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Europe, what now? 
The financial crisis has affected the cohesion of the European Union on many levels. The crisis 

especially demonstrated that a great number of countries hang on to their national identities, which 

cannot be completely replaced by a European identity. Why is this the case?  

 

Our historical, political, economic and cultural baggage is too different. It appears to be unrealistic 

and impossible to overcome all the differences and create a common identity in the European Union 

in the short term, but in the long run one could imagine that it would be possible to create the 

contour of a European identity. 

 

The collective trauma from the Second World War with all its horror has been the basis for creating 

the European Union, but today still fewer people have personal memories of the war, and a new 

trauma has occurred. The financial crisis with its high unemployment rate, social disorder and rising 

inequality.  

 

There was no manual ready when the financial crisis arrived in Europe in 2008. Since then, there 

have been numerous initiatives to prevent future crises and to protect the banking system, which 

demonstrated its fragile construction. It has resulted in several spill overs, where particularly the 

Fiscal Compact Treaty is interesting. It is a further step closer to a formal national competence, the 

fiscal policy.  

 

The countries were affected in different ways and especially the PIIGS countries. It quickly 

escalated to a division between North, South, West and East where prejudice blossomed on each 

side and still does today. Greek newspapers drew Angela Merkel with a Hitler moustache in SS-

uniform with an armband with the European symbol and the swastika, and the Greeks are called 

lazy and corrupt, a nation who seems to be on holiday on the Germans accounts. It is dangerous 

stereotypes and provides the populistic and nationalistic parties with favourable conditions for their 

battle against the European Union and “the others”. 

 

The crisis pheromones tell loud and clear that a majority of the European population is turning 

against the Union and respond to national culture and identity. The predictions for the European-

Parliament election in 2014 were that populistic and nationalistic parties would be very popular. In 
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order to prevent this, a group of different European cultural personalities gathered to create a new 

discourse about the European Union, the charter “A New Narrative for Europe”. It gathered Jürgen 

Habermas’ political and Dieter Grimm’s cultural narrative. It was a strong, qualified message, but 

the performance was too elitist and intellectual. This gave the sceptics more fuel to their case, 

which showed in the European-Parliament election in 2014, where populistic and nationalistic 

parties stormed ahead and likewise in the national elections afterwards. 

 

Some of the big winners of the European-Parliament election in 2014 were Great Britain, France, 

Germany, Denmark and Greece, the latter sending three neo-Nazis to the European-Parliament. 

This is at tendency which many would not have believed to be possible after the Second World 

War. The result was, however, that only 110 out of 751 parliamentarians are definite sceptical 

towards the European Union. The big established positive parties collaborate across the middle to 

exclude the sceptical parties, who between themselves have a hard time working together.  

 

The European-Parliament election was not the only shift in 2014. A new President of the 

Commission was found due to the new statement in The Lisbon Treaty, which led to the election of 

the Brussels veteran Jean-Claude Juncker by the majority in the European-Parliament.  

 

The sceptics continue to be sceptical, and the supporters continue to be positive. These two wings 

do not appear to meet in the middle and find a compromise. It is either way. The previous French 

President Charles de Gaulle might have the answer with his inter-governmental collaboration 

“Countries of Europe”, where the countries keep their national identity and only collaborate 

regarding certain areas, which are in common interest, a solely political collaboration.  

 

A crisis can make solidarity grow or it can tear it apart. If the current situation with an economic 

crisis, a crisis with Ukraine, a refugee crisis and the possible Brexit 23 of July cannot create 

solidarity and cohesion, what does it take then? 
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1. Indledning 

Kriser skaber både økonomiske, politiske og sociale forandringer i et samfund. Det resulterer ofte i 

en voldsom strid om, hvordan det er muligt at komme igennem krisen, fordi kan det overhovedet 

lade sig gøre at blive enige om de politiske kompromisser, der er nødvendige for at komme tilbage 

på sporet igen? 

 

Et nyt kollektivt traume er opstået i Europa med finanskrisen i 2008, der førte en høj arbejdsløshed, 

social uro og stigende ulighed med sig. Der er opstået en splittelse mellem nord, syd, øst og vest. 

De europæiske lande orienterer sig mod deres nationale kultur og identitet samt bliver mere 

protektionistiske. Det har resulteret i farlige stereotyper og fordomme på tværs af landegrænserne i 

Europa og i en stigende popularitet hos nationalistiske og populistiske partier, som vi så det med 

Europa-Parlamentsvalget i 2014 og de efterfølgende nationale valg.  

 

Tiden efter 2008 har budt på en række kriser ud over den finansielle, og følelsen af, at Europa 

endegyldigt er på vej ned i historiens skraldespand, har bredt sig. I den situation vil angst, 

bekymring og søgen efter løsninger og svar være en almindelig reaktion. Mange vil nok mene, at 

det netop er sådan en situation, det europæiske samarbejde er skabt for, og forventer dermed, at EU 

vil finde de løsninger, som den enkelte nationalstat ikke selv kan.  

 

Der sker imidlertid noget helt andet.  

 

I stedet for at sætte deres lid til det europæiske samarbejde vender staterne sig mere indad. De 

kræver magten tilbage til nationen i flere afskygninger, lige fra ønsket om at styrke det nationale 

parlaments beføjelser til krav om udmeldelse af det europæiske samarbejde. Under alle 

omstændigheder griber man til nationalistiske, og i nogle tilfælde fascistiske løsninger, alt sammen 

såre velkendt fra mellemkrigstiden med katastrofale følger. 

 

Ikke igen! Lød det efter Anden Verdenskrig. Det europæiske fællesskab var det middel, der skulle 

til for en gang for alle at afslutte den evige europæiske strid. Europa måtte have den stærkeste 

tilskyndelse til at afslutte den mere end tusindårige historie, der mest handler om krig, krise og had 

mellem folkene.  
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Men nu, hvor fællesskabet skal stå sin prøve, kommer det i krise. Årsagen synes at være, at der ikke 

er genereret en fælles europæisk identitetsfølelse, som kan gøre det naturligt for det europæiske folk 

at tilhøre en føderalstat, hvor vigtige fælles økonomiske og politiske beslutninger tages på et 

føderalt niveau. Hvorfor det ikke er lykkedes, og hvilke tiltag, der tages i det europæiske 

samarbejde i ellevte time er fokus for specialet. 

 

1.1 Problemformulering 

Specialet vil med udgangspunkt i ovenstående, derfor søge at svare på følgende spørgsmål: 

 

I hvilket omfang har finanskrisen påvirket det europæiske samarbejdes sammenhængskraft og 

herunder den europæiske identitet?  

 

1.2 Hypotese 

At skabe en europæisk identitet har indtil videre været et eliteprojekt, som ligger fjernt fra mange af 

EU’s borgere. Finanskrisen viser tydeligt, at vi bliver hængende i de nationale identiteter, der ikke 

kan blive fuldstændig erstattet af en fælles europæisk identitet på grund af medlemslandenes 

forskellige historiske, politiske og kulturelle bagage. Er det overhovedet realistisk at forestille sig, 

at vi kan nå frem til en europæiske identitet, så vi kan overkomme alle de forskelle, som vi har i 

dag? På kort sigt nej, men på langt sigt kan man forestille sig at udvikle konturerne af en europæisk 

identitet. Det er dog langt mere frugtbart at nedskrue forventningerne. Vi må være tilfredse med 

mindre og finde ud af, hvor langt man kan gå i hver fase og ikke overdrive optimismen. Mange vil 

se det som et tilbageskridt, men det er måske nødvendigt.  

  

1.3 Metode 

1.3.1 Anvendt litteratur 

Den primære litteratur anvendt til specialet er afhandlinger fra 2008 og frem til i dag. De er således 

maksimalt otte år gamle, og bøgerne suppleres af både danske og engelske artikler. Igennem 

specialet er der dog visse tilbageblik til eksempelvis mellemkrigstiden i Europa, hvorfor visse bøger 

og artikler er ældre end 2008.  
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1.3.2 Anvendt teori 

For at besvare problemformulering anvendes seks teorier. De første to er de klassiske EU-teorier 

neofunktionalismen formuleret af Ernest B. Haas og intergovernmentalismen formuleret af Stanley 

Hoffmann. Neofunktionalismens spillover effekter anvendes igennem projektet og særligt i 

afsnittene om finanskrisen, mens Stanley Hoffmann tese om, at nationalstaten stadig eksisterer som 

den vigtigste aktør i det internationale system, benyttes ligeledes i afsnittet om finanskrisen og 

senere i afsnittet om Europa-Parlamentsvalget i 2014. Begge teorier har fungeret som en bibel for 

den europæiske integrationsproces. 

 

Økonomer og politikere har i tidens løb prøvet at identificere årsagerne til krisen, og ikke mindst, 

hvordan krisen skal bekæmpes. To skoler er blevet aktualiseret med finanskrisens fremkomst. 

Keynesianismen og monetarismen kommer med hvert sit bud på, hvordan en krise skal løses. En 

keynesiansk økonom lægger vægt på at bekæmpe arbejdsløshed, som var et overskyggende problem 

i 1930’erne, mens en typisk monetaristisk økonomi lægger vægt på at bekæmpe inflation, som var 

et ødelæggende problem i Tyskland efter Første Verdenskrig og igen under oliekrisen i 1970’erne. 

Teorierne anvendes i afsnittet om finanskrisen og særligt i afsnittet om uenigheden om de 

økonomiske politikker blandt de EU-kritiske partier i Europa-Parlamentet.  

 

Jürgen Habermas’ politiske mesterfortælling over for Dieter Grimms kulturelle mesterfortælling 

anvendes i søgen efter byggestene til Europas nye mesterfortælling. Efterkrigstidens tyske 

intellektuelle debat mellem de to har primært handlet, om et politisk fællesskab kan stå alene, eller 

om det har brug for en fælles kultur for at forme en identitet. Teorierne anvendes i afsnittet om, en 

mesterfortælling skal være politisk eller kulturel samt i afsnittet om charteret ”En ny fortælling om 

Europa”. 

 

1.3.3 Specialets struktur  

Projektet falder i fire dele. Formålet er at undersøge, hvordan finanskrisen har påvirket 

sammenhængskraften i det europæiske samarbejde. 

 

For det første gennemgås baggrunden for specialet, som er finanskrisen. Den tog sin begyndelse i 

USA i 2008, hvorfor dette forløb kort gennemgås indledningsvis. Derefter analyseres finanskrisen 

efter dens ankomst til Europa med særlig henblik på PIIGS-landene, som er de mest centrale 
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medlemslande i gældsspiralen. Dernæst behandles de forskellige tiltag og spillovers, som EU har 

foretaget for at være bedre rustet til fremtidige kriser. Til sidst drøftes den sociale uro og splittelse 

krisen har ført med sig i form af stereotyper og fordomme i Europa.  

 

For det andet er der fokus på debatten om en europæisk identitet. Krisen har vist, hvordan 

medlemslandene bliver hængende i de nationale identiteter. Debatten mellem Jürgen Habermas og 

Dieter Grimm inddrages, fordi den er aktuel i udformningen af den nye mesterfortælling om Europa 

i form af charteret ”En ny fortælling om Europa” fra 2014, der vil blive analyseret. Charteret var et 

forsøg på at skabe en europæisk identitet og større samhørighed. Afslutningsvis analyseres 

reaktionerne på selve charteret og lanceringen af det.  

 

For det tredje analyseres Europa-Parlamentsvalget i 2014, hvor de EU-kritiske partier fik vind i 

sejlene. Valgresultatet analyseres og sammenlignes med Europa-Parlamentsvalget i 2009 for at se 

udviklingen for de EU-kritiske partier. De populistiske og nationalistiske tendenser kortlægges for 

at forstå deres stigende popularitet efter finanskrisen. De EU-kritiske partier er langt hen ad vejen 

enige i deres skepsis over for EU, men når det eksempelvis drejer sig om økonomiske anliggender, 

er de særdeles uenige. I den forbindelse inddrages diskussionen mellem keynesianismen og 

monetarismen. Derefter analyseres valget af Bruxelles-veteranen Jean-Claude Juncker som den nye 

Kommissionsformand. Han er et eksempel på, at selvom populistiske og nationalistiske kræfter 

spøger i Europa, er der en stærk sammenhængskraften mellem de store, etablerede partier i Europa-

Parlamentet. Herefter analyseres de mulige årsager til, hvorfor valgdeltagelsen til Europa-

Parlamentsvalg er faldet igennem årene, herunder det demokratiske underskud i EU. 

 

Afslutningsvis samles de forudgående analyser i en diskussionen om EU’s fremtid. 

 

1.4 Afgrænsning 

Baggrunden for specialet er finanskrisens virkning på EU’s sammenhængskraft. Det indebærer en 

analyse af krisen og splittelsen i EU, forsøget på at skabe en europæisk identitet med charteret ”En 

ny fortælling om Europa”, hvordan de EU-kritiske partier klarede sig til Europa-Parlamentsvalget i 

2014, valget af Jean-Claude Juncker som den nye Kommissionsformand og den faldende 

valgdeltagelse til Europa-Parlamentsvalgene. 
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Andre problemområder, som kunne antages at være relevante for den aktuelle situation i EU, som 

flygtningekrisen, Ukraine-krisen og Storbritanniens mulige udmelding af EU, er udeladt af 

pladshensyn. Det er dog væsentlige udfordringer, der vedrører den europæiske identitet og 

solidaritet, og nævnes dermed fra tid til anden.  

 

2. Teorigennemgang 

2.1 Indledning 

Teorierne, der anvendes i specialet, består af klassiske diskussioner mellem neofunktionalismen og 

intergovernmentalismen, keynesianismen og monetarismen samt Jürgen Habermas og Dieter 

Grimm. De to førstnævnte omhandler integrationen i EU, hvor neofunktionalismen tillægger 

supranational institutioner stor betydning, mens intergovernmentalismen mener, at nationalstaten 

lever i bedste velgående. I økonomiske kriser vil keynesianerne lægge vægt på at bekæmpe 

arbejdsløshed, mens monetaristister vil lægge vægt på at bekæmpe inflation. Habermas ønsker en 

politisk mesterfortælling for EU uden nogen form for kultur, mens Dieter mener, at det er umuligt 

ikke at inddrage kultur. Disse diskussioner anvendes i specialet, hvor de vigtigste synspunkter 

inddrages. 

 

2.2 Supranationale institutioner eller nationalstaten? 

2.2.1 Neofunktionalismen 

Neofunktionalismen er udarbejdet af den tysk-amerikanske politolog Ernst B. Haas (1924-2003). 

Hans analyse af det europæiske samarbejde i hans værk ”The Uniting of Europe: Political, Social 

and Economic Forces” fra 1958, er baseret på integrationsudviklingen i Vesteuropa i 1950’erne.  

 

Hans teori har sidenhen været en bibel for den europæiske integrationsproces og udenadslære for 

generationer af eurokrater.  

 

Neofunktionalismen udspringer af funktionalisme og føderalisme. Den forsøger at forklare, hvorfor 

og hvordan staterne ophører med at være suveræne i EU samarbejdet, samt hvad er det, som får 

dem til at samarbejde og afgive suverænitet. Der er fokus på supranationale institutioner og ikke-

statslige aktører som interessegrupper, der tillægges stor betydning af neofunktionalisterne 

(Kelstrup m.fl. 2012:187). 
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Hovedforklaring på den europæiske integrationsproces ligger i Haas’ spillover begreber, som udgør 

hjørnestenen i hans teori. De forskellige former for spillover er blevet skabt for at forklare 

koblingen mellem økonomisk og politisk integration i EU (Ibid. 2012:187). 

Funktionel spillover betyder, at integration inden for et bestemt politikområde medfører integration 

på et andet område, der er funktionelt tilknyttet. Staterne bliver hermed presset i retning af 

yderligere integration på andre konkrete eller nye områder. Som en snebold, der ruller ned ad et 

bjerg og vokser sig større, vokser samarbejdet i EU hele tiden. Medlemslandene ønsker at få fuldt 

udbytte af integrationen på det område, som allerede er integreret. Det er særlig tilfældet på 

politikområder, der hænger nært sammen. Disse sammenkoblinger eksisterer ikke bare, men 

aktørerne kan faktisk konstruere dem, og i sådanne tilfælde er der tale om et planlagt spillover (Ibid. 

2012:188). 

Politisk spillover opstår når et politisk samarbejde på et område begynder at brede sig til andre 

områder, der ændrer de politiske aktørers holdninger til politikdannelsen på dette område i en mere 

integrationsvenlig retning. Integrationen medfører dermed dannelse af et nyt politisk fællesskab. 

Det kan drives af eksempelvis interessegrupper, der udøver lobbyisme på et supranationalt niveau, 

som dermed flytter deres fokus fra det nationale niveau. Diskussionen omkring denne spillover 

koncentrerer sig, om dannelsen af en eventuel ny politisk identitet og knytter sig særligt til 

spørgsmålet, om det europæiske samarbejde har medført, eller kan medføre, en fælles europæisk 

identitet (Ibid. 2012:188). 

Institutionelt spillover er baseret på en nødvendighedslogik. Den tillægger supranationale 

institutioner stor betydning som Kommissionen, der udvides og vokser, fordi det er nødvendigt for 

at kunne håndtere forskellige udfordringer. Det kan banalt siges, at institutionernes problemløsning 

fører til integration. Man accepterer fra politisk hold en præmis, der tilsiger, at man er nødt til at 

give flere kompetencer til institutionerne, fordi de skal kunne håndtere de fælles udfordringer. Den 

kompetence får man ikke tilbage igen. Kommissionen anses af neofunktionalister som motoren for 

integration på grund af dens nationale uafhængighed. Her styrkes samarbejdet i modsætning til, ved 

forhandlinger mellem suveræne stater, der ikke vil føre samarbejdet videre end den laveste 

fællesnævner (Ibid. 2012:188). 
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2.2.2 Intergovernmentalismen 

Intergovernmentalismen er formuleret af Stanley Hoffmann (1928-2015) i 1966 med artiklen 

”Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe”. Hoffmann 

fastslog, at nationalstaten stadig eksisterer som den vigtigste aktør i det internationale system, hvor 

staterne har nationale præferencer med hjemmefra til samarbejdet i EU. Derved sker integrationen i 

EU ikke altid uden besvær, fordi staterne samarbejder kun, og kun så længe, at det tjener deres egne 

interesser (Ibid. 2012:192). 

 

Intergovernmentalismen har udspring i realismen, der forudsætter, at staterne er rationelle 

enhedsaktører, som hjælper sig selv og forfølger egeninteresser, især når det omhandler 

nationalstatens overlevelse og magt. Staten vil fortsætte med at være den centrale aktør, og fremme 

fælles interesser i samarbejdet med andre stater. Dette gøres, uden at deres nationale suverænitet 

bliver undermineret. De har kontrollen over, hvordan samarbejdet skal foregå, og hvor langt det må 

gå. Staterne bliver således set som grundlæggende rationelle, strategiske aktører. Teorien er særlig 

kritisk over for neofunktionalismens tese om de supranationale organisationers rolle i EU’s 

udvikling. Hoffmann mente, at nationalstaten har beholdt sin indflydelse uanset 

integrationsbestræbelserne (Pollack m.fl. 2005:17). 

 

Integration kan ske, indtil man støder på high politics som udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvar, 

finanspolitik med mere. I disse spørgsmål vil staterne være modvillige mod integration, da de 

prøver at beskytte deres nationale interesser og forblive suveræne. Modsvarende er der low politics 

som økonomisk integration, hvor nationalstaterne har lettere ved at acceptere integration. Det er 

nationalstaternes forskellighed, the logic of diversity, som driver samarbejdet frem i EU, når det 

drejer sig om integration, og ikke logic of integration, som neofunktionalister mener (Hoffmann, 

1966:882-906). 

 

Nationalstaterne er opbygget efter forskellige indenrigspolitiske faktorer som politiske systemer, 

traditioner og normer. Disse faktorer gør det svært for regeringerne at agere, og faktorerne skal 

tages i betragtning i integrationsprocessen, da de påvirker og begrænser de valg, som regeringerne 

træffer, eller endda forhindrer integration. Nationalstaten og dens historiske bagage kan ikke uden 

videre undermineres, eftersom det er den, som har været med til at skabe staternes egen interesse og 

deres grad af vilje til integration: 
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“As for the past, integration is likely to be more successful when the voyagers' baggage is light. If 

the units' past international experiences have been long and heavy - long or heavy - if the state 

apparatus has developed over decades and centuries, if the state has, quite simply, enjoyed an 

autonomous existence on the world scene for a long time, integration will not be easy…” (Ibid. 

1966:906). 

 

Det kan gøre det svært at se bort fra tusind års rivalisering og krige i Europa.  

 

2.3 En politisk eller kulturel mesterfortælling om EU? 

2.3.1 Det politiske fællesskab 

Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas er en af det 20. århundredes store teoretikere, der 

har præget den intellektuelle internationale samfundsteoretiske scene. Habermas taler ud fra 

oplysningstidens rationelle tankegang. Han ønsker en ny overnational, europæisk statsopfattelse og 

overvindelse af nationalstaten, hvor nationalsocialismen ikke må negligeres, eftersom det var en af 

byggestenene til nazismens fremkomst (Baron m.fl. 2015:140). 

 

Habermas mener, at EU ikke må skabes på baggrund af Europas fortid og kulturelle forankring. 

Denne har fostret nogle af verdenshistoriens største ulykker som kolonisering og imperialismen, 

hvor europæerne antog, at den europæiske civilisation var bedre end alle andres. Dermed udbredte 

europæerne deres historie, kultur og religion til verdensdele, som var dybt forskellige fra dem. 

Derudover må EU ikke opbygges med henvisning til den kulturelle og nationale tyske fortid, som 

gjorde Nazismen og Holocaust mulig. Anden Verdenskrig udløste et kollektivt europæisk traume, 

som for alt i verden skal undgås i fremtiden (Ibid. 2015:140). 

 

Hvad skal der til for at legitimere en europæisk identitet?  

 

Nazisterne mente, at folkefællesskabet hvilede på race, blod og kultur. Det er tydeligvis ikke et 

sådant fællesskab og homogen kultur, som skal sikre opslutningen om en europæisk identitet.  

 

Habermas mener, at en europæisk identitet kun kan skabes på baggrund af en politisk 

mesterfortælling, uden den europæiske kulturelle kompleksitet. Han er tilhænger af en 

konstruktivistisk og føderalistisk opbygning af en europæisk identitet. EU bør udelukkende 
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bekymre sig om den politiske og juridiske konstruktion af det europæiske projekt og ikke søge sine 

byggesten til projektet i fortiden (Baron m.fl. 2011:190).  

 

Den kollektive identitet skal næres ved forestillingen om et fremtidsrettet, ikke et bagudrettet 

fællesskab. De politiske værdier som demokrati og ytringsfrihed skal forstås uafhængig af 

forskellige kultursammenhænge. Habermas tillægger ikke den kollektive identitet en given historisk 

og kulturelt betinget kvalitet. Han ser den som en dynamisk proces, der drives frem af forfatningens 

institutionalisering af det politiske samarbejde (Baron m.fl. 2015:140).  

 

Dette udmønter sig i Habermas’ berømte forfatningspatriotisme, som har været særdeles 

indflydelsesrig i debatten om EU’s politiske identitet. Der er eksempler fra historien på, at en 

forfatning har bidraget til opbygningen af en national identitet som den amerikanske forfatning fra 

1787. Begrebet kan dog bedst forstås i en tyske kontekst i forbindelse med udformningen af den 

tyske grundlov, Grundgesetz, og den selvransagelsesproces, som fandt sted i efterkrigsårene, der 

gjorde op med den nationalsocialistiske fortid (Baron m.fl. 2011:141).	 

 

En forfatning kan ikke alene skabe en europæiske bevidsthed, og den offentlige debat tillægges 

hermed stor vægt. Det er vigtigt for demokratiet, at der er en offentlighed, som kan forholde sig 

kritisk til magten. Habermas sætter debatten som bindeled mellem folk og forfatning, hvor selve 

skabelsen af forfatningen og den medfølgende debat vil føre til en fælles europæisk identitet. Den 

europæiske offentlighed eksisterer dog ikke i dag, hvorfor politikerne bør gå forrest med de 

politiske indspark til den offentlige debat, så den kan tage form ifølge Habermas (Ibid. 2011:191). 

 

2.3.2 Det kulturelle fællesskab 

Dieter Grimm er en tysk jurist, som har været dommer ved den tyske forfatningsdomstol, 

Bundesverfassungsgericht, i årene fra 1987 til 1999. Grimm knytter an til Tysklands fortid som 

kulturnation, før den blev ødelagt af nazisterne. Hans overordnede holdning er, at en kollektiv 

europæisk identitet ikke kan skabes de jure (Ibid. 2011:189).  

 

Grimms kulturelle mesterfortælling er, at en kollektiv identitet nødvendigvis må bygge på faktorer 

som religion, traditioner, sædvaner og sprog. Med andre ord kulturelle faktorer, der må medtænkes i 

opbygningen af en europæisk identitet. En kulturelt baseret fællesskabsfølelse blandt folk med 
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forskellige holdninger er selve forudsætningen for dannelsen af et EU med en fælles politisk og 

juridisk forfatningstekst (Ibid. 2011:189). 

 

En fælles EU-forfatning, der ikke hviler på en fælles kultur, vil skabe en fiktiv legitimitet og 

dermed øge EU’s demokratiske underskud. En forfatning kan ikke bygge bro, medmindre der er en 

forud eksisterende fællesskabsfølelse. Det afgørende er, at de pågældende samfund har formet en 

bevidsthed, om at høre sammen for at kunne støtte flertalsbeslutninger (Ibid. 2011:189-193).  

 

Forklaringen på, hvorfor forfatningspatriotismen blandt andet har været så vellykket i Tyskland, 

skal findes i det forhold, at befolkningen i forvejen havde et fælles værdigrundlag, som rakte ud 

over erfaringerne fra Anden Verdenskrig og den fælles forfatning. Grimm synes derfor at have ret i, 

at en supranational forfatning ikke alene kan skabe en fælles identitet uden hensyntagen til 

kulturelle forskelle.  

 

Det europæiske folk skal forme en bevidsthed, om at høre sammen, hvorfor en offentlig europæisk 

kommunikationssfære er en forudsætning for frembringelsen af en fælles identitetsfølelse. En 

offentlige debat kan legitimere, forandre og endda skabe de politiske institutioner. Men denne debat 

kan ikke opstå, uden at deltagerne har en vis grad af forudgående anerkendelse og forståelse af 

hinanden. Den europæiske offentlighedssfære bliver fastlåst af nationale grænser og sprog, der 

styres af eliten, som gør det umuligt at skabe en europæisk offentlighed og legitim 

forfatningsdannelse på kortere sigt (Grimm, 1997:254).  

 

Grimms pointe, at en kollektiv europæisk identitet ikke kan skabes de jure, synes plausibel, hvorfor 

der stadig er lang vej til en egentlig europæisk identitet i EU (Østergaard, 2014). 

 

2.4 Hvordan skal krisen bekæmpes? 

2.4.1 Keynesianismen og monetarismen diskussionen 

To skoler er blevet aktualiseret med finanskrisens fremkomst, nemlig keynesianismen og 

monetarismen. Har en af disse to skoler fundet medicinen mod krisen?  

 

Hvad der kendetegner de to teorier er, at de begge søger en vej, der kan bekæmpe kriser, men svaret 

på, hvordan de vil bekæmpe dem, er meget forskelligt og betinget af deres historiske ophav. 
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En keynesiansk økonom lægger vægt på at bekæmpe arbejdsløshed, som var et overskyggende 

problem i 1930’erne, mens en typisk monetaristisk økonomi lægger vægt på at bekæmpe inflation, 

der anses som aldeles skadelig for samfundet, som det sås under oliekrisen i 1970’erne (Madsen, 

2010:43). 

 

Derudover mener monetaristerne, at markedsøkonomien er selvregulerende, det vil sige uden 

statsindgreb, mens keynesianerne mener, at samfundsøkonomien ikke er selvregulerende, og derfor 

ønsker statslig indblanding. Keynesianerne betragter samfundsøkonomien som ustabil og 

uforudsigelig, hvor længere perioder med arbejdsløshed kan forekomme. De anbefaler derfor en 

ekspansiv finanspolitik, som kan regulere samfundets efterspørgsel og dermed styre den økonomisk 

udvikling hen imod fuld beskæftigelse. En monetaristisk anbefaling vil være, at centralbanken skal 

øge pengemængden i takt med den økonomiske aktivitet i samfundet, og argumenterer for fri 

konkurrence, prisdannelse, og at markedskræfterne vil løse de samfundsøkonomiske problemer. 

Derudover fraråder monetaristerne, at der føres økonomisk politik overhovedet, staten skal på ingen 

måde blande sig i samfundsøkonomien (Ibid. 2010:43). 

 

Keynesianerne anser den offentlige sektor som en central faktor i den samfundsøkonomiske 

udvikling, mens monetaristerne anbefaler, at den skal være så lille som mulig, og er tilhænger af 

privatisering og brugerbetaling, fordi det styrker det frie marked. Keynesianerne er dog forsigtige 

med at sætte økonomien op i matematiske ligninger, da samfundsøkonomiens udvikling er præget 

af stor usikkerhed og uforudsigelighed (Ibid. 2010:43). 

 

3. Finanskrisen  

3.1 Indledning 

Den økonomiske nedsmeltning, der tog sin begyndelse i 2008, er blevet betegnet som den værste 

krise siden 1930’ernes Great Depression. I lighed med den store depression tog krisen i 2008 sin 

begyndelse i USA og udbredte sig herefter til resten af verden. Krisen spredte sig hurtigt til Europa, 

hvor lande med svage økonomier blev truet af statsbankerot, navnlig eurolande som Grækenland. 

Der opstod hurtigt en kritik af euroen som økonomisk konstruktion og model med en indbygget 

konstruktionsfejl: en fælles mønt uden tæt koordineret fælles finanspolitik. 

 

 



	 18	

3.2 Krisen i USA 

3.2.1 Indledning 

I begyndelsen af det 21. århundrede var der en betydelig økonomisk vækst i den vestlige verden. 

Den økonomiske fremgang skabte endnu engang en optimisme, eufori og en fremskridtstro om en 

krisefri kapitalisme, der var så robust, at den ikke kunne væltes omkuld. Men fremtiden blev 

anderledes.  

 

3.2.2 Kulminationen 

Den uansvarlig økonomiske adfærd førte til kulminationen, som fandt sted den 15. september 2008, 

hvor USA’s fjerde største investeringsbank Lehman Brothers indgav konkursbegæring. Det sendte 

chokbølger gennem verdensøkonomien. I første omgang i form af en såkaldt finanskrise, der 

påvirkede penge- og kapitalmarkederne. Det medførte, at bankerne stort set ikke ville låne penge til 

hinanden, hvilket fastfrøs det økonomiske kredsløb, som er forudsætningen for løbende finansiering 

af både landenes og virksomhedernes drift og udvikling. Finanskrisen førte til en egentlig 

økonomisk krise med faldende produktion, arbejdsløshed og færre skatteindtægter med mere til 

følge (Kelstrup m.fl. 2012:305). 

 

Der er mange aspekter og tekniske forhold involveret i relation til den finansielle sektor, hvilket gør 

finanskrisens årsager og mekanismer komplicerede. De fleste peger på boligmarkedet i USA og de 

berygtede subprime lån, som den udløsende faktor til finanskrisen, men det er for enkelt at se det, 

som den eneste årsag til finanskrises udbrud.  

 

Det amerikanske aktiegeni Michael Burry forudså i 2005 konsekvenserne af subprime lånene, da 

han begyndte at researche det amerikanske boligmarked, hvor han kunne genkende de faresignaler, 

som man oplevede forud for 1920’ernes børskrak. Hans forudsigelser af krisen er aktuel i den Oscar 

nominerede film om finanskrisen ”The Big Short” fra 2015. 

 

I sommeren og efteråret i 2008 blev mange menneskers huse og aktier mindre værd, mens mange 

finansielle institutioner fik problemer grundet tab på udlån, og fordi usikkerheden for deres lån blev 

udhulet kraftigt. Det ramte i særdeleshed de finansielle institutioner, som i håbet om stor fortjeneste 

havde taget de største risici. Nogle af de hårdeste ramte banker blev hjulpet, men den amerikanske 
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regering lod Lehman Brothers gå fallit den 15. september 2008 for at statuere et eksempel (Madsen, 

2010:95). 

 

Det udløste en kædereaktion af panik, fordi hvem blev den næste?  

 

Krisen blev nu tydelig og alvorlig for alle, hvorfor tilliden begyndte at smuldre mellem de 

finansielle institutioner. De pessimistiske forventninger og den store usikkerhed omkring fremtiden 

betød et fald i det private forbrug, et fravær af private investeringer, og at husholdningerne 

begyndte at spare op efter store formuetab på boliger og aktier. Derudover havde borgerne sværere 

ved at låne penge til forbrugsgoder eller bolig på grund af stramningerne i banklånene. Bankerne 

turde ikke låne penge ud af frygt for ikke at kunne få dem igen. Det led særligt den amerikanske 

bilindustri under, der oplevede den markanteste nedgang i efterspørgsel af biler i USA i årtier. De 

amerikanske bilproducenter kom ud i en dyb krise, og det var så alvorligt, at staten overtog nogle af 

de største som Chrysler og General Motors (Hansen m.fl. 2014:237). 

 

Det samme gjorde sig gældende for virksomhederne, der begyndte at neddrosle produktion og 

beskæftigelse, hvilket påvirkede inverstingslysten. Virksomhederne var påvirket af samme 

strammere kreditvilkår som bankerne. Alle disse faktorer til sammen medførte en faldende 

efterspørgsel, produktion og beskæftigelse, hvilket betyder en stigning i arbejdsløsheden (Madsen, 

2010:96).  

 

Alle disse reaktioner skete samtidig i mange lande og resulterede i fald i den indenlandske og 

udenlandske efterspørgsel. Det trækker yderligere den økonomiske vækst ned og forstærker 

nedgangen. Globaliseringens tætte sammenvævning af finansiel aktiviteter og den internationale 

handel har været med til at forstærke krisen og den voldsomme påvirkning af Europa (Ibid. 

2010:96).  

 

3.3 Krisen i Europa 

3.3.1 Indledning 

Der lå ingen manual klar i EU, da finanskrisen udbrød i 2008. Der var ingen EU-pengetank til 

redning af euro-landene og deres banker. Krisen ramte medlemslandene forskelligt, hvor særlig 

Grækenland har præget forsiderne i medierne omtalt som den græske tragedie på grund af landets 
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ustyrlige økonomi, mens Tyskland fremhæves som EU’s store økonomiske motor. Problemerne 

med Den Økonomiske og Monetære Union og eurosamarbejdet blev tydeliggjort efter krisens 

udbrud og har domineret dagsordenen i EU lige siden. Det overordnede princip om solidaritet 

mellem medlemslandene har aldrig været så vigtigt som nu.  

 

3.3.2 Krisen i EU 

EU blev hårdt ramt af krisen, der i første omgang havde store konsekvenser for virksomheder og 

den samlede økonomiske aktivitet i EU. I anden omgang havde den store konsekvenser for 

bankerne og blev til en egentlig økonomisk krise. For at undgå yderligere bankkrak vedtog 

regeringerne forskellige former for bankpakker, som førte til yderligere vækst i staternes gæld 

(Hansen m.fl. 2014:238-239).   

 

Den økonomiske krise medførte færre statsindtægter, mens bankpakkerne gav flere statsudgifter. 

Det bevirkede, at medlemslandene, der i forvejen havde stor statsgæld, påførtes yderligere gæld. 

Dermed overskred de fleste medlemslande Den Økonomiske og Monetære Unions konvergenskrav 

om underskud på statsbudgetter og gældsstiftelse (Ibid. 2014:238-239).  

 

EU’s, Den Europæiske Central Banks og Den Internationale Valutafonds kolossale hjælpepakker 

var på 1,6 billioner euro, hvilket svarer til 13 procent af EU’s samlede BNP, der blev afsat til 

bankerne mellem 2008 og 2011. Krisen har vist, hvor følsom det europæiske samarbejdes 

banksystem er over for chok, hvor et problem i en bank hurtigt kan sprede sig og ramme 

investeringer, indskydere og økonomien som helhed (Europa-Kommissionen, 2014a).  

 

3.3.3 Finanspolitik 

Krisen blotlagde grundlæggende problemer, mangler og indbyggede konstruktionsfejl ved den 

Økonomiske og Monetære Union. I særdeleshed, at der ikke er en koordineret fælles økonomisk 

politik, men med tiltagene efter finanskrisen begynder EU’s beføjelser at nærme sig en ellers 

national kompetence, nemlig finanspolitikken.  

 

Hvis medlemslandene fuldstændig afgiver retten til at styre deres nationale finanspolitik, har de 

muligvis afgivet den vigtigste nationale kompetence til det europæiske samarbejde. Det er retten til 

at bestemme, hvor meget borgerne skal betale i skat, og hvad skattepengene skal gå til, altså hvilken 
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type samfund, de ønsker. At fratage suverænen skattebevillingen var borgernes første prioritet i 

kampen for de frie forfatninger i det 19. århundrede.  

 

Den økonomiske politik er aldeles grundlæggende for et lands suverænitet, og hvis nationalstaterne 

afgiver denne rettigheder, skal det europæiske samarbejde beslutte, hvilken økonomisk politik alle 

medlemslandene skal føre. Skal det overordnede mål være at undgå inflation eller undgå 

arbejdsløshed?  

 

Det er svært at forene. Det kan ikke løses teknokratisk, men er afhængig af ens samfundssyn og 

menneskesyn. Der er ingen patentløsning på dette, og der kan ikke gives et teknisk svar. Det er et 

holdningsspørgsmål.  

 

EU er ikke er en føderal stat som USA, der har magtbeføjelserne til at gribe ind i finanspolitikken, 

hvilket er nødvendigt med en økonomisk union, hvor deltagerlandene skal harmonisere deres 

økonomisk politik, ikke mindst på det finanspolitiske område. Derfor har man ikke kunnet bruge de 

redningsmekanismer, som USA anvendte med succes oven på subprime-krisen. For amerikanerne 

gav bankredningerne faktisk overskud, fordi staten fik aktier for pengene. De kunne så sælges, da 

kurserne igen begyndte at stige. Det er derfor ikke bankpakkernes skyld, at den amerikanske stat i 

dag har et kæmpeunderskud på sine offentlige finanser (Fæster, 2013). 

 

At EU ikke har kunnet gøre den amerikanske stat kunsten efter skyldes derudover, at det er noget 

nær umuligt at få de 28 lande i EU til at enes om hjælp til nødlidende landes økonomier, eller bare 

at få de 19 lande i euro-zonen til at enes (Østergård, 2012).  

 

Monetarismens fader, Milton Friedman, frarådede EU at indføre en fælles valuta, da han mente, at 

medlemslandene er for forskellige til at have en fælles valuta. Han foretrak flydende valutakurser, 

der er i bedre overensstemmelse med et frit marked. Det er en paradoksal situation, eftersom euroen 

og specielt den Europæiske Central Bank netop er opbygget efter monetaristisk tankegang, hvor 

dens fornemmeste opgave er at sikre prisstabilitet og dermed undgå inflation (Langvad, 2015:123). 

 

En anden monetarist så medlemslandene forskelligheder, som en udfordring. Det var 

nobelprisvinderen, Robert Mundell. Han forudså, at for en monetær union kan lykkes, så skal de 
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deltagende lande ligne hinanden med hensyn til økonomisk struktur og politiske præferencer. Hvis 

landene er for forskellige eller bliver ramt af en økonomisk krise, vil de få brug for at føre deres 

egen økonomiske politik, hvilket vil være umuligt, når først de har givet afkald på deres nationale 

politiske instrumenter, som det sås med PIIGS-landene. Derudover vil gevinsten for hvert enkelt 

land være mindre, jo flere lande, der er med i en monetær union, fordi forskellighederne vokser 

mere end proportionalt med antallet af medlemslande (Jespersen, 2012:24). Og når det kommer til 

økonomisk struktur og politiske præferencer, så hersker der en stor forskellighed på tværs af 

medlemslandene, som finanskrisen har gjort endnu tydeligere.  

 

3.4 Krise i eurozonen 

3.4.1 Indledning 

Den institutionelle side af eurosamarbejdet har fungeret forholdsvis gnidningsfrit i den første 

periode, men siden finanskrisen i 2008 har samarbejdet haft et utal af udfordringer. Euroen blev 

indført i 1999 for at sikre en mere effektiv og stabil valutakurs samt handel mellem 

medlemslandene. Det lod til at være en god og fornuftigt idé, men euroen har siden hen fået en krise 

opkaldt efter sig. 

 

3.4.2 PIIGS-landene 

De mest centrale medlemslande i gældsspiralen efter krisens udbrud var Portugal, Italien, Irland, 

Grækenland og Spanien, der går under akronymet PIIGS. Årsagen til deres gældsbyrder er mange.  

 

Det er blandt andet de manglende reformer af arbejdsmarkedet og sociale udgifter, som staten ikke 

kunne dække, der har resulteret i landenes gældstyngede situation. Landenes statskasser kom under 

pres og regeringerne fik svært ved at finansiere den voksende offentlige gæld, da finanskrisen 

udbrød. Renteniveauet steg kraftigt, da de internationale investorer ikke nærede tillid til landenes 

evne til at forrente og afdrage deres gæld (Hedelund & Vøge, 2015:85). 

 

PIIGS-landene stod på kanten af statsbankerot, og EU måde træde til af frygt for, at 

valutasamarbejdet ville bryde sammen. De fem lande fik derfor massive lånepakker af EU, Den 

Europæiske Central Bank og Den Internationale Valutafond. Til gengæld krævede de, at PIIGS-

landene skulle indføre skrappe reformer, der indebar lønreduktion, skattestigninger, øget 
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pensionsalder, nedskæringer i offentlige ydelser, med andre ord en stram finanspolitik, således at de 

kriseramte lande kunne spare sig ud af krisen (Ibid. 2015:87).  

 

Men hvordan kunne det gå så galt?  

 

Nogle af PIIGS-landene havde finanspolitiske problemer allerede før euroens indførelse, mens 

andre blev slået ud af kurs af den økonomiske krise. For Irland og Spanien var det den finansielle 

og økonomiske krise, der førte til en dramatisk forværring af de offentlige finanser i 2008-2010. Et 

overophedet bolig- og byggemarked førte til, at befolkningerne havde opbygget en stor, privat gæld 

på grund af deres for dyrt købte boliger, der faldt i værdi. De faldende ejendomspriser udløste 

bankkriser i kølvandet på finanskrisen. Irland og Spanien havde ikke problemer med 

statsbudgetterne inden krisen, men det fik de i 2008. De to lande måtte redde adskillige af deres 

banker, hvorfor de offentlige udgifter steg, og de faldende skatteindtægter medførte, at de offentlige 

finanser blev forværret i Irland og Spanien (Arbejdernes Landbank, 2014). 

 

PIIGS-landene havde generelt en ringe styring af de offentlige udgifter. Siden euroens start i 1999 

har Portugal overtrådt Stabilitets- og Vækstpagtens konvergenskrav om grænsen for offentlige 

underskud. Grækenland og Italien var de store syndere i et offentlig overforbrug, korrupte politikere 

og sort arbejde. Grækenland havde fusket med sin nationale statistik, og overholdt ikke 

konvergenskriterierne, da det kom med i euroen i 2001, og har hvert år overtrådt både underskud- 

og gældskriterierne. Yderligere har Italien overtrådt de samme kriterier år efter år, men modsat de 

andre sydeuropæiske lande, havde Italien en konkurrencedygtighed og velfungerende privat sektor. 

I Portugal havde politikerne brugt flere penge, end staten havde, og dertil en række bristede 

boligbobler og et ufleksibelt arbejdsmarked (Hedelund & Vøge, 2015:85).  

 

Et af de store problemer for PIIGS-landene er, at de ikke har egen valuta, så de kan ikke overvinde 

deres økonomiske problemer ved hjælp af en devaluering, som andre lande vil gøre i en lignende 

situation. De var i stedet nødsaget til at foretage en indre devaluering, det vil sige, genskabe 

erhvervslivets konkurrenceevne gennem strukturreformer, arbejdsmarkedsreformer med mere 

(Hansen m.fl. 2014:240). 
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Gældskrisen i de ovenfor nævnte lande har forskellige årsager. Det stod efterhånden klart, hvor 

alvorlig den økonomiske krise var for visse euro-lande og selve euroens overlevelse.  

 

Den Europæiske Centralbank gjorde det stjerneklart over for de internationale finansmarkeder, at 

den ville gøre alt, hvad banken kunne for at understøtte euroen og de europæiske kreditmarkeder 

efter krisens udbrud. Det skete gennem en lavrentepolitik og opkøb af obligationer, som betød, at 

euroen ikke blev deprecieret væsentlig i forhold til den amerikanske dollar efter 2008. Den steg 

kraftigt over for dollaren i årene op til krisen, men ved udgangen af 2013 var forholdet mellem de to 

valutaer den samme (Ibid. 2014:240). Den 4. maj 2016 stod euroen til 1.16 dollars.  

 

3.5 EU’s redningsaktioner 

3.5.1 Indledning 

De økonomiske udfordringer, som det europæiske samarbejde har stået overfor siden 2008, er 

vanskelige at løse med udelukkende nationale værktøjer, og de stiller store krav til demokratiet i 

EU. Der er i tiden siden finanskrisens udbrud gjort forsøg på at råde bod på samarbejdets mangler, 

svagheder og fejltagelser med stramninger samt nye økonomiske og politiske tiltag, der har medført 

et utal af spillovers.   

 

3.5.2 Stramning af Stabilitets- og Vækstpagten 

PIIGS-landene var med til at udløse statsgældskrise i deres respektive lande, da de ikke overholdt 

reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten. Det er dog ikke første gang, at Stabilitets- og Vækstpagtens 

krav er blevet overtrådt.  

 

I 2003-2004 overtrådte Tyskland som et af de første eurolande sammen med Frankrig grænsen på 

de tre procent for offentlige budgetunderskud. Begge lande havde gennemført ekspansive 

finanspolitikker for at reducere ledigheden og skabe flere arbejdspladser i perioden og levede 

dermed ikke op til budgetdisciplinkravet (Kelstrup m.fl. 2012:302). 

 

Det var en paradoksal situation, fordi Tyskland var det land, som særligt pressede på for at få 

indført Stabilitets- og Vækstpagten i 1997. De frygtede for uholdbar vækst og forbrug i de andre 

eurolande, som i sidste ende kunne føre til inflation. Stabilitets- og Vækstpagten havde dermed to 

formål: at sikre en sund økonomi i et tættere forbundet EU, og samtidig berolige den tyske 
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befolkning, der var skeptisk over at dele valuta med det udisciplinerede Sydeuropa. Tyskerne var 

ikke meget for at opgive deres Deutsch Mark, som var symbolet på Tysklands succes og 

efterkrigsstabilitet med lav inflation (Langvad, 2015:121).  

 

De ringe udsigter for økonomisk fremgang gjorde, at Tyskland og Frankrig undgik bøder, mens et 

land som Irland blev idømt bøder for overtrædelsen (Kelstrup m.fl. 2012:302).  

 

Hermed mistede Stabilitets- og Vækstpagten sin moralske betydning og kraft, og gjorde det 

tydeligt, hvordan der er forskel på store og små lande i det europæiske samarbejde. 

 

Det var et klart politisk ønske ikke at gentage en lignede situation med euro-klubbens store lande. 

Stabilitets- og Vækstpagten blev derfor reformeret i 2005, hvor der blandt andet blev taget højde for 

medlemslandene, der havde gennemført de budgettiltag, som de var blevet pålagt. Reformen gjorde 

det muligt, at uforholdsmæssigt store underskud fik en længere tidsfrist, uden at optrappe 

underskudsproceduren. Derudover blev medlemslandenes budgetsaldo individualiseret og kunne 

afvige afhængigt af medlemslandets gældsniveau og potentielle vækst (Ibid. 2012:304). 

 

Overtrædelserne af Stabilitets- og Vækstpagten, der opstod med finanskrisen, førte til et forbud i 

Lissabontraktaten mod uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Reglerne i Stabilitets- og 

Vækstpagten blev yderligere strammet i 2011, hvor alle medlemslande blev pålagt at udarbejde 

rapporter, kaldet stabilitetsprogrammer for eurolandene og konvergensprogrammer for de 

resterende ni medlemslande. Rapporterne skal indeholde prognoser for det forventede 

statsunderskuds størrelse for de respektive lande. Kommissionen udarbejder herefter en rapport, 

som Det Europæiske Råd anvender til at vedtage henstillinger til de enkelte landes økonomiske 

politik (Hansen m.fl. 2014:195). 

 

Der var yderligere en stramning af Stabilitets- og Vækstpagten, som indeholdt seks direktiver, deraf 

navnet six-pack.  Der er fokus på, hvad de enkelte lande bruger deres penge til, således at 

udviklingen i et medlemslands offentlige budgetunderskud og gæld ikke medfører en negativ effekt 

for de øvrige medlemslande, som det skete med finanskrisen (Ibid. 2014:195). 
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I 2013 skete der yderligere en stramning af Stabilitets- og Vækstpagten, med to forordninger, kaldet 

two-pack. Disse gælder kun eurolandene, der fremover skal fremlægge deres budgetter for det 

kommende år for Kommissionen. Derudover skal alle eurolandene oprette uafhængige 

finanspolitiske råd, Independent Fiscal Institutions. Det medfører en øget gennemsigtighed med 

hensyn til landenes finanspolitiske beslutninger, en stærkere samordning i euroområdet samt en 

anerkendelse af, at de eurolande, som er særlig under pres, har særlige behov. Kommissionen har 

beføjelser til at kræve ændringer i et eurolands kommende finanslov, hvis underskuddet er for stort 

(Europa-Kommissionen, 2015a).  

 

På denne måde kan det være muligt at undgå de udfordringer, som EU stod over for, da finanskrisen 

brød ud i 2008 og årene efter.  

 

3.5.3 Yderligere tiltag 

Overvågningen af medlemslandenes offentlige finanser består af Det Europæiske Semester, som er 

en cyklus af koordinering af de økonomiske poltikker og finanspolitikker i EU. Medlemslandene 

skal tilpasse deres budgetpolitikker og økonomiske politikker til de mål og regler, som er aftalt på 

EU-plan. Det omfatter en koordinering af finanspolitikkerne for at sikre bæredygtige offentlige 

finanser i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagten, en forebyggelse af uforholdsmæssigt 

store makroøkonomiske ubalancer og strukturreformer, der skal fokusere på at fremme vækst og 

beskæftigelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Sidstnævnte er EU’s vækststrategi 

med fem mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klima og energi. Hvert 

medlemsland har fremsat sine egne nationale mål (Europa-Kommissionen, 2016a). 
 

Derudover blev Euro Plus-pagten lanceret i 2011, der skal være med til at styrke og sætte rammerne 

for økonomien i EU. Det er op til medlemslandene selv at finde ud af, hvilke tiltag der er 

nødvendige for at nå målene, og EU har ingen sanktionsmuligheder. Der er stor kritik af, at EU kan 

blande sig i et medlemslands økonomiske politik. Europagten er obligatorisk for alle eurolande, 

men Danmark, Polen, Bulgarien, Rumænien, Letland og Litatuen har frivilligt valgt at tilslutte sig 

aftalen (Andersen, 2011).  

 

3.5.4 Finanspagten 

I 2013 trådte endvidere en ny aftale i kraft om budgetdisciplin og økonomisk koordinering i kraft 

med Finanspagten, der er en videreførelse af Stabilitets- og Vækstpagten.  
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Deltagerlandene forpligter sig til at begrænse deres strukturelle budgetunderskud, det vil sige, at der 

lægges op til at slå hårdere ned på de medlemslande, som overtræder reglerne om et lands 

budgetunderskud på 0,5 procent af BNP samt et gældsloft på 60 procent af BNP. Deltagerlandene 

skal indføre en regel i deres nationale lovgivning, om at de hvert år ikke må bruge flere penge, end 

de får ind fra skatter og afgifter. Dette gør balancen på det offentlige budget central i pagten. Det 

kaldes en budgetregel, og gør det lovpligtigt at have et offentligt budget, der er i balance eller 

overskud. Pagten er tiltrådt af alle medlemslande undtagen Storbritannien, Tjekkiet og Kroatien 

(Hansen m.fl. 2014:195). 

 

Finanspagten er blevet kritiseret for at bremse væksten i EU, men der er gode historiske grund til at 

vedtage sådan en pagt. Årsagen skal findes i begyndelsen af det 20. århundrede.  

 

Tyskland blev pålagt rollen som skyldig i Første Verdenskrig, og derefter pålagt enorme 

krigsskadeerstatninger til primært Frankrig og Belgien i forbindelse med Versaillestraktaten. 

Meningen var, at gælden skulle udredes af den tyske produktion, men regeringen udstedte i stedet 

store pengemængder, der ikke var dækning for i produktionen. I 1923 førte det til hyperinflation i 

Tyskland, hvor et brød kunne koste et trecifret milliardbeløb. De ansatte kunne få løn tre gange om 

dagen, fordi det handlede om at få brugt pengene, inden de faldt yderligere i værdi. Folks opsparing 

forsvandt fra den ene dag til den anden. Da dette problem efter nogle år var blevet klaret, ramtes 

Tyskland af den store krise. Virksomheder brød sammen, arbejdsløsheden steg og den tyske 

økonomi stod foran et sammenbrud. Denne katastrofale situation førte til polariseringen af 

Weimarrepublikkens politiske liv og lagde grundstenen til det tyske nazistpartis skæbnesvangre 

fremgang og magtovertagelse i 1933 (Hansen, 2013).  

 

Intergovernmentalisten Stanley Hoffmann mente, at alle medlemslande medbringer nationale 

præferencer til samarbejdet i EU. Det er deres historiske bagage, der har været med til at skabe 

deres interesser, hvilket tyskernes forhold til inflation tydeligt er et eksempel på. De vil for alt i 

verden undgå inflation, men det er ikke uden konsekvenser. Det er ikke alle medlemslande, som 

kan føre en så stram økonomisk politik, fordi de har kræver institutioner og et stærkt 

velfærdssystem, som kan tage hånd om folk, der bliver eksempelvis arbejdsløse.  
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Diskussionen mellem keynesianerne og monetaristerne aktualiseres i debatten om Finanspagten, 

fordi den forhindrer nationalstaterne i at føre en aktiv og selvstændig finanspolitik, som kan sætte 

gang i økonomien i krisetider. Der gennemføres en monetaristisk sparepolitik, der begrænser 

medlemslandenes mulighed for at bekæmpe krise og arbejdsløshed gennem en ekspansiv 

finanspolitik. Arbejdsløsheden vil vokse mere, og det stigende underskud med en krise vil tvinge 

medlemslandene til omfattende besparelser på de offentlige udgifter, det vil sige velfærden, for at 

undgå at komme i konflikt med reglerne i Finanspagten (Hansen & Lund, 2012).  

 

3.5.5 Bankunionen 

Den britiske premierminister Margaret Thatcher fra 1979-1990 forudså tidligt, at en møntunion skal 

baseres på et samarbejde om penge- og finanspolitik, hvis den skal fungere optimalt. Hun var derfor 

imod en europæisk møntunion, da det vil betyde et skridt tættere på et føderalt EU og mere politisk 

integration, hvor der igen skulle afgives britisk suverænitet. Det kom særlig til udtryk i hendes tale i 

Underhuset i 1990, hvor hun understregede: ”No, No, No”. Det var netop tre gange ”No” til 

yderligere europæisk integration og ligeledes til en møntunion. Hendes protest kom i kølvandet på 

det indre marked og den medfølgende debat om skabelsen af en økonomisk og monetær union, der 

blev aktualiseret på grund af de høje vekselomkostninger og usikkerhed om valutaudsving i 

1970’erne og 1980’erne (Djursaa & Werther 2011:165).  

 

Thatchers bekymringer har sidenhen vist sig at holde stik, da der i 2014 blev oprettet en bankunion i 

euroområdet.  

 

Finanskrisen viste tydeligt, hvor nødvendigt det er med regulering og overvågning af bankernes 

aktiviteter i EU, navnlig i euroområdet. Bankunionen omfatter fælles regler for bankerne, fælles 

banktilsyn af de største 120 banker og fælles afvikling af nødlidende banker. Der er derudover 

fælles regler for tilsyn med mindre banker, som stadig kontrolleres af nationale finanstilsyn. Det 

omfatter alle banker i eurolandene samt bankerne i de øvrige medlemslande, der vælger at deltage. 

Storbritannien og Sverige har på forhånd udelukket deres deltagelse. Banktilsynet er forankret hos 

Den Europæiske Central Bank (Lammers, 2016:10). 

 

Bankunionen sikrer, at banksektoren i euroområdet ikke kommer i så alvorlige problemer igen, som 

den gjorde med finanskrisen i 2008. Det er et reelt forsøg på at føre bedre tilsyn, stille skrappere 
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kapitalkrav til bankerne og få dem til at betale, hvis de kommer i problemer. Men de skrappere 

kapitalkrav er reelt ikke meget skrappere end de krav, som eksisterede i årene før krisen, men målet 

er at undgå bankkriserne, som vi så dem efter 2008 (Ibid. 2016). 

 

Hvis det skulle gå så galt igen, er der blevet etableret en fælles fond med en pengetank på 55 

milliarder euro, omkring 411 milliard kroner. Den administreres af Den Europæiske Central Bank, 

og fonden opbygges gennem indbetalinger fra banker i deltagerlandene. Afviklingsfonden træder 

til, når det besluttes at lukke en bank, mens pengetanken først anvendes, når aktionærer og andre 

kreditorer har tabt deres penge. I årene 2008-2012 gik over 12.000 milliarder kroner fra 

statskasserne til bankerne, i følge Kommissionen (Ibid. 2016).  

 

Det frygtes dog, at fonden ikke er i nærheden af at være stor nok til at betale for en eventuelt 

oprydning efter en ny krise (Ibid. 2016). 

 

3.5.6 Kapitalmarkedsunionen 

I kølvandet på bankunionen foreslog Kommissionen den 18. februar 2015 det næste skridt mod et 

mere integreret marked med kapitalmarkedsunionen. Den skal bidrage til, at der skabes et egentligt 

indre marked for kapital for alle 28 medlemslande inden 2019, og den skal sætte skub i væksten i 

alle medlemslandene (Dragheim & Parbo, 2015). 

 

Det er en hjælpende hånd til de små og mellemstore virksomheder, der blev hårdt ramt af 

efterdønningerne af finanskrisen i 2008. Finanskrisen førte til et drastisk fald i bankernes udlån til 

skade for virksomhederne, som har haft svært ved at skaffe risikovillig kapital. Deres adgang til 

kapital skal forbedres, så der kan blive skabt flere jobs og vækst i Europa. Den nuværende situation 

er vanskeligt for virksomhederne, fordi de er stærkt afhængige af banker og relativt mindre 

afhængige af kapitalmarkederne. Hvis EU’s venturekapitalmarkeder eksempelvis havde være så 

dybe som de amerikanske, ville de europæiske virksomheder have haft adgang til ekstra 90 

milliarder euro mellem 2008 og 2013 (Ibid. 2015). 

  

Det er et led i Jean-Claude Junckers Kommission, at prioriterer beskæftigelse, vækst og 

investeringer. Kommissionen ønsker derfor flere muligheder for investorer og virksomheder, og at 

finanssektoren bliver knyttet tættere sammen med den bredere økonomi. Derudover ønsker den at 



	 30	

fremme et mere modstandsdygtige finansielt system med dybere integration og større konkurrence. 

Kapitalmarkedsunionen har potentiale til at integrere de fragmenterede europæiske kapitalmarkeder 

og styrke de grænseoverskridende kapitalstrømme, hvilket kan resultere i et større 

investeringsvolumen for europæiske virksomheder og infrastrukturprojekter (Ibid. 2015).  

 

Men at nå i mål med en fælles kapitalmarkedsunion kræver en dyb integration af 28 fragmenterede 

kapitalmarkeder, hvilket er en udfordring i sig selv. 

 

Initiativet indikerer, at man i EU er blevet enige om, at krisen er et overstået kapitel, og at grebet 

om kapitalmarkederne skal løsnes, så virksomhederne kan låne penge og få sat gang i økonomien 

og jobskabelsen, men krisen er fortsat stadig til at mærke.  
 

3.6 Den europæiske integration 

3.6.1 Indledning 

Det blev tydeligt efter krisen, hvor nødvendigt det er med et bedre økonomisk sikkerhedsnet i EU. 

Siden krisen frembrud har der været et utal af initiativer og tiltag, der er skabt for at ruste EU bedre, 

hvis der skulle opstå endnu en økonomisk krise i fremtiden, men det har medført nogle alvorlige 

konsekvenser. 

 

3.6.2 High politics og spillovers 

Der har været et utal af funktionelle spillover efter finanskrisen i 2008. Tiltagene og initiativerne 

har medført et politisk spillover, hvor de politiske aktørers holdninger til politikdannelsen på 

områder ændres i en mere integrationsvenlig retning. Det har vist sig nødvendigt med en bedre 

koordinering af eksempelvis finanspolitikken i det europæiske samarbejde, herunder eurolandene, 

hvilket blandt andet har resulteret i skabelsen af finanspagten.   

 

Intergovernmentalisten Stanley Hoffmann har formuleret begrebet high politics, der betegner 

nationalstaternes forsøg på at beskytte deres nationale interesser og forblive suveræne. Der er 

eksempelvis tre medlemslande, der har valgt at stå uden for finanspagten, fordi de frygtede, at den 

vil forhindre dem i at føre en aktiv og selvstændig finanspolitik i krisetider. Nationalstaten 

eksisterer stadig som en vigtig aktør i det internationale system, fordi den bestemmer, hvor langt 

samarbejdet kan og må gå. Hofmann mente, at det var logic of diversity, der driver samarbejdet 

frem i EU, og ikke logic of integration, som neofunktionalismen hævder.  
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Kommissionen, Det Europæiske Råd og Den Europæiske Central Bank har efter finanskrisen 

integreret sig efter en neofunktionalistisk tankegang, nemlig logic of integration, i form af 

institutionelt spillovers, hvor deres kompetencer er udvidet i takt med EU’s nye tiltag og pagter. 

Disse supranationale institutioner får mere magt, fordi det er nødvendigt for at kunne håndtere de 

forskellige økonomiske og politiske udfordringer, som kriser bringer med sig. 

 

Den Økonomiske og Monetære Union får stadig flere ben at stå på. Vi har endnu ikke en decideret 

fælles finanspolitik, men EU får fortsat stadig flere værktøjer til at gå medlemslandenes offentlige 

budgetter efter i sømmene. EU tilegner sig yderligere mere politisk og økonomisk magt gennem de 

nye tiltag, men tiden må vise, om de vil gøre brug af deres magt eller lade medlemslande råde, som 

da Tyskland og Frankrig overskred Stabilitets- og Vækstpagten i 2003 og 2004.  

 

Tiltagene skal fungere som fremtidig beskyttelse over for en ny økonomisk krise. De kan stille EU 

bedre end før krisen, men tiltagene har ikke ledt til folkelig opbakning, da de i høj grad har direkte 

betydninger for medlemslandene. Især den græske sparepolitik, anført af den såkaldte Trojka 

bestående af Kommissionen, IMF og den Europæiske Centralbank, har medført voldsomme 

reaktioner, protester og demonstrationer mod EU i Grækenland. 

 

3.7 Gældskrisen deler EU 

3.7.1 Indledning 

Krisens virkning på de enkelte medlemslande var afhængig af deres situation forud for krisen, hvor 

PIIGS-landene var de hårdest ramte medlemslande. Den stigende ulighed og høje arbejdsløshed har 

sat sine spor på mange medlemslande. Med store økonomiske problemer kommer ofte et negativt 

syn på tilværelsen og samfundet. Det kan give grobund for social uro, som i sidste ende kan true det 

europæiske samarbejde.  

 

3.7.2 Stereotyper og fordomme 

Fordommene blomstrer på alle siderne af splittelserne i EU siden gældskrisens udbrud. 

 

Krisen har været mest nærværende i Grækenland, hvor direktøren for Den Internationale 

Valutafond, IMF, Christine Lagarde, har gjort sig særligt bemærket, da hun udtalte, at hun havde 
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mere medlidenhed med børnene i Afrika end med grækerne, der hellere skulle tage og betale deres 

skat (Pedersen, 2012).  

 

Denne hårde udmelding kan kobles til den historie, som mange europæere fortæller om hinanden i 

dag. Nordeuropæere fortæller om de dovne, korrupte sydeuropæerne, der er på badeferie på deres 

regning. Tyskerne bliver flere gange mindet om deres krigsfortid og er blevet kaldt nazister, hvor 

den græske presse endda har bragt grove tegninger af Angela Merkel med Hitler-overskæg, SS 

uniform og armbind med det nazistiske hagekors og EU-stjerner. Grækerne har rettet deres vrede og 

fortvivlelse mod Merkel, som står i front for den sparepolitik, som grækerne lider under. Det har 

blandt andet ført til, at det græske venstreorienterede anti-Merkel parti Syriza blev stiftet i 2012 

som reaktion på den hårde sparepolitik. Partiet forsøgte i 2015 at rejse spørgsmålet om ubetalt 

krigsskadeerstatning 70 år efter Anden Verdenskrigs afslutning (Langvad, 2015:52). 

 

I de nordeuropæiske hovedstæder fra Riga til Helsinki og Haag har der lydt stor kritik over for den 

uansvarlige økonomiske politik i Sydeuropa. De store redningspakker fra de rigere lande i 

Nordeuropa til de gældstyngede i Sydeuropa har ikke hjulpet på forholdet mellem de to, fordi krisen 

har ligeledes haft sociale omkostninger i Nordeuropa. De EU-skeptiske partier i Nordeuropa har 

flittigt brugt redningspakkerne til at sætte spørgsmålstegn ved det europæiske samarbejde, og det 

vandt dem nye vælgere til Europa-Parlamentet i 2014 og de efterfølgende nationale valg (Ibid. 

2015:53). 

 

Gældskrisen har trukket en tyk streg gennem Europa, hvor befolkningerne på hver sin side betragter 

hinanden med stor mistro. Den danske historiker, Uffe Østergård, anser fordommene som farlige 

stereotyper og: ”Risikoen ved at trække tiden ud er – ud over de økonomiske omkostninger – at 

befolkningerne tror på alle de kritikker og gentagelser af gamle stereotype forestillinger som fylder 

medierne. Herunder især genoplivelsen af en forskel mellem nord og syd i Europa. Uden følger er 

det næppe heller at venstre- og højreorienterede demonstranter i Athens gader spiller nazi-kortet 

ved at vise tegninger af Merkel i SS-uniform eller gentage gamle britiske påstande fra Margaret 

Thatchers tid om, at det nu er lykkedes tyskerne at opnå det herredømme over Europa som 

mislykkedes for Hitler – uanset hvor urimelig påstanden er” (Østergård, 2012).  

 

Gældskrisen puster til gamle fordomme, som giver Europas højrefløje ny medvind i kampen mod 
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EU. Gert Sørensen, dr. phil. og lektor ved Københavns Universitet, mener, at: ”Der ligger nogle 

dybt rodfæstede forestillinger i Nordeuropa om de sydeuropæiske lande - på samme måde, som der 

eksisterer forestillinger om Øst- og Vesteuropa. Det er nedarvede stereotyper, som naturligvis er 

blevet svækket gennem årene af den europæiske integrationsproces, men måske meget typisk 

kommer op til overfladen i en krisetid som den, vi nu oplever” (Finans, 2011).   

 

En krise kan få sammenholdet til at vokse eller få det til at falde fra hinanden. Fordommene, som er 

blomstret frem i øst, vest, nord og syd, bidrager til at skabe et stort skel mellem ”os og dem” i 

Europa. Der er én, som bliver gjort enesvarlig for et lands ulykker, hvilket de græske og tyske 

reaktioner viser. Fordommenes karakter går langt tilbage i tiden, og det kunne endda være en 

opgave i sig selv at spore oprindelsen til dem. Dog kan nævnes sociologen Max Webers 

undersøgelse af sammenhængen mellem den protestantiske religion og kapitalismens vækst i hans 

hovedværk, der udkom i 1904 (Scheffmann, 2013).  

 

Fordommene besværliggøres samarbejdet, fordi de er svære at overvinde. De kan være 

forhindringer, der gør det særdeles svært at skabe noget fælles, eller endda en europæisk identitet, 

der virker som en utopisk tanke i en tid med så skræmmende og frygtelige fordomme. 

 

3.8 Delkonklusion 

Krisen medførte væsentlig ændringer i karakteren af det økonomiske samarbejde mellem 

medlemslandene, som stiller nye spørgsmål og krav. Det europæiske samarbejde står midt i den 

alvorligste krise økonomisk, sikkerhedspolitisk og socialt i sin historie. Mens fordommene 

blomstrer på tværs af lande grænserne, og europæerne klynger sig til deres respektive nationalstater 

efter finanskrisen, bliver det tydeligere, at færre af vores problemer kan løses på et nationalstatsligt 

niveau i den globaliserede verden. Tvivlen på, at EU kan overkomme krisen, er blevet en realitet. 

 

4. Mesterfortælling: Jagten på den nye europæiske fortælling 

4.1 Indledning 

Oven i gældskrise, pagter og tiltag blev charteret ”En ny fortælling om Europa” udarbejdet i 2013 

forud for Europa-Parlamentsvalget i 2014. Det var et kulturprojekt, der skulle forene Europa i en ny 

mesterfortælling. Kodeordene i den nye diskurs var renæssance og antinationalisme. Det 

europæiske samarbejde skal handle om andet end talknuseri, fordi det skaber ikke en europæisk 



	 34	

identitet og en stærk sammenhængskraft. Charteret skulle dæmme op for de nationalistiske og 

populistiske tendenser, der truede i tiden frem mod Europa-Parlamentsvalget i 2014, men det 

mislykkedes, fordi italesættelsen var for elitær. 

 

4.2 Baggrunden for den nye mesterfortælling 

4.2.1 Indledning 

Den økonomiske krise har i stigende grad udviklet sig til en politisk krise, hvorfor tilliden til EU 

som fælles europæisk institution og projekt er i frit fald. Charterets formål var at genforene EU med 

sine borgere i en tid, hvor mørke kræfter i form af nationalisme og populisme truer med at 

ødelægge den europæiske drøm.  

 

4.2.2 Udarbejdelsen af charteret 

I 2013 var der svage tegn på en forbedring af den sociale og arbejdsmæssige situation i Europa. 

Tallene var svimlende høje for de unge arbejdsløse, og særligt de Sydeuropæiske lande befandt sig i 

en magtesløs situation. Der var 58,3 procent unge arbejdsløse i Grækenland og 55,5 procent i 

Spanien, og 40 procent i Italien. I Kroatien var der 50 procent unge arbejdsløse, og i Cypern var der 

38,9 procent.  

 

	
Kilde: eurostat 2013 

 

Med et Europa-Parlamentsvalg rundt om hjørnet, hvor nationalistiske og populistiske kræfter 

truede, tog Morten Løkkegaard initiativ i 2013 til det kulturelle charter ”En ny fortælling om 

Europa”. Det var et forsøg på at forene Europa igen efter finanskrisen. Morten Løkkegaard mente, 
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at: ”Europa har brug for en ny selvtillid og tro på de værdier, som samler os. Europa er andet og 

mere end krise og økonomi” (Frid-Nielsen, 2013).  

 

Der blev samlet 19 europæiske kulturpersonligheder i form forfattere, filminstruktører, kunstnere, 

journalister og digtere i et kulturudvalg. De skulle give deres deres bud på, hvad Europas nye 

mesterfortælling skulle indeholde. Charteret blev oversat på engelsk til ”A New Narrative for 

Europe” og på dansk ”En ny fortælling om Europa” samt på tysk ”Ein neues Leitmotiv für 

Europa” (Baron m.fl. 2015:138).  

 

Titlerne har alle en forskellig oversat betydning, fordi er mesterfortællingen for eller om Europa? 

 

Charteret blev overrakt til den tyske kansler Angela Merkel og den daværende 

Kommissionsformand José Manual Barroso til et arrangement på Kunstakademiet i Berlin i 2014. 

Den tyske kanslers involvering i projektet skal ikke undervurderes, da hun er kendt for at være lige 

så forsigtig, som hun er magtfuld. Tyskland har med Merkel iført sig førertrøjen i det europæiske 

samarbejde efter krisens udbrud, og ved, at hun støtter projektet er det en fortælling i sig selv 

(Løkkegaard, 2014a).  

 

4.3 Hvad skal en mesterfortælling indeholde? 

4.3.1 Indledning 

Bag enhver mesterfortælling udvælges, hvilke begivenheder, personer, grundmønstre og idealer den 

givne fortælling skal bestå af, der i sidste ende påvirker borgerne. Mesterfortællingerne skabes ofte 

af politiske magthavere og intellektuelle eliter, der udvælger byggestene i fortællingen. Disse 

mesterfortællinger har en social magt og kan føre til en identitet, men hvilke byggesten skal 

mesterfortællingen om Europa skal indeholde? (Baron m.fl. 2015:151). 

 

4.3.2 En politisk eller kulturel mesterfortælling? 

En mesterfortællings rolle er at bringe orden i delfortællinger og dermed skabe en forståelsesramme 

for identitetsdannelsen. Den består af forskellige komponenter, der forenkles til en letforståelig, 

plausibel fortælling, hvor visse begivenheder eller fakta kan udelades af strategiske årsager. 

Fortællingen kan opridse lange, overordnede udviklingslinjer med fokus på et enkelt grundmønster, 
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der gennem en dramatisk fremstilling udsiger et ideologisk budskab, som skal tjene den kollektive 

identitetsdannelse (Ibid. 2015:151). 

 

På grund af mesterfortællingens sociale magt, hersker der en diskussion, om hvilke byggesten, der 

skal indgå i en mesterfortælling om EU. Der eksisterer en tilgang, som definerer det europæiske 

samarbejde som et udelukkende politisk fællesskab, som alle lande kan blive medlem af, en slag 

fremtidsprojekt, mens en anden tilgang inddrager Europas historie og kulturarv, der gør det 

europæiske samarbejde til et kulturelt funderet projekt (Ibid. 2015:138-140). 

 

Fortaleren for den politiske mesterfortælling er Jürgen Habermas, som anlægger en 

konstruktivistisk forståelse af projektet, mens fortaleren for den kulturelle mesterfortælling er 

Dieter Grimm, der repræsenterer en mere essentialistisk forståelse af en identitet (Ibid. 2015:140).  

 

Fortællingen om det europæiske samarbejde indledes ofte med Anden Verdenskrig og er ofte den 

første byggesten i mesterfortællingen om EU. For mange europæere udløste krigen og dens følger et 

kollektivt traume, der siden har fungeret som motoren i det europæiske samarbejde. Europa er 

krigens kontinent, men i dag er der færre og færre, der har erindringer om krigene.  

Siden 2008 er et nyt kollektivt traume ved at udvikle sig efter finanskrisens arbejdsløshed, 

fattigdom og sociale uro. Krisen har gjort mange af de europæiske lande mere nationale og 

protektionistiske, og der bliver sat spørgsmålstegn ved det europæiske projekt og den europæiske 

identitet. Habermas mener, at krisen bør være en anledning til, at EU genopfinder sig selv og 

gennemfører den endelige integration (Habermas, 2014).  

Habermas’ mesterfortælling hviler på, at et politisk fællesskab skabes gennem demokrati, 

menneskerettigheder og en fælles forfatning. Den kollektive identitet skal næres ved forestillingen 

om et fremtidsrettet og ikke et bagudrettet fællesskab. De politiske værdier skal forstås uafhængig 

af forskellige kultursammenhænge, hvorfor den kollektive identitet ikke må tillægges en given 

historisk og kulturelt betinget størrelse. For Habermas er dannelsen af en europæisk identitet en 

dynamisk proces, der drives af forfatningens institutionalisering af det politiske samarbejde, som 

sammenfattes i hans berømte begreb forfatningspatriotisme. Det europæiske samarbejdet bør alene 

bekymre sig om den politiske og juridiske konstruktion og ikke søge sine byggesten til projektet i 

fortiden (Baron m.fl. 2015:140).  
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Grimm knytter an til den tyske kulturnation, før den blev ødelagt af nazisterne. Grimm mener, at en 

kollektiv europæisk identitet ikke kan skabes de jure, som Habermas. Vi bliver nødt til at se tilbage 

i historien og på vores kulturarv. Hans kulturelle mesterfortælling indebærer, at en kollektiv 

identitet skal bygge på faktorer som religion, traditioner, sædvaner og sprog. Med andre ord 

kulturelle faktorer ude, hvilke en opbygning af en europæisk identitet ikke kan tænkes. En kulturelt 

baseret fællesskabsfølelse blandt folk med forskellige holdninger, er selve forudsætningen for 

dannelsen af et EU med en fælles politisk og juridisk forfatningstekst (Lacroix m.fl. 2010:96-101). 

 

4.3.3 En europæisk offentlighed 

Det er vigtigt for demokratiet, at der er en offentlighed, som kan forholde sig kritisk til magten. 

Habermas sætter debatten som bindeled mellem folk og forfatning, hvor selve skabelsen af 

forfatningen og den medfølgende debat, fører til en fælles europæisk identitet (Baron m.fl. 

2011:191-193). 

 

Grimm mener heroverfor, at den offentlige debat kun kan opstå mellem folk, der allerede har en 

gensidig tillid og solidaritet, der ikke eksisterer i dag. Det skyldes til dels den manglende 

identifikation med hinanden i en mere generel forstand, hvortil en løsning kunne være europæiske 

aviser, ugeblade, radio- og tv-programmer. Men den europæiske offentlighedssfære synes at blive 

fastlåst af nationale grænser og i særdeleshed af sprog (Grimm, 1997:254).  

 

Det varierer, hvilke kulturelementer, der bliver opfattet som identitetsdannende. Et fælles sprog er 

en vigtig betingelse, fordi det kan hjælpe nationale fællesskaber med at udfolde sig. Det kulturelle 

fællesskab hviler på et sprogligt fundament af myter, sange, overleveringer, erfaringer og historier, 

hvorfor sproget er af de vigtigste identitetsskabende faktorer. Det betegner ikke blot noget 

foreliggende i verden, det er heller ikke blot et kommunikationsmiddel, men sprog er et udtryk for 

et særligt syn på verden. Det er en væsentlig kulturel dimension, men hvad gør man i EU, hvor der 

er 24 officielle sprog? (Europa-Kommissionen, 2016b). 

 

Den sproglige barriere i EU udelukker en stor del af den europæiske befolkning, der står uden 

kompetence til en aktiv deltagelse og indflydelse i EU. En løsning på dette problem kunne være at 

gøre engelsk til EU's fællessprog. Men kan dette tænkes? Vil franskmændene, tyskerne, danskerne 
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eller grækerne gå med til det? Ingen ønsker at opgive deres modersmål. Problemet er yderligere, at 

en stor del af borgerne i det europæiske samarbejde ikke kan tale engelsk.  

 

Habermas mener, at den offentlige debat ikke er bundet til et sprog. Den kan foregå løbende på 

andre sprog, så længe der er en bevidsthed om, at man deltager i den samme overordnede 

diskussion. Spørgsmålet er, om en offentlig debat overhovedet er mulig i den nuværende situation, 

eller om det er et umuligt projekt?  

 

Habermas er fortaler for, hvis europæerne sætter sig ind i de diskussioner, der finder sted i andre 

medlemslande, vil de nationale offentligheder åbne sig for hinanden: ”I Europa har vi intelligente 

befolkninger og ikke den slags befolkninger, der, som højre populismen vil bilde os ind, er svejset 

emotionelt sammen til nationale storsubjekter. Til et overnationalt demokrati, der også fremover 

skal være forankret i nationalstater, behøver vi ikke et europæisk folk, men oplyste individer, der 

har lært, at de er statsborgere og europæiske borgere på samme tid. Via deres respektive nationale 

offentlige sfærer kan disse borgere også meget vel tage del i en paneuropæisk politisk 

beslutningsproces. Hertil kræves ikke andet end de eksisterende nationale offentligheder og de 

eksisterende medier. Hvis blot de nationale aviser og tv-stationer også rapporterer fra de 

diskussioner, der finder sted i hinandens lande om de relevante og fælles spørgsmål, der berører 

alle EU-borgere, vil de nationale offentligheder åbne sig for hinanden” (Habermas, 2014).  

 

Habermas frygter den stigende højrepopulisme, som finder sted i Europa. Han hævder, at 

europæerne ikke er den slags befolkning, der lader sig forføre af populistiske tanker, men den 

stigende popularitet hos de populistiske og nationalistiske partier modbeviser dette. Habermas 

appellerer til oplyste individer, som kan se fordelene i at være statsborgere og europæiske borgere 

på samme tid. På denne måde undgår europæerne højrepopulismens retorik med et ”os og dem”, og 

vi kan dermed bevæge os tættere mod en europæisk offentlig debat.  

 

Den længe efterlyste fælles europæiske offentlighed har faktisk vist sig mere nærværende siden 

starten af det 21. århundrede. Det er særligt efter terrorangrebene i Madrid, London, Stockholm, 

Frankfurt, Oslo, Utøya, Toulouse, London, Paris, København og senest Bruxelles. Debatten om 

karikaturer, ytringsfrihed, terror og frihedsbegreber er ikke længere et nationalt anliggende, men et 
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europæisk. De europæiske ledere går arm i arm med det fælles budskab, at terroren skal bekæmpes. 

Et angreb på et europæisk land, er et angreb på alle europæiske lande.  

 

Solidariteten blomstrer efter angrebene, og den offentlige europæiske debat begynder at tage form. 

Det sker særligt på de sociale medier, hvor der er skrevet tusindvis af sympatierklæringer efter 

angrebene, der anses for at være rettet mod hele Europa. Derudover minder debatten i de 

europæiske lande mere og mere om hinanden eksempelvis, hvordan kommer vi ud af den 

økonomiske krise, skattelysager, undervisning i skolen, håndtering af flygtninge og meget andet. 

Det vil måske medføre en større forståelse og en form for fællesskab (Winther, 2015).  

 

4.3.4 Tyske forudsætninger 

Både Habermas og Grimm er tyskere og taler ud fra de tyske forudsætninger. 

 

Årsagen til Habermas’ afstandstagen til det kulturelle fælleskab skal findes i hans historiske bagage 

med hans opvækst i 1940’ernes nazistiske Tyskland (Rostbøll, 2011:15). Habermas ser mennesket 

som fornuftigt og rationelt med en fornuft, der med et politisk fællesskab vil kunne nedprioritere 

den kulturelle og historiske side af mennesket, fordi man gennem dialog kan finde en fælles 

løsning. Hans tankegang forstås bedst i en tysk kontekst med udformningen af den tyske grundlov 

og den selvransagelsesproces, der fandt sted i efterkrigsårene, som gjorde op med den 

nationalsocialistiske fortid. Den tyske grundlov var med til at skabe en ny national identitet, hvor 

Tyskland gik fra at være en kulturnation med dens nationalromantiske tidslinje til en borgernation 

med loyalitet til det politiske system, hvor staten går forud for nationen med institutioner og 

forfatningen (Lacroix m.fl. 2010:7). 

 

Habermas synes at glemme, at alle medlemslandene ikke har samme erfaringer med nazismen som 

tyskerne. Hvert enkelt land har sin egen historiske referenceramme, og hans 

forfatningspatriotismen, der skal kunne samle alle europæerne, er stærkt knyttet til en tysk kontekst 

og identitetsdannelse og får derfor ikke en særlig positiv respons i de andre medlemslande (Baron 

m.fl. 2015:152).  

 

Grimm er derimod tilhænger af den førnazistiske kulturnation, der i højere grad bygger på et 

grundlæggende folkeligt fællesskab. Et folk må gå forud for en forfatning, dermed må det 



	 40	

europæiske folk forme en bevidsthed om at høre sammen. En offentlig europæisk 

kommunikationssfære er forudsætningen for frembringelsen af en fælles identitetsfølelse. Den 

offentlige debat vil legitimere de politiske institutioner og kan forandre og endda skabe dem og 

være med til at reformere et samfund. Grimm lægger vægt på, at denne debat ikke kan opstå, uden 

at deltagerne har en vis grad af forudgående anerkendelse og forståelse af hinanden (Baron m.fl. 

2011:190).  

 

Er betingelserne for at skabe et forenet EU, at vi enten skal vælge en mesterfortælling på Habermas’ 

eller Grimms præmisser? Skal det europæiske samarbejde udelukkende være politisk, eller er vi 

nødt til at erkende, at uden et kulturelt fællesskab kan vi godt vinke farvel til enhver fælles 

europæisk identitetsfølelse?  

 

4.4 Europa er mere end krise og økonomi  

4.4.1. Indledning 

Charteret ”En ny fortælling om Europa” blev lanceret på et kunstmuseum i Bruxelles, hvor den 

tidligere kommissionsformand Jose Manual Barroso holdte en tale, og herhjemme blev charteret 

lanceret på kunstmuseet Louisiana. Den nye mesterfortælling er en kombination af Habermas’ 

politiske og Grimms kulturelle mesterfortælling, hvor formålet var at skabe en ny renæssance af det 

europæiske samarbejde.  

 

4.4.2 Barrosos tale  

Jose Manual Barrosos holdte en tale den 23. april 2013 på kunstmusset BOXAR i Bruxelles i 

forbindelse med lanceringen af charteret ”En ny fortælling om Europa”. Heri forklarede han, 

hvorfor der var et behov for projektet. Han talte på vegne af Kommissionen, og talen er et udtryk 

for, hvordan Kommissionen ønsker, at det europæiske projekt skal udformes.  

 

Hvad ligger bag det europæiske projekt efter krisen? Hvorfor er det vigtigt, at vi holder sammen?  

 

I talen slår Barroso på, at menneskets værdighed, demokratiet og det europæiske samarbejde trues 

af mørke kræfter, der i sidste ende kan true det europæiske samarbejde: ”European unity, 

democracy and respect for human dignity have to be fought for every day. And today the resurgence 

of populism, sometimes extreme nationalism, threatens to destroy dream made real. And, let us be 
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clear, the indifference of many pro-Europeans is also a risk. We cannot allow such pessimistic and 

destructive agenda to dictate our actions” (Europa-Kommissionen, 2013). 

 

Mange medlemslande holder fast i deres respektive nationalstater, fordi de foretrækker den frem for 

det fjerne, elitære EU. Det er et paradoks, da medlemslandene har brug for et forpligtende 

samarbejde, for at kunne opretholde en form for europæisk indflydelse i den globaliserede verden, 

og vi må derfor: ”abondon the illusion that we can respond to European problems only with 

national solutions” fordi: “… now turning from a vanished age to a future which has yet to be 

invented, is aware that the European Union, as it faces globalisation, is more necessary than ever” 

og:“The truth is that Europa is a daily reality for more than 500 million Europeans and yet the 

public opinion is fragmented mainly along national borders. This is the reality” (Ibid. 2013). 

 

Løsningen på EU’s udfordringer er den nye mesterfortælling om Europa. Kommissionen er fortaler 

for et Europa, der investerer i kultur, uddannelse, research og innovation, da det er investeringer til 

fremtiden: “It is with new ideas, new concepts and new projects that we will rise to the challenges 

facing us to make our future a reality”. Kultur har den sammenhængskraft, som vi har brug for i 

EU: ”Quite simply, because culture is a core value and a strong unifying element in European 

integration” (Ibid. 2013).  

 

Barroso distancerer sig fra den økonomiske del af det europæiske samarbejde i talen og undgår 

dermed de negative aspekter, der har påvirket det europæiske samarbejde siden 2008. Han afslutter 

talen med, at vi i fællesskab skal skabe den nye mesterfortælling om Europa og inviterer alle til at 

deltage i debatten: ”Let the debate begin” (Ibid. 2013). 

 

Barrosos deltagelse i projektet indebar en risiko for, at projektet ville blive politiseret, men Morten 

Løkkegaard valgte at inddrage ham alligevel: “dels fordi kommissionsformanden ikke var med i 

selve arbejdsgruppen, men kun tilbød sig som aftager af slutproduktet, og dels fordi et projekt af 

denne art har brug for politisk opmærksomhed. Og det fik det så sandelig med Barrosos indtræden” 

(Løkkegaard, 2014b). 

 

Spørgsmålet er, om projektet fik den slags opmærksomhed, som Løkkegaard havde håbet på. 
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4.4.3 Hvad er det, som binder os sammen i Europa?  

Ifølge charteret ”En ny fortælling om Europa” er Europa langt mere end blot en gruppe 

nationalstater, et indre marked og en geografisk sammensat gruppe. Vi står for moralsk og politisk 

ansvarlighed, der er en kilde til inspiration fra fortiden, en identitet, en ide og et ideal. Millioner af 

mennesker er tiltrukket af vores værdier og principper, men samtidig: ”… må vi aldrig glemme, at 

vores velstand i moderne tider ofte har forbindelse til erobringer under kolonitiden og er dermed 

opstået på andres bekostning” (Charteret:2).  

 

Hvordan skabes en ny mesterfortælling? Kulturgruppens opskrift er at ændre diskursen om Europa, 

der i en længere periode har været præget af krise og økonomi. De ser en fare for, at der formuleres 

en nationalistisk og populistisk diskurs, der vil være anti-europæisk og genopdyrke en halv 

fascistisk og nationalistisk regression, som for alt i verden skal undgås. Den nye mesterfortælling 

skal hvile på antikken, renæssancen og oplysningstiden, der omhandler menneskerettigheder, 

demokrati, det frie marked, filosofi, litteratur, fri forskning og kunst (Charteret:3). 

 

Den europæiske kulturhistorie bliver gjort til forudsætningen for en ny mesterfortælling og 

europæisk identitet. Et problem i den sammenhæng er, at ved siden af den europæiske kulturelle 

udvikling, har Europas historie været en historie om splittelse, verdenskrige og konflikter. Navnlig 

har den europæiske historie budt på tre fundamentale prøvelser i nyere tid, som beskrives i 

charteret.  

 

Den første prøvelse var de to verdenskrige i Vesteuropa og den anden prøvelse var af østeuropæisk 

karakter med jerntæppets fald, hvor 1989: ”… markerede starten på en ny æra for Europa præget 

af en ny energi, lidenskab og modstand mod de kommunistiske regimer i Central- og Østeuropa og 

deres afstumpede ideologi” i form af kommunismen og diktatur (Charteret:2). Den sidste og 

aktuelle prøvelse er verdenskrisen i 2008, der førte til tabet af millioner af arbejdspladser, og som 

siden hen har handlet om drastiske økonomiske og finansielle kontrolmekanismer og tiltag, hvor 

tanken nu er, at: ”… disse tiltag bør nu følges op af øget inddragelse af civilsamfundet, mere 

demokrati og større bæredygtighed, så der åbnes for en ny æra af håb, solidaritet og 

ansvarsfølelse” (Charteret:3).  

Europa har overvundet de første to prøvelser, der var ved at splitte og ødelægge et helt kontinent, 

men spørgsmålet forbliver stadig, om finanskrisen er endnu en prøvelse EU kan overvinde. 
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Det vigtigste er at se fremad og se, hvad der kan give en forstærket sammenhængskraft i det 

europæiske samarbejde: ”Europa har brug for et socialt paradigmeskift – intet mindre end en ’ny 

renæssance’… Dengang rystede samfundet, kunsten og videnskaben det etablerede system og lagde 

grunden til det nuværende vidensamfund” (Charteret:3).  

 

Kultur bliver en vigtig inspirationskilde og næring til Europas sociale og politiske system, der er 

under stort pres i dag. Det nye Europa skal være et videnssamfund baseret på forskellige 

videnskaber og kunst, der kan skabe nye tænkemåder og inspirationskilder, som: ”… ikke kun blev 

skabt over generationer, men også på tværs af samfundsgrupper og territorier. Kulturarven viser 

os, hvad det har betydet at være europæer igennem tiden” (Ibid. 3). Det er ikke kun er eliten, der 

kan påvirke i samarbejdet og kulturen i den rigtige retning i fremtiden, men alle samfundsgrupper 

inviteres til at deltage i projektet.  

 

Videnskab, kunst og kultur er de tre byggesten, der kan skabe den nødvendige sammenhængskraft 

ifølge charteret. For at viderebringe den nye mesterfortælling har Europa brug for modige og 

oplyste ledere med solid kulturel baggrund. Der er brug for kunstnere, videnskabsmænd, 

undervisere, journalisterne og historikere. Borgerne i Europa skal deltage i debatten, dele deres 

historier og bekymringer med hinanden, fordi dermed kan deres fortællinger skabe en diskurs, der 

handler om, hvad det vil sige at være europæer i det 21. århundrede. Kulturpersonlighederne skriver 

afslutningsvis, at det er deres mission at skabe en ny fortælling ud fra deres perspektiv 

(Charteret:4).  

 

Charteret er afslutningen på ti måneders arbejde, men skulle være begyndelsen på en ny 

mesterfortælling om Europa. Det bestræber sig på at definere et fællesskab mellem europæerne, der 

både relaterer sig til det politiske og kulturarven i Europa.  

 

Habermas’ politiske mesterfortælling og Grimms kulturelle mesterfortællinger medtænkes i 

skabelsen af charteret og en fælles europæisk identitet, fordi der er brug for en mere nuanceret 

beskrivelse af det europæiske samarbejde. Økonomi alene skaber ikke en europæisk identitet, 

hvorfor Europas fortid, nutid og fremtid inddrages i charteret.  
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Formålet var at skabe en ny renæssance, en genfødsel af EU, men det kan ikke ske, når der ikke er 

en folkelig opbakning.  

 

4.4.4 Reaktionerne på den nye mesterfortælling 

Charteret blev lanceret i marts 2014 to måneder før Europa-parlamentsvalget. Barroso prøvede at 

være strategisk og anvende det kulturelle projekt og dets store ord til debatten op til valget. Han 

ville dæmme op for højrepopulismen, da Europa-parlamentsvalget i 2014 tegnede til at blive vundet 

af EU-skeptiske partier. Men det kulturelle projektet faldt til jorden.  

 

Den nye mesterfortællings budskab var godt, men italesættelsen var for elitær. Barrosos 

lanceringstale blev holdt på et kunstmuseum i Bruxelles, og charteret blev eksempelvis lanceret i 

Danmark på kunstmuseet Louisiana. Denne topdown-proces klingede hult i kritikernes ører og 

udløste stor kritik. Lokaliteterne har en dobbelt betydning for projektet. Det viser, at EU kan være et 

kulturelt projekt, men samtidigt, og meget uheldigt, appellerer disse lokationer primært til den 

kunstinteresserede elite. De politiske ledere og eliten kan sprede budskabet om det 

fælleseuropæiske, men hvad med de almindelige borgere? For dem virker EU endnu engang som et 

eliteprojekt, der prøver at skabe en samhørighed og fælles identitet, som de ikke kan identificerer 

sig med. Der pustes til en ild, der er svær at få under kontrol igen. 

 

Det var både modstandere og tilhængere af det europæiske samarbejde, der kritiserede projektet. 

Det blev beskyldt for at være verdensfjernt, for intellektuelt og akademisk, uden forankring hos de 

almindelige europæiske vælgere. De skeptikere, som projektet var møntet på, blev holdt uden for 

skabelsen af mesterfortællingen. Alt i mens nogle af de udvalgte kulturpersoner repræsenterede 

organisationer i forvejen var modtager støtte af EU. Morten Løkkegaards argument for at vælge de 

medvirkende kulturpersonligheder var: ”Det er klart, at de, som er valgt, interesserer sig for det 

europæiske. Vi har EU, vi har Europa, men vi har ikke europæerne” (Maressa, 2013). 

 

Professor og historiker Uffe Østergaard mente, at: ”Metoden er den gamle dårlige måde, kritikere 

holdes uden for magten. Det ville være bedre, hvis politikere sagde, at Europa er et sted at lave 

politik” og han fortsætter: ”Det er min overbevisning, at det ligger til det europæiske folk at gøre 

oprør mod den slags topdown-processer, hvor man bliver fodret med en ret, man ikke selv har 

valgt. Det er lige meget, hvad indholdet så er. Vi vil ikke styres” (Ibid. 2013). De europæiske 
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borgere reagerer voldsom på topdown beslutninger, når det omhandler, at de skal indgå i et 

fællesskab, som de i forvejen ikke er begejstret for. 

 

Den nye mesterfortælling om Europa vakte flere kritiske reaktioner, som eksempelvis den danske 

Helge Rørtoft-Madsen fra Folkebevægelsen mod EU: ”… projektet er den rene og skære idealisme. 

Man angler efter en fortælling, der skal besværge EU-projektets værdi og skabe sympati og 

opbakning og oven i købet give en fornemmelse af en særlig identitet – en europæisk identitet. Men 

man kan ikke skabe identitet – og da slet ikke en folkelig identitet – gennem at skabe en fortælling, 

som man tror, mennesker kan identificere sig med. Folkelig identitet gror op nedefra blandt folk. 

Man postulerer i fortællingen en række værdier – herunder at EU repræsenterer en demokratisk 

kultur, hvad man kan stille store spørgsmålstegn ved. Og der er overhovedet ingen selvkritisk 

bevidsthed til stede – ingen refleksion over, om EU selv har nogle problemer” (Arbejderen, 2014).  

 

Kommissionens hensigt at standse den udbredte EU-skepsis, synes at have modsat virkning. Den 

tyske forsker i populisme og ekstremisme Dr. Florian Hartleb mener, at nogle af mest basale 

virkemidler for populister er det famøse skel mellem ”os og dem”, der øger den populistiske 

legitimitet. Den vertikale akse ”os og dem” er de indfødte versus udlændige, mens den horisontale 

akse er de almindelige mennesker versus eliten. Den sidstnævnte akse anvendes i høj grad i EU-

debatten i dag. Det er en retorik, som distancerer de almindelige borgere fra det europæiske 

eliteprojekt, og når et projekt som ”En ny fortælling om Europa” lanceres lige inden et Europa-

Parlamentsvalg, hvor frygten for populisme og nationalismens blomstring dominerer, kan projektet 

have modsat virkning, hvilket det fik (Gaebel, 2014).  

 

Mange er af den holdning, at mesterfortællingen burde blive fortalt af alle og ikke kun komme fra 

eliten eller de intellektuelle, men som cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Rasmus 

Navntoft påpeger, så: ”… sker der jo ikke noget nedefra og op. Hvis der ikke sker noget af sig selv, 

så må politikerne gå ind og gøre noget… en fælles europæisk fortælling skaber ikke sig selv i et 

offentligt rum, der ikke eksisterer, så hvis man vil prøve at skabe den fortælling, er det fuldstændig 

oplagt, at nogen fra den politiske side bliver nødt til at gøre det” (Færch, 2013). 

 

Rasmus Navntoft mener yderligere, at der er opstået en kunstig konflikt mellem det nationale og det 

europæiske, der ikke er berettiget, fordi alle fortællinger om identitet på et eller andet plan er 
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kunstige: ”De værdier, vi peger på, der ligger til grund for en national dansk identitet, er i høj grad 

værdier, der knytter sig til vores demokrati, vores lighedsrettigheder og vores velfærdsstat. Men det 

er jo ikke ting, der er opfundet i Danmark. Når vi går til kamp for at forsvare Muhammed-

tegningerne eller beskytter homoseksuelles ret til at være ligestillet med heteroseksuelle, så er det 

ikke særligt dansk, det er i lige så høj grad europæisk. Frihedsrettighederne lægger sig jo tættere 

op ad franskmændene end ad vikingerne. Det er jo ikke noget, der er opfundet her. Det vil sige, at 

det er værdier, vi påstår, at vi kan bygge en dansk identitet på. Men at tale om en dansk identitet er 

lige så tilfældigt som at tale om en europæisk identitet. Begge dele er noget, man konstruerer” 

(Ibid. 2013).   

 

Men kan det virkelig lykkes at konstruere en europæisk identitet? Det har været et manglende 

element i det europæiske samarbejde siden dets begyndelsen.  

 

Ophavsmanden til projektet, Morten Løkkegaard mente, at skeptikerne for længst havde fordømt 

projektet og at, de så det som: “… endnu en omgang EU-finansieret propaganda - nu med 

blændende kunsterne, kendt for deres personlige integritet, som den verdenskendte dansk-islandske 

arkitekt Olafur Eliasson, og intellektuelle sværvægtere som ungarske Georgi Konrad, i rollerne 

som kommissionsformand Barrosos nyttige idioter” (Løkkegaard, 2014a).  

 

Kunstneren Olafur Eliasson mener, at han blev valgt, fordi han er fortaler for et mere integreret EU 

og ønsker at bidrage til debatten: ”Det er nok derfor jeg er blevet spurgt, men jeg føler ikke, at jeg 

bliver brugt. Man kan enten udøve sin kritik ved at stå udenfor og råbe, eller man kan engagere sig 

og indgå i en dialog. Jeg foretrækker det sidste… Det handler ikke om at blive spændt for Barrosos 

vogn, men om at være med til at skabe en platform for en kritisk og konstruktiv dialog om, hvad EU 

kan og skal” (Ibid. 2014a). 

 

En ting er sikkert. Kulturprojektet ”En ny fortælling om Europa” satte gang i en debat, om hvad det 

europæiske samarbejde kan og skal, eller hvad det ikke kan og skal. Habermas havde ret i, at den 

offentlige debat ikke behøves at være bundet til et sprog, fordi den kan foregå løbende på andre 

sprog, så længe der er en bevidsthed om, at man deltager i den samme overordnede diskussion.  
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Projektet lader ikke til at have rykket hverken modstandernes eller tilhængernes holdninger tættere 

på en stærkere samhørighed. De EU-kritiske populister brugte projektet som eksempel på, at skellet 

mellem de almindelige borgere og eliten i Bruxelles er for stort. Tilhængerne prøvede endnu en 

gang at skabe dialog, om hvordan vi får skabt en bedre sammenhængskraft, herunder en europæisk 

identitet.   

 

Den nye mesterfortælling er en kombination af Habermas og Grimms mesterfortællinger, eftersom 

den indeholder både politiske, kulturelle og historiske aspekter i fortiden, nutiden og fremtiden. Den 

nye mesterfortælling passer bedre til Grimms mesterfortælling, da der drages paralleller til historien 

og har et stort fokus på kultur, hvilke er paralleller, som Habermas frygter. Det har aldrig klædt 

kulturen at blive spændt for en politisk eller økonomisk vogn, fordi det har det med at gøre kultur til 

propaganda. 

 

Befolkningerne har vist sig at være nogle skridt bag efter eliten i forhold til at se fordelene ved 

samarbejdet. Den udskældte elite ved, at alternativet til ikke at hænge sammen er langt værre, fordi 

den europæisk historie er en fortælling om splittelse, konflikter og krige. Det er derfor fortiden skal 

inddrages i den nye mesterfortælling, fordi den aldrig må glemmes. Den var ved at ødelægge et helt 

kontinent. Befolkningerne i Europa skal dermed bindes så tæt sammen, at grundlaget for en ny 

verdenskrig udryddes.  

 

4.5 Delkonklusion 

Om Habermas’ eller Grimms mesterfortælling anvendes, eller kombinationen af de to som i 

charteret ”En ny fortælling om Europa”, så kan det ikke skabe en europæiske identitet på kort sigt, 

hvilket var det Barroso havde brug for til Europa-Parlamentsvalget. Det europæiske samarbejde har 

eksisteret i over 60 år, og der findes endnu ikke én decideret fælles europæisk identitet, hvorfor den 

heller ikke kan skabes med et charter. På trods af, at budskabet i og for sig er godt, blev 

italesættelsen for elitær. Det er ikke den måde, man engagerer befolkningerne, der i sidste ende skal 

tage beslutningen, om de ønsker at bære den europæiske identitet.  
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5. Vagtskiftet i 2014  

5.1 Indledning 

I 2014 fik de EU-kritiske partier vind i sejlene til Europa-Parlamentsvalget på trods af 

bestræbelserne for at forhindre det. Mange af partiernes mærkesager er, at de ønsker deres 

respektive lande udmeldt af EU, men det betyder ikke, at de partier kan eller vil samarbejde om 

mange andre sager. De formår ikke at gå på kompromis, som er en af de vigtigste byggesten i 

demokratiet. Det formår til gengæld de store, etablerede partier i Europa-Parlamentet, der stadig har 

flertallet, hvilket de demonstrerede i valget af den nye Kommissionsformand i 2014. Derudover 

faldt valgdeltagelsen til Europa-Parlamentet endnu en gang, hvilket bidrager til det demokratiske 

underskud i EU. 

 

5.2 Europa-Parlamentsvalget 2014 

5.2.1 Indledning  

Europaparlamentsvalget i maj 2014 blev i vid udstrækning fortolket som en sejr for EU-skeptikerne 

og den yderste højrefløj. Men en sådan fortolkning er for unuanceret, idet halvdelen af 

medlemslandene i EU udelukkende valgte EU-positive partier ind i Europa-Parlamentet. Kun 110 af 

de 751 parlamentarikere i det nye parlament var og er EU-skeptiske politikere. Men det stigende 

antal EU-skeptiske parlamentarikere må trods alt, opfattes som en markør for en stigende EU-

skepsis i medlemslandene. 

 

5.2.2 Resultatet af Europa-Parlamentsvalget 2014 

Siden 2009 skete der store ændringer frem til Europa-Parlamentsvalget i 2014. Kroatien blev EU’s 

28. medlemsland i 2013, og på grund af nyskabelserne i Lissabontraktaten faldt antallet af Europa-

Parlamentets medlemmer fra 766 til 751, og den nye Kommissionsformand skal nu vælges på 

grundlag af resultaterne for valget til Europa-Parlamentet (Europa-Kommissionen, 2014b). 

 

I 2009 var valgdeltagelsen til Europa-Parlamentsvalget på 42.97%. De tre store, mere EU-positive 

partier - Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af 

Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - havde 

et godt valg. Den konservative gruppe fik 274 pladser, de socialdemokratiske fik 196 pladser, og de 

liberale fik 83 pladser. Det er de tre store partier, som normalt gennemfører EU’s 

lovgivningsarbejde i et bredt samarbejde over midten, kaldet grand coalition (Langvad, 2015:91). 
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Efter det tredje parti, ALDE, var der langt til den næste gruppe EFA med 57 pladser. Gruppen for 

Europæisk Frihed og Demokrati havde kun 31 pladser, og der var kun 33 løsgængere (Europa-

Parlamentet, 2014a). 

 

 
Europa-Parlamentsvalg resultat 2009  

 

Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 faldt valgdeltagelsen til 42.61%. Der har været et fortsat fald i 

valgdeltagelsen i tiden siden det første Europa-Parlamentsvalg i 1979, hvor 61% stemte (Europa-

Parlamentet 2014b). 

 

 
Kilde: Europa-Parlamentsvalg resultat 2014 

 

Det samlede resultat for Europa-Parlamentsvalget i 2014 var ikke det bedste valg for de tre store 

partier. De gik alle tre tilbage, men på trods af det forblev den konservative gruppe, EPP, den 
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største gruppe i Europa-Parlamentet med 221 pladser. Derefter kom S&D med 191 pladser, mens 

De Europæiske Konservative og Reformister, EKR, overhalede det tredje parti, ALDE i grand 

coaltion, med tre pladser. Derudover gik EFDD, Gruppen for Europæisk Frihed og direkte 

Demokrati, frem fra 31 til 48 pladser, og antallet af løsgængere steg fra 33 til 52 (Ibid. 2014b).  

 

Det har for Europa-Parlamentets sammensætning betydet, at de to største grupper, EPP og S&D, er 

blevet mindre, men de har fortsat flertal, mens de andre grupper er blevet større.  

 

På trods af de populistiske og nationalistiske partiers fremgang til Europa-Parlamentsvalget, 

støttede et flertal af Europas befolkning, omkring 400 millioner vælgere, de EU-positive partier. 

Det er stadig pro-europæiske partier, der dominerer Europa-Parlamentet, men samtidig er 

tilslutningen til de EU-kritiske partier så massiv, at den ikke kan negligeres.  

 

5.2.3 De nationalistiske og populistiske tendenser i Europa 

I årene 2014 og 2015 kom de skeptiske borgere for alvor på banen for at udtrykke deres utilfredshed 

med det europæiske samarbejde. De stemte på nationalistiske og populistiske partier til både 

Europa-Parlamentsvalget og til de efterfølgende nationale parlamentsvalg.  

 

Nogle af de store EU-kritiske partiers vindere var blandt andet fra Storbritannien, Frankrig, 

Tyskland, Danmark og Grækenland. Sidstnævnte valgte for første gang tre græske nynazister ind i 

Europa-Parlamentet. Det skete med det nyfascistiske parti Gyldent Daggry, som er beskyldt for at 

være holocaust-benægtere, og medlemskab af dette parti er kun muligt for ariere og folk af græsk 

slægt (Smith, 2014). 

 

Særligt det britiske EU-skeptiske parti United Kingdom Independence Party, UKIP, havde en 

betydelig fremgang fra 13 til 24 mandater. Deres stigende popularitet har medført en unik britisk 

situation. Premierminister David Cameron har udskrevet en folkeafstemning om fortsat britisk EU-

medlemskab den 23. juni 2016. Det har han frem for alt gjort, fordi hans Konservative parti er 

presset af UKIP, hvis mærkesag er at få Storbritannien ud af EU. I takt med partiets voksende 

popularitet har det fået en bredere politisk agenda, der omfatter indvandrerstop på grund af frygten 

for en ny bølge af fattige indvandrere fra Østeuropa, der ”stjæler” jobs fra briter (Tønner & Bjerre 

2014). Folkeafstemningen er et led i et politisk spil, som er endt med noget, man ikke kan styre. 
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Det er dog for ensidigt at sige, at vælgerne kun har stemt på UKIP på grund af dets modstand mod 

EU og indvandring. Partiet samler proteststemmer mod Cameron og det Konservative parti, hvilket 

tager afsæt i en generel politikerlede rettet mod den politiske elite i Westminister. Politikerleden tog 

for alvor fart i 2009, da det blev afsløret, at hundredvis af politikere fra Labour, Konservative og 

Liberal Demokraterne havde misbrugt regler for dobbelt husførelse. Derudover kommer, at det 

Konservative partis højrefløj deler UKIP’s EU-modstand. UKIP er ikke kun et parti, der står for at 

få Storbritannien ud af EU, men som et parti, der gør op med den politiske elite i Westminister og 

dermed de tre store partier, som briterne åbenbart er lige så utilfredse med, som de er EU-skeptiske 

(Rodgers, 2014).  

 

Hvad der kommer til at ske med Storbritanniens EU-medlemskab i fremtiden, kan man kun gisne 

om. Intet er sikkert, men det virker dog, som om briternes utilfredshed med den aktuelle situation 

og deres frygt for fremtiden kan markeres ved at stemme på UKIP. Om det så medfører, at de 

samme vælgere stemmer for Storbritanniens udmeldelse af EU, er som netop nævnt endnu usikkert. 

 

5.2.4 Nationalisme og populisme 

Nationalismen er uforandret i sin kerne. Den handler om den tryghed, som fællesskabet giver, eller 

rettere sagt, er det faren for tabet af og trusler mod dette fællesskab, som er baggrunden for 

nationalismens vækst. Nationalismen definerer sig over for en fjende, som gøres eneansvarlig for 

ens nations og fællesskabs ulykker (Swartz, 2013).  

 

Populistiske partier har ofte en enkelt sag eller få mærkesager, og de kan både være højre-, midter- 

og venstreorienterede. Det er protestpartier, der går efter en mærkesag, som har folkelig opbakning, 

og fremhæver skellet mellem folket og dets fjender. Retorikken i populismen er virkningsfuld og 

uden filter, og man har intet imod at ramme modstanderne på deres ømmeste punkter. Eksempelvis 

har en af Europas kendteste populistiske partiledere, den hollandske islambekæmper, Geert Wilder, 

fra Partiet for Frihed, Partij voor de Vrijheid, fået fremstillet et klistermærke med ordlyden på 

arabisk: ”Islam er en løgn. Profeten Mohammed er en horeunge. Koranen er det rene gift”. Partiet 

sælger dette klistermærke (Rosenberg, 2014).  

 

Populismen lever af en folkelig utilfredshed med forhold, der ikke kan ændres. Nationalismen lever 

på en nostalgisk drøm, som ikke kan virkeliggøres, og er en drøm, som for mange europæere ville 
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blive et mareridt. Alligevel har de populistiske og nationalistiske partier fået en voksende rolle i EU 

på grund af deres fremgang de seneste par år. De anvender frygten for det fremmede, det ukendte 

og velfærdsstatens mislykkede integration af indvandrer. Det bliver brugt til at isolere sig som 

nation, fremme fremmedhadske budskaber og kæmpe for at afskaffe den frie bevægelighed 

(Vanopslagh, 2014). Det er en populistisk gavebod.  

 

Nationalstaten lever i bedste velgående i disse år, uanset hvor forældet den må forekomme i en 

globaliseret verden.  

 

Det er uundgåeligt ikke at drage uhyggelige paralleller til tendenserne i mellemkrigstiden, som i 

sidste ende førte til Anden Verdenskrig, til den europæiske udvikling, som vi ser i stigende grad i 

dag. Mellemkrigstiden bød på Den Store Depression, mistillid til politikerne, nederlagsfølelse og en 

blomstring af nationalismens mørke side, der i sidste ende førte til Hitlers magtovertagelse i 

Tyskland. Den britiske historiker A.J.P Taylor påpegede, at: ”Vi kan ikke give Hitler skylden for alt, 

hvad der skete. Han bidrog med et kraftigt dynamisk element, men det var brændstof til et allerede 

eksisterende maskineri. Han var dels et resultalt af Versailles og dels resultatet af ideer, som var 

almindelige i det daværende Europa. Men først og fremmest var han resultat af den tyske historie 

og Tyskland på den tid. Han ville have været for intet at regne, hvis ikke det tyske folk havde støttet 

og arbejdet sammen med ham… Hitler var et ekko af den tyske nation… Han gav ordrer som 

tyskerne udførte, så grusomme, at der ikke findes mange i civilisationens historie” (Taylor, 

1968:22).  

 

Vi har set før i historien, at det blot kræver én mand til at lede en nation, der er fortvivlet, for at 

vælte en skrøbelig konstruktion.  

 

Den store tyske forfatter Thomas Mann sagde i en tale i Hamburg i i 1953, at man skulle skabe et 

europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa. Det var god latin under genforeningen, men nu ser vi 

en ny variation: et europæisk Tyskland i et tysk Europa. Bestræbelserne i EU gik ud på at skabe et 

samlet Europa, der hverken var tysk, fransk eller engelsk. Helt til den tyske genforening bestod 

denne tankegang. Men realiteten er, at der er skabt et Tysk Europa, godt nok med et europæisk 

Tyskland, fordi Tysklands økonomiske magt i Europa er så overvældene (Langvand, 2015:47-48).  
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Nationalisme og populisme repræsenterer de skuffede, de angste og de utilfredse i et samfund. Det 

er dem som føler sig truet af globalisering, EU, euroen, indvandring og meget mere. De rider på en 

bølge af utilfredshed, hvor løsningerne er simple: Finanskrisen? Lad bankerne betale. 

Velfærdskrisen? Stop al indvandring. Demokratikrise? Forlad EU. Budgetkrise? Beskat de rige. 

Løsningerne er lette og populære at promovere, men svære af føre ud i livet.  

 

5.2.5 Det franske regionalvalg i 2015 

Europa-Parlamentsvalget i 2014 var et typisk krisevalg. De tre etablerede grupper, som har en 

positiv holdning til EU, fik et dårligt valg, mens EU-skeptiske partier gik frem. Det kan ligeledes 

ses ved de nationale valg efter 2014, og særligt ved det franske regionalvalg i 2015 opstod en 

speciel situation mellem de franske partier. 

 

Det stærkt indvandringskritiske Front National havde et interessant valg. Partiet kom ikke til 

magten på trods af den voldsomme fremgang i første runde af det franske regionalvalg, hvor Front 

National førte i seks ud af de 13 regioner. Marine Le Pen fik 43% af stemmerne i det nordlige 

Frankrig, mens hendes niece Marion Marechal-Le Pen fik 45% stemmer i den sydlige del. De to 

kvinder satte en ny rekord for opbakning til det omstridte parti, der er gået massivt frem efter blandt 

andet flygtningekrisen og skudmassakren i Paris, hvor de har redet på en bølge af bekymring for 

borgernes sikkerhed (Tønner, 2015).  

 

Denne store opbakning fik de franske socialisterne til at opfordre deres vælgere til stemme 

borgerligt for at forhindre Front National i at komme til magten i anden runde. Socialistpartiet så 

hellere, at de konservative blev valgt end Front National, og opgav sin kandidatur i to regioner for 

at sikre flere vælgere til de konservative partier. I anden runde af det franske regionalvalg led Front 

National et nederlag i samtlige regioner. Marine Le Pen udtalte efter valget, at stigningen i den 

nationalistiske strøm er uundgåelig og: ”Dette valg beviser, at skillelinjen i fransk politik ikke 

længere går mellem højre og venstre, men mellem globalister og patrioter. Globalisterne, der går 

ind for at opløse Frankrig og dets folk i en stor, global masse, og patrioterne, der tror på, at 

nationen yder os den bedste beskyttelse” Front National er i dag det tredjestørste parti i Frankrig 

(Ibid. 2015). 
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Den taktiske alliance mellem de traditionelle blokke i fransk politik forhindrede Front Nationals 

triumf, men det betyder ikke, at den højrepopulistiske storm er drevet over i Frankrig: ”Vi har ingen 

grund til at føle os lettede eller lykønske hinanden med sejren. Truslen fra den ekstreme højrefløj er 

ikke forsvundet. Vi bliver nødt til at forstå det signal, franskmændene har sendt os, og handle 

hurtigt på det” sagde Manuel Valls fra Parti Socialiste (Ibid. 2015).  

 

Det er en tendens, som mange ikke havde troet ville være mulig efter Anden Verdenskrig. Men 

nationalistiske og populistiske reaktioner på EU’s krisehåndtering og integration er i fremmarch i 

Europa. 

 

5.2.6 Splittelse blandt de skeptiske partier i Europa-Parlamentet 

På trods af en grundlæggende politisk enighed om EU, er det ikke nemt for de EU-kritiske partier at 

samarbejde i Europa-Parlamentet.  

 

De to store sejrherre UKIP og Front National havde blandt andet svært ved at finde sammen i en 

gruppe i det nye Europa-Parlament på grund Front Nationals anti-semitiske holdninger (Langvad, 

2015:90). Marine Le Pen sagde om UKIP: ”OK, we don't have the same economic policies but they 

share our point of view on the European Union and immigration: everyone must control his 

borders, European technocrats must disappear, the European Soviet Union must collapse, everyone 

must have their own currency, their economic policy and decide in their own home” (Samuel & 

Dominiczak, 2014). 

 

Hertil svarede Nigel Farage, lederen af UKIP: “Look, we've made it clear that we don't intend to do 

a political deal at any point with French National Front. I am sure that a new Eurosceptic group of 

parties comprising Marine Le Pen and Geert Wilders and others will happen, but Ukip will not be 

part of it. As a strictly non-racist and libertarian party, Ukip will be ploughing our own furrow in 

Europe with parties with which we are happy to do business and make a stand against the EU's 

political union" (Ibid. 2014).  

 

Front National skabte den nye gruppe ”Nationernes og Frihedernes Europa” med Marine Le Pen 

som leder, og er den mindste gruppe i Europa-Parlamentet. Den placerer sig på den yderste 

højrefløj, til højre for den anden euroskeptiske gruppe EFDD med UKIP i spidsen, der faldt fra 
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hinanden efter tre måneder, da en lettisk parlamentariker forlod gruppen. Dermed kom antallet af 

medlemmer under 25 som er minimumsgrænsen, men EFDD blev dog reddet på stregen, da de 

optog et polsk medlem fra det højreorienterede parti Kongres Nowej Prawic (Ibid. 2015:91).   

 

De EU-skeptiske partier har vist sig at være overraskende splittede, og det er derfor tvivlsomt, hvor 

meget proteststemmerne vil slå igennem i Europa-Parlamentet. Partierne ser forskelligt på mange 

sager og særligt håndteringen af økonomien. En politik, som intergovernmentalisen Stanley 

Hoffman, karakteriserede som high politics, hvor integration kan være særligt svær, da 

nationalstaterne har præferencer med hjemmefra.  

 

I dag er dilemmaet i økonomisk politik særlig spørgsmålet, om den fremtidige styring af 

økonomien. De to teoridannelser, som forholder sig til den politiske styring af økonomien, er 

monetarismen og keynesianismen. Det er den klassiske diskussion om, hvordan en krise bekæmpes 

bedst. Skal der bekæmpes arbejdsløshed eller inflation? De to økonomiske retninger er en vigtig 

brudflade i kampen om den økonomiske magt i EU.  

 

Der er ydermere et sammenstød mellem de forskellige nationale traditioner for forholdet mellem 

statsmagten og den Europæiske Centralbank. Hvor afhængig eller uafhængig skal den Europæiske 

Centralbank være af politikerne? Tyskland ønsker en uafhængig bank, Frankrig en afhængig. 

 

Medlemslandene i EU er langt fra identiske i deres økonomiske strukturer, hvilket medfører mange 

udfordringer. Italien har eksempelvis i mange år været ramt af budgetunderskud, Grækenland har 

finansieret den voksende offentlig sektor ved låntagning i mange år, mens et land som Tyskland har 

gennemgået strukturtilpasninger og store reformer af arbejdsmarkedet og det offentlige i 1990’erne 

og begyndelsen af 2000’erne. Derudover har tyskerne en forankret frygt for inflation, hvorfor de er 

tilhængere af en monetaristisk struktur. Hermed har medlemslandene forskellige historiske bagager 

og dermed forskellige nationale præferencer, som intergovernmentalisen Stanley Hoffman fastslog. 

Det er derfor, at integrationen i det europæiske samarbejde ikke altid sker uden besvær. Der er 

forskellige udgangspunkter og præferencer for medlemslandene (Kelstrup m.fl. 2012:308). 

 

De EU-skeptiske partier har svært ved at samarbejde indbyrdes, og deres mærkesager er båret af en 

populistisk retorik uden handling. De har ikke tilstrækkelige politiske kompetencer til at indgå 
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kompromisser, gennemføre effektive dialoger eller at være solidariske med hinanden og i sidste 

ende med resten af Europa-Parlamentet. Derved sætter de sig selv uden for politisk indflydelse.  

 

5.3 Ny formand 

5.3.1 Indledning 

Europa-Parlamentsvalget var ikke det eneste vagtskifte i 2014. Kommissionen og Det Europæiske 

Råd skulle have nye formænd. Den nye formand for Det Europæiske Råd blev fundet på den 

klassiske måde, bag lukkede døre og helt uden Europa-Parlamentets indblanding. Posten blev uden 

større drama besat af polakken Donald Tusk. Men proceduren for at finde en ny 

Kommissionsformand i 2014 blev ganske anderledes.  

 

5.3.2 Præsidentvalgkampagnen 

Med den nye formulering i Lissabontraktaten skulle valget af den nye Kommissionsformand ske 

under hensyntagen til valgresultatet til Europa-Parlamentets, der hermed havde fået mere magt. Før 

i tiden foregik valget bag lukkede døre, hvor EU’s 28 stats- og regeringsledere fandt den nye 

formand. Den nye jagt på Kommissionsformand skulle gøre processen mere folkelig legitim med 

hensynstagen til Europa-Parlamentsvalgets resultat (Langvad, 2015:86). 

 

Det resulterede i en slag europæisk præsidentvalgkamp, hvor man håbede på at kunne låne lidt 

dynamik fra det personfikserede præsidentvalg i USA. Der blev fundet spidskandidater fra de store 

politiske grupper af socialister, liberale, borgerlige og grønne i Europa-Parlamentet. Der var den 

luxembourgske Jean-Claude Juncker for de borgerlige, den tyske Martin Schluz for 

socialistgruppen og belgieren Guy Verhofstadt fra de liberale, som gjorde sig særligt bemærkede 

(Ibid. 2015:87).  

 

De grønne stillede med to kandidater, mens de konservative reformister ikke havde nogen kandidat. 

De ønskede ikke at deltage, fordi de så det som endnu et skridt i den føderale retning. Et af målene 

med kampagnen var at give Kommissionsformanden en mere demokratisk rolle, i stedet for blot at 

være udnævnt af medlemsstaterne. Ingen af de tre spidskandidater var på direkte valg andre steder 

end i deres hjemlande, det vil sige, at danskerne kun kunne stemme på en dansker, men ikke en af 

kandidaterne (Ibid. 2015:87).  
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Der opstod hurtigt kritik af, at Europa-Parlamentet havde fået medindflydelse, og det var langt fra 

alle stats- og regeringsledere, som var begejstret for at parlamentarikerne nu skulle blande sig i 

dette anliggende. Men de så hurtigt Lissabontraktatens formulering som en mulighed for tage et 

stort skridt væk fra det mellemstatslige samarbejde hen imod et mere overstatsligt præg for det 

europæiske samarbejde (Ibid. 2015:87). 

 

Der var lagt op til ballade, hvis den nye Kommissionsformand ikke passede til resultatet af Europa-

Parlamentsvalget. EU’s borgere var blevet lovet, at de kunne bruge deres stemmer til at bestemme 

den nye formand for Kommissionen, og at den nye formand skulle godkendes af Europa-

Parlamentet (Ibid. 2015:87). 

 

Juncker og Schultz begyndte at rejse rundt i EU for at holde valgmøder i håb om at få mange 

stemmer. Den konservative gruppe fik flest stemmer ved valget, og på det grundlag blev 

Luxembourgs tidligere premierminister Jean-Claude Juncker valgt som den nye 

Kommissionsformand. Juncker er en yderst kvalificeret formand, en Bruxelles veteran, som forstår 

systemet. Han omtaler sig selv som en brobygger, og efter sine år som statsminister i Luxembourg 

ved han, hvordan det er at regere i krisetider. Han blev udnævnt som den nye formand for 

Kommissionen 15. juli 2014 med 422 stemmer for og 250 imod (Ibid. 2015:88). 

 

De 28 stats- og regeringsledere skulle ligeledes vise deres opbakning til den nye formand, men 

Storbritannien og Ungarn afviste at stemme på Juncker. De lod sig demonstrativt stemme ned, så 

det blev 26 mod to (Ibid. 2015:88-90).  

 

Den britiske premierminister David Cameron afviste at stemme på Juncker som 

Kommissionsforman: ”The European elections showed that there is huge disquiet about the way 

the EU works and yet the response, I believe, is going to be wrong on two grounds. Wrong on the 

grounds of principle: it is not right for the elected heads of government of the European countries 

to give up their right to nominate the head of the European commission – the most important role in 

Europe. That is a bad principle. And it is the wrong person. Jean-Claude Juncker has been at the 

heart of the project to increase the power of Brussels and reduce the power of nation states for his 

entire working life. He is not the right person to take this organisation forward. So, I am very clear 

about the right thing to do" (Watt & Traynor, 2014). 
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Juncker er, efter britisk smag, alt for føderalistisk indstillet. Desuden protesterede Cameron mod, at 

Europa-Parlamentet fik øget sin magt på bekostning af medlemslandenes stats- og regeringsledere, 

hvis vigtigste rolle i EU netop er at finde den nye Kommissionsformand, eftersom Kommissionen 

har en enorm magt. Briterne ønsker ikke en formand som Juncker, der efter Camerons mening vil 

give mere magt til Bruxelles på bekostning af medlemslandenes suverænitet (Ibid. 2014). Det vil 

betyde, at briterne endnu engang skal afgive suverænitet til det europæiske samarbejde, som er et 

samarbejde, de kan være på vej ud af med deres folkeafstemning.  

 

Flertallet i Europa-Parlamentsvalget gik sammen og valgte på demokratisk vis Juncker som den nye 

formand. Ved at vælge Juncker, sendte flertallet i Europa-Parlamentet signalet, at de ser bort fra 

mindretallet, herunder i særdeleshed de EU-skeptiske partier. De vil ikke ligge under for disse 

partiers nationalistiske og populistiske indflydelse.  

 

I Junckers åbningstale ”A New Start for Europe” til Europa-Parlamentet i Strasbourg 15. juli 2014, 

hvor han afslutningsvis takkede sine personlige helte som Jacques Delors, Helmut Kohl og Francois 

Mitterand: ”who said that nationalism leads to war. He was right” (Juncker, 2014). Juncker 

appellerede til, at europæerne skal stå sammen, fordi en prøvelse som finanskrisen og den mørke 

bølge af nationalisme og populisme kan lægge kimen til en ny verdenskrig, som vi så det i 

mellemkrigstiden.  

 

5.4 Europa-Parlamentsvalget er valget, ingen gider 

5.4.1 Indledning 

Det er paradoksalt, at mens EU skepticismen vokser, så falder valgdeltagelsen til Europa-

Parlamentsvalgene. Det er netop her, at borgerne har mulighed for at ytre deres mening og have en 

form for indflydelse ved at stemme på den parlamentariker eller det parti, som bedst repræsenterer 

deres holdninger. Den samlede stemmeprocent ved hvert Europa-Parlamentsvalg har var lavere end 

ved det foregående, hvilket har fundet sted siden det første valg i 1979. Hvad er årsagen til, at flere 

ikke kommer op fra stolene og stemmer?  

 

5.4.2 Demokratisk underskud 

I alle medlemslande har deltagelsen til Europa-Parlamentsvalget været lavere end ved nationale 

valg, hvor eksempelvis 47,9% af tyskerne stemte til Europa-Parlamentsvalget i 2014, mens 77% 



	 59	

stemte til det tyske nationale valg. I Slovakiet var der kun 13%, der stemte til Europa-

Parlamentsvalget i 2014 og 59% til det slovakiske nationale valg. Ikke en prangende statistik. Men 

at deltagelsen i Europa-Parlamentsvalget er så lav, er muligvis snarere de nationale politikeres eller 

borgernes egen skyld, end at det er EU, der som sådan har gjort noget galt (Baron m.fl. 2015:101). 

 

De mest almindelige påstande om det europæiske samarbejde er, at der mangler en kritisk 

offentlighed og europæisk presse, hvor samarbejdet kan diskuteres åbent, men sprogforskellene gør 

dette svært. EU’s system er for uigennemskueligt og svært at påvirke, det fører en alt for neoliberal 

politik, som borgerne ikke ønsker, og EU har svækket de nationale parlamenters kontrolmuligheder. 

Det er ikke et europæisk valg, vi vælger mellem lokale politikere, og valgkampene føres mere som 

nationale end europæiske (Langvad, 2015:27). 

 

Det er de nationale, demokratisk valgte parlamenter, der giver nationalstaten legitimitet, hvorfor 

enhver overdragelse til EU kan blive set som en unddragelse fra det nationale demokrati. På 

parlamentsvalgdagen hvert femte år glemmer over halvdelen af europæerne at stemme, selv om det 

er her, at de har en reel chance for at gøre noget ved det demokratiske underskud i EU.  

 

Afstanden anses for at for stor mellem EU og befolkningerne, hvorfor mange borgere føler, at deres 

stemme er uden betydning for udviklingen i EU. Deres evne til at påvirke institutionernes 

arbejdsgange og beslutninger er begrænset, eller de kan igennem borgerinitiativet bede 

Kommissionen om at tage en sag op. Det kræver dog blot en million borgers underskrifter fra 

mindst syv lande (Baron m.fl. 2015:102). Det er ikke umiddelbart et projekt, hvem som helst kan, 

eller har lyst til at kaste sig over  

 

Tillid mellem borgerne og EU er nødvendig for at sikre den sammenhængskraft, der er 

forudsætningen for demokratisk legitimitet. EU har fået mere magt uden at have styrket sin 

legitimitet hos borgerne, hvorfor der ikke eksisterer den nødvendige, fulde opbakning og forståelse 

fra borgernes side. EU’s beslutninger kan dermed ikke anses for at være legitime (Baron m.fl. 

2011:188-189). 
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5.4.3 Forskellige politiske kulturer 

Det at EU præsenteres som et demokratisk projekt, er problematisk. Det medfører adskillige 

sammenstød mellem de forskellige politiske kulturer i det europæiske samarbejde. Det bevirker, at 

der er dybtliggende forskelle i, hvad borgerne anser som en legitim politisk kultur. Dermed er 

mange i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til det europæiske samarbejde og især det forhold, at 

den europæiske integration betyder en indskrænkning af det nationale demokrati (Baron m.fl. 

2011:52).  

 

Den amerikanske retsfilosof Ronald Dworkin har i sin bog ”Freedom’s Law” fra 1996 funderet 

over, hvilken styreform der bedst kan varetage den samfundsmæssige lighed mellem borgerne og 

deres personlige frihed. Han skelner mellem to politiske kulturer, det konstitutionelle demokrati og 

flertalsdemokratiet, som mødes i det europæiske samarbejde (Ibid. 2011:61). 

 

Det konstitutionelle demokrati bygger på den idé, at den øverste suveræne myndighed er folket, 

hvis rettigheder beskyttes af forfatningen, grundloven, og en særlig institution i form af en domstol, 

som overvåger, at de respekteres. Den kontrollerer, at lovgiverne ikke tiltager sig for meget magt og 

frem for alt ikke vedtager love i strid med forfatningen, som kan være til skade for borgernes 

rettigheder (Ibid. 2011:61-64).  

 

Hvor flertalsdemokratiet er karakteriseret ved, at når mandaterne er fordelt, er det flertallet, der 

bestemmer og repræsenterer derved nationen, der har overdraget sin suverænitet til sine 

repræsentanter. Parlamentet fremstår som den øverste magt, og der er ikke tradition for indblanding 

fra domstolene, som anses for at være rets skabende, men ikke suveræne i denne demokratimodel 

(Ibid. 2011:52-58).  

 

I det konstitutionelle demokrati anses styrkelsen af Europa-Parlamentet og EU-domstolen, som en 

forudsætning for at sikre et folkeligt forankret EU, hvor Tyskland er skoleeksemplet. Tyskland er 

en forbundsrepublik, der består af 16 Länder med hver sin regering, der tilsammen udgør 

forbundsrepublikken. Denne føderale opbygning kan antages at påvirke tyskernes holdninger 

positivt i retning af EU’s udvikling mod en føderation, idet de er fortrolige med denne 

regeringsform. Det har med andre ord været lettere for Tyskland at afgive suverænitet til EU, selv 
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når det ikke var en økonomisk fordel, fordi det er vant til denne demokratiopfattelse (Ibid. 2011:61-

64).  

 

Flertalsdemokratiet ser denne suverænitetsafgivelse som et tab af demokrati, fordi 

medlemsstaternes selvbestemmelse undergraves. Danmark og Storbritannien er de fornemmeste 

eksempler på denne demokratimodel, hvor særligt det danske forhold til parlamentet kan ses i 

Viggo Hørups berømte sætning: ”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget” fra 1878. Europa-

Parlamentet og EU-Domstolen forstyrrer dette princip. Det danske Folketing fungerer næsten som 

den suveræne magthaver, der ikke begrænses eller overgås af noget, og navnlig ikke af EU. Europa-

Parlamentet opfattes som et andenrangs valg, hvor der eksisterer partidannelserne, der er meget 

anderledes end de danske, der er opdelt i en rød og blå blok. Danmark kun 13 parlamentarikere ud 

af 751 medlemmer i Europa-Parlamentet, hvorfor Danmark ikke har den helt store indflydelse (Ibid. 

2011:50-53).  

 

Derudover reagerer danskerne stærkt, når det europæiske samarbejde berører symboler på 

danskhed, i særdeleshed vores lakridspiber, krumme agurker og kanelsnegle. Det skabte et stort 

ramaskrig, da EU nærmede sig disse: ”Når det store EU-system vil blande sig i, om vi kan købe 

lakridspiber i Danmark, så bliver lakridspiben et nationalt symbol, som vi vil holde fast i. Det er en 

parallel til sagen om de krumme agurker i 80'erne” sagde lektor ved Københavns Universitet og 

EU-ekspert Lars Hovbakke Sørensen. Det er symboler på danskhed, og når EU blander sig i dette 

bliver det for meget for danskerne (Kjær, 2013).  

 

Mange europæere vil ikke acceptere de konsekvenser, som eksempelvis det indre marked bringer 

med sig i form af åbne grænser, meningsløse harmoniseringer og reguleringer. Det er svært for 

mange at se værdien af, at mængden af kanel i kanelsnegle skal være et EU-anliggende. 

Befolkningerne begynder at opleve de forpligtelser, der er ved den økonomiske union, og derfor 

ønsker mange ikke, at EU skal udvikle sig yderligere. Der er endda debat i flere lande, om de skal 

forlade det europæiske samarbejde (Franck, 2015).  

 

Hvis det ikke omhandler krumme agurker, lakridspiber eller kanelsnegle, opfattes EU som 

uinteressant og uvedkommende. Institutionelle rammer og magtfordelingen mellem EU’s 

institutioner er ikke noget, som får folk op af stolene til Europa-Parlamentet, men hvis EU’s 
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politiske output kobles med borgernes holdningsmæssige input, kunne det muligvis hjælpe på 

valgdeltagelsen og det demokratiske underskud, der fortsat vokser.  

 

Spørgsmålet er, om de politiske kulturer er så forskellige, at det fælles medlemskab af EU er for 

lille en sammenkobling til, at de kan fungere i en politisk union. Alternativt kan det ende med, at 

det europæiske samarbejde bliver reformeret, så der er plads til alle medlemslandes visioner og 

forskelligheder. 

 

5.5 Delkonklusion 

På trods af den nye mesterfortælling med charteret ”En ny fortælling om Europa” lykkedes det ikke 

at dæmme op for de nationalistiske og populistiske kræfter ved Europa-Parlamentsvalget i 2014. De 

EU-skeptiske partier gik frem, men det er tvivlsomt, hvor meget proteststemmerne slår igennem i 

den daglige EU-politik. Disse partier har svært ved at samarbejde og gå kompromisser modsat de 

EU-positive partier i Europa-Parlamentet, der fører en politik henover midten, og henover de disse 

partier. Det viste valget af ’mere EU’ Jean-Claude Juncker som Kommissionsformanden, der skulle 

vælges under hensyntagen til resultatet af Europa-Parlamentsvalget. Det demokratiske underskud i 

EU stiger i takt med, at valgdeltagelsen falder til Europa-Parlamentsvalget, hvor borgerne ikke vil 

gøre brug af deres demokratiske ret, fordi de ikke anser det valg ligeså vigtig som deres egne 

nationale valg.  

 

6. Hvis Europa skal reddes 

Det europæiske fællesskab har udviklet sig igennem kriser. Den første var Anden Verdenskrig, som 

medførte et kollektivt traume for europæerne. I dag står vi over for et nyt kollektivt traume med 

finanskrisen i 2008, der har udviklet sig til høj arbejdsløshed, stigende ulighed og social uro. 

Spørgsmålet er, om finanskrisen i kombination med flygtningekrisen, Ukraine-krisen og et muligt 

Brexit er en krise, der udvikler samarbejdet i EU, eller bliver enden på det?   

	
Den økonomiske eufori i starten af det 21. århundrede kom i kølvandet på optimismen fra 

1990’erne, da Berlinmurens faldt, og Sovjetunionen brød sammen. Tanken var, at alle lande nu ville 

blive liberale, demokratiske lande, som kunne handle fredeligt og sameksistere i fred med hinanden, 

og at de store ideologiske konflikter var forbi. Måske var vi endelig nået til historiens endemål?  
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Men denne optimisme sluttede med et brag den 11. september 2001 med terrorangrebet på World 

Trade Center, de efterfølgende krige i Irak og Afghanistan og endelig krisen, der slog bunden ud af 

optimismen: Den verdensomspændende økonomiske krise i 2008.  

 

Krisen ramte medlemslandene forskelligt. PIIGS-landene skulle i den grad betale for deres hidtidige 

lempelige økonomiske politik i form af offentligt overforbrug, nepotisme, korrupte politikere, 

ufleksible arbejdsmarkeder og meget mere. Da krisen ramte disse lande, måtte EU træde til af frygt 

for, at valutasamarbejdet ville bryde sammen. Herefter begyndte det store oprydningsarbejde, hvor 

EU indførte stramninger af Stabilitets- og Vækstpagten, vækststrategier, Finanspagten og meget 

mere. Disse tiltag har ikke ført til en folkelig opbakning, snarere til voldsomme reaktioner, skepsis, 

protester og demonstrationer.  

 

EU’s dobbelthedskonstruktion er blevet tydeliggjort, fordi den består både af et mellemstatsligt 

samarbejde og et overstatsligt samarbejde, hvor EU’s regler har direkte virkning i medlemslandene, 

hvor den skrappe sparepolitik har haft sociale konsekvenser. Vi er blevet hinandens modstandere og 

konkurrenter, fordi farlige fordomme og stereotyper er blomstret frem i hele Europa. Fordommene 

har ligget og ulmet i mange år, hvor den europæiske integrationsproces har været med til at nedtone 

dem, men efter krisen er de blevet meget mere tydelige. Tyskerne kaldes nazister af grækerne, og 

gærkerne kaldes dovenlarser, der holder ferie på tyskernes regning.  

 

Det anspændte forhold mellem tyskerne og grækerne kan yderligere ses i dag, hvor Tyskland 

blokerer for andre kreditorers ønske om at mindske grækernes gæld. Tyskerne er fortalere for en 

stram finanspolitik, og de blokerer for de andre kreditorers ønske om at nedskrive grækernes gæld, 

så det kan give landet luft til at skabe en økonomisk vækst. Tyskland er mere eller mindre blevet 

lederen i EU, og dermed får det også presset tyske modeller ind i Europa, men det passer ikke til 

alle medlemslandene (Thiemann, 2016). 

 

Den stramme økonomiske politik, som tyskerne er fortaler for, kræver institutioner, der kan tage 

hånd om befolkningen ved sygdom eller arbejdsløshed. Det har man i Tyskland, men ikke i samme 

grad i Grækenland, som har et langt spinklere velfærdssystem. Grækerne har langt sværere ved at få 

arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp med mere. Dette stiller grækerne i en vanskelig 

situation. Tyskerne kæmper for stabilitet og balance på statsbudgettet, fordi det har virket for dem 
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de sidste 50 år og i tysk optik, har de dermed den rigtige medicin, fordi den virkede for dem, så 

hvorfor pokker vil grækerne ikke bare tage i mod den?  

 

Det er denne mangel på indblik, forståelse og anerkendelse i de forskellige medlemslande, der 

medfører, at fordommene blomstrer ukontrolleret. Grækerne vil jo for alt i verden ud af denne 

fastlåste og hårde situation, men de har ikke den samme velfærdsmodel eller muligheder som 

eksempelvis Tyskland. Det er nemmere at vende sig til sit respektive land i krisesituationer, fordi 

her forstår vi alle, hvad det er vi føler, tænker og prøver på. Det kan de andre ikke sætte sig ind i. 

Hermed går den vigtige forståelse og solidaritet mellem medlemslandene tabt.  

 

Krisefænomenerne fortæller højt og tydeligt, at en stor del af EU’s befolkning er begyndt at vende 

sig væk fra det europæiske samarbejde og hen imod en øget grad af nationalisme. I de enkelte lande 

hersker den samme kultur, historie, økonomiske struktur, samfundsindretning, identitet og sprog, 

hvorfor nationalstaterne lettere kan opnå politisk enighed eller i hvert fald politiske kompromisser, 

der fastlægger den fremtidige kurs. Det er meget sværere at gøre i et samarbejde med 27 andre 

lande, mellem hvilke der er, som nævnt, ved at opstå skeptiske og mistroiske, måske endda 

fjendtlige følelser. 

 

For eksempel er vi her i landet først og fremmest danskere, går vi et skridt videre, er vi skandinaver, 

men så heller ikke meget længere. Det bliver for fremmed. Vi har ikke de samme normer, værdier, 

sprog, livsstil, arbejdsetik, traditioner og historier i Europa.  

 

Historisk har øst-vest skillelinjen mellem Tyskland og Frankrig ført Europa ud i to verdenskrige og 

har bragt hele verden i ulykke. Ydermere har skillelinjen mellem katolicisme og protestantisme 

efterladt dybe aftryk i form af forskellig arbejdsetik og respekt for staten. Det blev tydeligt i 

forbindelse med finanskrisen, der blandt andet blotlagde en række sager om korruption og 

nepotisme i særligt de sydeuropæiske lande. Dertil kommer skillelinjen mellem kristendom og 

islam og mellem den romerske og den græske kirke, der særlig på Balkan har ført til krige og 

udrensninger.  

 

Det er kun et mindretal, der kan hæve sig over det nationale niveau og opleve sig selv som først og 

fremmest europæer. 
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Problemet er i dag, at den europæisk identitet ikke er på plads i Europa. De nationale europæiske 

identiteter er dannet i løbet af det 19. århundrede, og hvis den europæiske identitet gøres til 

løsningen på de europæiske problemer, kan det virke som en umulig opgave på både kort og endda 

på lang sigt.  

 

I Sovjetunionen skabte partieliten en identitet med magt og vold. I USA blev den amerikanske 

identitet skabt af de forskellige nationaliteter, der emigrede til USA og havde det fælles vilkår, at de 

alle var fremmede. Det skabte en amerikansk identitet, hvilket kan konstateres i praksis ved at 

iagttage, hvordan amerikanere reagerer på at blive kaldt upatriotiske. 

 

I EU har den såkaldte elite flere gange forsøgt at skabe en europæisk identitet og større 

samhørighed mellem europæerne, eller i hvert fald gået ud fra, at en sådan fandtes. Vi så det senest 

med charteret ”En ny fortælling om Europa”, hvori EU appellerede til europæerne om at tro på en 

ny æra af håb, solidaritet og ansvarsfølelse, men det mislykkedes. Den økonomiske krise har 

udviklet sig til en politisk krise, hvor borgernes tillid til det europæiske samarbejde er i frit fald. 

EU’s leder har ikke været i stand til at etablere et tæt politisk samarbejde, som befolkningerne kan 

spejle sig selv i, hvorfor det har resulteret i mistillid og utilfredshed til det europæiske samarbejde. 

 

Den manglende tillid medfører en svækkelse af den sammenhængskraft, der er forudsætningen for 

demokratisk legitimitet og folkelig opbakning. Det er jo netop borgene, der har desperat brug for, at 

EU og dets politikere giver dem en form for håb, solidaritet og ansvarsfølelse i denne krisetid, og 

ikke omvendt. Borgerne har brug for, at det europæiske samarbejde viser sit værd og håndterer 

udfordringerne, men det har det europæiske samarbejde ikke foreløbig formået.  

 

Flere begynder derfor at søge til deres respektive lande, hvilket medfører en opblomstring af 

nationalismen, som er en alarmerende tendens, der ikke må negligeres eller tages let på. Det er en 

tendens, som mange har anset for at være umulig efter rædslerne med Anden Verdenskrig. 

 

Hvis EU's overlevelse er afhængig af eksistensen af en europæisk identitet, samhørighed og 

solidaritet, kan man på forhånd formentlig give op. Men EU’s overlevelse behøver ikke 

nødvendigvis at baseres på en fælles europæisk identitet. Den kan ligeledes baseres på indlysende 

fælles interesser, som det indre marked er det bedste eksempel på. Det drejer sig om at opstille et 
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interessebaseret fundament for det europæiske projekt, hvor vægten af de enkelte landes interesser 

danner basis for de nødvendige kompromisser.  

 

Man kan stille spørgsmålet, hvad er på denne baggrund en realistisk vision for det europæiske 

samarbejde, og hvor skal grænsen gå mellem EU’s beføjelser og nationale beføjelser? 

 

Det er ikke første gang, at det spørgsmål er blevet stillet. 

 

6.1 Hvilken vej skal det europæiske samarbejde gå?  

I 1965 tog den tidligere franske præsident Charles de Gaulles afstand fra de overnationale tendenser 

i det europæiske samarbejde.  

 

Frankrig trak sig i protest mod flertalsafgørelserne i Ministerrådet, hvilket resulterede i den såkaldte 

tomme stols politik. Charles de Gaulle lod demonstrativt sin stol i Ministerrådet stå tom til 1966, 

indtil de andre medlemslandene accepterede den nationale veto, som man kunne benytte sig af, hvis 

nationale interesser stod på spil. I det aktuelle tilfælde løste denne ordning de problemer, der var 

opstået med Frankrig som følge af langbrugsstøtten (Lindhagen, 2011). Men vetoretten har spillet, 

og spiller stadigt en stor rolle i EU’s beslutningsprocesser ved at optræde som en form for garant 

for, at vitale nationale interesser kan beskyttes.  

 

Den vision, de Gaulle lancerede hertil er hans ”Fædrelandenes Europa”. Det indebærer, at det 

europæiske samarbejde skal foregå på medlemsstaternes præmisser uden kompromittering af deres 

suverænitet. Alle medlemslande ville beholde deres nationale identitet, og dermed vil en fælles 

europæisk identitet aldrig blive et stridsspørgsmål i samarbejdet. De nationale forskelle og særpræg 

respekteres.  

 

Medlemslandene skal kun samarbejde vedrørende en række punkter, der vil være i fælles interesse. 

Det kunne være fælles toldregler, fælles miljøpolitik, forhold, der vedrører det indre marked, samt 

en masse praktiske anliggender som at samordne infrastrukturen, og EU-borgernes ret til at blive 

behandlet på alle europæiske hospitaler. De Gaulles vision har mange ligheder med en tilgang til 

EU, der vil basere det europæiske samarbejde på fælles interesser fremfor på en fælles europæisk 

identitet.  
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Charles de Gaulles tankegang er ikke uden problemer, men er stadig relevant. Den bringes ofte på 

bane, når der er alvorlige overvejelser om Europas fremtid. Vi så det i 1965, hvor de Gaulle 

udformede princippet om ”Fædrelandenes Europa” og igen i 2005 med Forfatningstraktaten, som 

blev forkastet af de franske og hollandske vælgere. Forfatningstraktaten skulle løfte det europæiske 

samarbejde endnu et niveau sammenlignet med de tre forudgående traktater, Maastricht, 

Amsterdam og Nice. Endnu et skridt tættere på et overstatsligt samarbejde. Forkastelsen af 

Forfatningstraktaten sendte EU ud i en dyb krise, for hvilken vej skulle EU nu gå?  

 

De Gaulles tankegang kan aktualiseres igen i 2016, fordi det europæiske samarbejde endnu en gang 

er sendt ud i en dyb krise med overvældene udfordringer, som flygtningekrisen, arbejdsløshed, 

eurokrisen, stigende EU-modstand, Ukraine-konflikten, det mulige Brexit, stigende ulighed, 

terrorangreb samt nationalistiske og populistiske tendenser. 

 

Spørgsmålet er igen, hvilken vej skal EU gå nu? 

 

Den danske statskundskabsprofessor, Georg Sørensen, har for nyligt sagt, at mindre også kunne 

gøre det i det europæiske samarbejde, hvorfor han mener, at der skal træffes nogle langsigtede 

beslutninger, som kan trække EU i den rigtige retning ledt an af dristige ledere (Vind, 2016).  

 

Hvis vi antager denne holdning, kunne det mellemstatslige samarbejde i form af Charles de Gaulles 

”Fædrelandenes Europa” være et godt bud på et kompromis. Her kan borgerne få lov til at beholde 

deres nationale identitet og nationale særpræg, som vores danske lakridspiber, vores politiske 

kultur, vores økonomiske struktur, traditioner og så videre.  

 

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har fornyligt berørt det ømme punkt, at jo mere EU 

blander sig i borgernes daglige liv, jo mere svækker det støtten til EU. Han mener ydermere, at EU 

er for involveret i områder, som medlemslandene bedre selv kan bestemme (Juncker, 2016). Men er 

en nedtoning af unionen til fordel for nationalstaterne så ikke en løsning, der ligger ligefor?  

 

Svaret herpå er, at det er et forenklet syn på EU’s betydning. Det europæiske samarbejde har 

afværget devalueringsbølger i Europa, etableret det indre marked, skabt euroen, indgået 

Schengenaftalen, gennemført Dublin-konventionen med mere. Muligvis kan unionstanken 
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nedtones, men det må ikke ske på bekostning af de mange fordele, som den givet medlemslandene. 

 

6.2 Europa i dag 

Ikke alle europæere er kommet ud af den økonomiske krise i dag. Men den økonomiske fremgang, 

der har fundet sted, har øget uligheden, hvilket den franske økonom Thomas Piketty har behandlet. 

Den stigende ulighed har økonomiske og sociale konsekvenser, som kan gå i arv i mange 

generationer i Europa.  

 

Denne ulighed svækker middelklassen, som hidtil har været det liberale demokratis fundament. Det 

medfører, at mange fra middeklassen er begyndt at vende sig til populistiske og nationalistiske 

partier, som vi så det med Europa-Parlamentsvalget i 2014 og de efterfølgende nationale valg. 

Panama-sagen om udenlandsk skattely har yderligere forøget skepticismen mod de rigeste, som kan 

gøre, hvad de har lyst til, hvilket underminerer demokratiet og skaber stor utilfredshed over det 

etableret samfund. 

 

Hvis vi tager et kig over Atlanten, kan vi se et skræmmende eksempel på en stor utilfredshed der 

har resulteret i populistiske tendenser, hvor Donald Trump muligvis ender med at blive 

Republikanernes præsidentkandidat. Hans stigende popularitet hænger blandt andet sammen med, 

at den amerikanske middelklasse og den nederste del af det amerikanske samfund ikke har haft en 

betydelig økonomisk fremgang i mange år. Det har medført dybe frustrationer for de amerikanske 

borgere, som stadig lider dette. Trumps populistiske retorik er virkningsfuld og uden filter. Han vil 

eksempelvis forbyde alle muslimer adgang til USA og fremhæver skellet mellem ”os og dem”. En 

skræmmende tendens.  

 

Hvis vi vender blikket tilbage mod Europa er det i dag netop flygtningekrisen, der navnlig skiller 

vandene herhjemme. Der er en fundamental skillelinje mellem de lande, som mener, at Europa har 

et fælles ansvar for at hjælpe, og de lande, som ønsker at afvise så mange flygtninge og migranter 

som muligt. Sidstnævnte lande peger navnlig på, at EU har forsømt at beskytte sine ydre grænser, 

der fundamentalt set er en forudsætning for Schengensamarbejdet.  

Der er ligeledes en kamp om, hvem der skal tage ansvar for de problemer, der allerede eksisterer, 

som flygtningeophobningen i Grækenland og Italien samt grænsekontrol i flere af medlemslandene. 

Ingen af medlemslandene har råd eller lyst til at forpligte sig mere end højst nødvendigt.  
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Den danske historiker, Uffe Østergård, blev spurgt, hvordan Europa skal forsvare sine ydre grænser. 

Han svarede med et jerntæppe, vagtposter, lyskastere og trådhegn, og til havs skal der være skibe, 

der kan samle flygtningene op og sejle dem tilbage til den, hvor de kom fra. Et slags Fort Europa.  

 

Østergård er kendt for at være en idealist og begejstret unionsfortaler, men disse dage maler han et 

dystert billede af EU’s tilstand, som mest at alt genkalder billeder frem af Berlinmuren. 

Pessimismen er til at få øje på, og den giver ikke europæerne positive fremtidsudsigter. Georg 

Sørensen mener hertil at opsætte pigtrådshegn er at gå for vidt, og for langt i den populistiske 

retning (Hardis, 2016). 

 

Men EU har problemer med at løse de foreliggende påtrængende problemer, og det tomrum skal 

udfyldes af medlemsstaterne. Det er i denne forbindelse værd at erindre, at EU’s evne til at håndtere 

problemerne i sidste ende afhænger af medlemsstaterne. Hvis de er splittede, så er EU splittet.  

 

Der kan tegnes et scenarie af et EU i meget forskellige hastigheder med Tyskland, Frankrig og 

Beneluxlandene som den faste kerne og de øvrige nuværende medlemslande i løsere eller fastere 

tilknytning til denne kerne. En sådan udvikling vil formentlig være til glæde for de EU-skeptiske, 

men den vil udvande Europas muligheder for at agere på den internationale scene som en enhed, 

hvilket kan have negative økonomiske, sociale og politiske konsekvenser. 

 

Derudover har fremtiden for en europæisk identitet har fået lange udsiger efter finanskrisens udbrud 

i 2008, der har udfordret samarbejde på en række punkter. Ydermere, har Holland for nyligt stemt 

nej til en EU-aftale med Ukraine, og Danmark stemte nej til rets forbeholdet og måske stemmer 

briterne nej til deres folkeafstemning 23. juni 2016. Det er nej på nej til det EU og mere integration.  

 

Vender alle hinanden ryggen, kan det i sidste ende gå ud over alle. Splittelse, fortvivlelse, social 

uro, utilfredshed, håbløshed kan føre forfærdelige konsekvenser med sig. Vi har gang på gang set, 

hvordan den europæiske historie består af splittelse, krige og blodige konflikter. Det forekommer 

dermed rationelt at insistere på et veludbygget europæisk samarbejde, for hvis EU falder fra 

hinanden, vil det være til stor skade for alle europæere. Det europæiske samarbejde kan redde 

nationalstaterne fra deres indbygget destruktionspotentiale. Det kunne være en fordel for det 

europæiske samarbejdes fremtidige vision at finde et niveau, som størstedelen kan blive enige om. 
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Måske kunne man på længere sigt arbejde for at øge samhørigheden mellem de europæiske stater.  

 

Hvis ikke en situation med økonomisk krise, Ukraine-krisen, terrorangreb, det mulige Brexit og 

flygtningekrise kan skabe samhørighed, hvad skal der så til? Det kræver fælles tiltag at løse de 

mange problemer. Hvis det ikke kan gøre det klart for europæere, at de skal samarbejde nu, så er 

der nok ikke andet, der kan få dem til det. 

 

7. Konklusion 

Finanskrisen har påvirket det europæiske samarbejde og dets sammenhængskraft på et flere 

punkter. Det har påvirket måden, vi samarbejder på, hvor medlemslandene trækker i hver sin 

retning og bliver mere nationalistiske og protektionistiske. Det har påvirket måden, vi omtaler 

hinanden på i form af farlige stereotyper og fordomme. Det har påvirket måden vi ser på fremtiden, 

og måden vi er solidariske eller usolidariske på. 

 

I den situation, som Europa befinder sig i i dag, virker skabelsen af en europæisk identitet som et 

håbløst og utopisk projekt. Vi kan ikke tale om en europæisk identitet, før vi har afklaret alle de 

praktiske problemer og udfordringer, som Europa står over for lige nu. Det europæiske samarbejde 

bliver nødt til at vise sit værd ved at håndtere udfordringerne, kriserne, konflikterne og splittelserne, 

før der kan opstå en større samhørighed og sammenhængskraft i EU. 

 

Finanskrisen har medført væsentlige ændringer i det økonomiske og politiske samarbejde mellem 

medlemslandene, der stiller nye spørgsmål og krav til det europæiske samarbejde. Krisen har 

påvirket landene forskelligt afhængigt af deres situation forud for krisen, hvor særlig Grækenland 

blev skræmmeeksemplet.  

 

Den stigende arbejdsløshed og ulighed har sat deres spor i mange af de europæiske lande, hvor det 

særligt er gået ud over underklassen og den store middelklasse. Det har skabt et negativt syn på 

tilværelsen og fremtiden, hvilket har medført en social uro og utilfredshed med det europæiske 

samarbejde. Det har yderligere betydet, at et stigende antal af befolkningen begynder at stemme på 

nationalistiske og populistiske partier til Europa-Parlamentsvalget og landenes respektive nationale 

valg. Det er en tendens, som mange ikke havde troet ville være mulig efter Anden Verdenskrig.  
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Nationalismen er uforandret i sin kerne, den handler om den tryghed, som fællesskabet giver. Det er 

en tryghed, som EU ikke formår at give de europæiske borgere, hvorfor nationalstaterne trives, 

uanset hvor forældet de må forekomme i en globaliseret verden. 

 

Vi har set før i historien, hvordan mistillid til politikerne, nederlagsfølelse, økonomisk krise og en 

blomstring af nationalismens mørke side har ført Europa ud i krige, der har været ved at ødelægge 

et helt kontinent. 

 

EU’s gentagne forsøg på at skabe en europæisk identitet viser gang på gang, at europæerne ikke vil 

tage imod denne topdown skabelse af en europæisk identitet. De bliver hængende i de nationale 

identiteter, og de overgiver sig ikke fuldstændig til det europæiske samarbejde, før det har bevist sit 

værd. Siden samarbejdets begyndelse har der ikke været tegn på, at en europæisk identitet kan eller 

vil komme nedefra, fordi europæerne ikke ønsker en fælles europæisk identitet.  

 

Alle forsøgene på at skabe en identitet er strandet, fordi der ikke er en folkelig opbakning. 

Fordommene og den stigende nationalisme gør det endda til et endnu mere håbløst projekt. Hvordan 

kan nogen forvente, at eksempelvis tyskerne vil sættes i bås med nogle, som kalder dem for 

nazister, eller at de sydeuropæiske borgere kan sættes i bås med nogle, som påstår, at de bare er på 

badeferie på andre landes regning, når de har mistet alt og lever under hårde vilkår? 

 

Forsøgene på at skabe en identitet viser tydeligt, at der ikke er nogen teknisk løsning. Enten vokser 

der en samhørighedsfølelse frem, eller også gør der ikke. EU kan i hvert fald ikke baseres på et 

sådant fantasme, så der må søges andre udveje.  

 

Det kunne være en mulig vej frem for det europæiske samarbejde med et udelukkende 

mellemstatsligt samarbejde, som Charles de Gaulles ”Fædrelandenes Europa”. Her kan 

medlemslandene beholde deres nationale identitet, politiske kultur og økonomiske struktur og kun 

samarbejde om indlysende politiske områder, fordi det er her de store sammenstød opstår i det 

europæiske samarbejde, som kun skubber medlemslandene yderligere væk fra hinanden.  

 

EU behøver ikke en europæisk identitet for at kunne overleve de nuværende udfordringer. Det 

europæiske samarbejde har kunnet klare de første 60 år uden en europæisk identitet. Forskellene 
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medlemslandene imellem er for store, og vi kender alt for lidt til hinanden og taler ikke samme 

sprog.  

 

Et mål kunne være at skabe en større gensidig forståelse, indsigt og anerkendelse af hinanden, i 

stedet for at tage et hundredemeter spring frem til en fælles europæisk identitet, fordi en identitet er 

overliggeren til et fællesskab, som ikke eksisterer i fulde drag i Europa i dag.  
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