”52. Derudover skiller en nation sig 

ud ved at være et dybdegående, horisontalt kammeratskab (”comradeship”), som 

                                                
50 Anderson 1983, p. 6 
51 Anderson 1983, p. 6 
52 Anderson 1983, p. 6 
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eksisterer på tværs af uligheden53. Dette kammeratskab eller fællesskab skaber 

også den nødvendige legitimitet i den politiske arena. Herom siger Anderson:  

 

”The reality is quite plain: the ’end of the era of nationalism’, so long 

prophesied, is not remotely in sight. Indeed, nation-ness is the most 

legitimate value in the political life of our time”54  

 

Til trods for at Andersons udtalelse er fra 1983, det vil sige under ”jerntæppet”, 

opretholder Anderson det nationalstatslige perspektiv, og at han fortsat tror på 

nations-modellen som legitimitets-faktor. Det, Anderson kalder nation-ness, og 

nationalisme kræver ifølge ham selv en dybdegående følelsesmæssig legitimitet55. 

Denne nation-ness indeholder således medlemmerne af nationen, det vil sige 

borgernes, følelsesmæssige legitimitet. Denne legitimitet er et resultat af 

fællesskabet og den interne tillid, hvilket også kaldes input-legitimitet, som 

uddybes nærmere i kapitel 5. Hvis nationer per definition er konstruerede og 

forestillede, bør man derfor også kunne forestille sig og konstruere nye 

fællesskaber, herunder det europæiske. Derfor er det afgørende for et europæisk 

medborgerskab, at der er nogen, der opfatter EU som et fællesskab og de 

europæiske borgere som medborgere. På denne måde vil et forestillet europæisk 

fællesskab være realistisk. 

3.2 Konstruerede traditioner og litterære fællesskaber  

De forestillede fællesskaber har også traditioner, konstruerede traditioner. De 

konstruerede traditioner er en form for historiefortælling, som vækker gamle 

minder til live eller ligefrem opfinder dem. Disse ”traditioner” er et nyttigt 

værktøj, som kan benyttes ved skabelsen af nationer, og der er tydelige spor af 

denne historiefortælling i Lissabontraktatens præambel, hvor der lægges vægt på 

EU’s værdier og fælles historie. Derudover har EU overtaget de nationalstatslige 

traditioner som nationaldag, hymne, flag og møntfod, hvilket bidrager til den 

europæiske traditionsdannelse, som dog ikke har fået plads i Lissabontraktaten 

efter Forfatningstraktatens forkastelse.   

 

Anderson arbejder desuden med ideen om, at det skrevne har en betydning for 

fællesskabet. Således plæderer han for, at de forestillede fællesskaber udviklede 

sig i takt med at den almene befolkning fik adgang til litteratur og aviser i det 18. 

århundrede. Herunder var litteratur, som fortalte om (fiktive) historiske personer, 

                                                
53 Anderson 1983, p. 7 
54 Anderson 1983, p. 3 
55 Anderson 1983, p. 4 
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som dermed dannede en fælles historie og fælles referenceramme56. På denne 

måde bidrog de til at konstruere fællesskaber, forestillede fællesskaber blandt 

folk, der ikke kendte hinanden. Litteraturs fællesskabsdannende evne kan derfor 

også bidrage til de ikke-nationale fællesskaber med internationale bestsellere 

som for eksempel J.K. Rowlings bøger om Harry Potter eller Dan Browns ”Da Vinci 

mysteriet”, som er oversat til alverdens sprog. Således bidrager litteratur til 

skabelsen af en fælles referenceramme, som går på tværs af geografiske og 

nationale grænser og i stedet skaber nye, kosmopolitiske fællesskaber. På denne 

måde bidrager den litterære globalisering til skabelsen af den kosmopolitiske 

borger. På samme måde kunne man også forestille sig, at EU kunne bidrage til de 

skrevne fællesskaber via traktaterne, men det ville til gengæld kræve, at de 

europæiske borgere ret faktisk læste traktaterne. Blandt andet på grund af 

manglende interesse, men også sproglige traditioner har dette dog vist sig at 

være sværere end som så57.  

 

3.2.1 Sproget som identitetsskaber 

Ikke kun litteratur skaber fællesskaber, men også sprog skaber sammenhold og 

identitet. Det katolske Europa havde latin til fælles før Reformationen, om end 

det var på det gejstlige niveau. Med opfindelsen af bogtrykkerkunsten begyndte 

litteratur og aviser at sprede sig, hvilket medførte et sprogligt fællesskab, som 

skabe grobunden for det nationale fællesskab58. På denne måde blev læserne 

bevidste om det fællesskab, som det sproglige fællesskab skabte.  

 

Et fælles sprog er derfor utvivlsomt et identitetsskabende element, og man skal 

ikke langt tilbage for at se, hvordan eksempelvis fransk blev indført i Hexagonen 

som det fælles sprog i perioden efter Revolutionen. Dette havde også til formål at 

centralisere magten og samle franskmændene, der dengang var meget knyttede 

til deres region og derfor ikke var franskmænd, men eksempelvis bretonner og 

alsacienner. De havde deres egen dialekt, som ikke bare fonetisk var anderledes 

end fransk, men direkte uforståelig for udefra kommende. Disse regionale 

identiteter og sprog har indtil det forrige århundrede været undertrykt, men er nu 

ved at blomstre op. Blandet andet takket være EU’s støtteprogrammer. 

Franskmænd er stadig meget stolte af den region, de kommer fra, og for nogle er 

den regionale identitet stadig vigtigere end den franske. Den fællesfranske nation 

                                                
56 Anderson 1983, p. 24 
57 En undersøgelse gennemført af lingvist Lita Lundquist fra CBS har vist, at 
blandt andet sætningskonstruktioner og dårlig oversættelse gør det særligt svært 
for nogle sproggrupper, herunder danskere, at forstå EU-tekster 
58 Anderson 1983, p. 44 
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og borger kan hermed ses som en konstruktion, som især skabtes ved 

Revolutionens stænderkamp, revolutionsværdierne frihed, lighed og broderskab, 

den senere centralisering af magten og altså indførelsen af fransk som fælles 

sprog i Frankrig. Som tidligere nævnt bygger EU’s sprogstrategi på at lade alle 

komme til orde på deres modersmål, og derfor er en proaktiv sprogpolitik, der 

fremmer ét fælles sprog, ikke en realistisk mulighed, selv om det måske kunne 

styrke fællesskabet og interaktionen mellem de europæiske borgere og dermed 

styrke konstruktionen af den europæiske borger. 

3.3 Overlappende identiteter 

Idéen om fællesskaber, eller communities, findes også hos Anthony McGrew og 

David Held. McGrew taler ligesom Held om skæbnefællesskaber, communities of 

fate, som han beskriver som en social gruppe eller socialt fællesskab, som deler 

en fælles skæbne eller følelse af solidaritet. Held lægger vægt på overgangen fra 

de nationale skæbnefællesskaber til de overlappende skæbnefællesskaber59. Det 

interessante i denne forbindelse er, at McGrews og Helds fællesskaber ikke er 

geografisk betingede, men bygger på fællesskaber, som overlapper hinanden og 

derfor bidrager til en identitet i flere lag60. Som Ulrich Beck siger, indeholder og 

udvider det kosmopolitisk projekt det nationale projekt61, og det samme gælder 

identitet og borgerskab. Derfor kan man ifølge Bauman vælge mellem forskellige 

overlappende identiteter og styrkes af denne kombination62. Dette åbner op for en 

europæisk, global eller kosmopolitisk identitet og dermed en ny form for borger, 

der med forskellige tilhørsforhold sammensætter sin identitet. Den europæiske 

borger kan derfor være både nationalstatsborger og europæisk borger på samme 

tid, da de ikke udelukker, men derimod supplerer hinanden. Derfor skal den 

nationalstatslige solidaritet udvides til en europæisk, transnational solidaritet 

blandt de europæiske borgere. Den pluralistiske, kosmopolitiske identitet vil blive 

nærmere belyst i kapitel 4. 

3.4 Medborgerlig solidaritet 

Solidaritet er vigtigt for et samfund, og Ulrich Beck ser nation som det, der holder 

borgerne sammen, og han kalder nationen for en statsorganiseret solidaritet 

mellem borgerne63. Solidaritet er langtfra en ny opfindelse, men kan anses som 

det moderne samfunds broderskab, en af de tre kerneværdier liberté, égalité et 

                                                
59 Held 2006, p. 42 
60 Anthony McGrew i Held 2001, p. 149 
61 Beck i Thorup 2004, p. 103 
62 Beck i Thorup 2004, p. 103 
63 Thorup 2004, p. 107 
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fraternité under Den Franske Revolution64. Ifølge Habermas kan man skabe en 

kollektiv identitet og dermed også solidaritet. Han mener, at en form for 

medborgerlig solidaritet, civic solidarity, er en nødvendighed, hvis der skal kunne 

skabes lige vilkår for de europæiske borgere. Ifølge Habermas blev den første 

moderne udgave af kollektiv identitet først blev skabt i det 19. århundrede, 

hvilket sås via medborgerlig solidaritet og national bevidsthed65. Ligeledes 

understreger han, at denne kollektive identitet blev skabt ved hjælp af 

historiografi og massekommunikation66, hvorfor han er optimistisk i forhold til 

skabelsen af nye former for kollektive identiteter, og dertil siger han: 

 

”If this artificial form of ’solidarity among strangers’ owes its existence 

to a historically momentous advance in abstraction from local dynastic 

consciousness to national and democratic consciousness, why then 

schould it not be possible for this learning process to continue beyond 

national borders?”67  

 

I denne kontekst skal det dog haves in mente, at Habermas’ nation, Tyskland, 

har en anden historie end eksempelvis Danmark, idet Tyskland helt op til 1871 

var opdelt i fyrstendømmer, som ikke have nogen fælles, tysk identitet. Otto Von 

Bismarck, den tyske landsfader, så dengang de nationalistiske tendenser som en 

mulig trussel mod sin egen magt, og det var først i 1880’erne at germaniseringen 

af Tyskland gjorde sit indtog blandt andet for at assimilere det polske mindretal68. 

Denne opdelte struktur fra før Bismarcks samling ses stadig i opdelingen i de 

delvist selvstyrende Bundesländern, og samlingen af det delte Tyskland efter Den 

Kolde Krig har igen skabt en ny, fællestysk identitet. Derfor synes den tyske 

kollektive identitet skabt endnu hurtigere. Alligevel er tiden og en vis mængde 

national essens parametre, som ikke skal undervurderes. Selv om det samlede 

Tyskland har en relativt kort historie, har de tyske fyrstendømmer en lang fortid 

bag sig og ikke mindst et fælles sprog. Den kollektive identitet eksisterer således 

på nationalt plan, og med Tyskland som eksempel er det muligt at skabe en 

fælles identitet. Hvis man sammenligner Tysklands samling(er) med Europas 

samling, har vi på den tyske side en føderal stat, som består af Bundesländern, 

og på den europæiske side et Europa bestående af nationalstater.  

 

                                                
64 Newton i van Deth (red.) 1999, p. 5 
65 Habermas 2006, p. 87 
66 Habermas 2006, p. 87 
67 Habermas 2006, p. 87 
68 Noiriel 2001, p. 210 
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Tidselementet har bidraget til skabelsen eller styrkelsen af den nationale borger 

og identitet, hvad enten der har været en essens eller en konstruktion. Selv ved 

konstruktioner er der altså behov for tid, men tid er ikke en byggesten, ligesom 

sprog, forestillede fællesskaber eller politisk vilje. Borgerskab er altså ikke 

entydigt en konstruktion, men indeholder også elementer af en essens. 

Borgerkonceptet er en konstruktion på nogle områder, men en helstøbt borger 

kræver altså essens eller i det mindste et tidsperspektiv. Denne essens er ikke 

nødvendigvis noget, man ikke kan opnå, eller måske endda konstruere, på 

længere sigt, men et problem i forhold til EU’s tilgang til den europæiske borger 

er, at manglen på forståelse af behovet for tid. Et andet konstruerende element, 

som de fleste nationalstater har, og som EU mangler, er et fælles sprog, hvilket, 

som tidligere nævnt, ikke er en realistisk mulighed. 

3.5 Den sociale kapital og tillid 

Den sociale kapital er ligesom et fælles sprog, en vigtigt bestanddel for et 

samfund. Social kapital er et begreb, som lægger vægt på andre 

samfundsgavnlige værdier end den økonomiske. Ifølge Robert Putnam kan social 

kapital defineres på følgende måde: 

 

”Social capital here refers to features of social organisation, such as 

trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of society 

by facilitating coordinated actions”69 

 

Tillid, fælles normer og netværk er således en del af det kit, som holder et 

samfund sammen og ikke mindst effektiviserer det, et samfund producerer af 

materielle eller immaterielle værdier. Hvis der er et højt niveau af social kapital, 

mindskes behovet for kontrol, idet man ser på de andre i samfundet som 

(med)borgere, fellow citizens, og ikke som fremmede eller potentielle fjender70. 

På denne måde kan man også se et samfunds niveau for social kapital som et 

udtryk for, hvor stor tillid, der er mellem borgerne71. Denne tillid mellem borgere 

og institutioner er derfor en nødvendighed for et velfungerende samfund, og et 

højt niveau af social kapital i et samfund mindsker behovet for kontrol og styring. 

Denne tillid eller sociale kapital kan derfor også udmunde sig i økonomisk gevinst 

og bedre sammenhængskraft, og tillid er dermed ikke kun en luksus, men både 

et socialt og økonomisk gavnligt samfundsgode. Dette samfundsgode bidrager 

desuden til legitimiteten af de beslutninger, der træffes i samfundet, og tillid og 

                                                
69 van Deth (red.) 1999, p. 3 
70 van Deth (red.) 1999, p. 4 
71 Svendsen 2006, p. 62 
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social kapital er derfor også nødvendig for demokratiet skyld, hvilket vil blive 

uddybet i kapitel 5. Ifølge Anthony Giddens påvirker tvivl både det institutionelle 

plan i samfundet og det personlige plan. Han mener, at tillid og tiltro mellem 

mennesker og til samfundet derfor er afgørende for vores egen identitet72. Derfor 

er tilliden vigtig både for den enkelte borger og for samfundet som helhed. 

 

3.5.1 Den tillidsfulde medborger 

”Tillid opstår, når et samfund deler et sæt moralske værdier, så der skabes en 

forventning om regelmæssig og ærlig adfærd”73 

Der er to vigtige relationer for en borger: Relationen mellem borgeren og 

medborgerne, samt relation mellem borgeren og samfundet74. Disse relationer er 

begge influerede af tillid, og de kan evalueres i forhold til et godt medborgerskab, 

good citizenship. Good citizenship kan ifølge Rose og Pettersen nedbrydes i tre 

dimensioner: 

1. Lovlydighed: at man betaler sine skatter og følger loven 

2. Solidaritet: at man tænker på andre 

3. Kritisk holdning: at man tager stilling og er selvkritisk75 

 

Disse krav kan overføres til normer for medborgerskab eller slet og ret det at 

være borger i et samfund. Her kræves der også lovlydighed, solidaritet og 

stillingtagen. Solidariteten ses bland andet i form af tillid til sine medborgere og 

medmennesker, og den genkendes desuden fra Den Franske Revolutions slogan 

Liberté, Égalité et Fraternité, det vil sige frihed, lighed og broderskab, hvor 

solidaritet er en del af fraternité. 

 

Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal introducerer begrebet social trust 

(social tillid) som den stærkeste og mest indflydelsesrige del af social kapital, idet 

den sociale tillid påvirker borgeres generelle støtte af medborgerlige værdier i 

vesteuropæiske lande76. Foreningsarbejder styrker ligeledes opbakningen til de 

medborgerlige værdier og solidaritet, men det kræver dog, at medlemskabet er 

en relativt vigtig del af en borgers liv77. Derfor støtter EU også mange forskellige 

former for europæisk interaktion, herunder de kulturelle programmer, 

                                                
72 Andersen og Kaspersen 2005, p. 440 
73 Svendsen 2006, p. 16 
74 Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal i van Deth (red.) 2006, p. 90 
75 Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal i van Deth (red.) 2006, p. 93 
76 Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal i van Deth (red.) 2006, p. 102 
77 Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal i van Deth (red.) 2006, p. 102 
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udvekslingsordninger for studerende og erhvervsinteresseorganisationer78. Denne 

interaktion styrker tilliden mellem mennesker og kan skabe både sociale, politiske 

og økonomiske relationer på tværs af lande, og dermed bidrager de også til 

skabelsen af en europæisk fællesskabsfølelse. Den sociale tillid er altså vigtig for 

opbakningen til et samfund og dermed også til sammenhængskraften i 

samfundet, hvilket Putnam udvider ved at sige, at ”trusting citizens are good 

citizens”79. Således er tillid og solidaritet afgørende for et samfunds 

sammenhængskraft.  

3.6 Sammenfatning 

Det nationale fællesskab er forestillet og det konstrueres ved hjælp af fortællinger 

og konstruerede traditioner. Den nationale identitet er derfor også et konstrueret 

fænomen, og det forestillede fællesskab kun er en illusion, som bidrager til en 

følelsesmæssig identitet. Derfor er det nødvendigt, at de europæiske borgere 

opfatter EU som et fællesskab og EU-borgere som medborgere. For at konstruere 

traditioner har EU forsøgt sig med nationale symboler som flag, hymne, 

nationaldag og møntfod. I stedet for at se det nationale medborgerskab og det 

europæiske medborgerskab som modsætninger skal de betragtes som dele til en 

overlappende identitet i flere lag, hvor borgere har skæbnefællesskaber på tværs 

af landegrænser. Dette muliggør en europæisk, kosmopolitisk identitet. Den 

kollektive identitet skaber solidaritet, en solidaritet bland fremmede, der er 

nødvendig, hvis de europæiske borgere skal have lige vilkår. Den solidaritet og 

identitet kan skabes, men en længere tidshorisont er nødvendig.  

 

Udover de konstruerede traditioner og fællesskaber spiller faktorer som fælles 

sprog og social kapital en afgørende rolle. Den sproglige enhed styrker et 

fællesskab, men på grund af en traditionsbunden sprogpolitik, der fremmer 

flersprogethed, er en sproglig enhed ikke en farbar vej for EU. Til gengæld kan 

tillid og solidaritet styrkes via interaktion og samarbejde mellem borgere på 

tværs i EU, og det gøres via støtte af udvekslingsaftaler for studerende, kulturelle 

programmer og støtte af erhvervsinteresseorganisationer.  

  

Den sociale kapital er afgørende for effektiviteten af et samfund og for 

solidariteten mellem borgerne, og tillid og solidaritet er derfor vigtig, hvis man 

skal skabe en god medborger. Den tillidsfulde medborger er desuden et aktiv for 

samfundet, idet tillid mindsker behovet for kontrol, hvilket både skaber 

                                                
78 Schmitter i Jørgensen 2006, p. 85 
79 Bas Denters, Oscar Gabriel og Mariano Torcal i van Deth (red.) 2006, p. 102 
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økonomiske og sociale gevinster og gavner legitimiteten af politiske beslutninger. 

Derfor er tillid også et vigtigt element i et demokratisk samfund.  
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4.0 Borgeren i det kosmopolitiserende samfund 
For at forstå den kosmopolitiske borger, skal man forstå den kosmopolitiske idé, 

samt den kontekst, den indgår i. Kosmopolitismen hænger uløseligt sammen 

med globaliseringen og postmoderniseringen, idet alle begrebet dækker over og 

forklarer et samfund i forandring og i opbrud. Derfor vil begreber som 

globalisering og kosmopolitisme blive defineret i dette afsnit, hvorefter den 

kosmopolitiske borger og den pluralistiske identitet introduceres og belyses. 

4.1 Globaliseringens udfordring af legitimitet 

Det meget brugte, til tider misbrugte, begreb globalisering dækker over flere 

områder. Med udgangspunkt i, at globaliseringen rent faktisk finder sted, vil der 

blive taget udgangspunkt i David Helds definition af globalisering:  

  

”Globalisering kan forstås som en proces (eller en række processer), 

der transformerer den spatiale organisering af sociale relationer og 

transaktioner, og som skaber transkontinentale eller interregionale 

strømme og netværk af aktiviteter, interaktion og magt (...) Alt i alt 

kan globalisering forstås som væksten i omfanget, intensiteten, 

hastigheden og betydningen af verdensomspændende forbundethed”80  

 

Globalisering er derfor et spørgsmål om en stigende interdependens81 og om 

deterritorialisering82, som betegner, hvordan de geografiske afstande mister 

betydning både i forhold til offentlige og private relationer. Globaliseringen 

rykker derfor også hidtidige tilhørsforhold og borgerbetydninger. Globaliseringen 

sår desuden tvivl om nationalstatens repræsentativitet og autoritet, da 

nationalstatens regulative evner sættes under pres83, idet staten ikke længere er 

suveræn inden for lovgivningsområdet. Held ser, inspireret af Immanuel Kant, 

heller ikke staters suverænitet som en ønskværdig situation, idet han mener, at 

den suveræne statsordens struktur modarbejder demokrati i netværk af 

forbundne kræfter84. Når verden er forbundet både regionalt og globalt, kan man 

sætte spørgsmålstegn ved de nationale beslutningscentres ansvar, og dermed 

også legitimitet85. Dette forårsages af, at det ikke længere kun er de nationale 

beslutningstagere, som kan bestemme de førte politikker. Derfor udfordrer 

                                                
80 Held 2006, p. 25 
81 Mouritzen 2003, p. 11 
82 Mouritzen 2003, p. 13 
83 Held 2006, p. 103 
84 Held 2006, p. 82 
85 Held 2006, p. 80 
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globaliseringen nationalstatens beslutningskraft86. Alligevel er det såkaldte 

demokratiske underskud et problem i EU, og derfor vil legitimitetsdebatten blive 

nærmere belyst i kapitel 5. 

4.2 Den postmoderne stat og dens borgere 

Ifølge Kastoryano er ”postnational” et som begreb bruges til at understrege 

nationalstatens problemer og begrænsninger i en politisk kontekst under 

forandring87, hvilket derfor styrkes af globaliseringen. Post kan både betyde 

”efter”, men kan også benyttes som en anden udgave af modernitet. For at 

undgå dette benytter eksempelvis Ulrich Beck udtrykket ”det andet moderne” i 

stedet.   

 

Ifølge Robert Cooper findes der tre statstyper: Den pre-moderne, den 

postmoderne og den klassiske. Den pre-moderne er ofte tidligere kolonier, som 

ikke har været i stand til at sørge for intern ro og orden. Den klassiske stat er 

meget national og tænker i nationale interesser. Den sidste er den post-moderne, 

som ikke anser egen sikkerhed som et spørgsmål om magtrelationer og 

erobringer, men i stedet accepterer suverænitetsovergivelse til supranationale 

organisationer88. Dette kan være EU, et reformeret FN, eller Helds kosmopolitiske 

sociale demokrati. Den postmoderne stat kan derfor ses som en stat, der er en del 

af globaliseringsprocessen, men også en postnational konstellation. 

 

Hvis dette overføres til den postmoderne borger kan man anskue den 

postmoderne borger, som en borger, der ikke længere tilhører hverken den pre-

moderne eller den klassiske stat. Den postmoderne borger kan være, men er det 

ikke nødvendigvis, borger i en postmoderne stat, som indgår i nye 

samarbejdsrelationer, herunder supranationale konstellationer som EU. 

Legitimiteten og tilhørsforhold er ikke begrænset til nationalstaten, men der er 

derimod tale om en supra- eller ikke-national legitimitet og tilhørsfølelse. Dette er 

tilfældet i det, som Habermas kalder den ”postnationale konstellation”89, et 

samfund som ikke længere er bundet op omkring det nationale. Habermas 

understreger, at den statsborgerlige solidaritet skal udvides til en paneuropæisk 

solidaritet90, hvor forskellige nationaliteter er villige til at hjælpe hinanden, hvilket 

han ser som en forudsætning for fælles arbejdsmarkedsvilkår91, det vil sige 

                                                
86 Held 2006, p. 79 
87 Kastoryano 1999, p. 1 
88 Vernet 2003  
89 Thorup 2006 
90 Habermas 2006, p. 87 
91 Habermas 2005, p. 210 
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europæisk integration på de sociale områder. Derfor skal borgernes perspektiv 

ændres, så de er bevidste om det, Habermas kalder en kosmopolitisk 

tvangssolidarisering92, og han ser derfor positivt på konstruktionen af en 

verdensborgerlig solidaritet93. Denne postnationale konstellation er et resultat af 

globaliseringen. 

4.3 Et kosmopolitisk samfund 

For at komme ud over den nationale konstellation og synsvinkel skal der derfor 

arbejdes med andre begreber og metoder. Beck og Held arbejder meget med 

begrebet kosmopolis, som betyder verdensby. Hvor realismen skelner mellem 

intranational og international politik, er den kosmopolitiske vinkel et samlet syn 

på det politiske liv94. Den kosmopolitiske idé underbygger troen på den 

postmoderne og komplekse verden, der er forbundet i nye konstruktioner95, 

hvilket både gælder statskonstruktioner og borgerkonstruktioner. Helds 

kosmopolitisme er ikke en egentlig teori, men snarere en politik, som anviser 

hvilken måde, man kan skabe et socialt demokratisk (ikke at forveksle med 

socialdemokratisk i en partipolitisk forstand) samfund i en global kontekst96. Det 

skal derfor betragtes som en ideel tilstand og ikke en stræben efter et 

institutionaliseret system97.  

 

Det kosmopolitiske samfund er derfor ikke en traditionel stat, men et samfund, 

der er mindre præget af traditioner, både i offentligt og i privat regi98. Held kalder 

det et kosmopolitisk demokrati, og han forstår kosmopolitisme som ”evnen til at 

mediere mellem nationale kulturer, skæbnefællesskaber og alternative livsstile”99. 

Held har ikke et deterministisk syn på globaliseringen, men mener derimod, at 

udviklingen kan gå i flere retninger. På denne måde ser han både fragmentering 

og integration som mulige følger af globaliseringen, som derfor både kan skabe 

en fælles, global identitet og øge bevidstheden om forskellene100. Denne 

fragmentering kan blandt andet være den fragmentering mellem nationale 

borgere, som i stedet samles og integreres i nye konstellationer, herunder EU. I 

en kosmopolitisk verden er autoritetssystemet lagdelt101. Netop derfor ser 

                                                
92 Habermas 2005, p. 210 
93 Habermas 2005, p. 214 
94 Held 2006, p. 141 
95 Held 2006, p. 159 
96 Held og McGrew 2005, p. 147 
97 Held  2006, p. 14 
98 Giddens 2000, p. 44 
99 Held 2006, p 20 
100 Held 2006, p. 102 
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kosmopolitismen nationalstatens rolle, som en af flere autoriteter på flere 

niveauer, og på samme måde, kan man anskue borgeren. Den nationale borger 

udvikler sig således fra at være en national, geografisk bestemt borger til at blive 

fragmenteret og dernæst skabe nye relationer og nye europæiske eller 

kosmopolitiske fællesskaber med dertilhørende elementer til den moderne, 

kosmopolitiske, europæiske identitet.  

 

4.3.1 En kosmopolitisk proces 

I Ulrich Becks optik er kosmopolitismen også forbundet med globaliseringen, idet 

den kosmopolitiske synsvinkel erstatter den tidligere nationalstatslige 

synsvinkel102. Det nye perspektiv er essentielt for at kunne analysere og beskrive 

samfundsrelaterede problemstiller, idet det nationalstatslige perspektiv påtvinger 

en forståelsesramme, som ikke er tidssvarende. I det kosmopolitiske perspektiv 

kan man både se nye muligheder og nye risici, og derfor åbner dette perspektiv 

også op for det kosmopolitiske skæbnefællesskab103. I denne kontekst lægges der 

vægt på kosmopolitismen som synsvinkel og verdensanskuelse og ikke som et 

politisk projekt. Beck ser ligesom Held kosmopolitiseringen som en proces, hvor 

resultatet ikke er et konkret kosmopolitisk samfund, men i stedet en proces og en 

”interaktiv(e) relation mellem af-nationalisering og re-nationalisering, af-

etnificering og re-etnificering, af-lokalisering og re-lokalisering samfund og 

politik”104 På samme måde ser han heller ikke globaliseringen som en 

smeltedigel, men som en salatskål105, som er identificeret netop ved sine 

forskelle. Derfor er globaliseringen med til at fragmentere både stater og borgere, 

og dette giver mulighed for nye konstruktioner såsom den europæiske borger, 

som ikke længere behøver at tilhøre en stat, men i stedet være en del af et 

kosmopolitisk samarbejde. Derfor er en kosmopolitisk europæisk integration 

løsningen. 

 

4.3.2 Adskillelsen af stat og nation 

Ulrich Beck ser kosmopolitisme som løsning på nationalstatens afmagt i forhold til 

internationale risici, som verden eksempelvis så den 11. september 2001. 

Alligevel mener han, der er brug for staten som beskytter, og hans løsning er 

derfor omdannelsen til kosmopolitiske stater, hvor suverænitet som bærende 

princip skal omdefineres106. Denne tanke er langt fra ny, men stammer hel 
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104 Beck i Thorup 2004, p. 112 
105 Beck i Thorup 2004, p. 113 
106 Thorup 2004, pp. 78 
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tilbage fra ”Zum ewigen Frieden”, Kants banebrydende værk, ifølge hvilken stater 

skal opgive fuld suverænitet for at skabe fred. Becks idé om den kosmopolitiske 

stat forudsætter en redefinering af statsbegrebet, og han foreslår en adskillelse af 

stat og nation, ligesom man efter den Westfalske Fred i 1648 adskilte stat og 

religion107.  

 

Becks adskillelse af stat og nation og det kosmopolitiske perspektiv skaber 

således muligheden for et internationalt skæbnefællesskab, et transnationalt 

samfund og dermed for skabelsen af en borger, som er uafhængig af stat og 

nation; en kosmopolitisk borger. I den kosmopolitiske stat vil borgerne følgelig 

ikke nødvendigvis have samme nationalitet, og de vil derfor kunne føle sig som 

en del af både en stat og en nation108, som ikke partout hører sammen. I EU-

sammenhæng kan man derfor udbygge idéen ved at forestille sig en adskillelse 

mellem EU som stat og som nation, hvilket muliggør en udbygning af EU som stat 

uden uddybning af nationsdelen af EU. Dette synspunkt deles af Habermas, som 

har udviklet konceptet ”konstitutionel patriotisme”, der indebærer adskillelse af 

nationalitet og borgerskab i den nationalstatslige kontekst. Adskillelsen skal 

derfor være mellem det følelsesladede tilhørsforhold til fællesskabet og det 

juridiske tilhørsforhold109. På samme måde mener Schmitter, at borgerens 

loyalitet ikke kun skal være rettet mod nationalstaten, men også mod det 

”system af stabile og fredelige politiske relationer uden fordums lidenskabelige 

fællesidentiteters skæbnefællesskab”110, som EU er. Derfor skal fokus blandt 

andet rettes mod den politiske del af medborgerskabet. 

 

4.3.3 Den kosmopolitiske borger og de franske rødder 

Idet den kosmopolitiske borger ikke er bundet til et geografisk område, og der 

ikke er nogen myndighed, der bestemmer, hvem der kan blive kosmopolitisk 

borger, er et kosmopolitisk miljø inkluderende, så længe borgeren ønsker at være 

kosmopolit og er tilhænger af de kosmopolitiske værdier og principper. På denne 

måde genkendes det voluntaristiske aspekt af borgerskabet fra den franske 

republikanske borger, hvor det voluntaristiske aspekt er afgørende. Mikkel 

Thorup, som har beskæftiget sig meget med David Helds idéer, definerer 

kosmopolitten således: 
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109 Kastoryano 1999, p. 1 
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”Kosmopolitten ønsker verden som by, da den tilbyder muligheder, 

foranderlighed, basarens labyrintiske vrimmel og den menneskelige 

værens pluralisme. Her er enhver fri til at udtrykke sin individualitet; 

alt er i stadig bevægelse; alt bydes indenfor. Verden som by er 

modsætningen til grænsen og begrænsningen.”111 

 

Dermed lægger Thorup vægt på pluralisme, frihed og muligheder i et åbent 

samfund. Det kosmopolitiske samfund har David Held beskrevet, og han har 

samlet et værdisæt for det kosmopolitiske samfund bestående af følgende 

principper112: 

 

1. ligeværd og lige værdighed 

2. aktiv handleevne 

3. personligt ansvar og ansvarlighed 

4. samtykke 

5. refleksiv deliberation og kollektiv beslutningsproces gennem 

afstemningsprocedurer 

6. inklusion og subsidiaritet 

7. undgåelse af alvorlige mangeltilstande og bekæmpelsen af akut nød 

 

Af disse syv principper kan flere genkendes fra den franske 

menneskerettighedserklæring og fra Medborgerskabsmodellen, fig.1, kap. 2.  Den 

tydeligste sammenhæng til Menneskerettighedserklæringen synes umiddelbart at 

være ligeværd og ligeværdighed, men her skal man ikke lade sig narre, da égalité 

i Menneskerettighedserklæringen (jf. bilag 1) står for lighed for loven og ikke 

generel lighed mellem mennesker, hvilket er en ofte set misforståelse. Alligevel 

er lighedselementet sammenfaldende, og der er flere signifikante lighedspunkter 

mellem de republikanske og de kosmopolitiske værdier, jf. Menneskerettigheds-

erklæringens art. 1 og art. 6113, og de ses igen i Lissabontraktaten, hvilket 

belyses i kapitel 6.   

 

Den aktive handleevne og det personlige ansvar kan ses som en videreførelse af 

de republikanske rettigheder og pligter, mens samtykket bygger på den 

rousseauske fællesvilje, jf. bilag 1, art. Den kollektive beslutningsproces bygger 

på demokrati og stemmeret, hvilket også kommer fra Menneskerettigheds-

                                                
111 Thorup (artikel) 2006 
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erklæringen. Den kollektive beslutningsproces gennem afstemningsprocedurer 

betyder demokrati og valg, men dette kom ikke med Menneskerettigheds-

erklæringen, men først i forfatningen fra 1799, hvor mænd over 21, der havde 

boet et år i landet og var på en særlig liste, kunne stemme. Først i 1848 fik alle 

mænd stemmeret og først i 1944 fik kvinder det også. Inklusionen er et 

republikansk element, som Frankrig besidder på grund af kolonifortiden og dets 

daværende behov for borgere, der gjorde Frankrig til et immigrationsland. I 

forfatningen fra 1793 kunne det at brødføde en gammel mand bidrage til 

opnåelsen af borgerskab, hvilket genkendes i det sidste kosmopolitiske princip. 

Således er der mange lighedspunkter mellem de republikanske og de 

kosmopolitiske principper.  

 

Overføres Becks procesorienterede tilgang til det kosmopolitiske samfund til en 

procesorienteret tilgang til kosmopolitisk borgerskab, skabes der nye rammer og 

muligheder for en europæisk, kosmopolitisk borger. Denne borger behøver derfor 

ikke passe ind i en nøjagtig kasse, idet borgeren og dens udvikling er en del af 

den kosmopolitiske proces, og borgeren er i stedet defineret af forandring, 

åbenhed og demokratiske, kosmopolitiske værdier, herunder tolerance og fred. 

Dermed er summen af de forskellige nationale borgere den europæiske borger. 

 

4.3.4 Den kosmopolitiske borger som fredsskaber 

Oprindeligt var oprettelsen af Kul- og Stålunionen et projekt og et samarbejde, 

der skulle fremme fred mellem arvefjenderne i Europa. Netop derfor er det 

interessant at se, hvorfor den kosmopolitiske borger også er en fredsskaber. Den 

europæiske integration bygger dog ikke kun på fred, men også på en accept af 

forskeligheder og på tilgivelse, en (Hannah) arendsk tilgivelse for tidligere 

stridigheder, som er nødvendig for at kunne skabe den nødvendige tillid og 

sociale kapital mellem både nationer og borgere114. I et kosmopolitisk samfund 

uden nationalistiske strømninger, vil borgeren ikke se sig selv som modpart til 

andre borgere, men som medborger. Således kan Kants tanker om den evige fred 

fra 1795 inspirere til skabelsen af det kosmopolitiske samfund ligesom de i sin tid 

gjorde ved skabelsen af Folkeforbundet og Kul- og Stålunionen. I den kantske 

ånd kan den kosmopolitiske borger derfor ses som en fredsskaber. Ifølge 

Habermas kan Kants evige fred ikke overføres direkte til nutiden, idet krigene 

dengang var af en anden karakter115. Alligevel har Kants tanker om de sociale 

                                                
114 Beck og Giddens i Jørgensen 2006, p. 22 
115 Habermas 2005, p. 151 
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demokratier relevans i dag, og Habermas vælger at kalde den evige fred for ”et 

symptom på den verdensborgerlige fred”116.  

 

Den kosmopolitiske borger kan dermed også ses som en individuel fredsskaber, 

idet tilhørsforholdene til forskellige fællesskaber danner en større mellemfolkelig 

forståelse og dermed en større ramme for en kosmopolitisk og international, 

global solidaritet. Som fredsskaber har de europæiske og den kosmopolitiske 

borger dermed flere lighedspunkter, og fredstanken ligger til grund for dem 

begge. Således understreges det i Lissabontraktaten, at fred, fremme af unionens 

værdier og af befolkningernes velfærd er formålene med EU, og den vægt, som 

fred har, afspejler både den kantske arv og det kosmopolitiske fredsprojekt. Den 

europæiske borger derfor både borger i den kantske ånd og i den kosmopolitiske 

ånd, hvilket vil blive nærmere belyst i analysen af Lissabontraktaten i kapitel 6. 

4.4 Og nationalstaten skabte EU i sit billede... 

Som resultat af at skaberne af EU var en del af den nationalstatslige konstruktion 

var skaberne underlagt den nationalstatslige model og ikke mindst det 

nationalstatslige perspektiv. Ikke mindst perspektiv har låst skaberne fast i et 

velkendt mønster, da foreningen af nation og stat allerede i midten af det 19. 

århundrede var en sammentømret og måske ufravigelig størrelse. Derfor er EU 

også skabt ud fra det nationale billede, hvilket hæmmer videreudviklingen af den 

nye politiske størrelse eller UPO’en, uidentificerede politiske objekt, som tidligere 

Kommissionsformand, Delors kaldte samarbejdet. Legitimitetsformen i 

samarbejdet er derfor et kompromis mellem det nationalstatslige og det 

internationale eller supranationale samarbejde, som EU er.  

 

På samme vis har borgeren hidtil været skabt ud fra et nationalstatsligt billede, 

hvilket også bør revideres. Hvis det nationalstatslige perspektiv lægges væk, og 

man i stedet vælger Helds og Becks kosmopolitiske blik, kan man se en borger, 

som ikke kun er national borger, men også europæisk og kosmopolitisk. Det at 

være national borger med de etniske, kulturelle og historiske bånd det 

indebærer, udelukker ikke at man også er europæisk borger. Tværtimod er man 

europæisk borger, fordi man er national borger. Udelukkelsen af eksistensen af 

den kosmopolitiske europæer skyldes således et levn fra en nationalstatslig 

borgeranskuelse. Dette udtrykkes meget klart af Giddens og Beck: 

 

                                                
116 Habermas 2005, p.151 
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”et kosmopolitisk Europa (vil) først og fremmest være et Europa 

baseret på forskelle, på faktiske, anerkendte nationale 

forskelligheder. I den kosmopolitiske anskuelse viser denne diversitet 

(...) sig først og fremmest som en kilde til europæisk selvbevidsthed, 

og ikke, som den forekommer i den nationale anskuelse, som en 

hindring for integrationen. Europæiskhed betyder: Vi rummer alle 

hver især et sammenstød af kulturer”117 

 

Et af EU’s fejltrin i borgerkonstruktionen har derfor været forsøget på at skabe en 

europæisk borger med et nationalstatsligt forbillede, hvor de etniske, kulturelle 

og historiske bånd er de bærende, i stedet for at satse mere helhjertet på det 

kosmopolitiske perspektiv, idet den kosmopolitiske diversitet netop er Europa. 

Som samfund er Europa derfor kosmopolitisk, hvilket derfor også gør den 

europæiske borger til en kosmopolitisk borger.  

4.5 Den pluralistiske kosmopolitiske identitet 

Identitet er noget man bygger op, og den franske filosof Claude Lévi-Strauss 

vælger at beskrive identitetsdanneren som en bricoleur, hvilket vil sige en 

person, som sætter noget sammen118. Når identitet er stærkt forbundet med 

nationalitet giver den konstruktivistiske tilgang til identitet et interessant 

perspektiv, og opbrydningen af de nationale grænser åbner muligheder for en 

pluralistisk, kosmopolitisk identitet. At identiteterne er i forandring, kan der 

næppe sættes spørgsmålstegn ved, og således mener Bauman, at identitet er en 

simultan kamp mellem at blive opløst og at blive fragmenteret119. Dette er derfor 

også en opløsning og fragmentering af den nationale borger, hvis identitet ikke 

længere overskygges af den nationale identitet, men som i stedet har den 

national identitet, som en del af sin identitet, som også sammensættes af andre 

tilhørsforhold, såsom uddannelse, rejsevaner og politisk overbevisning. Den 

europæiske borger kan derfor ses som resultatet af den fragmenterede 

nationalborger, som i kraft af en pluralistisk identitet og forskellige tilhørsforhold 

udgør en ny, kosmopolitisk borger.  

 

Ifølge Geneviève Zubrzycki kan identitet deles op mellem den nationale, politiske 

identitet og den etniske, kulturelle identitet. Her genkendes atter den to-

dimensionerede medborgermodel, jf. fig. 1, kap. 2. Den politiske identitet ser 

Zubrzycki også som et individs ønske om at tilhøre et fællesskab af ligesindede, 

                                                
117 Beck og Giddens i Jørgensen 2006, p. 16 
118 Bauman 2004, p. 49 
119 Bauman 2004, p. 77 
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en tanke som genkendes fra Sieyès (se kap. 2). Dette udtrykker hun på denne 

måde: 

 

”According to the civic model of nationhood, national identity is 

purely political; it is nothing but the individual’s choice to belong 

to a community based on the association of like-minded 

individuals. The ethnic version on the contrary maintains that 

national identity is purely cultural. Identity is given at birth; it 

imposes itself on the individual”120  

 

Dermed tillægges identitet også en voluntaristisk tankegang, hvilket binder 

nationalitet, medborgerskab, fællesskaber og identitet sammen. Den europæiske 

identitet kan således både være en politisk identitet, som borgerne ønsker og en 

etnisk identitet, som ifølge Zubrzycki er kulturelt betinget og derfor pålægges 

individet ved fødslen. Ud fra dette kan man ikke skabe en identitet, hverken en 

politisk eller en kulturel, idet den politiske del skal komme fra individet og det 

etniske kommer automatisk. På samme måde som Schmitter adskiller hun derfor 

mellem det følelsesladede og det politiske og institutionelle. Ser man tilbage til 

Medborgerskabsmodellen ligner Zubrzyckis opdeling derfor delvist opdelingen 

mellem de to dimensioner af medborgerskab: den politiske og den sociale. Den 

politiske kan skabes via traktater, hvorimod den sociale del såsom tillid, 

fællesskab og identitet skal komme fra borgeren selv. Hvis en europæisk borger 

og en europæisk borgeridentitet derfor skal skabes på politisk plan, er det 

nødvendigt, at borgerne i Europa har lyst til at være europæiske borgere.  

 

Med Schmitter og Zubrzycki in mente skal fokus derfor ligge på den politiske 

identitet og tilhørsforholdet til de politiske institutioner. Går vi tilbage til 

Medborgerskabsmodellen kan man derfor se overgangen fra vægten på den 

sociale søjle, der indeholder identitet, fællesskab, social kapital, tillid og ansvar til 

den politiske del af medborgerskab, som indeholder statsborgerskab, rettigheder, 

pligter, politisk deltagelse og ansvar. Den politiske del af medborgerskabet er 

dermed der, hvor fokus skal lægges på nuværende tidspunkt for at have held 

med konstruktionen af den europæiske borger. Dermed skal det ikke udelukkes, 

at den sociale søjle kan inddrages som en del af den europæiske kosmopolitiske 

borger på længere sigt, men her er tiden igen et vigtigt element. Denne 

konstruktion af identitet er imidlertid formålet med konstruktionen af den sociale 

dimension og sociale kapital, som i Lissabontraktaten konstrueres i form af 

                                                
120 Bauman 2004, p. 60 
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henvisninger til den fælles historie, arv og de fælles værdier, hvilket uddybes i 

kapitel 6.  

4.6 Sammenfatning 

Globaliseringen har udfordret den nationalstatslige konstruktion og legitimitet og 

bidraget til skabelsen af den postmoderne borger. Den postmoderne borger er 

borger i en postmoderne eller postnational stat, som ikke længere er bundet af 

nationale mønstre, men i stedet navigerer i supranationale og postnationale 

konstellationer som EU. Legitimitet er derfor ikke begrænset til nationalstaten, og 

solidaritet er kosmopolitisk. Derfor skal en kosmopolitisk anskuelse også afløse 

den nationale. Den kosmopolitiske anskuelse er en ikke-national synsvinkel, som 

bygger på, at verden er kompleks og på at man kan navigere mellem forskellige 

kulturer og fællesskaber, og dermed skabes muligheden for en europæisk 

kosmopolitisk borger. Kosmopolitiseringen er ligesom globaliseringen ikke en 

tilstand, men en proces, hvor der veksles mellem fragmentering og integration, 

og derfor er den kosmopolitiske borger en borger i forandring. 

 

Det kosmopolitiske samfunds værdier er inspireret af den franske 

menneskerettighedserklæring, idet den blandt andet bygger på ligeværd, ansvar, 

demokrati og inklusion. Frankrig er et inkluderende land på grund af sin 

kolonifortid, hvilket landet har til fælles med EU, som er inkluderende i kraft af 

den automatiske tildeling af medborgerskab, hvis man er borger i en 

medlemsstat. En adskillelse af stat og nation på EU-plan bør overvejes, så EU kan 

fokusere på en tilknytning til det politiske plan og en konstitutionel patriotisme, 

hvor den politiske del af medborgerskabet er i fokus. 

 

Den europæiske kosmopolits identitet afgøres ikke af geografiske grænser, men 

af borgerens ønske om at være kosmopolit, samt om borgeren vedkender sig de 

kosmopolitiske værdier såsom pluralisme, frihed og muligheder. Inspireret af 

Kant har både kosmopolitten og europæeren et fredsskabende element, og de 

betragter andre borgere som medborgere i den kantske ånd. De kosmopolitiske 

principper er inspireret af Menneskerettighedserklæringen med en vægtning af 

ligeværd, ansvar og inklusion, hvilket desuden forbinder den med 

Medborgerskabsmodellen fig. 1, kap. 2.  

 

Kosmopolittens identitet er flerlaget, og den nationale del er en af flere 

identitetsgivende elementer. Identiteten består både af sociale og kulturelle på 

den ene side og politiske dele på den anden. For EU’s vedkommende kan den 

politiske del skabes via traktater, mens den sociale skal komme fra borgeren 
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selv. Borgerens eget ønske om en identitet og komponenterne i identiteten er 

afgørende, da borgeren selv sammensætter sin identitet via tilhørsforhold. Det 

voluntaristiske aspekt er derfor afgørende for skabelsen af en europæisk 

kosmopolit. 
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5.0 Nødvendigheden af den europæiske borger 
Ved at se på elementerne i borgerskab, politisk legitimitet og politisk opbakning 

vil der i dette kapitel blive set på, hvordan EU klarer sig på det borgerskabende 

plan i forhold til det (u)populære demokratiske underskud i EU. Hvis det at være 

borger er at have pligter og rettigheder, kan man så skabe en borger, hvis man 

giver personen dette? Kan man med rette tale om en europæisk borger, hvis 

borgeren ikke accepterer sin status, sine pligter, sine rettigheder og det 

europæiske borgerskab? I denne problematik hænger den sociale og den politiske 

dimension sammen, idet den sociale er nødvendig for den politiske, når det 

kommer til politisk legitimitet. Den europæiske borger er derfor nødvendig i 

forhold til politisk legitimitet i EU. 

5.1 Den demokratiske balance 

Som det blev konstateret i kapitel 2 og 3, konstrueres den europæiske borger 

kulturelt set ved hjælp af kulturelt samarbejde inden for EU, herunder 

eksempelvis kulturbyprojekter og udveksling af studerende, da EU ifølge 

Lissabontraktaten kun kan vedtage understøttende og koordinerende tiltag inden 

for det kulturelle område. Derfor lægges der i stedet vægt på mangfoldighed og 

på den fælles kulturelle arv. Inden for den sociale dimension skabes borgeren 

desuden ved hjælp af forestillede fællesskaber og solidaritet, hvilket der vil blive 

set nærmere på i kapitel 6. Politisk set konstrueres den europæiske borger via 

traktater og ved at tildele de europæiske borgere de samme rettigheder. Med den 

franske, renanske arv in mente kræver medborgerskab ikke kun det juridiske 

aspekt, men også viljen til at være borger. Derfor vil der blive set på valg, 

legitimitet og folkeafstemninger i dette kapitel. Samarbejdet mellem de 

europæiske borgere skaber tillid mellem borgerne, og denne sociale kapital er 

afgørende for et velfungerende demokrati med legitim magt. 

 

Ifølge Weber er en stat opbygget af folkets legitimitet121, og siden 1980’erne122 er 

EU blevet kritiseret for sit såkaldte demokratiske underskud. Kritikken er ikke 

blevet mindre trods øgede demokratiske tiltag, herunder Europa-Parlamentets 

øgede indflydelse, oprettelsen af den Europæiske Ombudsmand og Europa-

Parlamentets Udvalg for Andragender. Europa-Parlamentet er, i sin egenskab af 

talerør for de europæiske borgere, det direkte repræsentative demokrati i det 

europæiske samarbejde. Derfor er Europa-Parlamentets øgede magt en styrkelse 

af det paneuropæiske demokrati, hvis kontrolfunktion sås tydeligt, da Santer-

                                                
121 Held 1983, p. 35 
122 Hix 2005, p. 177 
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Kommissionen i 1999 måtte gå af på grund af mistanke om svindel og igen i 

2004, da den italienske kommissær-kandidat Rocco Buttiglione blev afvist af 

Europa-Parlamentet på grund af sine homofobe udtalelser. Så hvad er det, det 

demokratiske underskud dækker over? Weiler et al udformede i 1995 en 

standartdefinition af begrebet, som omfatter fem kritikområder: 

 

• den udøvende magt (Kommissionen og Ministerrådet) styrkes og 

national-parlamentariske kontrol svækkes 

• Europa-Parlamentet er for svagt 

• der er ingen rigtige europæiske valg vedrørende europæisk politik 

• EU er for langt væk fra borgerne 

• der er en manglende folkelig opbakning bag den førte politik123 

 

Uden hverken at bakke op om eller afvise disse kritikpunkter ud fra de gældende 

traktater, må det pointeres, at så længe der er en bred opfattelse af, at disse 

kritikpunkter er retfærdige, så har EU et legitimitetsproblem. På et vist plan er 

det derfor underordnet, om det er rigtigt eller forkert. Skelner man derimod 

mellem input- og output-legitimitet, ser legitimitetsdebatten imidlertid anderledes 

ud.  

 

5.1.1 Borgernes fællesvilje 

Fritz Scharpfs definition af input- og outputlegitimitet lægger vægt på henholdsvis 

”the will of the people” og ”government for the people”124. Den førstnævnte må 

siges at have en slående lighed med Rousseaus volonté générale (jf. kapitel 2) og 

er derfor udtryk for folkets vilje eller fællesviljen. Denne input-legitimitet opnås, 

når de politiske beslutninger er et udtryk for det, som folket ønsker, og heri ser vi 

værdier som konsensus og deltagelse125. Hvis man lægger vægten på input-

legitimitet, er midler som folkeafstemninger en relevant målestok, idet en sådan 

lader flertallets stemme gælde, fordi den er tættest på at være fællesviljen. Ifølge 

Claus Offe er denne form for demokrati et udtryk for en tillid til sine medborgere, 

idet man skal stole på de andres velvilje 126. Ganske interessant ser Offe desuden 

elementer som fælles historie, sprog, kultur og etnicitet som altafgørende for 

følelsen af det, Max Weber kaldte ”Gemeinsamkeitsglaube”127, som er nødvendig 

for at kunne have tillid til, at ens medborgere gør ”det rigtige”. Heri ligger noget 

                                                
123 Hix 2005, pp. 177 
124 Scharpf 1999, p. 6 
125 Scharpf 1999, p. 7 
126 Scharpf 1999, p. 8 
127 Scharpf 1999, p. 8 
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af kimen til den manglende paneuropæiske tillid måske, for hvis tillid bunder i en 

fælles historie og en fælles kulturarv, så er Webers ”Gemeinsamkeitsglaube”, det 

vil sige troen på fællesskabet, et nødvendigt element i den europæiske identitets- 

og borgerkonstruktion, som på nuværende tidspunkt er delvist manglende. Det at 

tro på, at der rent faktisk eksisterer et fællesskab er derfor en afgørende faktor 

ikke blot for den enkelte borger, men troen fungerer også som en del af 

succeskriterierne for, om borgerkonstruktionen er lykkedes. Teoretisk set vil der 

altid være en tro på fællesskabet i den nationalstat, idet det er et indbygget 

element i nationsidéen, hvorfor input-legitimiteten er sikret på forhånd. I andre 

konstellationer kan denne fællesskabstro og grundlæggende tillid til medborgerne 

ikke tages for givet, så hvis man som EU-borger mangler troen på fællesskabet, 

så kan den medføre en manglende demokratisk legitimitet på input-siden. Derfor 

er den europæiske borger nødvendig. Hermed kommer vi tilbage til vigtigheden 

af tillid og den sociale kapital i et samfund, da disse er afgørende for et samfunds 

input-legitimitet.  

  

5.1.2 Europæisk legitimitet 

På den anden side har vi ledelse med output-legitimitet, som fremmer det fælles 

gode128 ved at træffe beslutninger, som kun et fællesskab og ikke et individ kan 

træffe. Således er det en form for teleologisk legitimitet, idet (for)målet og de 

fælles interesser er det afgørende. Det er dermed tydeligt at se, at den tidlige 

Kul- og Stålunion, som blev bygget af interessefællesskab og flere fælles formål, 

er grundlagt med vægten på, at fællesskabet kan opnå det, det enkelte land ikke 

kan. Landene skal derfor stå sammen og forenes, fordi de har et 

interessefællesskab og fælles (for)mål, som bedre opnås sammen, og ikke fordi 

de, som nationerne, har en fælles sprog, historie og kulturarv.  

 

I modsætning til denne holdning står Moravcsik, som ikke mener, at den fælles 

historie og kultur er nødvendig for at skabe et demokratisk legitimt governance-

system129. Han påpeger tværtimod, at EU er demokratisk, idet der både er det, 

han kalder direct accountability via Europa-Parlamentet og indirect accountability 

via de nationalt udvalgte politikere. Således repræsenteres de europæiske 

borgere på to niveauer, hvorfor de også kan holde to separate organisationer til 

ansvar. Schmitter lægger ligeledes vægt på output-siden, idet han understreger, 

at det nationale element, kultur og historie hører fortiden til, og at det er 

                                                
128 Scharpf 1999, p. 6 
129 Moravscik 2002, p. 604 



Fra republikaner til europæisk kosmopolit 
Om konstruktionen og nødvendigheden af den europæiske borger 
 

49/78 

nødvendigt at fokusere på tillid og loyalitet over for de fælles institutioner i 

stedet130.  

 

Den traditionelle legitimitet i nationalstaten er en blanding af input- og output-

legitimitet, og de europæiske borgere er derfor vant til at legitimeringen af 

magten både består af input- og outputlegitimitet, hvorfor den delvise mangel på 

inputlegitimitet i det europæiske samarbejde tydeliggøres. Et af problemerne kan 

skyldes, at mange lande har en droit du sang-tradition og derfor er mere 

ekskluderende end det inkluderende droit du sol-bundne Frankrig. De lande, der 

har et mentalt eller kulturelt defineret tilhørsforhold kan derfor forventes at have 

sværere ved at acceptere et inkluderende medborgerskab som det europæiske. 

Derfor er viderekonstrueringen af den europæiske borger i både den sociale og 

politiske dimension en nødvendighed for at skabe en dybere tillid og solidaritet 

mellem borgerne og en højere grad af demokratisk legitimitet.  

5.2 Borgerdeltagelse eller manglen på samme 

Som vi så i kapitel 2, er det at være borger et udtryk for vilje og ønske om at 

tilhøre en stat eller en nation, hvilket indebærer, at man benytter sine 

borgerrettigheder og tager del i den demokratiske proces, hvilket også er en 

pligt. I henhold til Brubakers normer for statsborgerskab (fig. 2, kap. 2) er det at 

stemme til valg en rettighed, men også en borgerpligt. Det at tilhøre et 

demokratisk samfund kræver dermed, at man tager del i de demokratiske, 

politiske processer og afgiver sin stemme ved valg. Denne anskuelse deles af 

Kastoryano, som udtrykker det således: 

 

”(...)Citizenship derives principally from political participation in public 

life. It is expressed by the engagement of individuals in politics and 

their direct or indirect participation in the public good”131  

 

Det at være borger betyder altså, at man deltager aktivt i det offentlige liv og i 

politik for det fælles godes skyld, hvilket Rose og Pettersen også plæderede for i 

deres definition af good citizenship, jf. kapitel 3. Det vil dermed også sige, at man 

som borger i både en nationalstat og i EU bør tage del i det offentlige liv, hvis 

man vil være en good citizen, en god medborger. Herunder er deltagelse i de 

politiske processer, altså at man enten selv lader sig vælge, eller at man lader 

andre repræsentere sig ved at stemme til valg. Det at stemme udgør derfor en 

vigtig del af det at være borger, idet man derved ikke blot påtager sig sin 

                                                
130 Schmitter i Jørgensen 2006, p. 83 
131 Kastoryano 1999, p. 10 
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borgerpligt og borgerrettighed, men også at man påtager sig, og dermed 

accepterer sin rolle som borger i et samfund. En manglende valgdeltagelse kan 

derfor bruges som protest mod politikerne og systemet, og i nogle lande er en 

manglende vælgeropbakning ved valg en kritik af eksempelvis udemokratiske 

valg. En manglende stemmeafgivelse er en manglende borgerdeltagelse, og kan 

derfor bruges til at tage afstand fra et land eller et politisk system. Eller til EU.  

 

Deltagelse i valg indikerer således også, hvor stor accept af borgerpligten og af 

borgerrollen, der er i et samfund. Derfor fokuseres der på valgdeltagelse i næste 

afsnit.  

 

5.2.1 Valg og valgdeltagelse 

Valg har flere formål, herunder at give borgerne mulighed for at vælge hvilken 

politik de ønsker ført via det repræsentative demokrati og ikke mindst at forkaste 

de politikere, som ikke har levet op til borgernes forventninger eller krav132. 

Derudover skal det fællesskabsskabende element ved valg ikke undervurderes. 

Almindeligvis fører valg til en øget politisk debat i medier og blandt borgere i 

almindelighed, hvilket øger opmærksomheden for fællesskabet og det offentlige 

liv. Valget har på denne måde også en identitetsskabende effekt på samme måde 

som de konstruerede traditioner (jf. Anderson, kapitel 3), og det styrker 

samtidigt den sociale sammenhængskraft i et samfund, idet det (ønskeligt) får 

borgerne til at tage stilling og ansvar. På denne måde styrkes de medborgerlige 

værdier i henhold til Rose og Pettersens good citizenship (jf. kapitel 3). Fælles 

valg er derfor også nødvendige for at skabe en europæisk offentlighed, som på 

nuværende tidspunkt skinner i sit fravær.  

 

Siden indførelsen af direkte valg til Europa-Parlamentet i 1979 har de europæiske 

borgere haft mulighed for at lade sig repræsentere, men kan man tale om et 

repræsentativt demokrati, hvis folk ikke benytter muligheden for at stemme?  

 

Stemmeprocenten ved valg kan ses som en indikator for både interessen for 

valgets udfald, men også som indikator af de stemmeberettigede borgers 

tilknytning til institutionerne. Som eksempel kan man se på Folketingsvalget den 

13. november 2007, hvor stemmeprocenten var på 86,6 procent133. Til 

sammenligning var der 47,89%, der satte krydset til Europa-Parlamentsvalget i 

                                                
132 Hix 2005, p. 175 
133 http://www.im.dk/im/site.aspx?p=248&t=visartikel&Articleid=4472 
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2004134. Stemmeprocenten ved det danske, nationale valg var høj, mens det ved 

det europæiske valg sædvanligvis var meget lav. Interessen blandt de danske 

borgere for Europa-Parlamentsvalg kan dermed ligge på et meget lille sted, og 

således benytter næsten halvdelen af danskerne hverken deres borgerret eller 

borgerpligt, når det kommer til Europa-Parlamentsvalg, trods den meget store 

deltagelse ved det nationale valg. Den lave valgdeltagelse kan derfor tolkes som 

manglende interesse for den demokratiske proces samt for de pligter og 

rettigheder, man har som EU-borger. Dette giver også legitimitetsproblemer på 

output-siden, da den manglende folkelige opbakning ved valget således overføres 

på de beslutninger, der træffes. Hvis EU skal kunne udvikle sig, hvad angår 

legitimitet, så er der et stykke vej endnu.  

 

5.2.2 Folkeafstemninger –folkets sande stemme? 

Udover valg til Europa-Parlamentet er der i nogle medlemslande, herunder 

eksempelvis Danmark og Frankrig og nu også Irland, tradition for at afholde 

folkeafstemninger. Som tidligere nævnt er folkeafstemninger det tætteste man 

kan komme på et udtryk for fællesviljen. I Frankrig skyldes folkeafstemningerne 

Den 5. Republiks forfatning, som bygger på et præsidentielt-parlamentarisk styre 

og flittigt brug af folkeafstemninger. I Danmark kræver Grundloven 

folkeafstemninger ved afgivelse af suverænitet i EU-sammenhænge, og der kan 

desuden afholdes ”vejledende folkeafstemninger”, som der blev gjort ved EF-

pakken i 1986.  

 

Folkeafstemningerne er interessante, idet de nyder en helt anden interesse end 

valg til Europa-Parlamentet. Således kunne Maastricht-traktaten i 1992 bryste sig 

af at hive hele 82,9 % af danskerne op af stolen og ned til valgstederne, en 

stemmeprocent, som endda steg til 85,5 % ved Edinburgh-kompromiset i maj 

1993135. Her ses derfor en større grad af good citizenship og accept af 

borgerpligterne og –rettighederne. Den største valgsucces, hvis man ser på 

stemmeprocenten, skal man helt tilbage til 1972, hvor hele 90,1 % stemte om 

Danmarks tiltrædelse. Hele 63,1 % stemte ja til det daværende EF, en ja-kvotient 

som ikke senere er blevet overgået på dansk jord i forbindelse med EU-

afstemninger. Euro-afstemningen i 2000 mobiliserede 87,5 % af danskerne, som 

med 46,9 % for afviste den fælles mønt136. Der har altså været en generelt høj 

stemmeprocent ved folkeafstemningerne, som også affødte hede debatter og stor 

                                                
134 bilag 3 
135 Hix 2005, pp. 198 
136 Hix 2005, pp. 198 
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interesse i medierne og i den almene danske befolkning. Heraf kan det afledes, at 

det ikke er umuligt af mobilisere den danske vælgerskare generelt, når det drejer 

sig om EU. Afstemningerne med de høje stemmeprocenter har dog været ved 

valg med stor national interesse, som har haft stor symbolsk værdi, herunder 

det, der blev til de fire danske forbehold. Derfor kan der måske sættes 

spørgsmålstegn ved, om interessen skyldes EU-forhold eller nationale forhold. Så 

længe valgdeltagelsen er markant større ved valg med national symbolværdi end 

ved Europa-Parlamentsvalg, må vælgerinteressen i høj grad tilskrives interessen 

for de nationale forhold og ikke de europæiske interesser. Ifølge Schneider og 

Weitsman afhænger folkeafstemningers udfald desuden af, om befolkningen har 

tillid til protagonisterne eller ej137, hvilket understøtter tesen om, at det 

indenrigspolitiske påvirker udfaldet af EU-afstemninger. 

 

5.2.2.1 Folkeafstemningens akilleshæl 

Et af problemerne ved folkeafstemninger er dermed, at folk ikke altid stemmer 

om det, de bliver spurgt om, og eksempelvis i Frankrig er der en tendens til at 

folk stemmer for eller imod den siddende præsident. Et af de mere ekstreme 

tilfælde var i 1969, da de Gaulle gik af, fordi folket havde stemt nej til, hvad der 

svarer til Kommunalreformen. Et nej tolkes således som en slags mistillidsvotum, 

og derfor gik de Gaulle af. Et mere nutidigt eksempel er valget om Maastricht i 

1992, hvor der både i Danmark og Frankrig var et meget tæt opløb, som i 

Frankrig blev et snævert ja, og i Danmark et snævert nej. Ifølge casestudies, 

som Simon Hix refererer til, var der i begge tilfælde tale om en afstraffelse, som 

bundede i indenrigspolitiske årsager138, da der var bred opbakning om EU. Derfor 

mener han, at regeringsskiftet i DK banede vejen for ja’et til Edinburgh-aftalen i 

1993. I Frankrig var der derimod generelt opbakning til EU139, men som de Gaulle 

blev straffet i 1969, blev Mitterand straffet lidt med et kun snævert ja i 1992140.  

 

Så længe EU-relaterede valg delvist afgøres af indenrigspolitisk (u)popularitet, er 

det svært at bruge folkeafstemninger til det, de skal, nemlig at høre borgernes 

mening om en konkret sag. Demokratisk set er folkeafstemningerne derfor 

problematiske. På den anden side er der i Danmark en opfattelse af, at man har 

ret til at stemme om vigtige EU-emner og traktater, selv om det ifølge 

Grundloven ikke er nødvendigt, idet de mange afstemninger har skabt 

                                                
137 Hix 2005, p. 200 
138 Hix 2005, p. 197 
139 Hix 2005, p. 197 
140 I skrivende stund (juni 2008) er der ingen komplette analyser af årsagerne til 
irernes nej til Lissabontraktaten i juni 2008 
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præcedens, altså en form for normativ ret. Derfor ville det være problematisk at 

afskaffe folkeafstemningerne. Folkeafstemninger kunne være middel til at 

aktivere de europæiske vælgere, og dermed få dem til at tage stilling og ansvar. 

Dette ville styrke den politiske dimension af medborgerskabet og derfor også 

legitimiteten, idet en højere grad af borgeraktivitet ville forbedre opfattelsen af 

det demokratiske underskud. 

 

5.2.3 Hele Europa går aldrig til valg 

Som nævnt er et at valgs formål at give borgerne mulighed for at forkaste 

politikerne og vælge andre politikere, og dermed en ny politisk retning. I dette 

henseende kan der argumenteres for en brist i EU-systemet, idet den udøvende 

magt, herunder både Kommissionen, Rådet og Ministerrådet, er et resultat af de 

nationale valg og ikke et resultat af de europæiske valg, idet medlemmerne af 

Rådet og Ministerrådet er medlemmer, fordi de er medlemmer af de nationale 

regeringer eller er blevet udvalgt af dem. Dermed er og repræsenterer de de 

nationalstatslige regeringsmagter. Dette kan også være en af årsagerne til den 

manglende vælgerinteresse ved Europa-Parlamentsvalg, idet vælgerne ikke 

umiddelbart kan se store ændringer efter valget. Dette skyldes desuden også de 

nationale mediers fokus på de nyvalgte eller genvalgte MEP’er (medlemmer af 

Europa-Parlamentet) fra deres eget land, hvormed det nationale fokus forbliver 

intakt og måske endda blænder for valgets resultater i de andre medlemslande. 

Denne tendens forværres af, at valget ikke holdes på samme dag, idet der er 

forskellige traditioner for bestemte valgdage i de europæiske lande, eksempelvis 

er der ofte valg i Danmark om tirsdagen eller torsdagen, mens de franske 

vælgere ofte sendes til valgurnerne om søndagen. Derudover kan der også være 

tale om at valget afholdes på et indenrigspolitisk gunstigt tidspunkt, og disse 

samlede faktorer besværliggør afholdelsen af valg på samme dato, hvilket 

svækker muligheden for idéen om at ”Europa går til valg”. Hvis afholdelsen af 

europæiske valg skete på samme dato, ville det skabe et fællesskab blandt de 

europæiske borgerne, og mediefladen kunne forestilles at dække valget i de 

andre lande for at sammenligne prognoser og tendenser. Dermed ville den 

europæiske offentlighed og fællesskabet mellem de europæiske borgere styrkes, 

dermed ville både den politiske og den sociale dimension blive styrket. 

5.3 Sammenfatning 

Idet en stat er opbygget af folkets legitimitet er EU’s påståede demokratiske 

underskud et problem. Deles legitimiteten op mellem input- og outputlegitimitet 

tydeliggøres billedet af en eksisterende output-legitimitet og dobbelt 

accountability på den ene side og en manglende inputlegitimitet på den anden 
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side, som skyldes en manglende Gemainsamkeitsglaube og tillid medborgere 

imellem. Derfor er en styrkelse af den europæiske borger nødvendig for at styrke 

medborgernes sociale kapital og dermed styrke EU’s legitimitet og demokrati. Så 

længe folket synes, der er et alvorligt demokratisk underskud, er der en mangel 

på europæisk legitimitet, hvad enten det demokratiske underskud er reelt eller 

ej. 

 

For at styrke demokratiet er det derfor også vigtigt, at borgerne deltager i 

beslutningsprocesserne og bruger den rettighed, det er at kunne stemme. Det at 

være medborger er at deltage i det offentlige liv, så for at være en god 

medborger skal man tage dette ansvar på sig og acceptere sin rolle i samfundet. 

Hvis borgere derfor ikke stemmer, peger det på, at borgerne ikke tager deres 

borgeransvar alvorligt, og det svækker output-legitimiteten.  

 

Folkeafstemninger virker umiddelbart som en lakmusprøve, når folkestemningen 

skal vejres. Ofte afgøres resultatet af indenrigspolitiske forhold, og derfor er 

folkeafstemninger ikke retvisende i forhold til det, der rent faktisk spørges om. 

Dog har afstemninger en positiv effekt på borgernes engagement i EU-forhold, 

som desuden skaber debat og interesse på tværs af landegrænser. Derfor kan de 

indirekte have en mindre integrerende effekt på grund af interaktionen, og derfor 

kan det styrke dele af den sociale dimension af medborgerskabet. 
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6.0 Konstruktionen af den europæiske kosmopolit  
Efter at have set på medborgerskab på et teoretisk niveau vil der i dette kapitel 

blive gået i detaljen for at vise, hvordan konstruktionen af den europæiske borger 

ser ud i praksis. Derfor vil der blive set på de borgerskabende elementer i 

Lissabontraktaten og på de rettigheder, den europæiske borger tildeles i 

Charteret for Grundlæggende Rettigheder. Heri ses lighederne med den 

republikanske borgerkonstruktion og de kosmopolitiske værdier. Derfor vil der i 

dette kapitel blive set på, hvordan EU fra Maastrichttraktaten og frem til 

Lissabontraktaten har forsøgt at skabe en europæisk borger, samt på om 

konstruktionen er lykkedes. 

 

6.1 Afvisningen af unionsborgerskabet 

Normalt forudsætter en stat et folk, det vil sige nogle borgere. Når man som 

nationalstatsborger bliver unionsborger, tildeles man nogle rettigheder udover 

dem, som nationalstaten bidrager med. Det drejer sig eksempelvis om 

grundprincipperne i Det Indre Marked, den frie bevægelighed for personer, 

tjenesteydelser, varer og kapital, men også stemmeret ved kommunalvalg i det 

land, man bor i. Det giver således EU-borgere rettigheder i andre lande end deres 

eget, hvilket skaber en ny form for borgerskab, et deterritorialiseret 

medborgerskab141. Deterritorialiseringen er et af globaliseringens og 

kosmopolitismens grundpiller, og det baner vejen for de ikke-territoriale 

fællesskaber. Dermed er det europæiske medborgerskabs deterritoriale element 

også et kosmopolitisk element.  

 

Forsøget på at konstruere den europæiske borger kan tidligst tælle fra 

Maastricht-traktaten i 1992 og har dermed under 20 år på samvittigheden. En 

afvisning af borgerskabende elementer har været udtrykt tydeligt i Danmark ved 

afvisningen af Maastricht-traktaten i 1992. Her blev det ene af de danske 

forbehold, Unionsborgerskabet, skabt, hvorefter Edinburgh-aftalen i 1993 blev 

vedtaget. Der var i Danmark en massiv modstand mod Unionsborgerskabet, som 

med Amsterdam-traktaten i 1997 blev ændret til at supplere det nationale 

statsborgerskab. Alligevel har der efterfølgende været modstand mod at ophæve 

netop dette forbehold, hvis ophævelse i januar 2008 har 49% opbakning blandt 

danskerne, hvilket gør dette spøgelsesforbehold til det mest populære 

forbehold142. Modstanden mod Unionsborgerskabet er derfor især en afvisning af 

                                                
141 Kastoryano 1999, p. 2 
142 Horn 2008 
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den symbolske værdi, Unionsborgerskabet indeholder, herunder den eventuelle 

overgang til et supranationalt, postnationalt og kosmopolitisk medborgerskab.  

 

6.2 Europæisk medborger eller Unionsborger? 

Læser man den franske udgave af Maastricht-traktaten, tales der om ”une 

citoyenneté européenne”143, i den engelske udgave om ”European citizenship”144, 

mens der i den danske tales om ”EU-borgerskab” og det mere brugte 

”Unionsborgerskab”145. ”Europæisk medborgerskab”, som de engelske og det 

franske begreber kan oversættelse til, er på dansk hverken et politisk eller 

juridisk begreb på samme vis. Mens både den engelske og franske udgave lægger 

vægt på det europæiske aspekt, lægger den danske oversættelse vægt på EU- og 

Unionsaspektet. Disse lingvistiske forskelle ses også i den gængse franske omtale 

af EU som ”l’Europe” (Europa), hvori en stærkere tilknytning til samarbejdet kan 

ses, og det danske brug af unions-termerne kan virke distancerende. De 

sproglige forskelles betydning tydeliggøres, hvis det sættes i relation til de 

værdier citoyen og citoyenneté indeholder. Som beskrevet i kapitel 2, indeholder 

status som citoyen både pligter, rettigheder og værdier. Værdierne er et resultat 

af den epoke, de er nedskrevet i, og de er en del af den rousseauske fællesvilje, 

som et folk deler. Det at være medborger i et samfund er viljesbestemt, da 

arbejdet for fællesviljen og det fælles gode er noget, der skal komme fra 

borgeren selv. Derfor er den franske udgave af traktatteksten langt mere 

værdiladet med positive konnotationer end den neutrale danske. Hvad skyldes 

denne forskel? Historisk set var ”Europa” i EU-forstand ikke det geografiske 

Europa, men kun EU. Den lingvistiske forskel ligger derfor indlejret i fortiden, som 

en anden politisk dinosaur. Derfor kan den danske EU-skepsis ses i det 

lingvistiske valg.  

6.2.1 Det indbyggede paradoks 

Ifølge artikel 8 i Maastricht-traktaten og artikel 20 i Lissabontraktaten er man 

unionsborger, hvis man er borger i et EU-land. Heri ligger et indbygget paradoks, 

idet man med unionsborgerskabet prøver at skabe noget udover det nationale, 

men for at være medlem af det supranationale fællesskab, skal man være 

medlem af det nationale. Dermed kræver det supranationale det nationale og 

hermed fastlåses man i det nationale perspektiv og i en nationalstatslig 

konstruktion. Derfor forudsætter EU nationalstaten, og det nationale og det 

                                                
143 Maastrichttraktaten  
144 Maastrichttraktaten 
145 Maastrichttraktaten 
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supranationale forbliver derfor forbudne146. Ser man dette paradoks ud fra et 

republikansk perspektiv kan man dog se dette som inkluderende, idet man 

automatisk indlemmes i det europæiske borgerskab, hvis man er national borger. 

Dette er derfor også en kosmopolitisk tildeling af borgerskab, idet det giver 

mulighed for forskellige borgerskaber og dertilhørende fællesskaber. Catherine 

Wihtol de Wenden kalder unionsborgerskabet fra Maastricht- traktaten et stort 

projekt og en forfatningsmæssig (constitutional) innovation, idet nationalitet og 

medborgerskab skilles ad, hvilket forudsætter skabelsen af en ikke-national, 

fælles kultur147.  Denne synsvinkel forudsætter, at man ikke anser EU for at være 

en nation, det vil sige, at der mangler et etnisk fællesskab, men konstruktionen 

af den sociale dimension vil måske kunne afhjælpe denne mangel.  

 

Det europæiske medborgerskab udfordrer den klassiske forståelse af gensidige 

forpligtigelser mellem stat og medborgere, idet der ikke er tale om en stat i 

traditionel forstand, og at der desuden kun er tale om få rettigheder og få synlige 

pligter148. Her ses dog tidens udvikling, idet netop disse områder har udviklet sig 

meget siden de Wenden skrev sin artikel. Alligevel betyder det, der er behov for 

en videreudbygning af det etniske fællesskab, hvis den gensidige forpligtelse 

mellem EU som stat og europæerne som medborgere skal kunne fungere på 

niveau med den klassiske binding mellem stat og borger. Det forfatningsmæssige 

element fra Maastricht er derfor både en fordel og en ulempe, da det skiller en 

klassisk konstruktion ad. Endvidere har der jo været en reel Forfatningstraktat, 

som kun tydeliggør det medborgerlige paradoks, idet dens ratifikation ville føre 

til, at man som EU-borger både havde en national og en paneuropæisk forfatning 

med tilknyttede rettigheder. Netop borgerdelen er problematisk for mange 

borgerne i EU, og afvisningerne af Forfatningstraktaten i Holland og i Frankrig kan 

derfor også anskues som en afvisning af den europæiske borger- og 

statskonstruktion. Begge lande har dog andre bevæggrunde, som måske har 

vejet tungere, herunder afstraffelse af nationale politikere, utilfredshed med 

andre EU-forhold og slet og ret skepsis overfor en integrationsmæssig glidebane, 

jf. afsnittet om folkeafstemningens akilleshæl i kapitel 5. 

6.3 Den lange vej til Lissabon 

Med afvisningerne af En Forfatning for Europa i Holland og Frankrig i 2005 gik EU 

for en periode i en såkaldt tænkepause. Efter endt pause ændredes 

Forfatningstraktaten til Lissabon-traktaten blandt andet ved at fjerne de 

                                                
146 Kastoryano 1999, p. 2 
147 Withol de Wenden (red.) 2004, p. 79 
148 Withol de Wenden (red.) 2004, p. 79 
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forfatningsmæssige symboler. Lissabontraktaten blev underskrevet af stats- og 

regeringschefer i Lissabon i december 2007 og ser i skrivende stund149 ud til at 

skulle ratificeres af medlemsstaterne trods det irske nej i juni 2008.  

 

Med en ratifikation af Lissabontraktaten justeres beslutningsprocesserne på flere 

områder, hvilket måske vil kunne påvirke opfattelsen af den demokratiske 

balance og legitimitet, som blev diskuteret i kapitel 5. På flere områder forbedres 

den demokratiske balance med Lissabontraktaten. Som hovedpunkter kan 

næves: 

 

• det dobbelte flertal ved afgørelser i Rådet (i fuld vigør fra 2017) 

• de nationale parlamenters mulighed for at give Kommissionen gult 

kort eller orange kort, hvis de mener, nærhedsprincippet brydes  

• borgerinitiativet 

• henvisning til Chartret for grundlæggende rettigheder 

• mulighed for at tiltræde den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention 

 

Det såkaldte borgerinitiativ betyder, at hvis en million borgere fra et betydeligt 

antal medlemslande kommer med en opfordring, kan Kommissionen vælge at 

tage det til efterretning, men er ikke juridisk forpligtet til det. Denne nyskabelse 

har dermed ikke juridisk, men politisk slagkraft. Konkret kan indførelsen af 

borgerinitiativet føre til at europæiske borgere rent faktisk begynder at tage 

initiativer, vise engagement og ikke mindst deltagelse i det europæiske, politiske 

liv. Kravet om at initiativet skal komme fra et betydeligt antal medlemslande kan 

ses som et fællesskabskonstruerende middel, idet kravet forudsætter, at borgere 

begynder at interagere på tværs af landegrænser. Dermed kan det bidrage til at 

skabe nye europæiske fællesskaber på individniveau, men også en europæisk 

offentlighed, som er en forudsætning for den videre integration af det europæiske 

samarbejde. En fælleseuropæisk offentlighed er nødvendig for videreudbygningen 

af et folkeligt fællesskab og for Webers Gemeinsamkeitsglaube.  

 

På sigt kan disse initiativer derfor bidrage til en øget paneuropæisk interaktion på 

organisationsplan og på individplan i en europæisk offentlighed. Hermed skabes 

muligheden for en europæisk integration, der ikke kun fungerer top-down, men 

også bottom-up. Dette ville gavne niveauet af input-legitimitet i de europæiske 

beslutninger og vil derfor ikke kun påvirke det, der eventuelt kommer ud af et 

                                                
149 Juni 2008 
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borgerinitiativ, men det vil gavne beslutningernes initiativ på et bredere plan. 

Derudover opmuntres de europæiske borgere også til at tage del i det 

europæiske samarbejde og i den demokratiske proces, hvilket kan skabe en form 

for borgeransvar. Borgerinitiativet kan således være den spæde start på 

udviklingen af borgerpligter i det europæiske samarbejde. Det vil øge niveauet af 

social kapital på tværs af de europæiske lande, da et øget samarbejde øger 

tilliden mellem de europæiske borgere, og derfor vil den sociale kapital og en 

højere grad af tillid styrke konstruktionen af den tillidsfulde, gode medborger. 

Dette styrker legitimiteten i beslutningsprocesserne og derfor gavner det 

demokratiet. 

 

6.4 Borgerkonstruktionen i Lissabontraktaten 

Selv om de direkte nationalstatslige symboler ikke er kommet med fra 

Forfatningstraktaten til Lissabontraktaten, er traktaten stadig identitets- og 

borgerskabende. De konstruktivistiske elementer ses især i artikel 2, artikel 3 og 

artikel 6150, hvorfor disse artikler bruges som eksempler. Da Charteret for 

grundlæggende rettigheder er knyttet til traktaten, bidrager det med rettigheder 

og ansvar, og det vil derfor blive sammenlignet med Menneskerettigheds-

erklæringen. 

 

Artikel 2 

Unionens værdier151 

 

”Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, 

frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 

menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører 

mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund 

præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, 

solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd” 

 

Disse værdier kan virke indlysende, men de udgør rent faktisk en vigtig del af 

proceduren for optagelse af nye medlemslande, idet både kandidatlande og 

eksisterende medlemslande skal opfylde disse værdier. Hvis de ikke overholdes, 

kan et medlemsland få inddraget sine rettigheder i samarbejdet, eksempelvis 

miste stemmeretten som beskrevet i artikel 7 i Maastricht-traktaten. I kraft af sin 

værdi som fælles traktatgrundlag for det europæiske folk udgør teksten i sig selv 

                                                
150 Lissabontraktaten sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag, 2008  
151 mine understregninger 
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et identitetsskabende element, hvis man tager Benedict Andersons teori om det 

skrevnes betydning in mente.  

 

Derudover er der fokus på værdier og mål, hvilket ikke kun er 

fællesskabskonstruerende, men også genkendes fra La Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. Således står der i allerførste sætning, at Unionen bygger 

på værdier. Der tales i om ”medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund 

(...), og idet der står ”i et samfund” (samfund i singularis) og ikke ”i samfund” 

(pluralis) understreges opfattelsen af Unionen som ét fælles samfund. Der står, at 

samfundet er præget af pluralisme, hvilket kan tolkes som mangfoldighed eller 

forskellighed, og netop enhed i mangfoldighed er EU’s slogan. Det er dermed en 

eksplicitering af en af EU’s kerneværdier, som samtidigt er grundlæggende for 

den postmoderne og kosmopolitisk stat. Solidariteten er en af de tre 

republikanske hovedværdier liberté, égalité et fraternité, hvor fraternité, 

broderskab, er sammenfaldende med nutidens solidaritetsbegreb, og dermed 

trækkes en linje mellem den franske republiks og Lissabontraktatens værdier. 

Pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed og solidaritet 

definerer ifølge artiklen samfundet, og dermed understreges ligheden med de 

kosmopolitiske værdier, jf. kapitel 4. 

 

Artikel 3 

Unionens mål 

”1. Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes 

velfærd.  

 

2. Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

uden indre grænser (...) 

 

3 (...) Den bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer 

social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, 

solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder.  

 

Den fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet 

mellem medlemsstaterne.  

  

Den respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og 

udvikles. (...) 
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5. Unionen forsvarer og fremmer i forbindelserne med den øvrige verden 

sine værdier og interesser og bidrager til beskyttelsen af sine borgere (...)”  

 

Igen fremhæves værdier i første sætning, og de efterfølgende sætninger kan 

derfor tolkes som en eksplicitering af disse værdier. Den sociale dimension og 

vigtigheden af en paneuropæisk, social sammenhængskraft omtales som 

samhørighed og solidaritet, som både kan gælde mellem borgere og 

medlemsstater. Dette kunne være Habermas’ solidaritet mellem fremmede. 

Unionens tre formål er at fremme sine værdier, fred og borgernes velfærd, og 

heri ses den kantske arv og det kosmopolitiske formål. Derudover genkendes tre-

trinskonstruktionen værdier, fred og borgernes velfærd fra Den Franske 

Revolution, hvor tre-ledskonstruktionen liberté, égalité og fraternité var sloganet. 

 

Ved at nævne at Unionen ”sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes” er der 

tale om en kulturel form for protektionisme, og ”udvikles” pointerer den 

konstruktivistiske tilgang til (kultur)arv. Udviklingen af en arv virker 

modstridende, og betyder i virkeligheden, at man skaber en kultur(arv), og her 

ses det hermed, hvordan en arv i andersonsk stil opfindes og konstrueres.  

 

Artikel 6 

Grundlæggende rettigheder 

"1. Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. 

december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har 

samme juridiske værdi som traktaterne.  

(...) 

2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af 

denne konvention ændrer ikke Unionens beføjelser som fastsat i 

traktaterne.  

  

3. De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den 

europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af medlemsstaternes 

fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU- 

retten."  
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Artikel 6 er knap så værdiladet som de to foregående eksempler, da den 

omhandler rettigheder i bedste forfatningsstil. Her knyttes Det Europæiske 

Charter om Grundlæggende Rettigheder til Lissabontraktaten, hvorved chartret 

bliver gældende via henvisning til Lissabontraktaten. Således knyttes der bånd til 

den franske forfatningstradition, ifølge hvilken der altid henvises til 

Menneskerettighedserklæringen fra 1789 i forfatningerne. Desuden har denne 

artikel en slående lighed med selve La Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen, hvor netop de grundlæggende rettigheder og friheder fastlægges og 

tildeles den republikanske borger, jf. bilag 1. Chartret blev til ved et konvent i 

2000 med erklærede værdier opdelt i seks kategorier: værdighed, frihed, 

ligestilling, solidaritet, Unionsborgerskab og retfærdighed.  

 

Da det i Lissabontraktaten understreges, at chartret ikke udvider EU’s beføjelser, 

er der i høj grad tale om en symbolsk værdi, som bidrager til konstruktionen af 

de fælles rettigheder og den fælles referenceramme. Således bygger EU på 

værdier, lige som den franske republik med Menneskerettighedserklæringen i 

1789. Ligesom det er tilfældet for kosmopolitten er der således ikke en konkret 

beskrivelse af borgeren, men i stedet lægges der vægt på en fælles kultur, en 

fælles arv og ikke mindst på et fælles værdisæt. Derudover tildeles den 

europæiske borger rettigheder, mens uddelingen af pligter begrænses til EU-

institutionerne og medlemslandene. Kun i Charteret for grundlæggende 

rettigheder får borgeren en pligt, idet der efter Charterets præambel står, at 

“Disse rettigheder medfører ansvar og pligter såvel over for andre mennesker 

som over for det menneskelige fællesskab og de kommende generationer.”152 

Den eneste pligt er dermed tildelingen af ansvar, da pligterne ikke er specificeret, 

og med tildelingen af ansvar er borgeren ikke længere kun borger, men også 

medborger, jf. fig. 1, kapitel 2. Charterets rettigheder har en slående lighed med 

Menneskerettighedserklæringen både hvad angår opbygning og indhold. Dog 

bærer Charteret præg af tidens gang og velfærdssamfundets udvikling, idet der 

også er tidstypiske rettigheder som ligestilling mellem kvinder og mænd (art. 

23), beskyttelse af miljøet (art. 37), af forbrugere (art. 38), social sikring og 

social bistand (art. 34)153. Til disse rettigheder findes desuden de klassiske 

republikanske rettigheder som lighed for loven (art. 20), ejendomsret (art 17), 

retten til at tænke frit og religionsfrihed (art. 10) og ytringsfrihed (art. 11). 

 

                                                
152 Lissabontraktaten sammenskrevet med de gældende traktater 2008, p. 408 
153 Lissabontraktaten sammenskrevet med de gældende traktater 2008, p. 407-
421 
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Derfor skabes der via Lissabontraktaten fælles værdier og fælles historie og med 

Charteret for grundlæggende rettigheder tildeles den europæiske borger 

rettigheder og ansvar, og således konstrueres en europæisk borger, der har 

rødder i den republikanske og den kosmopolitiske borger.  

 

6.5 En europæisk borger efter republikansk model 

Testen af om konstruktionen af den europæiske, kosmopolitiske borger er 

lykkedes, kan afprøves i forhold til Forfatningstraktaten og Lissabontraktaten. 

Derudover er det vigtigt at se på definitionen af borger og nation og på 

sammenhængskraften i mellem de europæiske borgere.   

 

Definitionen af den republikanske borger, som sås i kapitel 2, indeholder fire krav 

til den republikanske borger, hvilet er, at man ønsker at være borger, at man 

fødes i nationen, og at man accepterer sine borgerpligter for at opnå sine 

borgerrettigheder. Hvis EU derfor forsøger at konstruere en europæisk borger 

med grundlag i den republikanske borger, skal disse krav derfor opfyldes. Idet 

man automatisk bliver europæisk borger, når man er borger i en medlemsstat, 

opfyldes et af kravene. På rettigheds- og pligtsiden så vi i kapitel 5, hvordan den 

manglende deltagelse ved Europa-Parlamentsvalg kan tolkes som en manglende 

accept af borgerrettighederne og -pligterne, men på den anden side ses den 

relativt høje deltagelse ved folkeafstemninger. Derfor må det konkluderes, at 

borgeren på nogle områder accepterer borgerrettighederne og -pligterne, men at 

der stadig er et stykke vej igen, før der kommer en fuld borgerdeltagelse på 

europæisk niveau, hvilket også hænger sammen med kravet om at ønske at være 

borger. Som det blev slået fast i kapitel 3, kræver konstruktioner tid, og derfor 

kan det ikke afvises, at konstruktionen er lykkedes.  

 

Går vi tilbage til Sieyès’ og Renans voluntaristiske tilgang til nationalitet, ifølge 

hvem det at være en nation afhænger af viljen til at eksistere som et suverænt 

folk og ønsket om at tilhøre en nation, så er elementer som den fælles 

hukommelse, ønsket om at leve sammen og ikke mindst ønsket om at styrke den 

fælles arv vigtig. Disse viljesbestemte kapitaler er den menneskelige og den 

sociale kapital i en nation. For at viderebygge de nationslignende aspekter i EU 

skal denne vilje være tilstede, og det altafgørende er, at den kommer fra 

borgerne, så der er tale om en bottom-up og ikke en top-down udvikling. 

Forfatningstraktaten havde mange borgerskabende elementer, og derfor kan 

afvisninger af Traktaten i både Holland og Frankrig ses som borgernes afvisning 

af det kosmopolitiske, paneuropæiske borgerskab. Hvis man dog tager 
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undersøgelserne vedrørende folkeafstemninger in mente (jf. afsnit 5.2.2), kan 

afvisningerne af Forfatningstraktaten, og måske også det irske nej til 

Lissabontraktaten, i stedet tolkes som en protest mod landenes egne politikere, 

og derfor er nej’erne ikke en afvisning af de borger- og nationalitetsskabende 

elementer.  

 

Legitimitet, autoritet og deltagelse er afgørende for et demokrati, hvorfor et 

manglende demokrati savner autoritet og legitimitet, men er et demokrati 

demokratisk, hvis både folkelig legitimitet, autoritet og borgerdeltagelse er en 

mangelvare? Det demokratiske underskud kan derfor ses som et folkeligt 

problem, som på nuværende tidspunkt både skyldes de europæiske borgeres 

indstilling og manglende deltagelse og et demokratisk underskud på den 

legitimitetsmæssige input-side. Dette forsøger EU at gøre op med ved at 

konstruere fælles traditioner, fælles historie og fælles værdier i 

Lissabontraktaten, samt ved at tildele de europæiske borgere rettigheder og 

ansvar i Charteret for grundlæggende rettigheder inspireret af den franske 

forfatningstradition tilbage fra Den Franske Revolution. På denne måde styrkes 

både den sociale og den politiske dimension ud fra Medborgerskabsmodellen: det 

sociale medborgerskab styrkes af præamblen og de konstruktivistiske elementer i 

Lissabontraktaten, mens det politiske i forhold til ansvar og rettigheder styrkes 

via Charteret for Grundlæggende rettigheder og naturligvis Unionsborgerskabet. 

Hermed skabes der i teorien en europæisk borger, der har sine rødder i den 

franske, republikanske borger med dertilhørende rettigheder og med sin 

pluralisme og postnationalitet er kosmopolit. Herefter mangler kun, at de 

europæiske borgeres opfatter sig selv som europæiske medborgere, både hvad 

angår den politiske dimension, men især hvad angår den sociale dimension, hvor 

den europæiske identitet og sociale kapital skal styrke fællesskabet og dermed 

skabe den egentlige europæiske borger i praksis.  

6.6 Sammenfatning 

Både det europæiske og det kosmopolitiske medborgerskab indeholder en grad af 

deterritorialisering. Samtidig tildeles man automatisk det europæiske 

unionsborgerskab, hvilket er inkluderende lige som sin franske, republikanske 

inspirator, som er baseret på droit du sol-princippet. 

 

Lissabontraktaten justerer beslutningsprocesserne på flere områder og prøver via 

borgerinitiativet at mobilisere de europæiske borgere og få dem til at interagere. 

Derudover indeholder traktaten mange borgerskabende elementer på det 

historiske, kulturelle og værdimæssige plan, hvilket styrker den europæiske 
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borger i den sociale dimension, samt borgerens forbindelser til den republikanske 

og kosmopolitiske borger. Det republikanske kan ses ud fra værdifællesskabet, 

samt den måde, hvorpå borgeren konstrueres ved hjælp af rettigheder og pligter 

i selve Lissabontraktaten og i Charteret for Grundlæggende rettigheder. I 

Charteret for Grundlæggende Rettigheder tildeles den europæiske borger tillige 

rettigheder og ansvar, og det styrker forbindelsen til den franske tradition og de 

kosmopolitiske principper.  

 

Derfor ses konstruktionen af en europæisk, kosmopolitisk borger i 

Lissabontraktaten, og denne konstruktion skal styrke både viljen til at være 

europæisk borger og legitimiteten i det europæiske demokrati. Derfor er den 

delvist manglende accept af borgerrettighederne og –pligterne, som ses i forhold 

til valgdeltagelse et problem, som kan overvindes via viderekonstruktionen af den 

sociale dimension, samt tid og tålmodighed. I teorien er den europæiske borger 

skabt, men i praksis skal den sociale dimension stadig styrkes. 
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7.0 Konklusion 
Den franske citoyen blev konstrueret med Den Franske Revolution, hvor La 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen tildelte manden og borgeren 

pligter og rettigheder, hvormed den republikanske borger blev født. Dette 

markerede overgangen fra det feudale kongerige, hvor kongen var nationen til en 

republik, hvor nationen blev synonym med folket og fællesviljen, 

borgerrettigheder og –pligter tegnede et samfund, som skulle blive model for det 

moderne samfund. Det republikanske samfund blev defineret ud fra de 

republikanske værdier under parolen liberté, égalité et fraternité, et værdisæt, 

som siden hen har inspireret det europæiske samarbejde og den kosmopolitiske 

vision. Ligeledes var den republikanske borger en fransk statsborger, som delte 

Revolutionens værdier og accepterede de pligter og rettigheder, han blev tildelt 

og at han ønskede at tilhøre nationen, og på grund af droit du sol-princippet var 

den franske republik inkluderende. 

 

Medborgerskab karakteriseres af en politisk og en social dimension, som 

indeholder henholdsvis statsborgerskab, rettigheder, pligter, politisk deltagelse og 

ansvar i den politiske dimension og identitet, fællesskab, social kapital, tillid og 

ansvar i den sociale dimension. Medborgerbegrebet udspringer således af den 

republikanske borger, idet borgeren blandt andet bliver medborger i kraft af sine 

rettigheder og pligter, sit ansvar, fællesskabet og viljen til at være medborger. 

For at være medborger skal man derfor både acceptere og benytte sine 

borgerrettigheder og udføre sine pligter. 

 

Den sociale kapital, forstået som tillid borgere imellem og mellem borgere og 

samfund, er en bærende del af det sociale medborgerskab. Dette indebærer 

forestillede fællesskaber, konstruerede traditioner, men også identiteter, som 

overlapper og supplerer hinanden, og dermed bidrager til de kollektive identiteter 

og til nutidens fraternité; en europæisk solidaritet mellem kendte og ukendte 

borgere på tværs af nationale grænser. Denne solidaritet fordrer en tillid mellem 

borgere, og denne tillid styrker både samfund og demokrati, og derfor spiller den 

sociale kapital, identitet og fællesskaber også en vigtig rolle i forhold til 

legitimitet. Derfor er den sociale dimension nødvendig for konstruktionen af den 

europæiske borger, og derfor forsøges det at konstruere denne dimension i og 

ved hjælp af Lissabontraktaten. 

 

På grund af globaliseringen intensiveres relationer og geografiske afstande 

udviskes, og kosmopolitiseringen er derfor en proces, der fragmenterer og 
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integrerer i nye konstellationer, og dermed er den kosmopolitiske borger ikke 

bundet af traditioner og geografiske grænser. Kosmopolitten er derfor defineret 

ud fra sine kosmopolitiske værdier og principper og ikke mindst sin vilje efter at 

være kosmopolit ligesom den republikanske borger. De fælles værdier er fred, 

ligeværd, fællesviljen, pligter og rettigheder.  

 

Den klassiske europæiske borgerkonstruktion er skabt ud fra et nationalstatsligt 

perspektiv, som skal udskiftes med et kosmopolitisk for at det skal blive muligt at 

håndtere den udfordring, det er at skabe en europæisk borger. Et kosmopolitisk 

Europa er per definition baseret på forskelle, og derfor er man europæisk 

kosmopolitisk borger, fordi man er national borger i det inkluderende EU, og 

derfor inkluderer det at være europæisk kosmopolit, at man er national borger. 

Derfor er forskellige tilhørsforhold og en pluralistisk identitet i flere lag også en 

del at det at være kosmopolit, og denne identitet vælges og sammensættes af en 

politisk del og en kulturel del, hvilket minder om opdelingen i 

Medborgerskabsmodellen. Den politiske del skabes via traktater og tildelingen af 

rettigheder og pligter, mens den sociale dimension og den kulturelle del skabes i 

Lissabontraktaten, hvor den sociale kapital forsøges at blive skabt via 

henvisninger til den fælles historie, fælles arv og værdier. Hermed konstrueres et 

forestillet fællesskab for den europæiske kosmopolit. 

 

Den sociale kapital og det forestillede fællesskab er en vigtig del af legitimitet, og 

disse elementer skal rette op på det demokratiske underskud, som er forårsaget 

af en mangel på input-legitimitet, som opnås, når de politiske beslutninger er et 

udtryk for fællesviljen, hvilket fordrer en social kapital og tillid mellem borgerne. 

Valgdeltagelse er ikke kun afgørende i forhold til legitimitet, men deltagelsens 

størrelse indikerer også i hvor høj en grad, borgerne benytter den pligt og 

rettighed, det er at stemme. I rollen som fællesviljens stemme nyder 

folkeafstemninger en relativt høj valgdeltagelse, mens deltagelsen til Europa-

Parlamentsvalg er markant lavere end til nationale valg. Borgerdeltagelsen er 

dermed større i nationale sammenhænge. Derfor er en styrkelse af den det 

sociale medborgerskab nødvendig for at kunne konstruere den europæiske 

borger, den europæiske borger er nødvendig for legitimiteten, og legitimiteten er 

nødvendig for integrationen af EU. Ligesom i nationale kontekster tager sådanne 

konstruktioner tid, og derfor udelukker den delvist lave valgdeltagelse ikke 

borgernes accept af deres status som europæiske borgere. 
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Med de fællesskabsskabende elementer, hvor der lægges vægt på den fælles 

historie, den fælles arv og de fælles værdier, konstrueres den sociale dimension 

af det europæiske medborgerskab i Lissabontraktaten. Her lægges der vægt på 

de kosmopolitiske værdier fred, pluralisme, værdifællesskab, frihed og solidaritet, 

som desuden er blandt de republikanske værdier. Idet Chartret for 

Menneskerettigheder tilknyttes, tildeles borgeren yderligere rettigheder og 

ansvar, og dermed konstrueres den politiske dimension af det europæiske 

medborgerskab, som indledtes med Maastrichttraktaten. Dermed drages der 

linjer til den franske borgerkonstruktion, som indledtes med tildelingen af 

rettigheder og pligter med La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen og 

værdierne liberté, égalité et fraternité. Herved skabes den europæiske borger på 

samme måde som den republikanske citoyen blev skabt, og ligeledes er den 

europæiske borger også konstrueret af pligter, rettigheder og værdier. Disse 

værdier er kosmopolitiske og uafhængige af geografiske forhold inden for Europa, 

som derfor er en kosmopolitisk salatskål.  

 

Den europæiske borger konstrueres således ud fra et fransk model, og på grund 

af både nationale og ikke-nationale tilhørsforhold og identiteter er resultatet en 

europæisk kosmopolit, hvis konstruktion i teorien er gennemført. Tilbage mangler 

kun den reelle europæiske borger, som både påtager sig pligter og rettigheder, 

og som ønsker at være og føler sig som en del af det europæiske fællesskab: 

som en europæisk kosmopolit.   
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9.1 Bilag 1. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

du 26 août 1789 
 
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, 
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les 
seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont 
résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous 
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs 
; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant 
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais 
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la 
Constitution et au bonheur de tous. 
 
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous 
les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 
 
Art. 1er. - 
 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
 
Art. 2. - 
 
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 
la résistance à l'oppression. 
 
Art. 3. - 
 
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul 
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 
 
Art. 4. - 
 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, 
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui 
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 
 
Art. 5. - 
 
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui 
n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire ce qu'elle n'ordonne pas. 
 
 
Art. 6. - 
 
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de 
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit 
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les 
Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle 
de leurs vertus et de leurs talents. 
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Art. 7. - 
 
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés 
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, 
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout 
citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend 
coupable par la résistance. 
 
Art. 8. - 
 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et 
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement 
au délit, et légalement appliquée. 
 
Art. 9. - 
 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il 
est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour 
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 
 
Art. 10. - 
 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 
 
Art. 11. - 
 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 
 
Art. 12. - 
 
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée. 
 
Art. 13. - 
 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre 
tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
 
Art. 14. - 
 
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, 
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et 
la durée. 
 
Art. 15. - 
 
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son 
administration. 
 
Art. 16. - 
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Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 
 
Art. 17. - 
 
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce 
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et 
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 
 
Avertissement important : statut de l'information disponible sur le site » 
 
 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm 

Hentet den 10/05 2008 
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9.2 Bilag 2. Hjemmesiden Vie Publique 

  
http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles-sont-valeurs-attachees-
citoyennete.html  
hentet den 22/6 2008 
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9.3 Bilag 3. Velfærdsministeriets hjemmeside I  

  
 
http://www.im.dk/im/site.aspx?p=23&t=ForsideVisartikel&Articleid=4472 
hentet den 23/06/08 
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9.4 Bilag 4. Velfærdsministeriets hjemmeside II 

 
 
 
 
http://www.im.dk/publikationer/res13juni2004/la000.htm 
hentet den 23/06 2008  


