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1. Resúmen 
Desde  hace tiempo España y Grecia se transformaron  en sistemas democráticos. Al final de los años setenta 

el sistema político se caracterizó por gobiernos de mayoridad. Habitualmente el poder político perteneció a 

los partidos conservadores y socialistas respectivamente, de tal modo que, dos partidos mayoritarios 

dominaron la administración pública en Grecia y España.     

 Esta tendencia del sistema político cambió después de las elecciones generales y europeas 

celebradas en 2014 y 2015 en ambos países. Dichas elecciones se desarrollaron dentro del contexto de la 

crisis económica en la zona euro y la crisis económica ocurrida en España y Grecia. La crisis financiera que 

empezó en 2008 afectó la zona euro de forma negativa, por ejemplo se desarrolló una crisis financiera en 

España de tal magnitud que al gobierno socialista no le fue posible controlar. Derivado de esta situación, el 

gobierno conservador pidió un préstamo al sistema económico europeo en 2012. En Grecia se desencadeno 

una crisis en la deuda pública que la volvió insostenible, ya que los bancos pertenecientes a la eurozona 

perdieron capital debido a la crisis global del sector financiero. Los líderes pertenecientes al Euro grupo 

consideraron la situación económica del Estado Greco como una intensa amenaza hacia la colaboración 

monetaria en Europa, ya que los mercados externos disminuyeron la credibilidad económica de Grecia. En 

un intento por resolver esta situación, el Euro grupo y el sistema económico europeo establecieron fondos 

para apoyar a Grecia y otros países pertenecientes a la eurozona con problemas en la deuda pública. Este 

sistema de programas económicos de ajuste se estableció bajo el control de la Troika (la Comisión Europea, 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo).    

 Por lo tanto, los gobiernos de España y Grecia han seguido programas económicos de la UE y 

la Troika desde el 2010. Dichos programas están enfocados en una política económica y fiscal de restricción, 

que requiere una línea de austeridad y reducciones de gastos públicos. Además, la crisis financiera se 

manifestó en altas tasas de desempleo y recortes en el presupuesto del gasto doméstico.   

 Este análisis se centra en explicar la evolución política de los dos países durante y después de 

la crisis financiera para destacar su influencia en los cambios políticos observados en los años 2014 y 2015 

respectivamente. Asimismo, la intención es destacar si los partidos políticos Podemos y SYRIZA alcanzan a 

crear un cambio permanente en el sistema político mayoritario de Grecia y España. Estos dos partidos de la 

izquierda (SYRIZA y Podemos), ganaron votos mientras que los partidos mayoritarios tradicionales los 

perdieron. Ambos critican la política de austeridad que  implementaron los gobiernos anteriores, debido a 

que solo cuidan al sector financiero de la zona euro y no solucionan los problemas de desempleo y reducción 

de ingresos que se vive en gran parte de la población en Grecia y España. El análisis del contexto 

socioeconómico y político antes y después de 2008 en Grecia y España se lleva a cabo a partir de un enfoque 

teórico específico. Este análisis se fundamenta en las teorías escritas por tres expertos en el ámbito de las 

ciencias sociales: Asle Toje, Ulrich Beck y Øyvind Østerud. En su conjunto las teorías facilitan un 

entendimiento de los sucesos después de la crisis económica en la eurozona, especialmente en España y 
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Grecia. Toje y Østerud argumentan que toda resistencia hacia la colaboración internacional con la Unión 

Europea vendrá de partidos nacionalistas de la derecha. Además, Toje concluye que el socialismo ya no 

existe en Europa, después de la caída de la Unión Soviética. Así que las teorías de Toje y Østerud no 

alcanzan a explicar cómo dos partidos que se fundan en una ideología socialista experimentaron un progreso 

en las elecciones nacionales celebradas en España y Grecia en 2014 y 2015.  
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2. Indledning 

2.1. Problemfelt og formål 
Da finanskrisen brød ud i 2008, fik den betydelige socioøkonomiske konsekvenser for eurozonen. På trods 

af, at lande som Spanien, Grækenland og Tyskland delte samme valuta, udviklede krisen sig forskelligt i 

landene. Krisen tydeliggjorde deres økonomiske og strukturelle divergens. Disse væsentlige forskelle 

resulterede i, at den græske økonomi blev truet i sådan grad, at der var tale om en mulig statsbankerot og 

Grexit af eurosamarbejdet. Ligeledes fremprovokerede krisen massiv arbejdsløshed og recession i både 

Grækenland Spanien. Tyskland tilpassede sit arbejdsmarked for at håndtere den finansielle krise og kunne 

hurtigere end de to andre lande overkomme finanskrisens negative konsekvenser. Tyskland og EU frygtede 

et sammenbrud af euroen, hvilket forklarer etableringen af tiltag, som ikke var traktatfæstede i Acquis 

Communautaire, herunder en ekstraordinær ’bailout’ af eurozonens kriseramte økonomier.  

 Trojkaen, bestående af Den Internationale Valutafond/Valutafonden (IMF), den Europæiske 

Centralbank (ECB) og EU-Kommissionen, varetog de økonomiske låneprogrammer, der indeholdt faste 

økonomiske og finanspolitiske betingelser. Siden Grækenland fik det første lån i maj 2010, har landets 
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økonomi været kontrolleret af Trojkaen. SYRIZA (Den Radikale Venstrekoalition), blev en del af 

Grækenlands koalitionsregering i 2015 på baggrund af en politisk dagsorden om at finde et alternativ til 

Trojkaens nedskærings- og sparepolitik. Således har partiet med Alexis Tsipras som formand og 

efterfølgende gennemgået en politisk identitetskrise om, hvorvidt partiet skal føje sine vælgere eller sine 

kreditorer.        

 I Spanien forsøgte den daværende socialistiske præsident José Luís Zapatero at underkende 

finanskrisens omfang for den nationale økonomi ved at påpege, at årene med økonomisk vækst havde gjort 

den spanske økonomi robust. Denne retorik blev partiets hidtil største politiske udfordring i form af 

vælgerflugt ved de efterfølgende valg. Der havde udviklet sig en national bankkrise, og i 2012 anmodede den 

konservative regeringschef Mariano Rajoy EU om et lån til at imødegå landets bankkrise. Grækenland og 

Spanien medførte eurokrisen en høj arbejdsløshed, særligt blandt de unge, indkomstreduktion, 

tvangsauktioner af boliger og emigration, hvilket udløste demonstrationer blandt forskellige 

befolkningsgrupper.      

  I begge lande opstod en folkelig og politisk utilfredshed med den politiske håndtering af 

eurokrisen, herunder implementeringen af en økonomisk politik og finanspolitik, der prioriterede en 

udgiftsreduktion i de statslige budgetter — den politiske elite defineres i denne analyse som Trojkaen, 

Eurogruppen samt de respektive nationale regeringer, der har efterlevet EU’s økonomiske 

genopretningspolitik. EU’s krisepolitik defineres i afsnit 2.3.4.  

 Venstrefløjen, repræsenteret af SYRIZA i Grækenland og Podemos (’vi kan’) i Spanien, 

mobiliserede sympatisører på grundlag af en kritisk tilgang til den fastlagte genopretningspolitik i eurozonen. 

Derudover inkluderer partiernes politiske programmer en kritik af den eksisterende politiske kultur i de to 

sydeuropæiske lande, herunder korruption i det økonomiske og politiske magtcentrum samt manglende 

gennemsigtighed i de demokratiske institutioner. Podemos og SYRIZA fik en fremgang ved de afholdte 

nationale valg i årene 2014 og 2015. I den forbindelse er det relevant at undersøge, om syv år med 

økonomisk krise har skabt et permanent opbrud i Grækenlands og Spaniens traditionelle topartisystem. Dette 

uddybes i afsnit 4.2. For at indsnævre problemfeltet, formuleres følgende problemformulering:  

Hvor stor en andel udgør eurokrisen og implementeringen af EU’s økonomiske tilpasningsprogrammer for 

den voksende vælgerfremgang til SYRIZA og Podemos, og i hvilken grad er denne fremgang ved at udvikle 

sig til et reelt politisk alternativ til de traditionelle centrumorienterede flertalspartier i Grækenland og 

Spanien?       

 Følgende arbejdsspørgsmål er relevante for at besvare problemformuleringen:1) Hvilke 

socioøkonomiske konsekvenser fik eurokrisen og de efterfølgende statsgældskriser i Spanien og 

Grækenland? 2) Hvilke politiske mærkesager har de to venstrefløjspartier? 3) Hvordan stemmer de politiske 

programmer overens med eurokrisen og den politiske håndtering heraf?   
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2.2. Formål og afgrænsning 
Afhandlingens formål er at forklare den politiske udvikling i Grækenland og Spanien i årene efter 2008, hvor 

den politiske midterfløj mistede vælgeropbakning og den ydre venstrefløj oplevede fremgang. Det er 

interessant at analysere, hvilken indflydelse eurokrisen og politikernes håndtering heraf har haft på denne 

udvikling. Dette opnås ved at undersøge partierne, SYRIZA og Podemos. Det formodes, at begge partier 

baserer en betydelig del af deres politiske program på eurokrisen og magtelitens håndtering heraf. I henhold 

til at undersøge partiernes meninger vedrørende den økonomiske krise i eurozonen, indgår euroskepsis ikke 

som teori, da det ikke er en del af problemformuleringens fokus. Begrebet optræder dog i sammenhæng med 

analysen af Podemos og SYRIZA, hvorved det er nødvendigt at definere dette, jf. afsnit 2.3.3. Det er aktuelt 

at undersøge Podemos og SYRIZA, da partierne adskiller sig fra de øvrige protestpartier på højrefløjen, der 

gik frem ved Europa-Parlamentsvalget i 2014. Grundet problemformuleringens afgrænsning, er det ikke 

muligt at inddrage højrefløjens udvikling i Grækenland. Det antages, at partier på højrefløjen vægter andre 

politiske emner, der ikke fremgår af venstrefløjspartiers mærkesager, så som multikulturalisme (Toje, 2012, 

2015). Ligeledes er det ikke muligt at analysere det spanske centrum-højreparti, Ciudadanos (Borgere) på 

trods af, at partiet gik frem ved det seneste parlamentsvalg i 2015.    

 Fokus i denne afhandling er rettet mod Spanien og Grækenland med en forventning om, at den 

økonomiske og politiske kontekst kan sammenlignes grundet historiske fællestræk mellem de to lande. De er 

begge relativt nye demokratier fra 70’erne, blev medlemmer af EU med få års mellemrum i 80’erne og er 

konkurrencedemokratier med flertalsregeringer. Landene har ligeledes været underlagt Trojkaens 

tilpasningsprogrammer i forbindelse med de statslige økonomiske kriser, der udviklede sig efter 2008.

 Eurokrisen beskrives i det omfang, det er relevant for at analysere den politiske udvikling i 

Grækenland og Spanien, hvilket er centralt i problemformuleringen. Undersøgelsen af den seneste politiske 

udvikling forudsættes af, at der redegøres for den specifikke socioøkonomiske kontekst i årene før og efter 

den globale finanskrise. Eurolandene er ikke makroøkonomisk eller strukturelt homogene, og flere eksperter 

har i den forbindelse skrevet om denne divergens mellem eurolandene i hhv. Nord- og Sydeuropa (Beck, 

2013; Jespersen, 2012; Moravcsik, 2012). Problemformuleringen bevirker, at andre relevante 

problemstillinger udelades, eksempelvis, hvordan eurozonens respektive statsgældskriser påvirker 

eurozonens sammenhængskraft samt en undersøgelse af finanskrisens konsekvenser for eurozonens 

finanssektor. I den kontekst ville det være relevant med en grundig analyse af bankkrisens udvikling i 

Spanien og de efterfølgende politiske tiltag.     

 Analysen undersøger problematikken om, at spanske og græske borgere oplever 

finansieringsproblemer vedrørende deres boligudgifter i årene efter finanskrisen (European Federation of 

National Organisations working with the Homeless, 2014a, 2014b, 2015). Det ville i den forbindelse være 

nyttigt at undersøge boligmarkedets struktur i de to lande, hvilket angiveligt ville øge forståelsen for 

husstandenes gæld. Det antages, at flere borgere i Grækenland og Spanien bor i ejede huse end til leje end i 
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Tyskland (Eurostat, 2014). I forbindelse med undersøgelsen af krisens sociale konsekvenser, vil det være 

relevant at gå i dybden med udviklingen af social- og sundhedssystemet. Et bemærkelsesværdigt punkt i 

denne henseende er, at selvmordsraten i Grækenland voksede efter 2009 (Athanasia, 2015; Borooah, 2014; 

Petmesidou, Guillén, 2015). Samtlige forslag til en udvidelse af analysen må udelades grundet afhandlingens 

begrænsede omfang.   

2.3. Metode 
Analysetilgangen er deduktiv, da den konkrete empiri undersøges ud fra udvalgt teori. Udgangspunktet for 

analysen er den viden om problemstillingen undertegnede på forhånd har opbygget ved at læse relevant 

faglitteratur. Denne forforståelse anvendes i analysen af den fundne empiri, og via en analyse ud fra 

teoriernes perspektiv øges denne forforståelse i løbet af analyseprocessen. For at besvare den fremsatte 

problemformulering, introduceres teorierne i afsnit 2.4. Teoriafsnittet har til hensigt at give læseren indblik i 

afhandlingens teoretiske udgangspunkt. 

2.3.1.  Empiri 

De anvendte kilder spænder fagligt bredt inden for følgende fagområder: økonomisk teori, sociologi og 

politologi. Dette skyldes den komplekse problemformulering, der lægger op til en fagligt bred analyse af; de 

seneste politiske valg kan ikke analyseres uden at inddrage sociale, kulturelle, økonomiske og politiske 

parametre. Kildeudvælgelsen må ligeledes inkludere en geografisk variation grundet emnets tværeuropæiske 

fokus. Derfor inddrages internationale kilder, så som analyseinstitutter, internationale foreninger, 

professorer, forskere, nyhedsmedier, statslige hjemmesider og statistiske institutioner. Statistiske oversigter 

og spørgeundersøgelser repræsenterer kun et udsnit af den pågældende befolkning, hvilket er en vigtig 

forudsætning for at benytte statistik i analysen. De græske kilder begrænses til de engelsksprogede. I 

analysen fremkommer betegnelsen, ’ibid.’, hvilket indikerer, at der refereres det til samme kilde, som den 

forrige angivne.  

2.3.2. Teori  

Teorierne af Asle Toje og Ulrich Beck er udvalgt grundet deres fokus på EU-samarbejdet i perioden efter 

finanskrisen fra 2008. Øjvind Østeruds teori er medtaget, da den forklarer de udfordringer, der opstår, når 

nationalstater indgår i et internationalt, overstatsligt samarbejde. Teorierne antages at kunne forklare, hvorfor 

de traditionelle centrumorienterede partier mistede opbakning samtidig med at SYRIZA og Podemos 

oplevede øget støtte i perioden efter 2008. 

2.3.3. Struktur 

Afhandlingen struktureres som anvist i Figur 1. 

Strukturen har til hensigt at klargøre, hvilken del af 

problemformuleringen, der besvares. 
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2.3.4. Begrebsafklaring 

’Austerity’: Begrebet dækker over EU-systemets makroøkonomiske genopretningspolitik for at udbedre de 

respektive statsgældskriser i eurozonen, der fokuserer på 

budgetkontrol, herunder udgiftsreduktion, samt 

strukturreformer. Der henvises til Generaldirektoratet for Økonomi og Finansielle Anliggender (ECFIN) for 

yderligere information herom (Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender, 2014).  

Finanskrisen/den økonomiske krise/den globale recession/eurokrisen: Begreberne refererer til krisen, der 

udviklede sig i den nordamerikanske finanssektor i 2008 og efterfølgende udviklede sig til en økonomisk 

krise i eurozonen, blandt andet i form af statsgældskriser, arbejdsløshed og recession eller lav økonomisk 

vækst (Madsen, Arrouas, 2015).  

Protestpartier: Podemos og SYRIZA kritiserer det respektive politiske system. Partierne er ikke 

nødvendigvis modstandere af det europæiske samarbejde, men kritiske over for EU’s neoliberale indretning 

samt den politiske håndtering af de respektive statsgældskriser i eurozonen (Links - International journal of 

socialist renewal, 2012; Podemos, 2015a, 2015b).  

Topartisystem: Demokratiske systemer, hvor der er en tydelig opdeling mellem den siddende regering og 

oppositionen ud fra en klar flertalsdannelse. To dominerende partier kæmper om de samme vælgere i det 

politiske centrum og begge har mulighed for at opnå et flertal (Gyldendal - Den Store Danske). 

Europæisering: Der henvises til følgende 

definition:”(...) Den forandring, der indtræffer i 

national politik, forvaltning og retsdannelse, nationale 

normer og principper, administrative praksisser, 

interesser og politiske systemer, og som er forårsaget 

af den europæiske integrationsproces.” (Wind, 

Martinsen, & Kelstrup, 2008: 323) 

Euroskepsis: Analysen tager udgangspunkt i Catharina 

Sørensens teori,
1
se Figur 2 (Danmarks Radio, 2016b; 

Djøf, 2007).  

2.4. Teori 

2.4.1. Asle Toje: Liberalismens krise  

Asle Toje er en norsk politolog, der specialiserer sig i international politik. I 2012 udgav han bogen Rødt, 

hvidt og blåt – om demokratiet i Europa. Heri problematiseres markedsøkonomi med udgangspunkt i EU-

samarbejdet, hvor EU belyses ud fra den økonomiske krise. I 2014 udgav han Jernburet – Liberalismens 

krise, der fortsætter samme kritiske analyse af EU-samarbejdet og liberalisme i en tid, hvor velstand og 

                                                           
1
 Catharina Sørensen, forskningschef ved Tænketanken Europa, ph.d. i statskundskab, specialiseret i euroskepsis 

Figur 1 Afhandlingens struktur 

 

Figur 2 Catharina Sørensen inddeler euroskepsis i fire 

kategorier (Danmarks Radio, 2016b; Djøf, 2007). 
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skabelsen af arbejdspladser udfordres af en ny økonomisk virkelighed, der blev skabt på grund af 

finanskrisen i 2008. 

Fra socialisme til socialliberalisme 

Finanskrisen udviklede sig til en økonomisk krise i EU-landene. Millioner af mennesker har mistet deres job 

og har oplevet faldende lønninger. Velfærdsydelser, der indtil for nyligt har givet en komfortabel tilværelse, 

reduceres til et minimum som følge af EU’s økonomiske genopretningsstrategi i de gældsramte stater. På 

trods af, at neoliberalisme udfordres, har socialisme ikke fået sin renæssance. Toje mener, at socialisme 

udgik i 1991, da Østblokken faldt. Herefter transformerede socialisme sig til socialliberalisme, da flertallet er 

gået fra arbejderklassen  til middelklassen. Dette medvirkede til, at markedsøkonomi og liberalisme forblev 

den dominerende ideologi. En potentiel modstand mod neoliberalisme vil opstå fra den politiske højrefløj, og 

ikke i form af socialisme (Toje, 2012: 43-68).     

 De europæiske lande havde opbygget større velfærdssamfund, end de pågældende private 

sektorer kunne finansiere. Socialdemokratiske partier fortsætter med at omfavne internationalisering, hvilket 

ikke er bæredygtig i den økonomiske kontekst efter 2008. Af denne grund opnår højrefløjen uden for det 

politiske centrum støtte, og ikke venstrefløjen (ibid.). I forlængelse heraf mener Toje, at velfærdsstaterne i 

Europa bør påtage sig en del af ansvaret for den økonomiske krise. Den private sektor omstillede sig til 

lavere lønninger i årene efter finanskrisen i modsætning til den største arbejdsgiver, staten. Dette skyldtes de 

europæiske fagforeninger, der havde succes med at forhandle bedre lønninger, lavere pensionsalder og 

kortere arbejdstid for offentligt ansatte. Dermed anser Toje offentligt ansatte som en privilegeret gruppe, der 

tilnærmelsesvis ikke kan afskediges. Han understreger dette med, at pensionsydelser i den offentlige sektor 

ofte er generøse og betales direkte fra statsbudgettet eller gennem pensionskasser, hvorved der opstår en 

risiko for underfinansiering (ibid.). 

Liberalismens deroute: fra plussumsspil til nulsumsspil 

Toje hævder, at EU’s statsledere ikke havde de rette kompetencer til at genskabe økonomisk vækst og 

arbejdspladser efter eurokrisens udvikling. Dette skyldtes EU-samarbejdets liberale struktur foruden de 

forskellige lag af national, mellemstatslig og overstatslig regulering samt krav fra markedet. Disse 

manglende kompetencer har medført, at EU er endt i en legitimitetskrise. EU fungerer ved, at den politiske 

elite præsenterer universelle værdier som et alternativ til nationale særinteresser hos de respektive 

befolkninger. Dette system var bæredygtigt, så længe det leverede arbejdspladser og velstand (Toje, 2012: 

167-196, 2014: 11-20). EU’s krise er opstået grundet den økonomiske virkelighed, der medfulgte 

finanskrisen. Krisen har ændret dynamikken, hvorved liberalismens tidligere præmis, en ’win-win’-logik, er 

blevet erstattet med nulsumstænkning. Toje konkretiserer dette ved at fremhæve, at det ene EU-lands tab er 

det andet lands fortjeneste (Toje, 2014: 21-50).    

 Denne dynamik med relative gevinster forstærkes af, at husholdninger rammes af finanskrisen 
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i form af indkomstreduktion og en høj statsgæld samtidig med, at usunde banker undertrykker den 

økonomiske vækst. En konsekvens heraf er, at de ’oplyste egeninteresser’ [elitens fortolkning af nationale 

interesser], som tillod nationale myndigheder at afstå magt til EU, efter eurokrisen er erstattet af nationale 

interesser. Den enes redningspakke betragtes som de andres tabte pensioner, således er den mellemstatslige 

solidaritet i EU er forsvundet (Toje, 2012: 167-196). 

Elitens idealisme over for folkets bekymring 

Den politiske elite fortsætter med at promovere øget europæisk integration i dybden på trods af en 

manglende folkelig opbakning til samarbejdet. Dette behov for yderligere integration skyldes oprettelsen af 

den fælles valuta uden en tilsvarende harmonisering af finans- og økonomisk politik. Toje mener, at elitens 

forslag om yderligere integration som løsning på EU’s svagheder er ved at miste sin appel. Afstanden 

mellem elitens idealisme og borgernes bekymring vokser i takt med, at den socioøkonomiske afstand blandt 

befolkningsgrupper stiger. Finanskrisen forstærker denne udvikling, og Europa befinder sig på en glidebane 

tilbage til klassesamfundet, som det var 1900-tallets store projekt at afskaffe (ibid.). Efter flere år med 

kontinuerlig økonomisk krise, tvivler flere borgere på, om et overnationalt styre er nyttigt. Forudsætningen 

for at afgive nationale kompetencer til EU var at løse internationale udfordringer, men tilliden er opbrugt. 

Globaliseringen gav flere fordele end ulemper, også for middeklassen, men nu presser finanskrisen denne 

befolkningsgruppe. Dette afspejles i arbejdsløsheden i flere EU-medlemslande. Af den grund opstår tanken 

om et nationalt fællesskab som en antitese til en globaliseret verden og et handlingslammet EU (Toje, 2014: 

169-196).  

En ’europæisk identitet’ halter  

I efterkrigstiden foregik der en ’afnationalisering’, hvor konceptet ’en national identitet’ blev sammenkoblet 

med negative associationer. Det var nødvendigt at overskygge landenes nationale identiteter med en ’værdi’-

identitet for at kunne opbygge en fælles europæisk identitet, der kunne legitimere suverænitetsafgivelse fra 

de nationale magtcentre til EU. Disse værdier, der skulle binde folk sammen, forblev vage, men det var 

nødvendigt at  problematisere nationalstaten for at kunne oprette det overstatslige projekt, EU (Toje, 2012: 

119-142).         

 Det europæiske samarbejde har flere omgange forsøgt at skabe en europæisk identitet ved 

hjælp af: 1) Traditionel nationsopbygning, f.eks. symboler. 2) rollen som forvalter af borgerrettigheder, 3) 

opnå legitimitet ved at forbedre livskvaliteten for de europæiske borgere, 4) EU-støttet EU-forskning blandt 

akademikere, 5) valg til Europa-Parlamentet. Toje henviser i den forbindelse til en undersøgelse fra 

Eurobarometer i 2012, der fastslår, at flere borgere ikke føler sig som europæere (ibid.: 167-196). 

Markedsdemokratiet har leveret mere frihed end nogen anden styreform i historien, men har samtidig affødt 

spændinger, da frihed opløser fællesskaber. Materiel velstand og uindskrænket individuel frihed er mere 

meningsløst for mennesket end fællesskab (Toje, 2014: 253-277). Som eksempelvis herpå henviser Toje til, 



Nynne Giannini  Kandidatafhandling – cand.ling.merc. 17.05.2016 

 
 

Copenhagen Business School                                                                                                                                                12 

 
 

at venstrefløjen i Skandinavien er blevet forbavsede over, hvor meget den skandinaviske, universelle 

samfundsmodel bygger på et stærkt nationalt sammenhold frem for universelle rettigheder. Frihed er blevet 

dyrket på bekostning af lighed, og broderskab er forsvundet fra samfundsmodellen (ibid.). Finanskrisen 

tydeliggør denne tendens i Europa, da der observeres et behov for at indskrænke økonomisk, som de færreste 

er villige til at bære byrden for. Denne manglende europæiske identitet og mellemstatslige solidaritet gør det 

sværere for politikerne at få de europæiske borgere til at ofre sig for det europæiske projekt (Toje, 2012: 119-

142).  

Politisk modreaktion til liberalisme fra højre 

Opposition mod den liberale orden er hidtil kommet fra venstrefløjen, men under globaliseringen har de 

fleste socialdemokrater genopfundet sig som socialliberale partier. Dette indebar, at partierne har tilsluttet sig 

liberale ideer, så som markedets og lovens forrang frem for demokrati, og samtidig vægter nationalstaternes 

internationale forpligtelser. Liberalisme og socialliberalisme har overskygget alternative ’ismer’ i Europa, 

eksempelvis blev dét at være konservativ sammenholdt med at være liberal (Toje, 2014: 169-196). Således 

har centrumpartierne indgået konsensus om at acceptere en liberal magtorden, f.eks. dyrkelsen af 

internationalt samarbejde og vage værdier på bekostning af nationalstaternes grundelementer som 

broderskab, fælles erindringer og traditioner. Denne liberale ideologi er intolerant over for andre ideologier, 

hvorved de rammer, som et politisk alternativ kan udfolde sig inden for, er blevet indsnævret (ibid.). Denne 

liberale dominans blandt centrumorienterede partier udfordres af de aktuelle økonomiske udfordringer, og 

resultatet heraf er, at nationalister går frem. Den politiske elite i EU fordømmer disse højrefløjspartier og 

behandler dem anderledes end yderpartier fra venstrefløjen (Toje, 2012: 167-196).  

 Europa-Parlamentsvalget i 2014 blev et ”jordskredsvalg” til de EU-skeptiske partier, og der 

blev skabt en afgrund mellem vælgerne og det liberale centrum. Valgresultaterne konkluderer, at højre-

venstreaksen ikke længere repræsenterer vælgernes interesser, da både centrum-venstre og centrum-højre 

dyrker liberale værdier. Dermed tilbydes vælgerne ikke et politisk alternativ (ibid.). Dette alternativ til 

liberalisme, inklusiv overstatsligt samarbejde og markedsøkonomiens forrang, tilbydes af nationalistiske 

partier, der udvider højre-venstreaksen med temaer som identitetspolitik og kulturkamp (Toje, 2014: 169-

196).  

Finanskrisen blev til EU’s legitimitetskrise  

Kombinationen af økonomisk og politisk integration styrede Europa henimod økonomisk vækst og politisk 

frihed, hvilket bekræftes af de øst- og sydeuropæiske landes ønske om et EU-medlemskab (Toje, 2014: 169-

196). Det er usandsynligt, at EU kollapser som følge af eurokrisen, da samarbejdet inden for handelsområdet 

er uerstatteligt og er et vigtigt pragmatisk internationalt projekt. Toje påpeger, at den eneste fejl er elitens 

vision om, at økonomisk integration nødvendigvis bør medføre politisk integration (Toje, 2012: 167-196). I 

den forbindelse mener Toje, at legitimitetskrisen i det europæiske samarbejde kun kan løses ved, at 
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beslutningstagerne i EU lytter mere til opinionen end de nationale magteliter [den politiske midterfløj] 

(ibid.).   

2.4.2. Ulrich Beck: Latent katastrofe skaber politisk opbrud 

Ulrich Beck var en tysk sociolog og samfundsforsker (1944-2015). I denne opgave anvendes German 

Europe fra 2012, der problematiserer Tysklands dominans i forhold til EU’s Økonomiske og Monetære 

Union (ØMU’en) samt EU’s håndtering af de pågældende statsgældskriser. 

Eurokrisen fremhæver dybereliggende konflikter i EU 

Ifølge Beck har finanskrisen optrevlet en grundlæggende konflikt mellem Nord og Syd i EU, eller mellem 

kreditor- og debitorlande, hvor førstnævnte finansierer sidstnævnte. Debitorlandene har udviklet sig til en 

underklasse i EU, da de er afhængige af økonomisk assistance fra de andre eurolande. Samtidig stilles disse 

perifere eurolande et ultimatum om at acceptere suverænitetsafgivelse til Trojkaen inden for økonomi og 

finanspolitik samt at følge reform- og budgetkravene eller træde ud af eurosamarbejdet (Beck, 2013: 5-22). 

Konsekvensen af eurokrisen er fremvæksten af mellemstatslige og interne paradoksale magtkampe. Et 

eksempel herpå er, at tyskerne opfatter deres stat som krisens tabere, da penge spildes på at redde 

Grækenland, der er gået bankerot. Derimod føler folket i de lande, hvor krisen har ramt hårdest, eksempelvis 

eurolandene i Sydeuropa, at de er taberne, fordi nedskæringspolitikken, der dikteres af Tyskland og EU, 

fjerner deres midler til fortsat at føre en værdig livsstil. Beck konkluderer, at der mangler en gensidig 

forståelse for eurolandenes forskellige samfundsmodeller (ibid.).    

 Et andet eksempel er, at der opstod konflikter mellem hhv. den politiske elite, der har siddet 

ved magten under statsgældskrisernes udvikling, og den brede befolkning. Flere valgresultater afslørede 

modstridende interesser mellem de pågældende regeringer, der stemte for Trojkaens nedskæringer, og 

befolkningen, som stemte imod disse tilpasningsprogrammer fra EU(ibid.).Beck mener, at disse konflikter 

tydeliggør, at det europæiske projekt er blevet konstrueret ’top-down’ af den økonomiske og politiske elite i 

EU. I krisetider møder eliten modstand, der opstår ’bottom-up’ i befolkningen. Denne folkelige modstand 

kritiserer EU’s krisehåndteringspolitik, der forsøger at udbedre økonomien ved at redistribuere velstand fra 

middel- og underklassen til den finansielle sektor. Regeringerne legitimerer disse økonomiske valg  med 

TINA (There is no alternative). Beck udtrykker forståelse for grækernes og spaniernes protester mod det 

politiske system, når de oplever uretfærdighed i form af, at store dele af borgerne bærer byrden for de tab, 

som et ureguleret finansmarked forårsagede (ibid.).     

 De mellemstatslige konflikter i forbindelse med at tildele ansvaret for debitorlandenes 

økonomiske situation har ført til, at populisme er opstået i EU-landene. Men populisme resulterer kun i, at 

medlemslandene fortsætter magtkampen om at tildele ansvaret i stedet for at indse, at de alle er ofre for den 

finansielle krise og de ineffektive instrumenter [Trojkaens lånepakker til gældsplagede lande mod rigide 

økonomiske betingelser og reformkrav], der er brugt på at overkomme den (ibid.). 
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Eurokrisen, en latent trussel  

Ifølge Beck resulterede de økonomiske tilpasninger og reformer i usikkerhed omkring fremtiden og 

eurokrisen blev en diffus trussel i eurolandene. De økonomisk pressede lande oplevede, at deres levestandard 

faldt grundet de tilpasningsprogrammer, som håndhæves af Trojkaen. En hel generation i Europa bliver mødt 

med, at der ikke længere er behov for dem på arbejdsmarkedet, hvilket markeres af Sydeuropas 

ungdomsarbejdsløshed (ibid.). Eurokrisen omhandler ikke budgetunderskud og finanspolitiske problemer, 

men om hvor meget solidaritet, der kan og bør opnås i Europa (ibid.). Denne usikkerhed om fremtiden og en 

latent katastrofe [euroens kollaps] medfører en adfærdspåvirkning af opinionen og den politiske elite. Det er 

i den type brydningstider, at det hidtil eksisterende politiske fundament revurderes og nye politikformer kan 

opstå (Beck, 2013: 22-66), jf. Figur 3. 

2.4.3. Øyvind Østerud: Nationalstater i en globaliseret verden 

Øyvind Østerud er en norsk forsker i politologi, der beskæftiger sig med geopolitik, globalisering, 

konfliktstudier og nationalstaten.  

Nationalisme 

Nationalisme udvikles ud fra et demokratisk princip om suverænitet, men tilpasses til folkets etniske og 

kulturelle særegenhed. Nationalisme adskiller sig fra den demokratiske styreform, som bygger på et ikke-

etnisk, borgerretligt fællesskab. Østerud beskriver nationalisme som intentionen om at opretholde folkets 

suverænitet som grundlaget for det demokratiske styre, sikre nationens uafhængighed samt beskyttelse over 

for andre nationer (Østerud, 1999: 144-161). Nationalisme er et paradoks, da det er en uafhængighedsdoktrin 

for et afgrænset politisk fællesskab, som vokser i protest mod global integration, men samtidig legitimerer et 

globalt statssystem, hvor hver stat repræsenterer et folkefællesskab (ibid.).  

 Demokrati forudsættes af tillid til at love og regler overholdes, at staten er en legitim 

territorial enhed, at magt ikke misbruges samt, at mindretalsregeringer respekteres. Denne gensidige tillid 

mellem borgerne kobler et nationalt fællesskab sammen med den demokratiske styreform. Østerud 

fremhæver, at det nationale fælleskab består af fælles værdier og principper, hvilket er grundlaget for, at der 

Figur 3 Beck beskriver to mulige scenarier, som kan udvikle sig i nationalstaterne i relation til den 

aktuelle økonomiske krise (Beck, 2013: 22-66). 
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eksempelvis kan indføres en omfordelingspolitik af statens velstand. Uden et minimum af enighed bryder 

reglerne og institutionerne sammen (ibid.).  

Overstatslighed vækker ’renationalisering’ 

Ifølge Østerud kan den gensidige tillid, der binder nationalitet og demokrati sammen, ikke overføres til et 

supranationalt niveau, f.eks. EU. En overstatslig politisk indretning, herunder åbne grænser, fri bevægelighed 

af kapital og arbejdskraft samt deregulering af politikområder, kan føre til en ’renationalisering’ af en given 

national identitet (ibid.). Når politikområder flyttes fra de folkevalgte organer til overstatslige politiske 

institutioner, indsnævres grænserne for statslig regulering, da staterne forventes at leve op til de 

overnationale rammer. Samtidig er supranationale institutioner kun indirekte demokratiske, fordi de ikke 

styres af direkte folkevalgte (ibid.).   

Globalisering for eliten, nationen for folket  

Globaliseringen bygger på en liberal grundtanke, der centrerer sig omkring international solidaritet og 

udviskede territoriale grænser. Dette er en kontrast til nationalstaternes afgrænsede fællesskab, hvorved 

globaliseringen skaber et behov for politisk, kulturel og territorial afgrænsning i de respektive nationalstater 

(ibid.: 162-178). Østerud henviser i den forbindelse til Beck, der pointerer, at eliten og den resterende 

befolkning [middelklassen] har forskellige perspektiver; førstnævnte har et globalt udsyn, hvorimod den 

brede befolkning har et lokalt/nationalt udsyn. Dette forskellige perspektiv skyldes, at globalisering forbedrer 

mulighederne for den veluddannede og økonomisk velstillede del af befolkningen, men medfører tab for den 

ufaglærte og relativt lavt uddannede del. Sidstnævnte gruppe har større risiko for at blive marginaliseret fra 

arbejdsmarkedet eller at få reduceret deres løn, mens højtuddannede kan benytte sig af det globale 

arbejdsmarked (ibid.). Der opstår en modstand mod globaliseringen og internationaliseringen blandt politiske 

partier, der fokuserer på identitetspolitik. Disse nye partier bevæger sig væk fra liberale kerneværdier, såsom 

markedsøkonomi, internationalt samarbejde og universelle rettigheder, og dyrker i højere grad den 

pågældende kollektive nationale identitet (ibid.).  

Venstreliberalismens sejr og moralisering  

Østerud refererer til Christopher Lasch
2
. Lasch beskriver, at elitens venstreliberale ideologi revolutionerede 

de vestlige samfund, f.eks. i form af lighedskampene mellem køn, etnicitet og seksuel orientering, og blev 

således dominerende inden for politisk tænkning. Venstreliberalisme eller moderat liberalisme, der er 

centrumorienteret, moraliserer over for alternative, folkelige synspunkter. Den politiske elites ”politisk 

korrekte” holdninger blev toneangivende i den offentlige debat, hvorved begrebet ’populisme’, der dækker 

de brede folkegruppers meninger, udviklede sig til et skældsord (ibid.). Lasch mener, at elitens 

radikalliberalisme medvirkede til at undergrave demokratiets grundlæggende elementer så som diskussion og 

                                                           
2
 Amerikansk historiker og debattør 



Nynne Giannini  Kandidatafhandling – cand.ling.merc. 17.05.2016 

 
 

Copenhagen Business School                                                                                                                                                16 

 
 

argumentation. Moraliseringen over for ’populistiske’ holdninger har erstattet ren politisk diskussion, og en 

konsekvens heraf er undermineringen af en potentiel politisk modstand fra partier på den ydre højre- og 

venstrefløj, der varetager folkets reelle interesser (ibid.).  

’Antinationalisme’  

Emmanuel Todd
3
 uddyber Laschs teori i en fransk kontekst. Todd konstaterer, at det nationale fællesskab 

blev opsplittet samtidig med, at solidariteten mellem hhv. rig og fattig samt folk og elite brød sammen. 

Årsagen hertil var elitens udvikling af ’antinationalisme’ — forkastelse af nationalstaten og det nationale 

fællesskab til fordel for universalisme og internationalisering. Denne modstand mod det nationale er fjendtlig 

over for folkelige synspunkter og interesser. I den forbindelse kritiserer Todd den politiske venstrefløj for at 

forkaste folket, nationen og solidaritet, da det skaber et fundamentalistisk politisk klima. Således skabes et 

politisk tomrum, som udfyldes af højreradikale, nationalistiske partier (ibid.).  

2.4.4. Teoridiskussion 

Tojes teori er udvalgt grundet referencerne til eurokrisen, hvilket er relevant i forhold til problemstillingen. 

Toje diskuterer, hvordan de nationale politiske eliter, der dyrker markedsøkonomi og internationalisering, 

udfordres af en ny økonomisk virkelighed, hvor velstand og arbejdspladser forsvinder i flere EU-lande. Dette 

er relevant i forhold til problemformuleringens formål om at undersøge fremgangen hos SYRIZA og 

Podemos samt tilbagegangen for de centrumorienterede partier, der havde regeringsmagten i Grækenland og 

Spanien i perioden, hvor eurokrisen udviklede sig efter 2008. Becks teori antages ligeledes at kunne forklare 

denne politiske udvikling, da teorien problematiserer, at folket mister opbakning til de hidtil største politiske 

partier i takt med eurokrisens udvikling og den politiske håndtering heraf. Beck fremhæver en sammenhæng 

mellem eksistensen af en ekstern trussel, i dette tilfælde eurosamarbejdets kollaps, og politisk opbrud i et 

samfund. Når en latent katastrofe eksisterer, påvirker det adfærden blandt meningsdannere og de politiske 

partier. Politikerne udnytter denne ekstraordinære situation forskelligt, afhængigt af deres politiske visioner, 

og eksempelvis kan denne ekstraordinære krisesituation legitimere indførelsen af upopulære politiske tiltag. 

 Det forventes i den forbindelse, at denne påstand om eurokrisens adfærdspåvirkning kan 

forklare den øgede vælgertilslutning til SYRIZA og Podemos. Derudover problematiserer Beck Tysklands 

indflydelse på indretningen af ØMU’en samt på EU’s håndtering af finanskrisens indvirkning på eurozonen. 

Det antages, at Becks teori dels kan forklare de strukturelle og økonomiske forskelle mellem Tyskland, 

Grækenland og Spanien, der uddybes i 3.1 og dels kan forklare eurokrisens forskellige udvikling i de tre 

lande, som beskrives i afsnit 4.4. Toje og Beck fremsiger forskellige prognoser omkring eurokrisen og det 

fremtidige EU-samarbejde. Førstnævnte lægger vægt på, at EU var kilden til velstand og politisk stabilitet for 

medlemslandene, men aktuelt befinder sig i en legitimitetskrise, da samarbejdet ikke har løst problemerne i 

de EU-lande, der blev ramt af krisen. På trods heraf anser Toje EU som en uerstattelig handelspolitisk aktør. 

                                                           
3
 Fransk historiker 
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Udfordringen for samarbejdet er, at der opstår politikerlede rettet mod partierne på den politiske midterfløj, 

der dyrker frihandel og overstatslighed på bekostning af nationalstaternes selvbestemmelse. Dette medvirker 

til en fremgang for højrenationalistiske partier. Denne påstand forventes ikke at kunne forklare fremgangen 

til de to venstrefløjspartier i hhv. Spanien og Grækenland, hvilket uddybes i afsnit 4.2.  

 Østeruds teori er medtaget grundet dens fokus på de udfordringer, der opstår i nationalstaterne 

i kraft af deres deltagelse i det europæiske samarbejde. Østerud problematiserer, at globaliseringen resulterer 

i asymmetriske fordele mellem hhv. eliten, herunder de velstillede befolkningsgrupper, og de mindre 

bemidlede og lavt uddannede befolkningsgrupper. Dette fokus forventes at kunne forklare den voksende 

opbakning til SYRIZA og Podemos, da analysen forudsætter, at begge partiers politiske programmer 

adskiller sig fra de hidtil dominerende regeringspartier i Grækenland og Spanien. Dette uddybes i afsnit 

4.2.3. Østerud fremhæver desuden, at demokrati kræver en gensidig tillid mellem borgerne og magteliten, og 

denne tillid, der findes i det nationale fællesskab, skabes af fælles erindringer, historie og kultur. Østerud 

problematiserer, at overstatsligt samarbejde bygger på borgerretlige værdier. Således kan samme loyalitet og 

fællesskab som i nationalstaten ikke overføres til et supranationalt niveau, f.eks. til det europæiske 

samarbejde. Dermed mener Østerud, at EU mangler forudsætningen for at etablere demokrati.   

3. Socioøkonomisk redegørelse: Økonomisk og strukturel divergens 

Afsnit 3.1 omhandler forskelle mellem Tyskland, Spanien og Grækenland inden for privatsektoren, den 

offentlige sektor og den økonomiske model. Afsnit 3.2 beskriver væsentlige arbejdsmarkedspolitiske 

forskelle. Det er ikke muligt at undersøge landenes særskilte velfærdsområder, så som pensions-, skatte-, 

uddannelses- og sundhedssystem. Der henvises til Bilag 1 for en oversigt over krisen i eurozonen. 

3.1. Divergerende konkurrenceevne   

På trods af, at eurolandene deler valuta, er landene økonomisk forskellige (Jespersen, 2012: 35-56). Figur 4 

fremhæver den økonomiske divergens mellem Grækenland og Spanien på den ene side og Tyskland på den 

anden side. Den økonomiske divergens forklares af ØMU’ens konstruktion. Det økonomiske og monetære 

samarbejde medførte en gensidig afhængighed mellem eurolandene, men samtidig blev nationale 

Figur 4 Opsummering af økonomiske karakteristika i Tyskland i modsætning til  Spanien og Grækenland, der 

afspejler makroøkonomiske forskelle (Jespersen, 2012: 35-56). 
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økonomiske og monetære styringsinstrumenter, f.eks. devaluering, niveauet for udlånsrenten, inflationen og 

vekselraten, overdraget til ECB. Konvergenskravene
4
 fokuserede på at udjævne makroøkonomiske forskelle 

mellem eurolandene, blandt andet størrelsen af den offentlige gæld og statens budgetunderskud. Således 

foregik ikke en tilsvarende harmonisering af privatsektorerne. Dermed overgik landenes strukturelle 

forskelle til det europæiske økonomiske og monetære samarbejde (ibid.). Loukas Tsoukalis understøtter 

Jespersens kritik af, at heterogene økonomier blev en del af et fælles valutaområde uden en fælles økonomisk 

politik. Tsoukalis understreger, at politiske faktorer, i form af Tysklands genforening, var drivkraften for 

oprettelsen af ØMU’en (Tsoukalis, 2014: 25-67). De sydeuropæiske eurolande blev sidestillet med en 

konkurrencedygtig økonomi som den tyske, hvilket fik betydning for udlånsrenten hos eksterne kreditorer.

  Så længe den økonomiske vækst var stabil, var det ikke nødvendigt at problematisere, at 

lande som Grækenland og Spanien kunne låne til en lav rente, eller at eurolandenes konkurrenceevne ikke 

var ens (Jespersen, 2012: 35-56). Finanskrisens indvirkning på eurozonen skyldtes landenes gensidige 

økonomiske afhængighed. Byrden for at overkomme finanskrisen var overladt til de enkelte eurolandes 

begrænsede nationale justeringer, hvilket satte euroen i en risikabel position (Tsoukalis, 2014: 25-67). 

3.1.1 Konkurrenceevne 

Som anvist i Figur 4, var konkurrenceevnen svagere i Grækenland og Spanien end i Tyskland. Denne 

forskel forklares blandt andet af produktionsomkostningernes udvikling. Data fra OECD viser, at Spanien og 

Grækenland havde højere enhedsomkostninger end Tyskland fra 2000 til hhv. 2008 og 2009, jf. Bilag 2. I 

forbindelse med overgangen til euroen besluttede ECB at fastsætte inflationen på 2 % efter inspiration fra det 

tyske arbejdsmarked. Tyskland pressede dette niveau yderligere ved at føre et pris- og lønniveau under dette 

inflationsniveau. ECB forventede, at enhedsomkostningerne i eurolandene skulle følge inflationens 

udvikling. I Grækenland og Spanien voksede disse omkostninger med mere end 1 % over målet i perioden 

1999-2008. I Tyskland voksede de derimod med mindre end 1 % (Moravcsik, 2012).  

 Produktionssektorernes relativt svage konkurrenceevne i Spanien og Grækenland resulterede i 

betalingsbalancer med underskud. Generelt indikerer betalingsbalancens underskud, at et lands import 

overgår dets eksport, og der opstår et lånebehov for at kunne finansiere importen. Dermed blev Grækenland 

og Spanien afhængige af gældsstiftelse i lande med overskud, heriblandt andre banker i eurozonen, særligt de 

tyske (Jespersen, 2012: 35-56). Dette bekræftes af Andrew Moravcsik, der fremhæver, at den tyske 

betalingsbalances overskud blev udlånt til underskudslande til en lav rente i årene frem til 2008 (Moravcsik, 

2012).       

 Forklaringen på Tysklands handelsbalance med overskud var de omkostningsreduktioner, der 

blev foretaget i perioden 1999-2007. Produktionsomkostningerne stagnerede omkring årene 2007 og 2008, 

og forblev efterfølgende lave til gavn for den tyske konkurrenceevne (De Grauwe, Ji, 2012). For det andet 

                                                           
4
 Se link for yderligere information om de fire konvergenskrav: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_da.pdf  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_da.pdf
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havde Tyskland et lavt forbrug og en tilsvarende lav import i løbet af 00’erne, foruden flere 

arbejdsmarkedsreformer, der medførte svagt stigende lønninger. Sidstnævnte uddybes i afsnit 2.2. 

(Moravcsik, 2012).  ØMU’ens indretning styrkede desuden den tyske konkurrenceevne. Moravcsik uddyber 

dette med, at euroen underevaluering skabte et handelsoverskud; 40 % af dette overskud stammede fra 

samhandlen med de øvrige eurolande. Dette handelsoverskud svarede, ifølge Moravcsik, til gælden i de 

respektive eurolande, der udviklede sig (ibid.).  

Grækenland 

Da landet indtrådte i det europæiske samarbejde i 1981, var økonomien udfordret af de to oliekriser i 70’erne 

som følge af landets afhængighed af energiimport. Andre udfordringer, der opstod i kølvandet på det 

afsluttede militærdiktatur, var folkets ønsker om omfordelingen af landets indkomst samt en udvidelse af 

velfærdsstaten. Disse politiske prioriteter havde forrang og skete på bekostning af at udbedre oliekrisernes 

konsekvenser for økonomien (Oltheten, Sougiannis, Travlos, Zarkos, 2013). Dette fremhæver, at der 

udviklede sig økonomiske problemer i Grækenland, hvilket understreger, at EU-institutionernes 

makroøkonomiske kontrol af de ny optagne medlemslande i Sydeuropa ikke var omfattende indtil 

etableringen af det økonomiske og monetære samarbejde i Maatrichtraktaten (ibid.).   

 I slutningen af 80’erne var Grækenland et landbrugsland og havde samtidig den næstmindste 

tertiære sektor blandt EU-landene. Andelen af de statslige firmaer var den tredje største i Vesteuropa, efter 

Portugal og Italien. Derudover var Grækenlands produktionssektor en af de mest regulerede i sammenligning 

med OECD-landene. Forretningsstrukturen udgjordes af mange mikro- og familievirksomheder 

(Karamessini, 2015).       

 I løbet af 90’erne og 00’erne ændrede produktionsmodellen sig, og turismen, byggebranchen, 

servicefag samt shipping blev centrale brancher. Statskontrollerede banker og virksomheder blev privatiseret. 

Således betegnes Grækenlands økonomiske udvikling efter optagelsen i EU som en transformation fra en 

statsledet, familiebaseret organisering til en delvis familiebaseret kapitalistisk model (Karamessini, 2012). 

Udover en tilpasning af produktionsmodellen, drog Grækenland fordel af euroens lave rente. I perioden efter 

2001 steg bruttonationalproduktet årligt med mere end 3 %. Denne økonomiske vækst skyldtes primært en 

stigende indenlandsk efterspørgsel og en øget rentabilitet på grund af stigende reallønninger, 

skattenedsættelse og skatteundtagelse samt en voksende privat låntagning (ibid., 2012, 2015). Moravcsik 

påpeger, at den økonomiske vækst ikke blev anvendt til at styrke produktionsmodellens konkurrenceevne 

(Moravcsik, 2012).      

 Moravcsiks påstand bekræftes af Oltheten et at., der påpeger, at det nationale forbrug steg på 

bekostning af investeringer i den produktive sektor; mindre end 25 % af statens optagede udlandsgæld gik til 

infrastruktur på trods af, at staten modtog EU-strukturmidler i relation til Grækenlands OL-værtskab i 2004. 

Størstedelen af statens indtægter blev anvendt til at udvide den offentlige sektor, heriblandt at øge andelen af 

statsansatte og at hæve de offentlige lønninger samt pensionsydelser. Det var i høj grad gruppen af offentligt 
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ansatte, der medvirkede til at øge det observerede hjemlige forbrug i årene efter euroens indførelse (Oltheten 

et al., 2013).        

 Denne beskrivelse af den offentlige sektors udvidelse stemmer overens med Tojes forklaring 

af finanskrisen. Toje nævner, at de udbyggede offentlige sektorer, herunder de offentligt ansattes gode 

ordninger inden for pension og social sikring var medvirkende til finanskrisens konsekvenser for de 

europæiske lande. De private sektorer var ikke længere i stand til at finansiere de udbyggede offentlige 

sektorer, herunder opretholde nivauet for udgifter til statens ansatte (se afsnit 2.4.1). Der blev fra 2001 ført 

en lempelig finanspolitik i Grækenland. En konsekvens heraf var et offentligt underskud (Det Europæiske 

Monetære Institut, 1998; Eurostat, 2015b), jf. Bilag 3a.    

 Underskuddet forklares af: Høje internationale oliepriser, militære udgifter, korruption, f.eks. 

overbetalt offentligt arbejde, forberedelse til OL-værtskabet i 2004, investeringer i infrastruktur, en voksende 

social sikring samt finansiering af private firmaers gæld i 80’erne og af bankerne efter finanskrisen i 2008 

(Karamessini, 2012, 2015).  Statens pensionsudgifter var ligeledes medvirkende til at skabe et statsligt 

underskud, hvilket forklarer, at de økonomiske tilpasningsprogrammer, der blev indgået aftale om med 

Trojkaen vedrørende landets statsgældskrise indeholder krav om at omlægge pensionssystemet (Tinios, 

2015). Udbygningen af den græske stat og økonomi baserede sig på investeringer fra andre EU-lande. De 

statslige investeringer og udgifter bevirkede, at opsparingsniveauet faldt fra 20,4 % til 7,1 % i perioden 

1994-2008 samtidig med, at statens gældsposter voksede (ibid.). Bilag 3b viser statsgælden i Tyskland, 

Grækenland og Spanien fra 1998 til 2014 ifølge data fra OECD (OECD-a).   

 I forbindelse med den offentlige sektor, er det relevant at inddrage en rapport fra 2004 fra 

Eurostat. Rapporten påpeger, at statsbudget ikke opgav tallene for EU’s strukturmidler korrekt, da EU-midler 

til ikke-statslige aktører blev registreret som statens indtægter, hvorved der blev skabt et forbedret offentligt 

underskud/overskud (Eurostat, 2004). I forlængelse heraf skriver en rapport fra Europa-Parlamentets 

budgetkontrolsudvalg, at der findes begrænset viden om anvendelsen af EU-strukturmidler i 

medlemsstaterne grundet faktorer som en indskrænket pressefrihed samt manglende gennemsigtighed hos de 

respektive myndigheder. Samme rapport konkluderer, at Grækenland flere gange indsendte blanke rapporter, 

når der blev anmodet om data vedrørende anvendelsen af strukturmidler (Smit et al., 2012). EU-

Kommissionens Kontor For Bekæmpelse af Svig (OLAF)
5
 bekræfter i en rapport fra 2014, ar der var fire 

igangværende efterforskningssager vedrørende administrationen af EU-tilskud i Grækenland og Slovenien. 

Rapporten uddyber, at de græske myndigheder fra 2007 til 2014 behandlede elleve sager, inklusiv sager om 

anvendelsen af EU-tilskud, hvor alle førte til anklager (Det Europæiske Anti-Svindel Kontor, 2015).  

                                                           
5 Nærmere beskrivelse findes på:  http: //ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_en.htm
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Spanien 

Landets bruttonationalprodukt voksede årligt med ca. 4 % i perioden 1997-2007 (Borooah, 2014: 13-24), 

grundet husholdningernes lettere adgang til kredit og banklån (Molina, Godino, 2013). Denne vækst 

skyggede for en ustabil beskæftigelse, strukturelle problemer i privatsektoren og fjernede fokus fra det 

faktum, at den økonomiske vækst byggede på et usikkert fundament i form af en voksende ’boligbobbel’ og 

en uholdbar udvikling af den offentlige sektor (Recio, Banyuls, 2012, 2015; Molina, Gordino, 2013). 

Sidstnævnte forklares af Alejandro Godino og Òscar Molina. Før Spaniens demokratiske transition var 

velfærdssystemet begrænset og skatterne var relativt lave. Dette ændrede sig efter 1978, hvor skattesystemet 

blev moderniseret og de offentlige ydelser blev udvidet. Der eksisterede trods denne modernisering et 

voksende behov for en yderligere udvidelse af velfærdssystemet, hvilket ikke blev varetaget af de 

forhenværende demokratiske regeringer. Både socialistiske og konservative regeringer har siden 90’erne 

prioriteret skattelettelser for at undgå et finansielt underskud. Dette understreges af Bilag 3a, der viser et 

overskud på det offentlige budget frem til 2008. Ifølge forfatterne resulterede denne prioritering i en 

underudviklet offentlig sektor (Molina, Godino, 2013). Hvad angår privatsektorens strukturelle problemer, 

har produktiviteten kontinuerligt været lavere end EU-gennemsnittet (Recio, Banyuls, 2015).  

 Det lave konkurrenceniveau skyldtes først og fremmest, at produktionsmodellen blev centreret 

omkring brancher, der havde behov for mange ansatte, hvilket øgede produktionsomkostningerne, jf. Bilag 

2. Derudover specialiserede landet sig i lav- og middelproduktion, f.eks. landbrug, der konkurrerede med 

lande uden for Europa, der kunne producere til en  lavere pris. En tredje faktor var en kontinuerlig negativ 

handelsbalance som følge af industriens lave produktivitet og Spaniens importafhængighed, særligt af energi. 

Denne udlandsgæld har bremset jobskabelse (ibid., 2012, 2015).   

 Turisme og landbrug har haft en positiv økonomisk betydning,  men har ikke opvejet den 

industrielle sektors strukturelle problemer (Molina, Godino, 2013). Endvidere har industrien været udgjort af 

mange små og mindre virksomheder, hvor investeringen i teknologisk udvikling har været begrænset. Det 

skyldtes, at denne størrelse virksomheder har haft sværere ved at optage banklån til innovation end de store 

firmaer. En konsekvens heraf blev, at flere mindre produktionsvirksomheder investerede i flere medarbejdere 

frem for at effektivisere produktionen (ibid.). I forbindelse med sidstnævnte er arbejdsmarkedets indretning 

med mange midlertidige stillinger afgørende for, at arbejdsgiverne ikke har haft incitament til at investere i 

medarbejdernes kompetencer (ibid.).     

 Boligsektoren forbedrede økonomien, da lønningerne gjorde det attraktivt at arbejde i 

byggebranchen; fra 2001 til 2007 steg beskæftigelsen i denne sektor med 48 % (Borooah, 2014:13-24). 

Boligmarkedets udvidelse skyldtes en stigende efterspørgsel foruden statens infrastrukturelle byggeprojekter. 

Den stigende boligefterspørgsel forklares af immigration til Spanien i 90’erne samt euroens lave udlånsrente. 

Flere personer fik mulighed for at investere i en bolig, da det økonomiske opsving gjorde det lettere at optage 

boliglån (ibid.). Den lette adgang til banklån blev forudsætningen for, at boligejerne kunne finansiere de 
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stigende boligpriser (ibid.). Husstandenes indkomster blev reduceret grundet stigende boligpriser, der næsten 

blev fordoblet fra 2000 til 2008 (Molina, Godino, 2013). Boligmarkedets udvidelse var årsagen til, at den 

spanske udlandsgæld primært var privat i årene før 2008. Før euroens indførelse blev en negativ 

betalingsbalance håndteret ved at evaluere den spanske peso, men efter etableringen af ØMU’en var dette, 

som tidligere beskrevet, ikke længere muligt. Derfor resulterede Spaniens seneste vækstfase i årene efter 

2000 i en øget privat gældsætning (Recio, Banyuls, 2015). Dette understøttes af en relativ lav statsgæld i 

sammenligning med Tyskland og Grækenland, jf. Bilag 3b (Lehndorff, 2015b; ibid., 2012, 2015).  

 Byggebranchens udvikling var ligeledes relateret til de strukturmidler, som Spanien modtog 

fra EU
6
. Som nævnt i afsnittet om Grækenland, konkluderer Europa-Parlamentets budgetkontrolsudvalg, at 

der forelægger en begrænset viden omkring anvendelsen af EU-midler. Udvalget skriver, at der blandt lokale 

og regionale politikere foregik svindel med EU-strukturmidler i Spanien (Smit et al., 2012). Rapporten 

problematiserer, at temaet bliver sekundært i forhold til det overordnede emne om korruption i de spanske 

medier. Rapporten nævner, at EU-Kommissionen i 2006 fandt 1.668 tilfælde af misbrug af tilskud. I 

perioden 1997-2007 opstod flere korruptionssager i forbindelse med byggetilladelser samt salg og køb af 

landområder, der involverede flere af de politiske partier (ibid.).    

 En forskningsartikel bekræfter eksistensen af flere korruptionssager i relation til 

boligmarkedets udvidelse i perioden 1997-2007 (Quesada, Jimenez-Sanchez,Villoria, 2013: 619). Dette 

forklares med vedtagelsen af en lov i 1997, som tilegnede de lokale myndigheder udvidede kompetencer til 

at håndtere de kommunale landområder. Loven blev modificeret i 2007 og skærpede den institutionelle 

kontrol (ibid.). I forlængelse heraf konkluderede Eurostat efter et besøg i landet vedrørende den europæiske 

underskudsprocedure
7
, at EU-tilskud ikke blev håndteret på lokalt plan efter gældende regler (Eurostat, 

2016). 

2.2. Industriel stabilitet i Tyskland kontra ’dualistiske’ arbejdsmarkeder i syd 

3.2.1. Tysklands fleksible arbejdsmarked 

Den økonomiske model og produktionssektor var forudsat af arbejdsmarkedets favorable udvikling. Der blev 

indført arbejdsmarkedsreformer i 2002-2003
8
 og i årene umiddelbart før eurokrisen. Reformerne havde til 

hensigt at give arbejdsløse incitament til at acceptere stillinger, der kræver lavere kvalifikationer og tilbød en 

relativt lavere løn (Beck, 2013: 22-65).  Desuden medførte reformerne i nedsatte udgifter til pensioner og 

sundhedssikringer for arbejdsgivere (ibid.). En tredje effekt af reformerne blev en forkortelse af perioden 

med arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket medvirkede til, at flere arbejdsløse tog ufaglært arbejde 

(Lehndorff, 2012). Tysklands stærke priskonkurrence skyldtes interne faktorer, herunder et svagt 

                                                           
6 En yderligere beskrivelse om EU’s strukturmidler til Sydeuropa findes:  http: //ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/history/ 

og http: //ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/prord/prords/history_en.htm  
7 Beskrivelse af EU-systemets initiativer efter den økonomiske krise i eurozonen kan findes her:  http: //www.eu.dk/da/fakta-om-

eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten 
8 Der refereres til Agenda 2010,vedtaget af SDB/B’90/Den Grønne Koalition under Schröder. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/history/
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/prord/prords/history_en.htm
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten
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hjemmemarked samt en ulige distribution af indkomst og kapital. Ligeledes fik fagforeningernes moderate 

lønkrav betydning for den økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske indretning:”(…)Trade unions are being 

guided in their pay policy by the increase in the price competitiveness of export industry”(ibid.:82). Citatet 

fremhæver landets industrielle indretning, hvor arbejdsmarkedets parter siden afslutningen af Anden 

Verdenskrig har prioriteret industriel fred.  I 30’erne var Tyskland præget af en uorganiseret arbejdsstyrke 

samt klassekonflikter, hvilket skabte grobund for antidemokratiske strømninger. Efterkrigstidens ledere 

diskuterede Tysklands ”nye” begyndelse i forbindelse med udarbejdelsen af forfatningen fra 1949, og ville 

undgå fortidens uroligheder (Berhnard, 2000: 279-338). Midlet hertil var en stærk fagbevægelse, der var 

antipartisk og organiseret. Efter 1945 blev der opbygget velorganiserede fagforeninger, der fokuserede på 

lønregulering for at bidrage til udviklingen af en eksportorienteret økonomi (ibid.).   

 De industrielle relationer blev presset i takt med fremvæksten af eksterne og interne 

udfordringer, heriblandt en voksende international konkurrence, stigende arbejdsløshed, den tyske 

centralbanks stramme pengepolitik, EU’s indre marked og ØMU’en. Ligeledes medførte Tysklands 

genforening et behov for arbejdsmarkedspolitiske og økonomiske reformer (ibid.). I takt med genforeningen 

blev der indført mange neoliberale reformer i perioden 1990-2008 (Lehndorff, 2012). Denne periode, hvor 

reformer blev implementeret bidrog til, at finanskrisens konsekvenser ikke blev så langvarige som i andre 

eurolande, og et blev muligt at genoprette den tyske eksportbaserede økonomi (ibid.).  

  I forlængelse af landets reformproces er det relevant at nævne den lovfæstede 

minimumstimeløn på 8,5 euro
9
. Ifølge OECD svarede dette lønniveau i 2015 til ca. 50 % af den tyske 

gennemsnitsindkomst (OECD, 2015b). Drivkraften for at lovgive om en mindsteløn var dels at forebygge 

’in-work-poverty’
10

, som var vokset frem i Tyskland grundet udbredelsen af deltidsjob, og dels at skabe et 

effektivt lønniveau (ibid.). OECD beskrev denne minimumsløn som en udfordring for det østlige Tyskland 

grundet en stor andel af lavtlønnet arbejde; hver fjerde var ansat til langt under mindstelønnen, hvorved 

lønnen i disse tilfælde skulle stige med omkring 10 % for at nå op på niveauet fra 2015 (ibid.). 

Produktionsmodellen og arbejdsmarkedet pressede lønnen grundet en udbredt brug af outsourcing, 

underleverandører, privatisering samt skattereformer, hvilket reducerede de statslige udgifter. Der blev 

indført lønstigninger i de mest konkurrencestærke brancher, hhv. kemi- og metalindustrien, hvorimod lønnen 

var lavere i de mindst konkurrencedygtige sektorer, f.eks. servicesektoren, den offentlige sektor, 

byggebranchen og detailsektoren. Lønnen i de private servicesektorer har gennemsnitligt været 20 % lavere 

end i industrien (Lehndorff, 2012, 2015c).  

                                                           
9 Gældende fra januar 2015 (Udenrigsministeriet). 
10 Definition: De individer der er beskæftigede, og hvis samlede husstandsindkomst er under 60% af den gennemsnitlige nationale 

disponible indkomst http: //ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/statistics5-2005_en.pdf  

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/statistics5-2005_en.pdf
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3.2.2. Fra diktatur til europæisk velfærdssamfund 

Udviklingen i 80’erne til 00’erne i Grækenland og Spanien var en tilpasningsproces, hvor den produktive 

sektor, velfærdsmodellen og arbejdsmarkedet skulle nærme sig niveauet i EU’s kernelande (Oltheten et al., 

2013). Samfundsindretningen i de tidligere diktaturer i Sydeuropa kendetegnes ved, at landenes politiske 

traditioner, f.eks. nepotisme og klientisme, overgik til det demokratiske styre. Dette uddybes i afsnit 4.4.1. 

Ligeledes foregik landenes interne migration fra land til by, men strukturerne fra landbrugssamfundene blev 

overført til byerne, heriblandt en familieorienteret socialmodel. Et tredje kendetegn var, at de politiske partier 

i de nye demokratier blev etableret i en ustabil kontekst med konflikter og kontraster mellem 

befolkningsgrupper. Dette gjorde det muligt for den politiske elite at få indflydelse på indretningen af 

markedet og den økonomiske magtelite. I andre europæiske demokratier blev markedsmekanismer udviklet 

før det politiske system (Sapelli, 1995: 111-122).     

 Endvidere var den økonomiske elite længe om at formalisere de sociale relationer, hvorved 

velstandsomfordelingen blev styret af de politiske partiers specifikke klienteller frem for af standardiserede 

bureaukratiske procedurer (ibid.). Den sydeuropæiske velfærdsmodel medførte, at civile aktører, f.eks. 

familien og kirken, spillede en betydelig social rolle. I Grækenland og Spanien var udgifter til børnefamilier 

eller personer med særlige behov ikke en statslig kerneydelse, og derfor blev civile aktører vigtige for 

opretholdelsen af borgernes sociale sikring (Petmesidou, Guillén, 2015). Den traditionelle middelhavsmodel 

med stor vægt på familie og kønsroller blev afviklet i takt med større samfundsændringer, f.eks. at flere kom 

i uddannelse samt fremvæksten af eneforældre og skilsmisser. Disse sociale ændringer skabte et behov for et 

nyt velfærdssystem (Recio, Banyuls, 2012). Landenes EU-medlemskab medvirkede til en ændring af 

velfærdssystemet (Petmesidou, Guillén, 2015), hvilket uddybes i følgende to afsnit. 

Spanien 

Reformprocessen startede i slutningen af 70’erne. Reformerne bidrog til at afvikle et fragmenteret pensions- 

og sundhedssystem, og resulterede ligeledes i en bedre beskyttelse af ansatte, der ikke var berettigede til 

social sikring (ibid.). Eksempelvis blev der indført et universelt sundheds- og skolesystem i 80’erne. De 

offentlige udgifter til pension blev ligeledes indskrænket, hvorved pensionsydelser ikke har udgjort en ligeså 

stor andel af de statslige ydelser som i Grækenland, Italien og Portugal (ibid.). Moderniseringen indbefattede 

også politiske strategier inden for ligestilling og social pleje (ibid.). Indretningen af arbejdsmarkedet fortsatte 

med at være fragmenteret, hvilket uddybes senere i afsnittet. 

Grækenland 

EU-medlemskabet bidrog til at modernisere pensionssystemet, sundhedssystemet og arbejdsmarkedet, men 

løste ikke væsentlige strukturproblemer, f.eks. særregler i forbindelse med velfærdsydelser og skat 

(Karamessini, 2015). Forfatter, Nancy Vamvakas påpeger, at hastigheden af reformer ikke var tilstrækkelig, 

eksempelvis foregik der ikke vigtige reformer i perioden 1986-1994 (Vamvakas, 2012: 3-21). Denne mangel 
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på strukturelle reformer forklares dels af et todelt socialt system, hhv. et uformelt- og formelt system, og dels 

af de fragmenterede og konfliktfyldte industrielle relationer, der medvirkede til at forhindre reformer 

(Petmesidou, Guillén, 2015). De statslige ydelser, der er relateret til arbejdsmarkedet og social sikring var 

bygget op omkring et formelt statsligt system og et uformelt system, der byggede på de enkelte familier, 

kirken eller civile organisationer (Tinios, Lyberaki, 2015). Det formelle system blev ikke standardiseret, 

hvorved ydelser blev tildelt tilfældigt til borgerne. Det offentlige system manglede en standardiseret oversigt 

over de pågældende borgere med behov for sociale ydelser og den reelle distribution heraf. Dette ad-hoc 

system har gavnet enkelte grupper, hvorimod andre grupper ikke har været berettiget til samme dækning af 

sociale ydelser; eksempelvis er der blevet tildelt skattelettelser og udvidede sociale ydelser til selvstændigt 

erhvervsdrivende, og statsansatte har modtaget forhøjede pensionsydelser (Tinios, Lyberaki, 2015). 

Størrelsen af det uformelle sociale system i Grækenland er forholdsvis stor i sammenligning med andre 

sydeuropæiske lande (ibid.).       

 I Spanien og Grækenland steg de sociale udgifter per capita ikke med samme hastighed som 

BNP per capita, hvilket indikerer, at de sociale udgifter endnu ikke har nået deres maksimale grænse. Det 

faktum nuancerer påstanden om, at velfærdsudgifter var en afgørende faktor for det græske og spanske 

statslige underskud efter finanskrisens udbrud i 2008 (ibid.). Toje mener, at de offentlige udgifter til sociale 

ydelser og pension til statsansatte medvirkede til, at statsgældskriser udviklede sig i flere eurolande (jf. afsnit 

2.4.1). Toje har ret med hensyn til, at Grækenland og Spanien har et todelt arbejdsmarked, hvor der findes en 

gruppe af ’insiders’, heriblandt statsansatte, hvis arbejdsløsheds- og pensionsdækning er mere omfattende 

end blandt arbejdsmarkedets ’outsiders’, som dækker over ansatte i midlertidige stillinger, projektarbejde og 

andre ikke permanente stillinger. Dette dualistiske arbejdsmarked uddybes i følgende afsnit. Tojes argument 

er berettiget i Grækenlands tilfælde, da statens udgifter til de statsansatte steg betydeligt og var med til at 

skabe et budgetunderskud før 2008 (jf. s. 20). Derimod var pensionssystemets finansiering blevet justeret i 

Spanien, (jf. s. 24), og det spanske statsbudget havde et overskud frem til 2008 (jf. Bilag  3a).  

3.2.3. Sydeuropæiske fagforeningers kamp for lønnen 

De sydeuropæiske fagforeninger har kæmpet mod et fragmenteret arbejdsmarked. Der findes et skel mellem 

permanente arbejdere og ansatte med midlertidige kontrakter hvad angår graden af social dækning og 

arbejdsløshedsunderstøttelse. Fagforeningernes medlemmer repræsenterer primært den godt beskyttede kerne 

af arbejdsmarkedet, det vil sige ansatte i faste stillinger og funktionærer i staten (Lehndorff, 2015). De 

sydeuropæiske fagforeninger var centrale aktører i udbygningen af velfærdsstaten. Dette var muligt på trods 

af et lavt medlemstal og en underrepræsentation i landenes små og mellemstore virksomheder. 

Fagforeningerne havde en betydelig indflydelse på de respektive kollektive aftaler, og disse var medvirkende 

til relativt store lønstigninger (ibid.). Relationerne mellem arbejdsmarkedets parter i begge lande har været 

konfliktfyldte, hvilket afspejles i frekvensen af strejker (Molina, Godino, 2013). Det er et sidespor i forhold 

til problemformuleringen at analysere de spanske og græske fagforeningers aktivitet. 
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4. Analyse 

I afsnit 4.1 belyses finanskrisens udvikling i Tyskland, Grækenland og Spanien. I afsnit 4.2. analyseres den 

politiske udvikling i Spanien og Grækenland, herunder en analyse af Podemos og SYRIZA. 

4.1. Statsgældskrise og arbejdsløshed i Sydeuropa  

I afsnit 4.1.1 uddybes finanskrisens socioøkonomiske konsekvenser for Tyskland, Grækenland og Spanien; 

førstnævnte inkluderes for at få et sammenligningsgrundlag. Afsnit 4.1.2 beskriver konsekvenserne for 

middelklassen. Det er ikke muligt at redegøre for samtlige afholdte strejker og demonstrationer vedrørende 

de implementerede reformer efter 2010 i forbindelse med låneaftalerne med EU. 

4.1.1. Euroen - Tysklands succes og Sydeuropas tab 

EU’s (tyske) krisehåndtering 

Finanskrisen ramte Tyskland i efteråret 2009 som følge af økonomiens eksportafhængighed til den øvrige 

eurozone og grundet investeringen af kapital i andre europæiske banker. Regeringen indførte tiltag med 

henblik på at redde bankerne og etablerede desuden et samarbejde med de faglige organisationer for at 

udbedre ledigheden i de kriseramte dele af industrien. Således foregik en hurtig krisehåndtering baseret på 

intern fleksibilitet, f.eks. nedsættelse af arbejdstid, flere deltidsstillinger og afskaffelse af overarbejdstid 

(Lehndorff, 2012). Denne krisehåndtering i kombination med de indførte arbejdsmarkedsreformer i årene før 

2008 (jf. afsnit 3.2.1) bidrog til, at finanskrisens indvirkning for økonomien kom under kontrol. Tysklands 

eksportbaserede økonomi gjorde det muligt, at landet kunne eksportere sig ud af krisen på bekostning af de 

sydeuropæiske lande, hvor produktionsomkostningerne var steget brat (Jespersen, 2012: 35-56).

 Finanskrisens forskellige indvirkning på hhv. Tyskland og de sydlige eurolande uddybes af 

Paul de Grauwe og Yuemei Ji
11

. Forskerne nævner, at eurolandene i Sydeuropa blev pålagt kraftige 

reduktioner af enhedsomkostningerne, hvilket resulterede i tabt produktion og beskæftigelse. De uddyber, at 

eurozonens underskudslande bar byrden for den europæiske tilpasningspolitik ved at efterleve de påkrævede 

reformer. Overskudslandene i eurozonen kunne løfte en del af denne byrde ved at reducere 

betalingsbalancens overskud, øge pris- og lønniveauet samt stimulere det nationale forbrug. Grauwe og Ji 

antager, at Tyskland manglede incitament til at forringe sin fordelagtige økonomiske position i eurozonen 

(De Grauwe, Ji, 2012).       

 Den asymmetriske byrdefordeling er et eksempel på Tojes og Østeruds påstand om en 

manglende tværeuropæisk solidaritet, hvilket umuliggør en ensrettet økonomisk omfordelingspolitik på 

europæisk plan. Ifølge disse teoretikere betinges omfordelingspolitik af tillid, loyalitet og solidaritet med de 

øvrige medborgere, hvilket de påpeger ikke eksisterer i det europæiske samarbejde. Forskernes påstand 

understreger Tojes tese om, at eurolandene varetager nationale interesser frem for europæiske, hvilket Toje 

                                                           
11 Forskere fra Peterson Institute for International Economics. 
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illustrerer ved at fremstille, at et eurolands økonomiske lån bliver kreditorlandets faldende pensioner (jf. 

afsnit 2.4.1 og 2.4.3). Beck mener, ligesom De Grauwe og Ji, at eurolandene, hvor krisen havde ramt hårdest, 

anså sig som ’taberne’, da Tyskland og EU pålagde dem at føre en nedskæringspolitik, der har forringet 

muligheden for at føre en værdig livsstil (se afsnit 2.4.2). Tsoukalis bekræfter dette og uddyber, at private 

kreditorer, særligt banker, er blevet beskyttet med garantier fra EU-institutionerne og fra Valutafonden. 

Denne beskyttelse af kreditorerne var en kontrast til de øvrige eurolande med gæld, der yderligere måtte låne 

penge samtidig med at foretage interne justeringer, og sidstnævnte fik konsekvenser for landenes svageste 

grupper. Tsoukalis påpeger samtidig, at overskudslandene i EU løb en risiko ved at udlåne kapital til de 

gældsramte eurolande (Tsoukalis, 2014: 35-67).   

 Konsekvensen af finanskrisens forskellige udvikling i eurozonens debitor- og kreditorlande 

blev, at de eksterne finansmarkeder lagde et pres på debitorlandene med et statsligt underskud (Moravcsik, 

2012). Markedernes tillid til euroen blev forringet, og i den forbindelse blev eurokrisens officielle forklaring 

baseret på de gældsramte landes overforbrug. Således tilrettelagde EU-systemet en krisehåndtering, som tog 

udgangspunkt i budgetdisciplin og nedskæringer i de offentlige udgifter (ibid.). Dette illustrerer Becks 

argument om eurolandenes manglende gensidige forståelse af de forskellige samfundsmodeller (jf. afsnit 

2.4.2). Beck fremhæver Tysklands centrale rolle for tilrettelæggelsen af den officielle politik i EU-regi. 

Tysklands tradition for stabilitet og en stram finanspolitik, eksempelvis i form af et fleksibelt arbejdsmarked 

og budgetbesparelser, blev gjort universel inden for EU. Denne politik, der var inspireret af Tyskland, skulle 

overføres til de øvrige eurolande, hvilket Beck betegner som ’tysk euronationalisme’ – en europæiseret 

version af ’Deutschmark nationalisme’. Denne symbolik refererer til, at D-marken var symbolet på 

Tysklands magt før oprettelsen af den Økonomiske og Monetære Union, da den sikrede landet positionen 

som Europas rigeste land og af den grund det EU-land med størst indflydelse. Efter indførelsen af euroen 

forblev Tyskland det rigeste land og deraf det mest magtfulde medlemsland i EU’s kerne. De perifere 

gældsplagede eurolande blev efter eurokrisen nødt til at acceptere den tyske euronationalismes autoritet 

samtidig med, at de oplevede politisk afmagt (Beck, 2013: 22-65). ’Politisk afmagt’ tolkes her som 

eurolandenes begrænsede økonomiske og pengepolitiske kompetencer (jf. afsnit 2.4.2.). Ifølge Beck 

forværrede den restriktive politik, som EU har pålagt de gældsramte eurolande, deres socioøkonomiske 

situation (ibid.), jf. Figur 5.  Dette uddyber hans teori omkring EU’s ’underklasseslande’ (jf. afsnit 2.4.2). 

Becks påstand stemmer overens med Tsoukalis’ argumentation. Tsoukalis problematiserer, at flere lande 

nedsætter den offentlige og private gæld i en kriseperiode med høj recession, da det skaber en ubrydelig 

cirkel bestående af udgiftsbesparelser og recession (Tsoukalis, 2014: 25-67).   
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Figur 5 Beck betegner Tysklands dominans over for de perifere 

eurolande som en ‘ond cirkel’, hvor spare-og 

nedskæringspolitik, der har været en succes for den tyske 

økonomi, har den modsatte effekt i de sydeuropæiske eurolande; 

økonomierne forværres (Beck, 2013: 22-65). 

Den tyske regering kunne sikre sine 

økonomiske interesser i modsætning til hhv. 

den græske og spanske regering, der blev 

anklaget for ikke at have opfyldt kravene til 

solide offentlige budgetter (Beck, 2013: 22-65). 

Dette udsagn antyder, at EU’s kerne manglede 

empati med den politiske og økonomiske elite i 

Spanien og Grækenland efter gældskrisernes 

udvikling. Således konkretiserer Becks påstand 

Østeruds teori om, at solidaritet forudsættes af 

en fælles identitet på baggrund af et fællesskab, 

som det findes i nationalstaterne (jf. afsnit 

2.4.3). Den manglende mellemstatslige solidaritet 

i EU forklares ligeledes af Tojes teori. Ifølge Toje 

understeger eurokrisen den ikkeeksisterende 

fælles europæiske identitet ved, at krisen 

medførte et behov for økonomisk indskrænkning, som ingen borgere eller politikere ville bære byrden for. 

Dette forklarer han med, at folkets og politikernes solidaritet begrænser sig til deres nationalstat og de 

pågældende hjemlige interesser. Toje uddyber, at politiske systemer ikke alene kan basere sig på universelle 

værdier og rettigheder, som EU gør, da det er et svagt grundlag for samhørighed og samtidig opløser 

fællesskaber. Uden fællesskab opnår EU eller de nationale politiske eliter, som følger den europæiske 

politiske linje, ikke den nødvendige legitimitet fra folket til at afkræve ofringer, f.eks. løn- eller 

pensionsreduktion (jf. afsnit 2.4.1).     

 I relation til denne argumentation fremhæver forsker Thomas Pedersen, at det europæiske 

samarbejde udgøres af lande med forskellige politiske kulturer. Disse særprægede kulturer forstærker de 

nationale fællesskaber og identiteter frem for en fælles europæisk identitet, hvorved EU baseres på en tynd 

fælles kultur (Pedersen, 2006). Ifølge Pedersen ”vil borgerne kun lade sig nedstemme af et flertal, som de 

føler en vis samhørighed med” (ibid.: 124). Pedersen mener, ligesom Toje, at globaliseringen medvirker til, 

at borgerne bliver mere individualistiske; og individualistiske borgere er mindre tilbøjelige til passivt at 

acceptere beslutninger, som den pågældende magtelite træffer på deres vegne (ibid.).  

 Den europæiske elite har forsøgt at konstruere en europæisk identitet ’top down’ ved hjælp af 

symboler, eksempelvis EU-flaget, EU-hymnen og euroen. På trods af indførelsen af euroen er borgerne 

fortsat ikke modtagelige over for symbolske mobiliseringsforsøg (ibid.). Dette stemmer overens med 

Østeruds teori, der skelner mellem elitens internationale fokus og den brede befolknings lokale og nationale 

perspektiv (jf. afsnit 2.4.3).  
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Sydeuropa i langvarig krise 

Grækenland 

I løbet af 2009 blev den græske økonomi forværret, og Eurogruppen samt EU-Kommissionen valgte som 

nævnt i at yde lån til den græske daværende socialistiske regering igennem de etablerede fonde
12

 til samme 

formål. Disse låneaftaler mellem de pågældende græske regeringer og Trojkaen betinges af specifikke 

reformkrav inden for områderne: Finanspolitik, arbejdsmarkedet, den produktive sektor og finanssektoren. 

Disse betingelser betegnes i EU-regi som Memorandum of Understanding (Generaldirektoratet for 

Økonomiske og Finansielle Anliggender, 2010). Aftalerne betyder, ifølge Maria Karamessini, at Grækenland 

siden 2010 har været et eksempel på, hvorvidt neoliberalisme kan løse en strukturel krise i et forgældet land, 

der er del af en monetær union og ikke besidder væsentlige nationale monetære og økonomiske kompetencer 

(Karamessini, 2015). Implementeringen af en nedskæringspolitik kan færdiggøre det neoliberale projekt ved 

at transformere Grækenland til en liberal model med en begrænset offentlig sektor (ibid.).  

 I den forbindelse påpeger Alberto Garzón Espinosa, at de økonomiske tilpasningsprogrammer, 

som aftales mellem Trojkaen og eurolandene med statsgæld, bremser den interne sociale udvikling, da 

statslig udgiftsreduktion forhindrer en udbygget velfærdsstat. Der er ikke alternativer til disse neoliberale 

programmer, da denne ideologi er kernen i EU’s økonomiske og monetære samarbejde (Espinosa, 2015). 

Espinosas beskrivelse af neoliberalismens dominans i EU underbygger Tojes teori om, at der ikke er opstået 

et alternativ til markedsøkonomi i Europa siden eksistensen af Østblokkens socialisme. Ifølge Toje 

afspejlede EU’s krisepolitik intentionen om at bevare markedsdemokratiet og EU-samarbejdets liberale 

struktur (jf. afsnit 2.4.1).      

 Grækenlands økonomi var uforberedt, da finanskrisen opstod. De rette statslige mekanismer 

til at etablere et kriseprogram eksisterede ikke og de nødvendige strukturelle reformer var ikke indført i årene 

før 2008 (jf. afsnit 3.1.1) (Tinios, Lyberaki, 2015). Økonomien var i så alvorlig krise, at de globale 

aktiemarkeder i 2011 mistede tilliden til, at den græske økonomi kunne genoprettes (Borooah, 2014: 60-96).

 En rapport fra det græske institut Foundation for Economic and Industrial Research beskriver 

landets makroøkonomiske situation i 2015 og 2016 således:”since the recession has returned, the questions 

of if, when and how the economy will reach a steady state that would allow for the recovery of the income 

lost cumulatively since 2008, as well as for the creation of jobs, become all the more pertinent. For yet 

another year, the economy is in search of a direction. The lack of a reliable plan is deterring medium and 

long-term investment and innovation as well as complicating the reform efforts and productivity growth” 

(Foundation for Economic and Industrial Research, 2016:8). Rapporten uddyber, at økonomiens bedring 

udfordres af manglen på en langsigtet økonomisk plan foruden den tilbagevendte recession på trods af en 

vækst på 0,8 % i 2014 (ibid.; Bank of Greece, 2015). Desuden påpeges, at husholdningernes købekraft 

                                                           
12 EFSF (Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet), EFSM (Europæiske Finansielle Stabiliseringsmekanisme)og ESM (Europæiske 

Stabilitetsmekanisme) (Den Europæiske Centralbank, 2016). 
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presses grundet skattestigninger, øgede bidrag til social sikring samt afdrag på privatlån. Det generelle 

investeringsniveau forventes at forblive lavt grundet usikkerheden omkring den fremtidige økonomiske 

politik (Foundation for Economic and Industrial Research, 2016).   

 Prognosen omkring investeringer bekræftes i en rapport fra EU-Kommissionen, som 

konkluderer, at de samlede investeringer i den private sektor faldt med mere end 60 % fra 2008 til 2014 i 

Grækenland (Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender, 2016: 56). Samme rapport 

påpeger, at andelen af misligholdte lån (Non-Performing Loans, NPL-ratio
13

) steg fra ca. 5 % til 34 % i 

perioden 2008-2014 (ibid.: 57). Den stigende udvikling af misligholdte lån bekræftes af en rapport fra 

Europa-Parlamentet, der viser, at raten for misligholdte lån (NPL-ratio) i 2008 var på 3,12 % og på 32,92 % i 

2015 (Generaldirektoratet for Interne Politikker, Generaldirektoratet for Økonomisk styring, 2016: 10).

 Foundation for Economic and Industrial Research påpeger, at den nationale økonomi fortsat 

præges af den politiske uro, der opstod omkring valget i 2015 samt den afholdte folkeafstemning, der skabte 

risiko for en Grexit og en statsbankerot. Disse politiske begivenheder viste, at der ikke er andre udveje ud af 

krisen end en grundlæggende transformation af økonomien (Foundation for Economic and Industrial 

Research, 2016). 

Spanien 

Eurokrisen fik negative konsekvenser grundet strukturelle problemer i den økonomiske indretning og i 

produktionsmodellen foruden et boligmarked, der var blevet investeret massivt i. Efter 2008 blev bankernes 

kapital reduceret, og der udviklede sig en krise, hvor det hidtil eksisterende udlånsniveau, til eksempelvis 

boliglån, aftog. Dette resulterede i, at det udvidede boligmarked ikke kunne opretholdes. Således indførte 

den daværende socialistiske regeringschef de første reformer og nedskæringstiltag i maj 2010 inden for 

rammerne af EU’s økonomiske politik. I den forbindelse omskrev regeringschefen, sammen med den 

konservative partiformand, forfatningens artikel 135, der omhandler statens underskud. Der blev fastlagt en 

maksimal grænse for det strukturelle underskud på 0,4 % af BNP i 2020 (Charnock, Purcell, Ribera-Fumaz, 

2014). Regeringspartiet, PSOE legitimerede denne lovændring med TINA (There is no alternative) (El País, 

2014b), hvilket bekræfter Becks teori (jf. Figur 3).    

 Bankkrisen blev forværret, og i maj 2012 anmodede den konservative regeringschef, Mariano 

Rajoy, derfor EU om en bankpakke. Udbetalingen af dette lån indebar betingelser om reformer og 

budgetkrav. Derudover blev strukturelle reformer en betingelse for, at ECB fortsat ville opkøbe spanske 

statsobligationer (ibid.). Denne låntagning for at udbedre bankkrisen affødte kritik blandt befolkningen 

(ibid.), og i partiet Podemos, jf. afsnit 4.2.3. Denne kritik konkretiserer Becks argumentation om, at borgerne 

har båret byrden for en krise i finanssektoren (jf. afsnit 2.4.2).    

 For at forstå krisens omfang, er det relevant at tage udgangspunkt i landets administrative 

                                                           
13 Ifølge Investopedia, er et misligholdt lån defineres som summen af lånte penge, som debitor ikke har afbetalt rettidigt i minimum 

90 dage. Der henvises til følgende link: http://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp  

http://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp
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opdeling, der udgøres af sytten selvstændige autonomier og to selvstændige spanske enklaver i Nordafrika. 

Autonomierne varetager flere politikområder, herunder dele af socialpolitikken, urbanisering, undervisning 

og sundhed. Finansieringen bygger på subsidier fra centralregeringen i Madrid. Efter finanskrisen fik de 

selvstyrende regioner et udvidet ansvar inden for socialområdet uden en tilsvarende stigende finansiering. 

Dette resulterede i politiske spændinger mellem centralmagten og regionerne, der blev pålagt at føre en 

neoliberal politik for at efterleve kravene i aftalen om banklånet (Recio, Banyuls, 2015). Temaet berører en 

historisk og politisk diskussion i Spanien om de regionale identiteter, som ikke kan medtages i analysen. Den 

økonomiske genopretningspolitik formåede ikke at omlægge den produktive model og skabe arbejdspladser 

af kvalitet: ”Austerity not only reduces public services, but also closes the door to a new productive model. 

(…) On the contrary, these reforms reinforce an obsolete production model based on low wages and 

precarious employment, limiting the possibility of change to a new productive model.” (Recio, Banyuls, 

2015: 40).       

 Den spanske nationalbanks prognose vedrørende landets økonomiske situation i 2016 nævner 

forbedringer. Eksempelvis voksede økonomien med 0,7 % i første kvartal af 2016 samtidig med, at 

husholdningernes forbrug var stabilt. Sidstnævnte forklares af en forbedret beskæftigelse samt de lave, 

internationale benzinpriser på det pågældende tidspunkt. Desuden steg jobskabelsen med samme hastighed 

som produktionen, hvilket indikerede, at produktionsomkostninger steg moderat. Skabelsen af arbejdspladser 

var under niveauet for antallet af personer i arbejdsløshedsunderstøttelse i de første måneder af 2016. 

Andelen af arbejdsløse forventes at udgøre 18 % af den aktive arbejdsstyrke i perioden 2016-2017. Banken 

påpeger, at virksomhedernes investeringer er inde i en afmatning grundet midlertidig svagere eksterne 

markeder samt en styrket europæisk valuta (Banco de España, 2016).    

 Vedrørende nationalbankens beskrivelse er det relevant at henvise til udviklingen af de 

samlede investeringer, der faldt med lidt under 40 % i perioden 2008-2014. Denne nedgang forklares af 

faldende investeringer i byggebranchen (Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender, 

2016: 56-57). I relation til investeringerne beskriver samme rapport udviklingen af misligholdte lån (NPL-

ration), andelen heraf steg til et maksimalt niveau nær 10 % i 2013, hvorefter andelen af misligholdte lån 

faldt i 2014. Rapporten påpeger, at andelen af de misligholdte lån i Spanien begyndte at falde efter 

implementeringen af reformer, der havde til hensigt at håndtere insolvens (ibid.). Denne udvikling for 

indikatoren for misligholdte lån understreges af en rapport fra Europa-Parlamentet, der konkluderer, at 

Spaniens ’NPL-ratio’ var på hhv. 2,56 % og 5,93 % i 2008 og 2015 (Generaldirektoratet for Interne 

Politikker & Generaldirektoratet for Økonomisk styring, 2016: 10).   

 Nationalbanken konkluderer, at den offentlige efterspørgsel i 2015-2016 befandt sig inden for 

det fastsatte budget. Samtidig fremhæves, at der fortsat er usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske 

politik, hvilket påvirker landets private forbrug. Banken anbefaler et finanspolitisk forlig, der kan garantere 
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landets positive, økonomiske udvikling. Dette forudsættes af, at de respektive strukturelle reformer, der kan 

forbedre de økonomiske svagheder, indføres (Banco de España, 2016). 

4.1.2. Middelklassen bøder for krisen i finanssektoren 

Fra lønstigninger til lønreduktion 

Denne nedskæringspolitik, som præsenteret i forrige afsnit, fik konsekvenser for lønmodtagerne i landene 

(Charnock et al., 2014b). OECD bekræfter, at minimumslønnen blev tilpasset til den økonomisk kontekst, 

der har været mærket af efterdønningerne fra finanskrisen:”(...) In recent years, policy-makers in many 

OECD countries have adjusted MWs
14

 in a context of high and increasingly persistent unemployment, 

stagnant or even declining average wages and, frequently, falling incomes especially among the poorest 

families.” (OECD, 2015a: 2) Citatet fastslår, at husholdningernes indkomster faldt, særligt blandt gruppen 

med de laveste indtægter. Det er relevant at tage udgangspunkt i dette økonomiske pres på lønmodtagerne, 

når den politiske situation analyseres i afsnit 4.2. 

Grækenland og Spanien 

I 2015 modtog en stor del af de græske lønmodtagere et begrænset socialdækningsbidrag og oplevede en 

mangel på arbejdsgoder. Dette betød, at minimumslønnen, som en ansat reelt fik gavn af, var relativ lav 

(OECD, 2015a). Ligeledes blev den græske minimumsløn reduceret med hhv. 22 % for arbejdere over 25 år 

og 32 % for unge under 25 år fra 2011 til 2012. Samlet set faldt minimumslønnen i perioden 2007-2013, 

hvorved niveauet i 2013 svarede til 45 % af landets medianindkomst og dermed under OECD-gennemsnittet 

på 50 %. Minimumslønnens udvikling i Spanien var også nedadgående, og den faldt fra 45 % af 

medianindkomsten til ca. 40 % fra 2007 til 2013 (OECD, 2015a, 2015c).  

Eurokrisens slag mod beskæftigelsen 

Den varierende konkurrenceevne mellem Grækenland, Spanien og Tyskland afspejles i arbejdsløshedens 

udvikling efter finanskrisen. Underskudslande med høj udlandsgæld oplevede en stigende arbejdsløshed, 

hvorimod overskudslande oplevede et fald i arbejdsløsheden (Jespersen, 2012:7-12). Bilag 4 viser 

arbejdsløshedens udvikling i de tre lande. 

Tyskland 

I 2014 var beskæftigelsesraten på 74 % og dermed over OECD-gennemsnittet på 66 % 
15

. Arbejdsmarkedet 

fortsatte den positive udvikling, der startede i 2009 (jf. afsnit 3). Ifølge OECD faldt den samlede 

arbejdsløshed i 2015 til det laveste niveau i 25 år, og ungdomsarbejdsløsheden var den tredje laveste blandt 

OECD-landene. Langtidsledigheden var i flere år kontinuerlig høj, således ca. 50 % af de arbejdsløse var 

                                                           
14 Minimumsløn (MW = Minimum wages) 
15 4. kvartal 2014 
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ledige længere end et år (OECD, 2015b). Konkrete forhold på det tyske arbejdsmarked er et sidespor i 

forhold til analysens fokus og må derfor udelades.  

Spanien 

Langtidsledigheden belastede i 2015 fortsat økonomien, da over 50 % af de arbejdsløse var langtidsledige. 

OECD anbefalede indførelsen af effektive aktiveringsprogrammer for at forhindre, at den høje arbejdsløshed 

særligt blandt arbejdsmarkedets ’outsidere, f.eks. ansatte under ikke-permanente kontrakter, ikke udviklede 

sig til strukturel arbejdsløshed. Der er sket forbedringer siden finanskrisen, da der er blevet skabt flere 

arbejdspladser. OECD’s prognose for arbejdsløsheden i 2016 er på over 20 % (OECD, 2015b). 

Beskæftigelsesraten var i det første kvartal af 2015 på 57 % i sammenligning med OECD-gennemsnittet på 

66 %. I 2015 var 24 % af de ansatte kun midlertidig ansat (ibid.), hvilket vidner om et fortsat segregeret 

arbejdsmarked (jf. afsnit 2.2.2). Arbejdsmarkedsreformen fra 2012 havde til hensigt at mindske denne 

udbredte forekomst af midlertidige arbejdskontrakter (ibid.). Ifølge OECD har landets arbejdsmarkedspolitik 

i perioden efter 2008 fokuseret på de unge arbejdsløse, der udgjorde en stor del af det samlede antal 

arbejdsløse. I 2014 var 21 % af de 20-24 årige ikke i job eller under uddannelse. Gennemsnittet for OECD er 

14 % (ibid.).  

Grækenland 

I 2014 var mere end 27 % af unge mellem 15-29 år ikke under uddannelse eller i job. Situationen på 

arbejdsmarkedet var i 2015 fortsat svær, hvilket afspejledes i beskæftigelsesraten, der var på 50 % — den 

laveste blandt OECD-landene, og arbejdsløshedsraten
16

, der var den højeste blandt OECD-landene (OECD, 

2015c). OECD problematiserer, at ledigheden, ligesom i Spanien, særligt har ramt den yngre del af 

arbejdsstyrken. I den forbindelse har det været en udfordring, at der har været en begrænset aktivering af 

jobsøgende og lavindkomstgrupper (ibid.). Ifølge Platon Tinios tilskyndede pensions- og lønreformer som en 

del af Grækenlands økonomiske tilpasningspolitik til, at flere ansatte med gode pensionsforhold valgte at gå 

tidligere på pension i årene efter 2009, hvor landets recession påbegyndte (Tinios, 2015). Dette antages at 

belaste de statslige udgifter yderligere, da pensionsposteringer udgjorde en betydelig udgiftspost (jf. s. 20). 

Brain drain 

I forbindelse med den høje arbejdsløshed steg antallet af grækere og spaniere, som emigrerede. Beck 

henviser til emigrationen og udtrykker, at ”en hel generation i Europa bliver mødt med, at der ikke længere 

er behov for dem på arbejdsmarkedet” (jf. afsnit 2.4.2).  

Spanien 

I 2011 emigrerede 10.000 personer per måned (Toje, 2012: 221-238). Det spanske institut for statistik 

fastslår, at befolkningstallet har været faldende siden 2012. En årsag hertil er den demografiske udvikling 

                                                           
16

 Tal fra 1. kvartal 2015. 
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med en stigende andel ældre, hvilket ligeledes er tilfældet i andre lande. En anden årsag er, at landets 

migrationsrate har været negativ siden 2010, hvorved antallet af emigranter overstiger antallet af 

immigranter (Instituto Nacional de Estadística-b). I en artikel i den spanske avis, El Mundo, blev 

sociologiprofessor Antonio Izquierdo interviewet. Han mener ikke, at emigrationsbølgen udelukkende 

udgøres af universitetsdimittender, som ikke ser en fremtid på arbejdsmarkedet. Flere unge familier med 

børn forlader Spanien, og det er, ifølge Izquierdo, mindre sandsynligt, at de vender tilbage. Artiklen 

pointerer, at de officielle tal inkluderer spanske statsborgere, der registrerer sig på et konsulat i 

destinationslandet. Dermed antages det reelle tal over emigrerede borgere at være højere (Sanmartín, 2015). 

Bilag 5a skitserer de hyppigste destinationslande blandt emigrerede spaniere. Tabellen viser, at Tyskland var 

blandt de tre lande, der modtog flest spanske emigranter i perioden 2008-2014. Samtidig viser tabellen, at 

Storbritannien i hele perioden var det primære destinationsland. De samlede data fra statistikbanken viser, at 

emigrationsfrekvensen var højest blandt personer mellem 25-29 år og 30-34 år (Instituto Nacional de 

Estadística-a).  

Grækenland 

Bilag 5b viser dels en estimeret oversigt over emigrationen fra Grækenland og dels emigrationen til 

Tyskland i udvalgte år i perioden 2001-2013. Af tabellen fremgår, at den samlede emigration faldt mellem 

2001 og 2003, hvorefter den steg fra 2006 til 2013; i årene 2011 og 2013 er stigningen betydelig i 

sammenligning med antallet i 2001. Vurderes emigrationen til Tyskland, observeres en faldende tendens 

mellem 2001-2006, hvorefter flere grækere emigrerer til Tyskland i perioden 2009-2013. Ud fra Tysklands 

officielle immigrationstal kan det konkluderes, at græske statsborgere udgjorde den fjerde største gruppe af 

udenlandske borgere i landet i 2014. I 2008 var antallet 287.187 personer, og i 2014 steg antallet til 328.564 

(The Federal Statistical Office). Den tyske immigration illustreres i Bilag 5c.  

 Stigningen blandt grækere er ikke ekstraordinær i sammenligning med stigningen blandt 

polske og rumænske borgere (ibid.), men udviklingen bekræfter tesen om en øget emigration fra Grækenland 

til Tyskland efter eurokrisen.      

 I forbindelse med emigration anslog den britiske avis i januar 2015, The Guardian, at over 

200.000 grækere, særligt akademikere, var emigreret grundet landets politiske og økonomiske situation 

(Smith, 2015). En artikel i det amerikanske nyhedsmedie, CNBC, fremhævede i februar 2015, at over en 

tredjedel af grækere mellem 25-34 år havde en videregående uddannelse. Dermed problematiseres, at 

uddannelsessystemet skaber en betydelig andel veluddannet arbejdskraft, men samtidig mister en stor del af 

denne videnskapacitet til andre EU-lande, hvilket skader landets muligheder for at overkomme krisen 

(Ioannou, 2015).       

 Den græske avis, Ekathimerini, skrev i 2010, at Grækenland i de kommende år står over for 

en demografisk bombe af flere årsager. For det første har landet en af verdens hurtigst aldrende befolkning 

samt en lav fødselsrate. Derudover vil befolkningstallet falde med mellem 300.000- 400.000 i løbet af det 
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næste årti grundet dødsfald og emigration (Salourou, 2015).    

 Den påviste emigration til Tyskland er et eksempel på, hvordan eurokrisen ramte hhv. debitor- 

og kreditorlande forskelligt (jf. afsnit 4.1.1). Tyskland var i en mere favorabel situation end Grækenland og 

Spanien i og med, at landet fik styrket sin økonomi som følge af: 1) Den tyske finanspolitik blev overført til 

europæisk niveau, hvilket opretholdt landets eksportbaserede økonomi og 2) Tyskland var modtagerland for 

færdiguddannet arbejdskraft fra Grækenland og Spanien, der efterfølgende kunne bidrage til den tyske 

statskasse i form af skattebetaling. Når emigrationen analyseres med udgangspunkt i Østeruds teori, 

bekræftes den asymmetri, som globaliseringen medfører mellem hhv. den nedre middelklasse og de 

højtuddannede. Eliten, inklusiv de højtuddannede borgere, kan have et europæisk udsyn og benytte sig af 

EU’s frie bevægelighed, og i dette tilfælde søge job i et andet land med en bedre beskæftigelsesrate, f.eks. 

Tyskland. De ufaglærte og lavere uddannede borgere kan ikke drage samme nytte af den frie bevægelighed 

inden for den europæiske union. Europæiseringen resulterer i, at eliten i hhv. Grækenland og Spanien bliver 

mere individualistiske ved at emigrere og bidrage til et andet EU-lands statskasse. Emigrationen fra 

underskuds- til overskudslande understreger ligeledes Tojes tese om, at internationalt samarbejde, i dette 

tilfælde det europæiske samarbejde, medfører frihed, i form af at kunne benytte et europæisk arbejdsmarked, 

men opløser fællesskabet i nationalstaten (jf. afsnit 2.4.1).     

 I Grækenland forsøger premierministeren Tsipras at forhindre, at flere reformer rammer 

middelklassen og lavindkomstgrupper ved at flytte byrden for de seneste skatte- og pensionsreformer til de 

grækere, der tjener mest. Denne udmelding førte til protester blandt personer med lange videregående 

uddannelser (Danmarks Radio, 2016c). I den henseende er det aktuelt at fremhæve vedtagelsen af se seneste 

reformer af pensions- og skattesystemet den 8. maj 2016, hvilket, ifølge aftalen mellem Trojkaen og de 

græske myndigheder, var påkrævet for at få udbetalt endnu en lånerate. Denne udbetaling har til hensigt at 

tilbagebetale en del af landets udestående gæld. Implementeringen af disse tiltag affødte masseprotester i 

Grækenland. Premierministeren fremlagde vedtagelsen af de pågældende reformer som nødvendigt for at 

afhjælpe landets gældskrise, men påpegede samtidig, at forhandlingerne om en gældssanering fortsætter 

(Euronews, 2016). 

Faldende levestandard 

Ifølge Karamessini har den neoliberale økonomiske politik udløst en økonomisk og social krise i 

Grækenland (Karamessini, 2012: 155). I den forbindelse henvises til en forskningsartikel, der konkluderer, at 

Spanien har været underlagt nedskæringskrav på statsbudgettet, men ændringerne har hidtil haft en moderat 

effekt (Petmesidou , Guillén, 2015).     

  Det er relevant at undersøge velstandens udvikling i Tyskland, Spanien og Grækenland efter 

2008, og der henvises til Tsoukalis, der beskriver bruttonationalproduktets udvikling i perioden 2007-2013 i 

flere eurolande. Han konstaterer, at BNP faldt med hhv. 23,3 % og 6,0 % i Grækenland og Spanien, hvilket 

dermed adskilte sig fra årene med vækst, som blev nævnt i analysens afsnit 3.1. Det tyske BNP steg derimod 
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med 4,2 % fra 2007 til 2013 (Tsoukalis, 2014: 42).    

 En anden indikator for et lands velstandsniveau er BNP per capita. Ifølge Eurostat var 

Grækenlands niveau i 00’erne under EU-gennemsnittet, jf. Bilag 6. Indekset var højest i 2004 og 2009 på 

hhv. 95 og 94, når der sammenlignes med indeks 100, der tilsvarede EU-gennemsnittet. I 2010 faldt niveauet 

for første gang i 00’erne til under 90. Reduktionen fra 2012-2014 er bemærkelsesværdig, da indekset faldt til 

under 75 og dermed langt under det velstandsniveau, der var blevet opbygget i perioden 2003-2009 

(Eurostat, 2015a). Spaniens BNP per capita lå over EU–gennemsnittet frem til 2010, hvor Spanien 

påbegyndte en nedskæringspolitik. Fra 2010 til 2014 faldt niveaet til under det europæiske gennemsnit 

(ibid.).        

 Ifølge Toje medvirker eurokrisen til et faldende velstandsniveau grundet effekten for det 

markedsøkonomiske system i EU-landene. Toje uddyber, at de borgere, som producerer væksten, får mindre 

gavn af den end de mennesker, der omfordeler den. Han henviser til lønreduktionen i den produktive sektor, 

der er en kontrast til de statsansattes arbejdsmæssige privilegier, f.eks. højere lønninger, faste kontrakter og 

social sikring (Toje, 2012: 221-238). Toje henviser i den forbindelse til Steven Pressman
17

, der mener, at en 

af de største trusler mod vestligt demokrati er indskrænkningen af middelklassen. Det demokratiske system 

bygger på en bred, ejendomsbesiddende middelklasse, men globaliseringen og den teknologiske udvikling 

svækker middelklassens dominans. Afindustrialisering, outsourcing og billig arbejdskraft importeres, hvilket 

skaber kamp om arbejdspladserne (ibid.).    

 Denne argumentation stemmer overens med Østeruds problematisering af, at 

befolkningsgrupper med en kort eller ingen uddannelse ikke drager fordel af globaliseringen, da faglærte og 

ufaglærte brancher udsættes for europæisk konkurrence (jf. afsnit 2.4.3). Ifølge Toje fremskynder 

finanskrisen tendensen med en afgrænset middelklasse, da økonomisk lavkonjunktur, hvor 

nedskæringsreformer øges og ydelser reduceres til et minimum, resulterer i, at personer på 

overførselsindkomster ikke kan fastholde deres levestandard. Toje påpeger i den henseende, at millioner af 

europæere står til social degradering grundet den nye økonomiske virkelighed, herunder ændringerne på 

arbejdsmarkedet (ibid.).  

Social eksklusion  

For at beskrive eurokrisens konsekvenser for middelklassen, er 

det relevant at vurdere forskellige indikatorer for social 

eksklusion og velstand. Udover den præsenterede udvikling af 

bruttonationalproduktet henvises til Eurostats opgørelse over 

antallet af personer i risiko for fattigdom eller social eksklusion 

(Eurostat-b). Som anført i Boks 1, se også Bilag 7, var der i 
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Grækenland og Spanien flere personer i risikogruppen i 2014 end i 2007. Begge lande havde igennem 

00’erne en højere rate end EU-gennemsnittet med mere end hver femte i risikogruppen.   

 En anden indikator for levestandarden er Eurostats oversigt over antallet af husholdninger, 

hvis boligomkostninger overbebyrder privatøkonomien [mere end 40 % af den disponible indkomst tilgår 

boligomkostninger]. Dette illustreres i Bilag 8. I 2008 var antallet af husstande i Spanien, hvor over 40 % af 

indkomsten gik til boligomkostninger under EU-gennemsnittet. I Grækenland var tallet for samme indikator 

dobbelt så høj som det europæiske gennemsnit. I 2012 oversteg andelen i Spanien det gennemsnitlige 

europæiske niveau, og i Grækenland var det næsten hver tredje husstand, som var økonomisk presset af 

boligomkostninger. Dermed var Grækenland i 2012 det EU-land med den højeste rate. Tallet er ligeledes 

steget i samme periode i andre eurolande, herunder Tyskland, Portugal og Frankrig, hvorimod andelen i 

Italien er faldet (Eurostat, 2014).      

 En tredje indikator er antallet af personer med materielle mangler. Ifølge den græske 

myndighed for statistik steg dette tal i årene efter 2008. Dette uddybes med en spørgeundersøgelse fra 2014, 

baseret på indkomsttal fra 2013, som fastslog, at 51,8 % af de græske husstande havde problemer med at 

tilbagebetale udestående husleje eller boliggæld (Hellenistic Statistical Authority, 2015a). Tal fra OECD 

understøtter den græske undersøgelses indikation af et gældsproblem i husstandene. OECD påpeger, at de 

græske husstandes gældsbyrde i forhold til nettoindkomsten voksede fra 72,7 % i 2006 til 112,4 % i 2013 

(OECD, 2015e). Samme tal fra OECD viser en stigende gældsbyrde i Spanien fra 144,3 % i 2006 til 134,1 % 

i 2013.       

 Denne forskel mellem de to sydeuropæiske lande forklares af Christophe André ud fra 

forekomsten af gældsnedskrivninger i Spanien (André, 2016). En rapport fra Valutafonden forklarer 

udviklingen af de spanske husholdningers gæld med det overinvesterede boligmarked, der medvirkede til, at 

husstandenes gæld steg. Da boligmarkedets vækst stoppede i perioden efter finanskrisen, faldt 

gældsniveauet, men befandt sig fortsat over det gældsniveau, der var før boligmarkedets ekspansion 

(Internationale Valutafond, 2015). I Tyskland faldt husstandenes gæld i 2013 til langt under niveauet før 

2008 (OECD, 2015e).       

 Det er endvidere aktuelt at undersøge Eurostats indikator for antallet af børn og unge (0-17 

år), der bor i husstande, hvor alle arbejdsdygtige er arbejdsløse, jf. Bilag 9. Udviklingen i Grækenland fra 

2009 til 2014 oversteg andelen i perioden 2003-2008. I Spanien foregik samme tendens; niveauet var højest 

fra 2009 til 2014 (Eurostat-a).     

 Den græske statistikmyndighed bekræfter tendensen med flere ’arbejdsløse’ husstande og 

konkluderer, at 4,9 % af børn mellem 0-17 år i 2009 boede i husstande uden medlemmer i arbejde. I 2014 

steg til 11,3 %. Samme opgørelse viser, at andelen af personer mellem 18-60 år i hustande med ingen 

beskæftigede medlemmer udgjorde 8,4 % i 2009 og 18,8 % i 2014 (Hellenistic Statistical Authority, 2016).

 Samme tendens vises i de spanske officielle tal, da der blev observeret en stigning af 
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’arbejdsløse husstande’ på 47 % fra 2007 til 2013 (El País, 2014a). Som en kontrast til dette tal, konkluderer 

en spørgeundersøgelse fra 2015, at andelen af husstande med alle arbejdsdygtige i beskæftigelse steg med 

172.400 personer i sammenligning med 2014. Ligeledes faldt antallet af husstande med samtlige 

arbejdsdygtige medlemmer i arbejdsløshedsunderstøttelse med 84.600 personer i 2015 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2015).      

 Braulio Gomez Fortes og Ignacio Urquizu fremhæver i forbindelse med beskæftigelsen, at der 

ikke er blevet skabt arbejdspladser siden 2010 (Gomez, Urquizu, 2015). Udsagnet stemmer ikke overens med 

OECD og den spanske nationalbanks udsagn om, at der blev skabt jobs (jf. hhv. s. 30 og 32). Forfatterne 

uddyber, at flere arbejdsløse har mistet retten til social dækning:“(…) The unemployed in Spain have been 

losing their rights to social protection year by year—in 2014, the lowest number of unemployed covered by 

the welfare state over the past decade was recorded: 45 % of unemployed in Spain currently receive no type 

of benefit or, in other words, there are over 2 million citizens who receive no type of assistance fra the 

state.” (ibid.: 381) Forfatterne forklarer dette med, at den daværende konservative regering øgede 

incitamentet til at søge arbejde blandt de arbejdsløse, hvorved det blev sværere for arbejdsløse over 55 år at 

opnå arbejdsløshedsunderstøttelse (ibid.). Konsekvensen af arbejdsløshed er, ifølge European Federation of 

National Organisations working with the homeless, at flere personer ikke kan finansiere deres boligudgifter. 

Dette uddybes i følgende afsnit.  

Ny form for hjemløshed 

Der er opstået en ny gruppe af hjemløse i Spanien og Grækenland som følge af landenes tabte beskæftigelse, 

der efterfulgte eurokrisen og den statslige nedskæringspolitik, som landene blev anvist. Disse hjemløse 

personer er ikke beskæftigede, har opbrugt retten til arbejdsløshedsunderstøttelse eller har ikke et 

økonomisk, ressourcestærkt netværk, hvorved de oplever finansieringsproblemer af deres bolig og tilhørende 

boligudgifter (European Federation of National Organisations working with the Homeless, 2014a, 2014b). 

Dette udtrykkes i følgende citat:”Growing unemployment and income falls have increased vulnerability to 

homelessness (…) Austerity measures and cuts are having an impact on service capacity” (European 

Federation of National Organisations working with the Homeless, 2014a).  

 I Grækenland findes der ikke officiel statistik over antallet af hjemløse, og i Spanien 

medregner de officielle tal udelukkende personer, som registrerer sig ved de forskellige hjemløseinitiativer, 

f.eks. herberger. Derfor udelades de personer, der overnatter hos bekendte, men reelt står uden bolig. Tallene 

medregner ligeledes ikke hjemløse blandt illegale immigranter (European Federation of National 

Organisations working with the Homeless, 2014a, 2014b). 

Grækenland 

European Federation of National Organisations working with the Homeless henviser til en estimeret 

observation af, at antallet af hjemløse personer steg 25 % fra 2009 til 2011. Organisationen antager, at 
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immigranter udgør en væsentlig andel af samtlige hjemløse personer. På trods af manglende statistisk data 

forklares stigningen af hjemløse med landets høje arbejdsløshed samt indkomstreduktionen i kølvandet på 

landets økonomiske krise (European Federation of National Organisations working with the Homeless, 

2014a). Samme kilde påpeger, at der blev foretaget 5.000 tvangsauktioner af boliger i 2011, mens der i den 

første måned af 2012 blev foretaget 4.000. Samme rapport opgiver ikke antallet af tvangsauktioner for 

perioden frem til 2008, og derfor henvises til udviklingen af hustandenes gæld, jf. Bilag 8. Den europæiske 

organisation påpeger, at hjemløshed prioriteres på den politiske dagsorden efter eurokrisen, og der er blevet 

nedsat arbejdsgrupper med henblik på at løse udfordringen. I 2012 blev der vedtaget en lov, hvor 

tvangsudsættelser blev midertidigt suspenderet i tilfælde, hvor familier ikke havde andre boligalternativer 

(ibid.).        

 En analyse, udarbejdet i samarbejde med Hellenistic Observatory, uddyber den nævnte lov 

4052 fra februar 2012. Med denne lov var det første gang, at hjemløshed blev defineret i græsk lovgivning; 

hjemløse kategoriseres som en sårbar gruppe, der behøver social hjælp (Arapoglou, Gounis, 2015). Analysen 

konkluderer, at hjemløse dækker over personer med lovligt ophold i Grækenland, hvilket ekskluderer 

gruppen af immigranter, der får deres asylsag behandlet. Der blev i forbindelse med loven foreslået to 

handlingsprogrammer vedrørende social- og sundhedsområdet samt en boligstrategi, der havde til hensigt at 

huse de hjemløse personer; kun sidstnævnte strategi blev implementeret (ibid.). I 2014 vedtog parlamentet en 

lov, der prioriterede socialhjælp til hjemløse borgere med fokus på at løse personernes umiddelbare 

boligproblem. Det overordnede politiske fokus i Grækenland har været at etablere forskellige servicecentre, 

der kunne imødekomme de hjemløses basisbehov (European Federation of National Organisations working 

with the Homeless, 2014b; Arapoglou, Gounis, 2015).   

 Angående hjemløshed beskriver den græske nationalbank, at finanskrisen fik negative 

indvirkninger på boligmarkedet. Boligpriserne faldt grundet en lav efterspørgsel samt husholdningernes 

reducerede indkomster — der henvises til afsnittets beskrivelse heraf — boligskatter steg og borgerne fik en 

forringet adgang til likviditet som følge af bankernes restriktive udlånskriterier (Bank of Greece, 2014). 

Spanien 

Ifølge European Federation of National Organisations working with the 

Homeless udgøres de officielle tal vedrørende hjemløshed primært af to 

spørgeundersøgelser, foretaget siden 2004. Undersøgelserne inkluderede 

personer, der anvendte de forskellige serviceordninger for hjemløse, 

f.eks. maduddeling, men ikke var boligløse Resultaterne vises i Boks 2. 

(European Federation of National Organisations working with the 

Homeless, 2014b). Organisationen udtrykker, at flere spaniere udfordres 

økonomisk og benytter sig af den eksisterende hjælp til hjemløse, hvilket 

finder belæg i observationer blandt de respektive organisationer, der beskæftiger sig med hjemløse (ibid.). 
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 I 2012 udarbejdede regeringen et ’kodeks for god praksis’ til realkreditinstitutter og banker, 

der havde til hensigt at forebygge tvangsauktioner af boliger. Dette kodeks beskytter kun folk med lån under 

100.000 euro, og ca. 85 % af tilfældene drejer sig om højere lån. Beskyttelsen dækker desuden kun 

arbejdsløse husstande, hvor afbetalingen af lån ikke overstiger 60 % af indkomsten, og hvor der er stillet 

garanti for lånet. Dermed er mange familier ikke beskyttet af dette tiltag. Derudover er det ikke obligatorisk 

for de pågældende pengeinstitutter at benytte kodekset, ligesom der ikke findes sanktionsmuligheder, hvis 

det ikke overholdes af udbyderen (ibid.).      

 Som beskrevet i afsnit 3.2.2 afhænger det sociale sikkerhedsnet i Grækenland og Spanien af 

civile tiltag, herunder kirken og NGO’er. Derfor er de velgørende organisationer vigtige i forhold til at 

opretholde og skabe initiativer i forbindelse med hjemløshed. I Grækenlands tilfælde observeres, at NGO’er 

spiller en større social rolle i perioden efter den græske statsgældskrise og de tilsvarende reduktioner af de 

statslige udgifter (Arapoglou, Gounis, 2015). Denne udgiftsreduktion i staten har ligeledes resulteret i, at 

foreninger og projekter vedrørende hjemløshed finansieres ad-hoc af private sponsorer (Arapoglou, Gounis, 

2015).       

 Grundet analysens begrænsede omfang er det ikke muligt at uddybe samtlige organisationer 

vedrørende hjemløshed i de to lande. For denne analyse er det aktuelt at nævne den spanske organisation, 

Platformen for Ofre for Udpantning (Plataforma de Afectados por la Hipoteca
18

), der har til hensigt at hjælpe 

boligløse personer grundet tvangsauktion. Denne organisation har relation til den folkelige protestbevægelse, 

15-M, jf. afsnit 4.2.3.       

 Det spanske ejendomsregister, Sammenslutningen af Registratorer (Colegio de Registradores 

de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España) påpeger, at procedurer omkring tvangsauktioner 

ikke nødvendigvis fører til husudsættelser. Samtidig konkluderer organisationen i en årsrapport fra 2015, at 

antallet af de samlede procedurer i forbindelse med tvangsauktioner faldt fra 2014 til 2015 fra hhv. 69.023 til 

60.119 (Colegio de Registradores, 2014, 2015).     

 De præsenterede indikatorer for velstand, hvis resultater viser en forskel fra årene før og efter 

2008, understreger Tojes teori om, at EU-medlemskabet var et middel til velstand og stabilitet for de 

sydeuropæiske lande. Eurokrisens konsekvenser har forringet denne velstand (jf. afsnit 2.4.1). Ud fra Tojes 

teori tolkes, at de økonomiske gevinster, der fulgte med medlemskabet, f.eks. muligheden for billige lån eller 

at kunne forøge den materielle levestandard, ikke længere eksisterer for flere af borgerne. Siden eurokrisens 

fremkomst har EU-samarbejdet ikke løst landenes sociale problemer, der udsprang af arbejdsløsheden. Det 

var samtidig EU, der angav de økonomiske retningslinjer, som har været medvirkende til at skabe en 

faldende materiel levestandard, f.eks. i form af lønreduktion og skærpede kriterier for at modtage sociale 

ydelser. Tojes problematisering bekræftes af Pedersen, der foreslår, at EU må indrette sig som et praktisk 
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samarbejde, der koncentrerer sig om problemløsning, for at opnå legitimitet. Hvis det europæiske samarbejde 

blev et nyttefællesskab, ville det styrke loyalitetsbåndet mellem EU-systemet og borgerne (Pedersen, 2006).  

4.2. Fra konkurrencedemokrati til mindretalsregeringer 

Afsnit 4.2.1 redegør kortfattet for valgsystemet og partisystemet i Grækenland og Spanien. Det er ikke 

muligt at beskrive samtlige politiske partier eller de respektive partiformænd i de udvalgte partier grundet 

analysens omfang. Afsnit 4.2.2 undersøger den politiske udvikling fra 2004 til 2015 med udgangspunkt i de 

afholdte parlamentsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Afsnit 4.2.3 analyserer Podemos og SYRIZA med 

fokus på de politiske mærkesager. 

4.2.1. Det græske og spanske politiske system 

Den demokratiske overgang i Sydeuropa foregik ud fra konstitutionalisme, hvorved den pågældende 

forfatning blev omdrejningspunktet for det politiske system (van Biezen, Casal Bértoa, 2014). Grækenland 

og Spanien er majoritetsdemokratier og i denne styreform ”har den siddende regering et solidt flertal i 

parlamentet og kan derfor gennemføre sin egen politik uden at tage hensyn til mindretallets meninger og 

ønsker.” (Hansen, 2010: 215) Mogens H. Hansen bruger betegnelsen ’flertalsdiktatur’ om denne type 

repræsentativt demokrati, da en stor del af vælgerne ikke repræsenteres af det siddende flertal i parlamentet i 

sammenligning med stater med mindretalsregeringer (ibid.: 211-244).    

 Landene er konkurrencedemokratier, hvor de større centrumorienterede partier konkurrerer 

om flertallet. Det pågældende flertalsparti opnår dels en stor magt i parlamentet, blandt andet inden for 

lovgivning, og dels inden for den samlede statsforvaltning (Pedersen, 2002: 11-31). Valgene i Grækenland 

og Spanien foregår efter forholdstalsvalg, men resulterer ofte i flertalsregeringer (Nedergaard, 2010: 98-106). 

Hvorvidt dette fortsat gør sig gældende, diskuteres ud fra de seneste valgresultater i afsnit 0.

 Institutionaliseringen af de politiske systemer i de post-autoritære styrer i Sydeuropa var 

kompliceret, da de demokratiske procedurer viderebyggede på eksisterende politiske traditioner ( ibid.: 111-

122; Sapelli, 1995: 191-198). Dette medførte for det første, at klientisme overgik til det demokratiske 

system; således fungerer det politiske system fortsat ud fra vertikale og horisontale relationer mellem den 

siddende regering og forskellige interessegrupper og vælgersegmenter. Et eksempel herpå er 

venstrefløjspartiernes relationer med både interessenter og fagforeninger med henblik på at kontrollere en 

stor del af vælgersegmentet Dette system, der baseres på relationer mellem klienteller og den politiske elite 

skaber et usikkert politisk system, da de respektive partier navigerer mellem statsligt bureaukrati og 

afhængigheden af loyalitet fra specifikke interessegrupper (Sapelli, 1995: 191-198).    

 De konservative partier har haft svært ved at tilpasse sig de nye institutionelle rammer efter 

overgangen til demokrati, da traditionelle ideologier, f.eks. kirkens rolle og nationalkonservatisme, 



Nynne Giannini  Kandidatafhandling – cand.ling.merc. 17.05.2016 

 
 

Copenhagen Business School                                                                                                                                                42 

 
 

svækkedes i takt med udviklingen af det moderne samfund (ibid.). Den specifikke politiske indretning i 

Grækenland og Spanien uddybes nedenfor. 

Grækenland 

Grækenlands partipolitiske system har siden 1974 været domineret af en ’tre-blok’ på venstre-højre skalaen; 

det konservative parti, ND (Nyt Demokrati) har repræsenteret højrefløjen, det socialistiske PASOK (Den 

Pan-Hellenske Socialistiske Bevægelse) har repræsenteret centrum/centrum-venstre og KKE 

(Kommunistpartiet) venstrefløjen. Denne formation har været kontinuerlig, og nye partier er udsprunget fra 

et af disse partier (Lyrintzis, 2005). I statsadministrationen har to politiske familier været dominerende, hhv. 

Papandreou, repræsenteret i PASOK og Karamanlis i ND (Skrinis, 2013). Det konservative og socialistiske 

parti blev enige om at overholde de institutionelle regler for at opretholde det nyligt etablerede demokrati og 

nedtonede således deres ideologiske forskelle (Sapelli, 1995: 166-180; Lyrintzis, 2005).   

 Til trods for en vilje om stabilitet, foregik den demokratiske omstilling i en kontekst præget af 

protester mod korruption, sporadisk terrorisme samt bevarelsen af partiernes klienteller. Det var først i 1990, 

at landet fik en stabil regering med et konservativt flertal til ND (Sapelli, 1995: 166-180).  

 Grækenland har ikke haft en stærk tradition for liberalisme i efterkrigstiden, men 

neoliberalisme var udbredt i Vesteuropa og blev derfor dyrket. Landets modernisering efter EU-

medlemskabet og udsigten til at deltage i ØMU’en ændrede det politiske system ved yderligere at reducere 

den ideologiske afstand mellem ND og PASOK (Nicolacopoulos, 2005). Denne udvikling konkretiserer 

Tojes beskrivelse af neoliberalisme som den dominerende ideologi i Europa efter Østblokkens kollaps, 

hvilket kommer til udtryk som midterfløjspartiernes ’liberale konsensus’ (jf. 2.4.1).   

 ND’s politiske identitet har siden 70’erne omhandlet en centrumorienteret liberalisme, hvilket 

stemmer overens med Østeruds henvisning til Lasch, der udtrykker, at radikalliberalisme, eller midtsøgende 

liberalisme, har domineret i de vestlige demokratier og har undermineret andre politiske ideologier med 

folkelige og nationale dagsordener (jf. afsnit 2.4.3). ND var ikke gennemført liberalt, hvilket afspejles i 

nationaliseringen af banker, udbygningen af den offentlige sektor samt prioriteringen af samfundets sociale 

sammenhængskraft og økonomisk stabilitet frem for markedets frie kræfter. I 1990 fik ND et flertal ved 

parlamentsvalget, hvilket afspejlede det politiske klima i det øvrige Europa, hvor liberalisme og 

neoliberalisme blev dyrket i kølvandet på socialismens fald (ibid.; Lyrintzis, 2005). Da ND kom i opposition 

ved parlamentsvalget i 1993, revurderede partiet sin politik. I slutningen af 90’erne havde neoliberalisme 

mistet sin popularitet, og det konservative parti kombinerede liberalisme i form af en begrænset stat og 

privatisering med en social profil med fokus på velfærdsstaten og skattesystemet (Lyrintzis, 2005). Partiet 

benægtede ikke deres repræsentation af højrefløjen, men de profilerede sig som et moderne og moderat 

centrum-højre parti, der kunne fortsætte moderniseringen af Grækenland, som PASOK havde startet under 

regeringsperioden i 80’erne (ibid.).     

 PASOK profilerede sig efter overgangen til demokrati som et nytænkende venstrefløjsparti, 
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der også repræsenterede centrum-venstre. Efter afslutningen af militærdiktaturet i 1974 fremvoksede 

politiske højrefløjsbevægelser, hvormed PASOK fik momentum til at opbygge et socialistisk politisk projekt, 

der adskilte sig fra kommunistpartiet (ibid.). Dette illustrerer Tojes teori omhandlende højrenationalisme som 

den naturlige modpol til midterfløjspartiernes liberale ideologi (jf. afsnit 2.4.1). PASOK’s retorik byggede i 

de første ti år efter indførelsen af demokrati på populisme med inspiration i den latinamerikanske socialisme, 

da landet ikke havde samme socialdemokratiske tradition som andre EU-lande (ibid.). Sidstnævnte er et 

eksempel på Pedersens argumentation om den eksisterende kulturelle divergens mellem EU-landene og 

påstanden om, at en fælles europæisk identitet ikke har opvejet de eksisterende nationale kulturelle, 

strukturelle og politiske karakteristika (der henvises til s.28).    

 I 1981 blev PASOK venstreblokkens største stemme. PASOK repræsenterede borgerne, der 

ikke var en del af de privilegerede grupper, og varetog deres interesser ved at promovere en social 

transformation af Grækenland (ibid.). Dette fremhæver, at middelklassen og de udsatte samfundsgrupper var 

vigtige vælgersegmenter. Dette er et vigtigt udgangspunkt for analysen af den politiske udvikling i afsnit 

4.2.2 og 4.2.3.       

 Den socialistiske periode 1981-1989 betegnes af Christos Lyrintzis som ’det populistiske årti’, 

hvilket følgende citat understreger, og problematiserer, at partiets strategiske interesser blev præsenteret som 

folkets interesser (Lyrintzis, 2005). Dette understreger Tojes påstand om, at den politiske elite fremlægger 

egne interesser som folkets. Ligeledes underbygger det Østeruds argumentation om, at elitens interesser 

adskiller sig fra den brede befolkning (jf. afsnit 2.4). Ifølge Lyrintzis var populisme medvirkende til landets 

økonomiske problemer i 80’erne (Lyrintzis, 2005: 247). I 1985 forsøgte PASOK at indføre et økonomisk 

stabiliseringsprogram, men det blev forkastet i parlamentet, da programmet ikke var bæredygtigt. Således 

stod partiet i en krise omkring 1989 og begyndte efterfølgende at føre en realistisk økonomisk politik og 

ændre politisk kurs fra en social og populistisk profil til et moderat, pragmatisk og teknokratisk parti. Dette 

politiske skift indebar, at europæiseringen blev synonym med modernisering; økonomien skulle nærme sig 

standarderne i EU, særligt med henblik på at opfylde ØMU’ens konvergenskrav (ibid.).   

 På trods af en generel optimisme i store dele af samfundet omkring landets transformation til 

et moderne EU-land, blev PASOK kritiseret for ikke at løse væsentlige interne problemer (ibid.): ”(...) The 

government had failed to tackle the ‘everyday problems’ of the citizens. The inability to provide concrete and 

widely accepted solutions to major problems – the handling of indebted state-owned firms like the national 

airline (Olympic Airways), unemployment and the ineffective and often irrational performance of the state 

bureaucracy provide notable examples – can be seen as a failure to address and reform the complex state–

society–political party relationships.” (ibid.: 251) Citatet fremhæver, at der i årene før landets økonomiske 

krise eksisterede politikerlede. PASOK’s første regeringsperiode fra 1981 blev kritiseret grundet økonomiske 

og politiske skandaler, men på trods heraf gav fik partiet flertal ved parlamentsvalget i 1993. Efter 1993 blev 

regeringen kritiseret efter Sovjetunionens kollaps, der medførte en stigende immigration til Grækenland fra 
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de tidligere kommunistiske lande. Det var første gang, at landet åbnede op for migranter (ibid.). 

 Folkets problemer blev ikke løst på trods af økonomisk vækst og deltagelsen i det økonomiske 

og monetære samarbejde, der beskrives i følgende citat: ”(…) Despite the growth and stabilization of the 

Greek economy, a large section of the population – especially the lower salaried strata, the pensioners and, 

of course, the unemployed – experienced severe economic pressure as they were not among the beneficiaries 

of the economic system. The introduction of the euro increased the cost of living and consequently increased 

social discontent.”(ibid.: 255) Citatet understreger Østeruds teori om, at den politiske elites stræber efter 

internationalisering og europæisering, men flere befolkningsgrupper har ikke samme internationale 

perspektiv (se afsnit 2.4.3).     

 Vælgernes kritik af PASOK, udover at handle om en moderniseringsproces, der ikke gavnede 

hele samfundet, omhandlede partiets fortsættelse af forhenværende politiske strategier, f.eks. korruption og 

klientisme (ibid.). Kritikken af PASOK og ND voksede i løbet af 00’erne samtidig med, at der opstod 

globale problemstillinger (ibid.; Nicolacopoulos, 2005). Disse globale udfordringer skabte grobund for, at 

nye politiske ideer, der nuancerede den eksisterende højre-venstre akse kunne vokse frem (ibid.). Dette 

underbygger Tojes teori om, at internationale problemer medvirker til at udvide højre-venstreaksen ved at 

inkludere andre politiske dagsordener, f.eks. identitetspolitik. Toje mener, at disse prioriteter blandt 

europæiske højrefløjspartier bygger på en modstand mod den internationale magtorganisering, blandt andet i 

form af EU-samarbejdet. Ifølge Toje forstærkes tvivlen om EU-rettens forrang over for national lovgivning 

af, at EU’s økonomiske politik ikke har løst krisen i flere eurolande (jf. afsnit 2.4.1).  

 Fortsættelsen af klientisme og korruption efter overgangen til demokrati forklares af flere 

faktorer. For det første foregik Grækenlands selvstændighed i1830 i en periode, hvor magteliten besad et 

legitimitetsunderskud og måtte ty til effektive metoder for at opnå opbakning, heriblandt nepotisme, 

klientisme og korruption. Disse politiske strategier stammer fra Osmannerriget. Nepotisme udsprang af den 

daværende samfundsstruktur, hvor den enkelte familie var ansvarlig for eget velbefindende, hvorved 

vennetjenester foregik hyppigt. Klientisme foregik ved at en repræsentant fra et af de græsk-styrede områder 

var nødsagede til at forhandle med de tyrkiske myndigheder og søge indflydelse på vegne af deres by 

(Vamvakas, 2012: 3-21; Papadoulis, 2006).      

 For det andet har parlamentet haft en begrænset indflydelse på statsadministrationen og 

politikudviklingen grundet den omfattende magt til den siddende regering, hvilket skaber favorable rammer 

for nepotisme, klientisme og korruption (Papadoulis, 2006). En måde til at udbedre korruptionen var at 

decentralisere administrationen. Grækenland viste sig at være yderst centraliseret, så en effektiv decentral 

opdeling lykkedes ikke. Det regionale selvstyre fra 1994 fjernede ikke klientisme, nepotisme og korruption 

fra forvaltningssystemet, da regionale politikere fortsat praktiserede denne politiske kultur (ibid.).  

 For det tredje havde Grækenland ikke tradition for bureaukrati i vesteuropæisk forstand, og af 

den grund kan den politiske elite ikke sammenlignes med den i andre EU-lande. Administrationen varetages 
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i høj grad af uformelle processer og interpersonelle relationer (ibid.). Det konservative og socialistiske parti 

har i deres regeringsperioder forsøgt at gøre op med ugennemsigtige strukturer i den offentlige forvaltning, 

men det er ikke lykkedes. Dette forklares af det pres, som den politiske magtelite underlægges fra ’klienter’ i 

samfundet samt den siddende politiske elites behov for opbakning til sin politik (Vamvakas, 2012: 3-21). 

Vamvakas påpeger, at det var forventet, at Grækenlands medlemskab af EU ville ændre den politiske kultur, 

men at en ændring samtidig kræver mere end påvirkning fra EU. Dette skyldtes, at ikke samtlige politikere 

ønskede forandringer i forvaltningskulturen (ibid.).    

 Platon Tinios og Antigone Lyberaki bekræfter dette i følgende citat:”(...) Targeted areas of 

reform that had, over the years, withstood Europeanisation because of domestic factors that ranged among 

others fra clientelism and the dominance of party politics in political life to the weak state apparatus and its 

incapacity to plan and implement policies and reforms or to promote the formation of pro-reform advocacy 

coalitions, to the absence of social dialogue, alongside the virtually total absence of trust between social 

partners (…)” (Tinios, Lyberaki, 2015: 88). Samme forfattere problematiserer, at det er samme politiske 

elite som under europæiseringen, der aktuelt er ansvarlig for at implementere de reformer, der er aftalt med 

EU (ibid.).  

Spanien 

Det partipolitiske system har siden landets demokratiske transition været kendetegnet ved flertalsregeringer 

under det socialistiske PSOE (det spanske socialistiske arbejderparti) eller det konservative PP med 

opbakning fra de øvrige regionale partier. Det har været et stabilt politisk system med få regeringskriser og 

uden koalitionsregeringer (Bosco, 2015).     

 Denne stabilitet afspejledes i perioden 1982-1996, hvor PSOE havde absolut flertal (Sapelli, 

1995: 166-180; Dandoy, Schakel, 2013: 196-215). Udviklingen af politisk stabilitet skyldtes partiernes 

konsensus vedrørende udarbejdelsen af den demokratiske forfatning med henblik på at undgå den uro, der 

eksisterede i de forhenværende republikker (Bosco, 2015). Den demokratiske transition byggede på en 

’forglemmelsespagt’ (el pacto de olvido), hvor interne konflikter blev sekundære i forhold til at sikre 

funktionen af en demokratisk nation. Dermed skulle tilhængere og modstandere af det daværende diktatur 

under Francisco Franco udgøre den nye politiske elite, og desuden skulle systemet anerkende de regionale 

identiteter (Humlebæk, 2004, 2007). Derudover oprettedes et valgsystem, der kunne bevare stabiliteten ved 

at styrke den siddende regering, men samtidig garanterede en proportionel valglov for at undgå en 

overrepræsentation blandt de to største partier. Efterfølgende har PP og PSOE haft mellem 80-88 % af 

pladserne i Kongressen, da valgsystemet giver et kunstigt flertal, hvorved antallet af mandater i parlamentet 

er højere end de afgivne stemmer (ibid.). En anden faktor for stabiliteten var stemmeadfærden. Størstedelen 

af vælgerne har traditionelt stemt nær den politiske midte (ibid.). Denne vælgeradfærd resulterede i, at PP og 

PSOE har ført en ’catch-all’ politik, der interesserede en bred vælgerskare. Der udviklede sig en moderat 

politisk ideologi, hvilket medførte, at ekstremistiske ideologier havde svært ved at rodfæste sig i det 



Nynne Giannini  Kandidatafhandling – cand.ling.merc. 17.05.2016 

 
 

Copenhagen Business School                                                                                                                                                46 

 
 

partipolitiske system. Desuden inkluderede PP og PSOE medlemmer fra det yderste af venstre-højre skalaen 

(ibid.). Denne moderate politiske ideologi, der har indsnævret rammerne for et politisk alternativ til en 

midtsøgende politik, understreger Tojes og Østeruds teori (jf. afsnit 2.4).  

4.2.2. Centrum-venstre i Spanien og Grækenland udkonkurreres af den ydre venstrefløj  

Afsnittet undersøger de afholdte parlamentsvalg samt valg til Europa-Parlamentet fra 2004 til 2015. 

Grækenland 

Som der blev redegjort for i afsnit 4.2.1, var politikerlede og manglende tillid til den politiske elite 

eksisterende før indførelsen af euroen. Dette forklares af eksistensen af korruption, klientisme og en 

ufuldstændig modernisering. Dette understøttes af tal fra OECD, der viser, at tilliden til den nationale 

regering faldt i perioden 2007-2012 med 25 % (OECD, 2013a).  Grækenlands finanspolitik var betinget af de 

økonomiske tilpasningsprogrammer siden 2010, jf. afsnit 4.2.1.Således var der konsensus mellem de 

forhenværende regeringer, indtil koalitionsregeringen mellem SYRIZA og Uafhængige Grækere i 2015, om, 

at der ikke fandtes andre alternativer end at acceptere Trojkaens aftale (Hindmoor, McConnell, 2015). Dette 

understreger Becks teori om, at eurokrisen blev styrende for politikernes adfærd, samt at nedskæringspolitik 

blev legitimeret med TINA, jf. Figur 3.      

 I 2011 varslede den daværende formand for PASOK George Papandreou en folkeafstemning 

om den anden økonomiske hjælpepakke fra EU, hvilket førte til national og international kritik. Formanden 

gik af i november samme år. De økonomiske omstændigheder førte til flere koalitionsregeringer i landet, 

eksempelvis med den tidligere ECB-formand, Lukas Papademos som premierminister fra 2011 til 2012 

(ibid.; Karyotis, Gerodimos, 2015).      

 Parlamentsvalget i maj 2012, jf. Bilag 10a, var interessant set ud fra den hidtil dominerende 

partipolitiske tradition med et flertal til enten ND eller PASOK. Et socialistiske parti oplevede en betydelig 

tilbagegang og blev overhalet af SYRIZA. Det var første gang i Vesten, at et radikalt venstreparti overtog 

pladsen fra et socialdemokratisk parti. Hvorvidt dette er en bæredygtig udvikling afhænger af SYRIZA’s 

evne til at undgå samme fejl som forrige kommunistiske partier (Moschonas, 2013). SYRIZA fik yderligere 

fremgang ved de efterfølgende valg i 2014 og 2015, som illustreret i Bilag 10a. Efter valget i januar 2015 

dannedes en koalitionsregering mellem SYRIZA og højrefløjspartiet Uafhængige Grækere, SYRIZA’s 

formand Alexis Tsipras blev valgt som premierminister (SYRIZA, 2015). Tsipras afholdt i sommeren 2015 

en folkeafstemning om Grækenlands fortsatte deltagelse i det økonomiske tilpasningsprogram i forbindelse 

med en tredje økonomisk låneaftale. Resultatet blev et ’nej’ med 61, 31 % af de afgivne stemmer (Ministry 

of Interior and Administrative Reconstruction, 2015). SYRIZA’s politiske program uddybes i afsnit 4.2.3 

Spanien 

Valgsystemet havde efter 1979 en asymmetrisk vælgerdistribution med flere vælgere på venstrefløjen end på 

højrefløjen, og vælgeradfærden har været forskellig. Vælgere på højrefløjen har været loyale over for PP og 
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stabile i deres støtte, hvorimod venstrefløjsvælgerne har været mere uforudsigelige i deres vælgeradfærd 

(Barreiro, Sánchez-Cuenca, 

2012). Det er relevant at 

undersøge de politiske 

temaer, der optager den 

spanske befolkning. Tabel 1 

viser et uddrag af resultaterne 

fra en national 

spørgeundersøgelse i 

udvalgte år. Det er 

bemærkelsesværdigt, at en 

generel politikerlede ansås 

som et af Spaniens største 

problemer i 2012 og 2016. 

Arbejdsløshed var konsekvent 

en bekymring hos de 

adspurgte i de påviste år før og efter krisen.      

 Anna Bosco drager en parallel med den stigende arbejdsløshed og politikerlede rettet mod den 

traditionelle magtelite. Når folkevalgte politikere ikke varetager borgernes bekymringer, i dette tilfælde den 

fortsatte arbejdsløshed, føler folket sig ikke repræsenteret (Bosco, 2015). Dette uddybes i følgende citat: 

“The more political elites were perceived as responsive to their own personal interests (corruption) and to 

those of EU partners (austerity) rather than to the citizens’ demands, the more the governing parties lost 

support and potential voters.” (ibid.: 72) Boscos argumentation understøttes af følgende citat: “Citizens felt 

that traditional (PP and PSOE) parties and politicians did not deal with their concerns. It was termed ‘the 

collapse of bipartisanship’.” (Gomez Fortes, Urquizu, 2015:  383).   

 Boscos citat vedrørende årsagssammenhængen mellem korruption og politikerlede 

harmonerer med Tabel 1, hvor korruption og svindel samt de generelle politiske partier beskrives som et af 

landets største problemer i 2016. I den forbindelse nævner Bosco, at socialistiske og konservative politikere 

har været indblandet i korruptionssager. Omfanget af korruptionsskandaler har været særligt omfattende 

blandt medlemmer af PP, og i oktober 2014 gav Rajoy en offentlig undskyldning på vegne af hans 

partifæller, der var indblandet i svindelsager (ibid.). Det er ikke muligt at kortlægge samtlige 

korruptionssager blandt politikere, men det er vigtigt at forstå omfanget heraf. Bosco henviser til en 

undersøgelse, foretaget af Transparency International i 2013, hvor 83 % af de spanske borgere svarede, at de 

politiske partier var korrupte eller meget korrupte (ibid.: 72).    

 Landets økonomiske krise forstærkede vælgernes politikerlede:”Economic hard times have 

Tabel 1 Uddrag fra resultater fra spørgeundersøgelser foretaget af CIS i januar i 

udvalgte år. Sammendrag af resultater fra to spørgsmål i de pågældende undersøgelser, 

opgivet uden den præcise procentandel af de angivne svar. Der henvises til den officielle 

hjemmeside for yderligere information (Centro de Investigaciones Sociológicas). 
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lowered the voters’ tolerance for political parties’ corruption and their inability to keep their electoral 

promises, fuelling widespread public disillusionment.” (ibid.: 71) Dette understreges af en opgørelse fra 

OECD, om at befolkningsandelen med tillid til den nationale regering faldt med 14 % i perioden 2007-2012. 

Dette er et større fald end OECD-gennemsnittet, der viste en tilbagegang på 5 % (OECD, 2013b).  

 I relation til politikerlede nævner Bosco, at PSOE og PP siden 2010 er blevet beskyldt for 

løftebrud. I 2008 blev Zapatero genvalgt som regeringschef, og han benyttede det daværende 

budgetoverskud til at promovere sociale ydelser. Han undertonede samtidig effekterne fra den pågældende 

arbejdsløshed (Bosco, 2015). I takt med Grækenlands økonomiske problemer og EU’s beslutning om en 

redningspakke til landet, blev Spanien pålagt at nedsætte det offentlige udgiftsniveau. Fra maj 2010 begyndte 

Zapateros regering at indføre reformer og føre en restriktiv finanspolitik inden for rammerne af nedskærings- 

og sparepolitikken, der var tilrettelagt i EU-regi. Denne kursændring blev kritiseret for at være i modstrid 

med de partipolitiske interesser (ibid.). Den restriktive politik medførte en indkomstreduktion for flere 

lønmodtagere grundet reformer af arbejdsmarkedet og pensionssystemet, foruden at Spanien endte i 

recession (Barreiro, Sánchez-Cuenca, 2012). Denne reformering af pensionssystemet er relevant at 

sammenholde med Tabel 1, hvor pensioner i 2012 nævnes som et af de tre samfundsproblemer, der påvirker 

den enkelte mest. Der blev ligeledes foretaget en sundhedsreform i 2012 (EL Mundo, 2012; Ministerio de la 

Presidencia, 2012), hvilket kan forklare, at sundhed i 2016 nævnes som et af de tre samfundsproblemer med 

størst indvirkning for den enkelte, jf. Tabel 1.     

 Zapatero valgte ikke at genopstille som præsidentkandidat ved parlamentsvalget i 2011. Hans 

afgang var relateret til finanskrisens udvikling i Spanien. I en tale i foråret 2011 meddelte han, at landet ikke 

havde stået over for en større krise siden landets demokratiske transition. Han tog ligeledes ansvaret for 

håndteringen af den økonomiske krise og PSOE’s ringe resultater ved regional- og lokalvalgene i 2011. Han 

nævnte svagheden ved den økonomiske model, herunder at Spanien skabte velstand på baggrund af 

udlandsgæld. Desuden påpegede han, at en bedring af den økonomiske krise ikke skaber kortsigtede 

resultater, hvorved det var forventet, at den økonomiske stabiliseringspolitik efter 2010 kunne få negative 

følger for PSOE’s fremtidige valgresultater (Partido Socialista Obrero Español, 2011).  

 PSOE fik det dårligste valgresultat i 2011 (Barreiro, Sánchez-Cuenca, 2012), jf. Bilag 10b. 

Udover vælgerflugt fra det socialistiske parti, var det pågældende valg præget af protest-stemmeafgivelse i 

form af ugyldige eller blanke stemmer (ibid.). Ved parlamentsvalget i 2011 fik PP et flertal, men 

venstrefløjspartiet, IU (Forende Venstre) gik samtidig frem (Adagio, 2013). Efter dette valg varslede den 

konservative regering reformer af banker, arbejdsmarkedet, de industrielle relationer og uddannelse, og der 

blev ført en stram økonomisk politik. I 2012 opstod der protester mod de pågældende nedskæringer, 

eksempelvis en generalstrejke i marts (ibid.). Rajoys regering blev beskyldt for løftebrud; dels var der før 

valget blevet lovet, at nedskæringer efter anvisning fra Eurogruppen ville foretages i et begrænset omfang, 

og dels blev vælgerne lovet skattelettelser. I 2012 anmodede Rajoy, som beskrevet i afsnit 4.1.1, EU om 
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økonomisk hjælp til at håndtere den eksisterende bankkrise (Bosco, 2015).   

 En tendens ved parlamentsvalg har været, at en tilbagegang for PP eller PSOE, medførte en 

fremgang for det andet parti. Dette blev brudt ved det seneste Europa-Parlamentsvalg og det senste 

parlamentsvalg, hvor PP og PSOE gik flere mandater tilbage (ibid.), jf. Bilag 10b. Podemos gik frem både 

ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 og ved parlamentsvalget i 2015. Det vanebrydende ved det seneste 

parlamentsvalg er, at PP, på trods af et stemmemæssigt flertal, ikke kunne samle det nødvendige antal 

mandater for at danne regering. Centrum-højre partiet, C’s (Borgerne) fik en betydelig andel af stemmerne, 

men der var ikke det nødvendige flertal for at danne en koalitionsregering under en konservativ 

regeringschef. Den aktuelle regering fortsætter som fungerende regering indtil 26. juni 2016, hvor et nyvalg 

afholdes (Alberola, 2016; El Mundo, 2016). Ifølge Bosco tydeliggør de afholdte valg i 2014 og 2015, at 

traditionen for et midtsøgende flertal hos enten PP eller PSOE blev brudt, og at det lykkedes for Podemos og 

C’s at konkurrere om midterstemmerne med de to større partier. Udfordringen for disse nye partier er at 

positionere sig som et reelt centrumorienteret parti, der kan udvikle sig til et stabilt alternativ til PP og PSOE, 

som hidtil har ført en ’catch-all politik’ (Bosco, 2015).     

4.2.3. Protestpartier bliver vælgernes modsvar til nedskæringspolitik  

De respektive partiprogrammer uddybes i det omfang, at det bidrager til at besvare, hvor stor effekt den 

økonomiske krise har haft for opbruddet i de to sydeuropæiske majoritetsdemokratier. Af den grund udelades 

en analyse af partiernes specifikke lovforslag.  

SYRIZA: Fra protestparti til regeringsparti 

 SYRIZA har rødder til 1968, hvor KKE blev omstruktureret. I 2004 blev SYRIZA oprettet som en 

konføderation af venstrefløjsorganisationer. SYRIZA bidrog til at forøge kommunistpartiernes 

vælgeropbakning i perioden 2000-2010 (Moschonas, 2013).  SYRIZA, der var blevet dannet uden om det 

kommunistiske parti, var aktiv i folkelig mobilisering og deltog i civile initiativer. SYRIZA’s folkelige 

forankring medvirkede til en større politisk indflydelse end det traditionelle kommunistparti. Svagheden var 

en konføderal struktur, da det blev sværere at skabe et samlet politisk program og fremstå som en enhed. Det 

var først i sommeren 2013, at partiet gik fra at bestå af tretten enheder til at blive et samlet parti (ibid.; 

SYRIZA, 2015). Partiets fremgang var betinget af Grækenlands økonomiske krise og en karismatisk 

formand (Moschonas, 2013). Påstanden understreger Becks teori om, at kriseperioder kan medføre større 

samfundsændringer (jf. afsnit 2.4.2); i dette tilfælde et ideologisk skift fra en markedsorienteret strategi til en 

socialistisk indretning. Partiet ønsker således en anden kurs for landet end at følge Trojkaens økonomiske 

tilpasningsprogram (SYRIZA, 2015).      

 Partiet kritiserer EU-samarbejdets neoliberale struktur og ønsker at transformere samarbejdet i 

en anden ideologisk retning:” (...) In the direction of a democratic, social, peaceful, ecological and feminist 

Europe, open to a future of socialism with democracy and freedom”. (ibid.) Figur 6 viser dele af det 
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politiske program, der vedrører den 

græske statsgældskrise. Modstanden 

mod neoliberalisme afspejles i, at 

SYRIZA vil nationalisere og 

socialisere landets strategisk vigtige 

virksomheder med henblik på at 

regulere og forhindre en praksis, der 

øger uligheden og forringer 

demokratiet, jf. punkt 4 i Figur 6. 

Denne vision om at ændre 

markedsøkonomiens dominans 

uddyber Tojes påstand om, at 

neoliberalisme siden Sovjetunionens 

opløsning har været den dominerende 

ideologi (se afsnit 2.4.1).  I punkt 1 i 

Figur 6 hævdes, at finanskrisen 

udviklede sig på grund af sociale 

klasseskel. Dette er et eksempel på 

Sørensens sociale euroskepsis, der 

omhandler en vision om en lige og 

solidarisk omfordeling, dels mellem befolkningsgrupper, og dels mellem EU-landene (jf. afsnit 2.3.4). 

SYRIZA’s tese om, at et klassesamfund med ulige velstandsdistribution skabte den økonomiske krise 

understreger Tojes argumentation om, at eurokrisen skaber en øget ulighed og en større socioøkonomisk 

afstand mellem befolkningsgrupper og nærmer sig det traditionelle klassesamfund fra perioderne før det 

moderne samfund (jf. afsnit 2.4.1).      

 SYRIZA fik et flertal i 2014 og 2015, jf. Bilag 10a, var intentionen at omlægge landets 

økonomiske kurs. SYRIZA fremlagde eksempelvis lovforslaget om at genforhandle Grækenlands gæld med 

Trojkaen og stande den hidtil førte økonomiske politik (ibid.). Denne forhandling med de respektive 

kreditorer har vist sig at være svær, og forhandlingerne om de endelige detaljer angående aftalen om et tredje 

lån, der blev aftalt i sommeren 2015, fortsætter (Danmarks Radio, 2016a).   

 SYRIZA’s forsøg på at omlægge aftalen med de pågældende kreditorer og håndtere den 

græske gældskrise på en alternativ måde, jf. punkt 2 i Figur 6, understreger Sørensens definition af en 

suverænitetsbaseret euroskepsis, som dækker over en kritik af at afgive suverænitet til EU. I dette tilfælde 

kritiserer det græske parti, at de nationale myndigheder pålægges at følge eksterne kreditorers økonomiske 

anvisninger frem for at finde en alternativ model, der tager udgangspunkt i den græske økonomi og 

Figur 6 Uddrag af SYRIZA’s forslag angående den økonomiske krise i 

Grækenland (Global Research - Centre for Research on Globalization, 

2012; Links - International journal of socialist renewal, 2012, SYRIZA, 

2014). 
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tilrettelægges af de græske institutioner.    

 Partiets politik vedrørende den nationale økonomi afspejler en vision om at varetage 

interesserne for de fattigste borgere samt arbejderklassen. Dette afspejles dels i forslaget om øget social 

kontrol af banksektoren, hvilket ses i det tredje punkt Figur 6, og dels i temaerne omkring bekæmpelse af 

ulighed og fattigdom, f.eks. at sikre rettigheden til en rimelig indkomst samt retten til offentlige ydelser 

inden for sundhed og uddannelse. SYRIZA’s fremhævede mærkesager signalerer, at vælgerskaren er 

sammenlignelig med den vælgergruppe, som PASOK henvendte sig til, da partiet kom til magten i 1981 og 

1993 med en politisk vision om en social transformation af Grækenland (jf. afsnit 4.2.1).  

 SYRIZA tager udgangspunkt i folkets suverænitet, og vil i den forbindelse udrydde korruption 

for at sikre demokratiets funktion, som vist i punkt 5 i Figur 6. I den forbindelse foreslår SYRIZA en 

magtopdeling, hvor parlamentets rolle styrke. Dette forslag signalerer en systemkritisk tilgang til 

majoritetsdemokratiet i Grækenland, der vægter et større råderum til flertalspartiet i regering end det samlede 

parlament (se afsnit 4.2.1).     

 Partiets folkelige appel afspejles i visionen om en decentralisering af statsadministrationen for 

at styrke borgerinddragelse og folkets repræsentation i de demokratiske institutioner, jf. punkt 6 i Figur 6.  

SYRIZA’s ønsker at styrke folkets rolle i det demokratiske system, hvilket konkretiserer Tojes teori om, at 

den politiske elite forventes at repræsentere og varetage vælgernes interesser (jf. afsnit 2.4.1). Ifølge Toje 

skaber det en legitimitetskrise, hvis magteliten fremfører egne særinteresser som borgernes. Dette er sket 

under eurokrisen, hvor eliten fortsat dyrker et ideal om øget europæisk integration i dybden, mens den brede 

befolkning oplever problemer i kølvandet på den økonomiske krise og ikke oplever, at det europæiske 

samarbejde formår at løse de respektive socioøkonomiske problemer. I den forbindelse viser SYRIZA’s 

program enighed med Toje i, at den hidtil siddende politiske elite i Grækenland ikke har håndteret borgernes 

problemer, men har efterlevet eksterne aktørers krav, herunder at føre en stram finanspolitik med fokus på 

udgiftsreduktion.     

 SYRIZA foreslår i programmet et alternativ til den europæiske nedskæringspolitik, 

eksempelvis nævnes forslaget om at indføre en europæisk ’New Deal’ som i 30’erne, med fokus på 

offentlige investeringer til at genstarte den økonomiske vækst og jobskabelsen (SYRIZA, 2014), jf. det andet 

punkt i Figur 6. Dette punkt leder over til partiets interne diskussioner omkring den politiske linje, hvor der 

er uenighed mellem to store grupper, hhv. realister og den radikale venstrefløj. Førstnævnte mener, at 

SYRIZA kan gøre en forskel ved at fortsætte som en del af eurozonen og EU. Denne gruppes bekymringer 

drejer sig dels om, hvor mange kompromiser det er nødvendigt at indgå uden at forlade de politiske 

interesser, og dels om SYRIZA kan forblive et samlet regeringsparti grundet de økonomiske og 

finanspolitiske betingelser, som Grækenland pålægges fra de respektive kreditorer. Partiets venstrefløj mener 

derimod, at Grækenland bør forlade eurozonen med henblik på at overgå til socialisme (Moschonas, 2013). 

SYRIZA’s socialistiske vision modsiger Tojes påstand om, at socialisme ikke har været et reelt alternativ i 
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de seneste årtier, og ikke kan erstatte de europæiske markedsdemokratier samt frihandel (jf. afsnit 2.4.1).

  En udfordring for SYRIZA som regeringsparti er de manglende relationer til strategiske 

aktører, hvilket gør det svært at overkomme landets økonomiske krise. SYRIZA har opnået støtte blandt 

fagforeningerne, der var en vigtig politisk støtte for PASOK, men har ikke overtaget andre af det 

socialistiske partis politiske alliancer (Karyotis, Rüdig, 2015). Dette signalerer vigtigheden for den siddende 

regering at samarbejde med klienteller i samfundet i Grækenland (jf. afsnit 4.2.1). SYRIZA’s 

regeringskoalition sammenholdes med PASOK’s regeringsperiode i 80’erne, hvor der manglede en holdbar 

økonomisk strategi samt en målrettet omfordeling af indkomster og sociale ydelser. Derfor slog landets 

modernisering fejl, inklusiv tilpasningen af socialmodellen til de øvrige kernelande i EU (Moschonas, 2013) 

(dette blev nævnt i afsnit 4.2.1). SYRIZA er som en del af koalitionsregeringen i lignende udfordringer; 

partiets økonomiske politik er inspireret af de vesteuropæiske socialdemokratiers politik i 30’erne, men 

konteksten er i dag anderledes og præges af globalisering og europæisk integration. Denne økonomiske 

politik stemmer ikke overens med EU-politikken (ibid.).  

Spansk folkebevægelse skaber grobund for Podemos 

Folkelige protester opstod i 2011  

Zapateros økonomiske politik fra 2010, jf. afsnit 4.2.2., affødte protester; bevægelsen 15-M er et eksempel 

herpå (Charnock et al, 2014:105-120). 15-M fik navnet efter den første landsdækkende demonstration den 

15. maj 2011 med ca. 130.000 personer fra forskellige protestgrupper, herunder den tidligere nævnte 

forening Platformen For Ofre For Udpantning. 15-M bevægelsen protesterede mod nedskæringer, 

ungdomsarbejdsløshed samt det politiske system, der gav et forudsigeligt flertal til PP eller PSOE (ibid.). 

Der foregik efterfølgende flere demonstrationer, eksempelvis vedrørende Europlus-aftalen, der blev vedtaget 

i samme år (ibid.). Gruppens kritik drejede sig dels om den politiske elites beskyttelse af banksektoren, 

hvilket afspejles i de respektive økonomiske bankpakker for at stabilisere finanssektoren i eurozonen (ibid.), 

og dels de pågældende husudsættelser og tvangsauktioner, hvor de nationale banker fik mulighed for at stille 

garanti i en andel af boligejernes løn for en udestående boliggæld.   

 15-M blev oprettet af venstreorienterede grupper og enkeltpersoner, der repræsenterede 

højtuddannede grupper fra middelklassen i alderen 18-29 år. Fælles for dem var, at de var ramt af 

arbejdsløshed (Adagio, 2013). Dermed repræsenterede protestbevægelsen i høj grad de unge med gode 

uddannelser, der havde en begrænset mulighed for at opnå selvstændighed og ligeledes havde begrænsede 

muligheder på det spanske arbejdsmarked i form af midlertidige kontrakter, ringere ansættelsesforhold samt 

lave lønninger. Protestgruppen repræsenterede ikke den samlede ungdom, da flere unge stemte konservativt. 

En undersøgelse, foretaget af Instituttet for sociologiske undersøgelser (CIS) i april 2011, fastslog, at der var 

et konservativt flertal blandt de unge mellem 18-24 år (Barreiro & Sánchez-Cuenca, 2012).  

 I forbindelse med parlamentsvalget i 2011 opfordrede gruppen til protestafstemning, så som 
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blanke eller ugyldige stemmer, samt at afgive stemmer til fordel for de mindre partier for at straffe PSOE. 

Ved en sammenligning af valgresultaterne fra parlamentsvalgene i hhv. 2008 og 2011, steg andelen af blanke 

stemmer i sidstnævnte år. Men sammenhængen mellem valgresultatet og demonstrationerne, der startede i 

2011, er ikke entydig og stigningen svarede til mindre end 3 % af de samlede stemmer (Barreiro, Sánchez-

Cuenca, 2012; Adagio, 2013.). Krisen var et centralt emne op til valget i 2011,  hvilket kan forklare, hvorfor  

flere vælgere ønskede at protestere mod den siddende socialistiske regering (Adagio, 2013). Ligeledes er der 

ikke enighed om, hvorvidt 15-M har skabt grobund for at skabe det politiske parti, Podemos (ibid.; Gomez 

Fortes, Urquizu, 2015). 

Podemos udfordrer topartisystemet 

Partiet blev stiftet i 2014 med Pablo Manuel Iglesias Turrión som formand. I denne analyse er det relevant at 

undersøge partiets specifikke politik for at fastslå vægtningen af den økonomiske krise. Podemos refererer til 

den økonomiske krise som en vigtig årsag til partiets etablering. Ifølge Podemos står Spanien over for et 

behov for forfatningsmæssige ændringer, der sikrer borgernes ret til sundhed, uddannelse, bolig og værdigt 

arbejde samtidig med en garanti for sikringen af den juridiske beskyttelse, der medfølger borgernes 

universelle rettigheder (ibid.). Podemos kritiserer det nationale politiske system grundet eksistensen af 

korruption, og problematiserer Spaniens høje rate af økonomisk svindel (Europa Press, 2015).  

 I Figur 7 illustreres partiets holdninger vedrørende den økonomiske krise. Punkt 2 i figuren 

stemmer overens med 

Becks beskrivelse af EU-

systemets håndtering af 

krisen. Nedskærings- og 

sparepolitikken i EU-regi 

får negative 

konsekvenser, da 

velfærd, forskning og 

uddannelse forringes 

grundet strikse 

underskudskrav 

vedrørende det offentlige 

budget. Podemos mener 

ikke, at en restriktiv 

finanspolitik får Spanien 

ud af krisen, hvilket 

harmonerer med Becks Figur 7 Beskrivelse af Podemos’ politiske holdninger vedrørende den økonomiske 

krise i Spanien (Álvarez, 2016a, 2016b; Podemos, 2016a, Europa Press, 2015). 
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teori, jf. Figur 5. Podemos problematiserer den spanske produktionsmodel, hvilket understreger dele af 

beskrivelserne i afsnit 3.1, og foreslår en ny økonomisk model, der prioriterer: 1) Nedsætte arbejdsløsheden 

og skabe arbejdspladser af høj kvalitet via øget statslig investering i forskning, udvikling og innovation. 2) 

Bistå de personer, der har været hårdest ramt af krisen og reducere ulighed. 3) Gøre produktionsmodellen 

bæredygtig, f.eks. styrke de små og mindre virksomheder samt de digitale brancher. 4) Nedsætte gældens 

betydning for statsbudgettet (ibid.). Punkt 3 i Figur 7 omhandler middelklassens forringede levestandard 

som følge af sparepolitikken, hvilket blev gennemgået i afsnit 4.1.2. Figurens fjerde punkt harmonerer med 

den beskrevne problematik om, at EU-systemet har prioriteret stabiliseringen af finanssektoren (jf. Figur 5). 

Dette konkretiseres med eksemplet på, at PSOE og PP inden for kort tid blev enige om at udbedre landets 

bankkrise og ligeledes vedtog en nedskæringspolitik, der fik negative konsekvenser for borgerne (Podemos, 

2016). Udsagnet understreger Becks fremstilling af, at borgerne bærer byrden for de tab, som et ureguleret 

finansmarked i eurozonen var med til at skabe (jf. afsnit 2.4.2).    

 En anden kritik er, at EU’s økonomiske politik før 2008 var præget af liberalister, der 

forsvarede en deregulering af finanssektoren. Men da krisen opstod viste det sig, at markedsøkonomiens 

funktion var betinget af den offentlige sektor. Ifølge partiformanden kunne finanskrisen ikke overkommes 

uden statslige redningspakker (Europa Press, 2015). Partiets politik drejer sig om at udbedre situationen for 

de samfundsgrupper, som krisen har ramt, og foreslog derfor Lov 25, jf. punkt 4 i Figur 7. Loven har til 

hensigt at bekæmpe energifattigdom, sikre retten til en bolig samt universel adgang til sundhed. Grundlaget 

for denne socialpolitiske lov er FN’s konvention om borgernes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (Podemos, 2016). Partiet vægter 

internationale aftaler, hvilket påviser Tojes beskrivelse af, at internationalt samarbejde kan legitimeres ved at 

være en garant for universelle borgerrettigheder (jf. afsnit 2.4.1). Lov 25 blev i foråret 2016 stemt igennem 

førstebehandlingen med støtte fra PSOE. PP stemte imod og andre partier udeblev, herunder det nyligt 

etablerede C’s (Garea, 2016).     

 Udover en målrettet sociallov, ønsker Podemos at tilbagetrække reformen af forfatningens 

artikel 135 omkring det tilladte offentlige budgetunderskud, som nævnt i analysen (Podemos, 2015b). 

Forslaget om at omlægge statsgælden, jf. punkt 5 i Figur 7, finder belæg i, at den nuværende gæld blev 

stiftet i modstrid med folkets interesser, da lånet indebar konsekvenser som udgiftsreduktion, der har skadet 

borgerne. Iglesias henviser til Grækenland, hvis gæld er ”ubetalelig”. Tsipras måtte træffe svære 

beslutninger, men han havde folkets støtte, der refererer til den seneste folkeafstemning påviste (jf. afsnit 

4.2.2). Formanden for Podemos mener, at den græske regeringschef som den eneste regering kæmper mod 

EU. I den forbindelse kritiserer Iglesias, at magteliten i EU mangler en “demokratisk forståelse over for 

Grækenland” ved at opretholde kravene fra de økonomiske tilpasningsprogrammer (Europa Press, 2015). 

Udsagnet eksemplificerer Becks beskrivelse af eurokrisen og den manglende solidaritet mellem eurolandene 

(jf. afsnit 2.4.2). I den forbindelse uddyber partiformanden, at den aktuelle eurokrise er politisk og 
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omhandler Europas demokratiske grænser’. Dette uddybes med eksemplet på, at EU tillader en demokratisk 

mangel i Spanien, når enten PP eller PSOE sidder ved magten. Men hvis et tredje parti med andre 

demokratiske visioner vinder flertallet, forsøger andre politiske ledere i EU at underkende den pågældende 

regering grundet en anden demokratisk dagsorden. Ifølge Iglesias skader denne undertrykkelse af 

reaktionære partier demokratiet (ibid.). En artikel fra Euractiv uddyber dette argument fra Iglesias. Som 

angivet i følgende citat, fremhæver artiklen en manglende opbakning til den græske regering under ledelse af 

Alexis Tsipras blandt de respektive kreditorer, inklusiv kreditorer i Eurogruppen (Maltese et al., 2016). 

Iglesias mener, at EU-systemets demokratiske mangler skaber utilfredse borgere og åbner op for 

ekstremistiske højrefløjspartier (ibid.). Denne påstand understreger Tojes og Østeruds teori om, at 

modstanden mod internationalisering og neoliberalisme vil opstå på den politiske højrefløj (jf. afsnit 2.4.).

 Podemos’ vægtning af den økonomiske krise er et eksempel på, at et politisk parti vinkler en 

ekstern trussel [eurokrisen] til sin egen fordel, hvilket underbygger Becks argumentation, jf. Figur 3. Beck 

mener, at eurokrisen fremstilles som en ekstraordinær situation, og de enkelte politikere positionerer 

situationen forskelligt. PSOE’s økonomiske skift fra en lempelig til en restriktiv økonomisk politik har 

påvist, hvordan eurokrisens ekstraordinære omfang blev anvendt til at legitimere upopulære tiltag, der ikke 

harmonerede med det socialistiske valgprogram. Derimod signalerer Podemos, at krisens ekstraordinære 

omfang kræver nytænkning af det samlede politiske system. Situationen kan, ifølge Podemos, ikke fortsætte 

som hidtil grundet eksistensen af ugennemsigtighed, korruption, nedprioritering af vælgernes reelle 

bekymringer og et gennemgående fokus på at udbedre bankernes solvens og likviditet (jf. afsnit 2.4.2). 

Dermed kan Becks teori forklare vælgeropbakningen til et revolutionært parti som Podemos, der ønsker en 

grundlæggende systemændring i en kontekst, der præges af eurokrisen og de tilsvarende konsekvenser for 

den spanske økonomi.      

 I den henseende påpeger partiet, at der er en repræsentationskrise mellem den politiske elite 

og vælgerne (Podemos, 2016), hvilket understøtter Tojes og Østeruds påstand herom (jf. afsnit 2.4). For at 

repræsentere vælgerne foreslår Podemos en ”pagt med folket” (un pacto con la ciudadanía) (ibid.), hvilket 

understreger Østeruds beskrivelse af den gensidige tillid i nationalstaterne herunder, at magt ikke misbruges 

og at der eksisterer en fællesskabsfølelse i det pågældende demokratiske styre, før der er tale om et 

velfungerende demokrati (jf. afsnit 2.4.3). Partiets positionering som et folkeligt parti, der vil tage 

udgangspunkt i vælgernes reelle problemer, understøtter Tojes løsningsforslag på legitimitetskrisen i EU. 

Toje mener, at det europæiske samarbejde kun kan legitimeres ved at lytte mere til den folkelige opinion 

frem for de nationale magteliter (jf. afsnit 2.4.1).     

 En af mærkesagerne for Podemos er at bekæmpe korruption, jf. Figur 7, da det tynger den 

nationale økonomi. Partiet uddyber, at opklaringen af korruptionssager ikke skal være langsommelig eller 

foregå i skjul for offentligheden (Podemos, 2015b). Dette ønske om korruptionsbekæmpelse harmonerer med 

Tabel 1, hvor korruption samt den politiske elite udgør de alvorligste problemer i Spanien i 2012 og 2016, 
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foruden understreger det den nævnte undersøgelse om borgernes opfattelse af korruption, der blev foretaget 

af Transparency International (jf. s. 47).     

 Fremgangen for Podemos ved valgene i 2014 og 2015, jf. Bilag 10b, stemmer ikke overens 

med Tojes argumentation om, at protestpartier fra højrefløjen udfordrer de centrumorienterede partier, der 

efterlever EU’s neoliberale politik. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at Toje ikke lægger vægt på 

særkilte kulturelle træk, f.eks. klientisme og korruption, i det politiske system i hhv. Spanien og Grækenland. 

Betydningen af den politiske kultur for vælgeradfærden påvises i denne analyse. Forklaringen på Podemos’ 

fremgang må skyldes andre faktorer end en modstand mod internationalt samarbejde, hvilket både Toje og 

Østerud anser som en vigtig politisk mobiliseringsfaktor for partier, der gør modstand mod liberalismens og 

internationaliseringens dominans (jf. afsnit 2.4). Ud fra Podemos’ mærkesager fremgår det, at partiet 

adresserer et behov hos vælgerne om at blive repræsenteret af den siddende politiske elite, hvilket først og 

fremmest indbefatter tillid til, at der ikke foregår misbrug af magt. Derudover må den politiske elite regere 

for folket ved at varetage vælgernes reelle problemer, i en aktuel kontekst er det problemer som 

arbejdsløshed, faldende indkomst og indskrænkede velfærdsydelser.    

 Podemos vægter som beskrevet demokratiske spørgsmål samt borgerinddragelse, hvilket også 

er gennemgående i holdningen til det europæiske samarbejde. Partiets primære kritik vedrørende eurokrisen 

er prioriteringen af bankernes stabilitet frem for borgernes problemer, og af den grund ledes over til en 

socialt forankret euroskepsis, ifølge Sørensens definitioner af euroskepsis (jf. afsnit 2.3.4). Podemos 

kritiserer en ulige og usolidarisk velstandsdistribution mellem eurolandene, f.eks. mener Podemos, at 

Grækenland står over for en ubetalelig gæld og at den europæiske magtelite mangler forståelse herfor. 

Ligeledes påviser afsnittet, at partiet kritiserer den manglende borgerinddragelse i forbindelse med 

håndteringen af statsgældskriserne i flere EU-lande. Dette lægger sig op ad Sørensens demokratisk baserede 

euroskepsis frem for en suverænitetsbaseret skepsis, da Podemos ikke foreslår en udtrædelse af EU-

samarbejdet eller af det økonomiske og monetære samarbejde.  

5. Diskussion 

SYRIZA og Podemos kritiserer neoliberalisme, herunder det gennemgående fokus på markedernes funktion. 

De to partier uddyber, at EU-systemets økonomiske genopretningspolitik, hvis fokus er at genskabe euroens 

stabilitet og styrke finanssektoren, fjerner fokus fra borgernes reelle bekymringer, som arbejdsløshed, 

velfærdsreduktion og faldende indkomster. Denne kritik understreger Tojes og Becks argumentation om, at 

middelklassen i eurolandene bebyrdes af at udbedre en krise, der blev skabt i en ukontrolleret, voksende 

finanssektor. Dette bekræftes af fremstillingen i afsnit 3, hvor Jespersen og Moravcsik påpeger, at der 

foregik kapitaltransaktioner fra eurolande med overskud til eurolande med et underskud. 

 Partiernes kritik af den økonomiske genopretningspolitik i eurozonen understreger ligeledes 

en anden del af Tojes teori, der omhandler, at internationalt samarbejde, eksempelvis EU, baseres på liberale 
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principper og legitimeres i kraft af evnen til at levere konkrete gevinster i form af økonomisk velstand og 

arbejdspladser. Som analysen påviser, blev netop velstand og arbejdspladser i Grækenland og Spanien 

påvirket af finanskrisen og den efterfølgende eurokrise. SYRIZA og Podemos fremhæver, at de respektive 

kreditorer handler usolidarisk over for de gældsramte eurolande grundet de økonomiske 

tilpasningsprogrammer.      

 Ifølge partierne pålægges landene at implementere udgiftsreduktioner og reformer af 

velfærdsområder, hvilket får utilsigtede konsekvenser for store dele af middelklassen. SYRIZA og Podemos 

udtrykker i den forbindelse en politisk vision om en mere social og solidarisk økonomisk 

genopretningspolitik i eurozonen. Samme kritik fremgår af Becks teori, der henvises til afsnit 2.4.2. Becks 

teori vægter eurolandenes forskellige forudsætninger for at deltage i EU’s økonomiske og monetære 

samarbejde. I den henseende fremhæver Beck Tysklands økonomiske styrke, hvilket sikrede, at den tyske 

regering kunne varetage sine nationale interesser. På dette grundlag udleder Beck, at de perifere EU-lande, 

heriblandt de sydeuropæiske lande, havde sværere ved at varetage sine nationale interesser i EU-regi. Denne 

argumentation bidrager til at forklare fremgangen til to protestpartier, der kritiserer, at den tyske regering 

samt de respektive EU-institutioner fik indflydelse på, hvilken økonomisk politik og finanspolitik, som den 

græske og spanske regering kunne føre.     

 Begge partier præsenterer en anden økonomisk kurs, hvor statens sociale ydelser ikke 

reduceres. Dette adskiller sig fra de økonomiske tilpasningsprogrammer, der blev aftalt med Trojkaen, hvor 

offentlig budgetkontrol er en central strategi. Fremgangen til SYRIZA og Podemos i årene efter 2008 

konkretiserer Becks påstand om, at krisetider skaber momentum for opbrud i en hidtil eksisterende 

samfundsindretning (jf. afsnit 2.4.2). Således bekræfter den politiske udvikling i 2014 og 2015 Becks tese; 

SYRIZA blev ved parlamentsvalget i januar 2015 det første radikale venstrefløjsparti i Vesten, der overtog 

pladsen fra et socialdemokratisk parti (Moschonas, 2013).    

 Podemos medvirkede ved parlamentsvalget i december 2015 til, at Spanien for første gang i 

landets demokratiske periode forventes at få en koalitionsregering med et delt flertal. I forbindelse med dette 

parlamentsvalg er det vigtigt at fremhæve, at partiet, C’s, ligesom Podemos, oplevede fremgang og 

medvirkede til en ændring af det partipolitiske system, der traditionelt har tildelt et flertal til PSOE eller PP.

 Afhandlingens teoretiske grundlag beskriver dels det europæiske samarbejde og samspillet 

med medlemslandene, og dels eurokrisens udvikling og den politiske elites håndtering heraf. Der er 

sammenfald mellem Becks og Tojes teorier om, at den krisepolitik, der blev tilrettelagt i EU, signalerede en 

manglende gensidig mellemstatslig forståelse og solidaritet. Toje uddyber dette ved at påpege, at en 

europæisk identitet ikke er blevet skabt; en påstand, der også fremgår af Østeruds teori. Således supplerer 

Østeruds teori Becks og Tojes problematisering af denne fraværende mellemstatslige solidaritet. Østerud 

beskriver, at solidaritet og tillid forudsætter hinanden. Solidaritet og tillid opstår grundet et fællesskab, der 

opbygges gennem fælles tankesæt, kultur og tradition, som forekommer i nationalstaterne. Dette fællesskab 
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er forudsætningen for demokratiets funktion. Dermed mener Østerud ikke, at der kan indføres demokrati på 

europæisk plan, da det nødvendige fællesskab, en gensidig solidaritet og borgernes tillid til, at magt ikke 

misbruges, ikke eksisterer på et overstatsligt, europæisk niveau. Østeruds sammenkobling af solidaritet, tillid 

og demokrati afspejles i partiprogrammerne hos hhv. Podemos og SYRIZA. Borgerinddragelse og 

demokrati, der i højere grad inkluderer folket, er centrale mærkesager.    

 Partierne mener, at den hidtil siddende magtelite har misbrugt vælgernes tillid til de 

folkevalgte ved at praktisere ugennemsigtige procedurer i de statslige institutioner. Ligeledes fremhæver 

begge partier, at der foregår et magtmisbrug på det politiske niveau, hvilket de pågældende korruptionssager 

afspejler (jf. afsnit 4.2.3).       

 Ud fra analysen fremgår det, at landenes interne politiske kulturer, herunder korruption og 

ugennemsigtighed, vægtes højt af SYRIZA og Podemos. Af den grund antages, at disse partier adresserer 

vælgernes politikerlede rettet mod landenes traditionelle magtelite; men denne lede mod den hidtil 

dominerende, centrumorienterede magtelite baseres på andre faktorer end dem, som Toje fremhæver hos 

protestpartier på højrefløjen, så som modstand mod multikulturalisme og EU’s overstatslige samarbejde (jf. 

teoriafsnit).        

 I den forbindelse tager Tojes teori om eurokrisens indvirkning på eurolandenes politiske 

systemer ikke højde for venstrefløjens reaktion. Toje argumenterer for, at socialisme ikke er et alternativ til 

neoliberalisme. Den konkurrerende, politiske ideologi opstår på højrefløjen, hvilket han eksemplificerer med 

Europa-Parlamentsvalget i 2014. Således forudser Tojes teori ikke denne nye type af socialisme, som 

SYRIZA og Podemos repræsenterer (jf. Figur 6 og Figur 7, der viser udvalgte punkter i 

partiprogrammerne). Østeruds teori, trods for dens oprindelse før finanskrisen, forudser ligesom Toje, at 

politisk modstand mod internationalisering og overstatsligt samarbejde i EU vil opstå på højrefløjen. Dette 

uddyber Østerud ved at henvise til Lasch og Todd, der beskriver, hvordan en centrumorienteret, anti-national 

og anti-folkelig politisk ideologi dominerer i en globaliseret verdensorden. Disse liberale værdier, der er 

dominerende blandt politiske partier nær midterfløjen, undertrykker enhver politisering af folkelighed. 

Således argumenterer Lasch og Todd for, at modstanden vil genopstå blandt nationalkonservative partier, der 

ønsker at varetage folkets interesser og nedtone internationaliseringens dominans.   

 Teoriernes fokus på de centrumorienterede partiers dominans understreges af analysens 

fremlægning af det politiske system i Grækenland og Spanien. I begge lande blev tendensen efter 

overgangen til demokrati et midtsøgende politisk magtcentrum. Dette indebar en moderat ideologi og et 

kontinuerligt fokus på et EU-medlemskab med henblik på at skabe velstand og politisk stabilitet. 

Sidstnævnte underbygger Tojes tese om, at flere perifere EU-lande i Syd- og Østeuropa søgte om 

medlemskab af det europæiske samarbejde ud fra en vision om økonomiske fordele og politisk frihed. Toje 

konkretiserer liberalismens dominans i Europa efter Østblokkens fald ved at påpege, at socialistiske partier 

blev socialliberale og konservative partier blev omtalt som liberale. Dette bekræftes af analysens beskrivelse 
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af de græske og spanske konservative og socialistiske partiers udvikling efter overgangen til demokrati; 

eksempelvis var de konservative partier udfordret i forhold til at tilpasse sig det moderne, globaliserede 

samfund grundet kirkens og nationalkonservatismens svækkede rolle. Ligeledes illustrerer analysen, at det 

konservative parti, ND og det socialistiske parti, PASOK i Grækenland førte en centrumsøgende politik, 

baseret på liberale elementer f.eks. markedsøkonomi, ND’s privatiseringer samt PASOK, der forlod en 

populistisk politik grundet de økonomiske realiteter i 80’erne.   

 I Spanien forelå konsensus blandt de politiske partier om at sikre det relativt nye demokrati, 

hvilket førte til en moderat ideologi. De to traditionelle flertalspartier i Spanien, det konservative, PP og det 

socialistiske, PSOE, førte en bredtfavnende politik for at tiltrække middelklassen, hvorved det blev sværere 

for alternativer ideologier langt fra denne midtsøgende politik at opnå fremgang (Bosco, 2015). Der henvises 

til afsnit 4.2.2. Denne centrumorienterede politik blandt de traditionelle demokratiske partier i Spanien og 

Grækenland antages at være årsagen til, at Podemos og SYRIZA omtaler en repræsentationskrise i det 

politiske system. Partierne mener ikke, at de siddende regeringer under eurokrisens udvikling har varetaget 

borgernes interesser, da de pågældende aftaler med Trojkaen, havde til formål at stabilisere eurozonen og 

finanssektoren og ikke opfyldte befolkningernes sociale og økonomiske behov (jf. afsnit 4.2). Analysen i 

denne afhandling indikerer dermed, at vælgerfremgangen hos SYRIZA og Podemos forklares af eurokrisen 

og implementeringen af EU’s økonomiske tilpasningsprogrammer. Med udgangspunkt i de afholdte 

nationale valg i 2014 og 2015 påviser analysen, at de to venstrefløjspartier udgør et alternativ til de 

centrumorienterede partier.      

 SYRIZA’s og Podemos’ kritik stemmer overens med teorierne af Østerud og Toje, som 

fremhæver, at de nationale magteliters interesser adskiller sig fra interesserne i den brede middelklasse. 

Således uddyber Østerud, at eliten, herunder de velstillede og højtuddannede befolkningsgrupper, prioriterer 

internationalisering og europæisering, hvilket indbefatter et globalt arbejdsmarked, hvorimod lavere 

uddannede befolkningsgrupper ikke opnår samme gevinster ved internationalisering. Denne teori omkring et 

interesseskel illustreres i den specifikke analyse af eurokrisen der illustrerer, at den politiske elite i EU har 

prioriteret en stabilisering af eurozonen og finansmarkedet, hvorimod dele af befolkningerne i Spanien og 

Grækenland har oplevet arbejdsløshed og velfærdsreduktion. Toje illustrerer samme interesseskel mellem 

magteliten og befolkningerne med eksemplet på, at borgerne accepterede, at de nationale politikere overdrog 

suverænitet til EU-systemet inden for forskellige politikområder, så længe det medførte arbejdspladser og et 

forøget velstandsniveau. Når disse fordele overgås af uløste problemer, opstår der andre interesser blandt 

befolkningerne.      

 Afslutningsvis bemærkes, at analysen i denne afhandling indikerer, at vælgerfremgangen 

blandt SYRIZA og Podemos forklares af eurokrisen og implementeringen af EU’s økonomiske 

tilpasningsprogrammer. Med udgangspunkt i de afholdte nationale valg i 2014 og 2015 påviser analysen, at 

de to venstrefløjspartier udgør et alternativ til de centrumorienterede partier. De udvalgte teorier af Østerud, 
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Toje og Beck berører gennemgående problemstillinger hos de to partier, og således er teorierne anvendelige 

for denne afhandlings problemformulering og analyse.    

 Til trods for teoriernes tematiske relevans, bekræfter analysen af det politiske system samt af 

de respektive partiprogrammer, at teorierne ikke forklarer fremgangen til SYRIZA og Podemos i de afholdte 

valg i 2014 og 2015. Naturligvis nævner teorierne flere af de samme faktorer, som analysen fremhæver, 

herunder en ulige omfordeling af velstand både internt i EU-landene og på et mellemstatsligt plan foruden et 

interesseskel mellem de nationale magteliter og befolkningerne. Set i retrospektiv vil det være aktuelt at 

inkludere teorier, der beskæftiger sig med den politiske venstrefløjs mobilisering i Europa.  

6. Konklusion  

Analysens teoretiske udgangspunkt er teorier fra Øyvind Østerud, Ulrich Beck samt Asle Toje. De udvalgte 

teorier beskæftiger sig med nationalstaternes deltagelse i det europæiske samarbejde og de medfølgende 

konsekvenser for de nationale befolkninger. Toje og Beck beskriver eurokrisens udvikling, og påpeger en 

mangel på solidaritet, hvilket resulterede i, at middelklassen har bødet for en krise, der opstod i eurozonens 

finanssektor. Dette illustreres ved nedskæringspolitikken, som de respektive gældsramte eurolande blev 

pålagt. Østerud og Toje fremhæver, at de nationale magteliters interesser omkring internationalisering 

adskiller sig fra den brede befolkning i EU-landene. Toje og Østerud argumenterer for, at en modstand mod 

den dominerende liberale ideologi i Europa vil opstå blandt nationalkonservative partier, der mobiliserer ved 

at fokusere på national identitet. Toje illustrerer dette ved at henvise til resultaterne ved Europa-

Parlamentsvalget i 2014. Toje understøtter denne påstand ved at argumentere for, at socialisme ikke har 

udviklet sig til et politisk alternativ til liberalisme. Dermed forudså Tojes teori ikke en fremgang til SYRIZA 

og Podemos, der repræsenterer den politiske venstrefløj.      

 Den demokratiske transition i Grækenland medførte koalitionsregeringer med et flertal til ND 

eller PASOK, der førte en bred politik for at tiltrække middelklassen. Klientisme var fortsat central i 

statsadministrationen. I Spanien var der et politisk stabilt system efter overgangen til demokrati grundet 

konsensus om at sikre det demokratiske styre, og flertallet er traditionelt tilgået PP eller PSOE. 2014 og 2015 

påviste politiske ændringer, da to venstrefløjspartier oplevede fremgang. Podemos og SYRIZA tager 

udgangspunkt i, at demokratiet bygger på folkets suverænitet. Derfor må borgerinddragelse og 

gennemsigtighed styrkes i hhv. Spanien og Grækenland. De hidtil eksisterende politiske eliter tilstræbte 

værdier, der var inspireret af EU-samarbejdet, men under eurokrisen har Grækenland og Spanien været 

præget af socioøkonomiske udfordringer. Podemos og SYRIZA kritiserer EU’s økonomiske politik for at 

prioritere eurozonens finansielle stabilitet frem for at varetage befolkningernes bekymringer som 

arbejdsløshed, faldende levestandard samt reduceret indkomst. I Grækenland blev SYRIZA en del af den 

aktuelle koalitionsregering, og i Spanien var Podemos medvirkende til at forhindre en socialistisk eller 

konservativ flertalsregering efter parlamentsvalget i december 2015.    
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 Ud fra analyseren indikeres, at eurokrisen at vælgerfremgangen blandt SYRIZA og Podemos 

forklares af eurokrisen og implementeringen af EU’s økonomiske tilpasningsprogrammer. Ligeledes påviser 

analysen, med udgangspunkt i de afholdte nationale valg i 2014 og 2015, at de to venstrefløjspartier udgør et 

alternativ til de centrumorienterede partier. 
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