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Abstract 

The Danish opt-out and the social capital in Denmark – an analysis of the referendum 

of changing the Danish opt-out to and opt-in and the reasons to the outcome 

Immigration to Denmark has had varied success adopting the values and norms that 

constitutes the societal contract. Refugees and the following family reunifications has 

especially had difficulties accustoming to the Danish labour market, which shows in reports 

from Danmarks Statistik.  

This has led to an active immigration policy, where immigration of qualified and skilled 

labour force has been encouraged while rules for asylum and family reunification has been 

tightened. This has resulted in a more focused immigration that is more suited to the 

conserving of the Danish welfare state. The Danish opt-out and the social capital in Denmark 

– an analysis of the referendum on changing the Danish opt-out to an opt-in, and the reasons 

for the outcome. The 2015 Danish referendum in was supposed to give Denmark a seat at the 

European table of negotiations when discussing justice and home affairs. The Danish 

population however, voted to keep the Danish opt-out. Thereby preserving the Danish 

sovereignty, keeping decision making power away from the Danish Folketing as well as not 

surrendering legislative powers to EU. This thesis focusses on the Danish social capital, and 

the influence it has had on the Danish immigration policy and the wish to preserve 

sovereignty on the matter of asylum and immigration in regards to the EU. This thesis will be 

divided in three parts. The first will examine the lead up to and cause of the referendum. The 

second part will focus on the Danish social capital; how it is expressed and preserved. The 

final part will examine the influence of social capital on Danish immigration policy. The 

concerns regarding the 2015 referendum were primarily to change the opt-out to an opt-in 

model, known from the British EU-membership. The opt-in model would surrender the 

sovereignty of choosing EU-law for the Danish Folketing. This meant that the Danish 

Folketing potentially joins the common asylum and immigration policy of the European 

Union. It is, however, illustrated in this thesis that the Danish people regard the asylum and 

immigration policy as one of their high politics, serving as an obstruction to further EU 

integration. This is due to the social capital in Denmark and the construction of the Danish 

welfare state. The Danish welfare state is universal, and therefore consists of high levels of 

welfare support that are unconditioned by employment - unlike the liberal or conservative 

welfare models. This has created one of the worlds biggest systems of re-distribution, which 
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in turn requires a high level of employment and trust among the population. The trust 

required is in particular general trust, and refers to trusting people that you do not have 

regular contact with. This is measured by the European Values Study and the World Values 

Survey, which conducts surveys on a regular basis asking: "Generally speaking would you 

say that most people can be trusted, or that you need to be very careful in dealing with 

people?" . The general trust in Denmark has created a high level of social capital, and is 

expressed as a societal contract that keeps high earning and well educated people in 

Denmark, despite a high incentive to emigrate to countries with lower levels of taxation. The 

contract also encourages low skilled and low earning people to seek employment, despite it 

often being more economically attractive to stay on welfare support. Immigration to Denmark 

has had varied success adopting the values and norms that constitutes the societal contract. 

Refugees and the following family reunifications especially have had difficulties becoming 

accustomed to the Danish labour market, which shows in reports from Danmarks Statistik. 

This has led to an active immigration policy. One where the immigration of a qualified and 

skilled labour force has been encouraged, while rules for asylum and family reunification has 

been tightened. This has resulted in a more focused immigration, which is more suited to the 

conservation of the Danish welfare state. 
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2 Indledning 

Af frygt for yderligere suverænitetsafgivelse til EU og specielt på området for asyl- og 

immigration stemte Danmark den 3. december 2015 nej til at ændre det danske retsforbehold 

til en tilvalgsordning.  

Grunden til den danske folkeafstemning og årsagen til resultatet skal findes ved 

folkeafstemningen i 1992, hvor Danmark afviser at ratificerer Maastricht-traktaten, hvilket 

resulterer i 4 danske forbehold mod EU-samarbejdet. Maastricht-traktatens formål var at gøre 

det europæiske samarbejde, som indtil da havde fungeret på et mellemstatsligt niveau, til en 

europæisk union, hvor mere af samarbejdet skulle foregå på et supranationalt niveau.  

Da traktaten ikke kunne vedtages medmindre samtlige medlemslande var enige om en 

ratifikation (Den Europæiske Union 1992: kapitel VII. artikel N), måtte man finde et 

alternativ til Danmark, som med et flertal på 50,7% havde afvist at ratificere Maastricht-

traktaten (Kelstrup, Martinsen og Wind 2012:420).  

”Det nationale kompromis”, som den danske særaftale er blevet kendt som, blev godkendt af 

EU's stats- og regeringschefer på det Europæiske Råds´ møde i Edinburgh den 11-12. 

december samme år. Resultatet af aftalen var fire danske forbehold til unionssamarbejdet, 

hvor Danmark kun ønskede at deltage, så længe at samarbejdet foregik på et mellemstatsligt 

niveau (Det Europæiske Råd 1992). Blandt de fire områder, hvor Danmark fik forbehold var 

forbeholdet på retlige og indre anliggender (RIA) det, som har været mest i fokus i 2015.  

Med ratificeringen af Amsterdam-traktaten i 1999 introduceredes Schengen-aftalen til EU 

samarbejdet, hvilket betød afskaffelse af de fælles indre grænser (Den Europæiske Union 

1999: Artikel 73). Dermed fulgte også en nødvendig harmonisering af asyl- og 

immigrationspolitikken blandt medlemslandene, der fremover skulle besluttes på overstatsligt 

niveau. Qua forbeholdet på RIA kunne Danmark derfor ikke længere deltage i fremtidige 

forhandlinger, men var på samme tid heller ikke omfattet af nye tiltag, som blev vedtaget 

efter fællesskabsmetoden. 

Det danske forbehold på RIA var igen til folkeafstemning den 3. december i 2015, hvor den 

danske befolkning fik mulighed for at ændre det danske forbehold til en tilvalgsordning 

(Folketinget 2015).  

Dette ville give det danske Folketing mulighed for fra sag til sag at vurdere, hvilke EU-

retsakter som man ønskede at deltage i, og ved simpelt flertal tilslutte sig disse (Folketingets 

EU-oplysning 2015a).  
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Dette blev mødt med skepsis blandt dele af befolkningen og de danske nej-partier1, da der i 

forbindelse med suverænitetsafgivelse skal være enten 5/6 flertal i Folketinget eller en 

folkeafstemning for at kunne afgive suverænitet ifølge den danske grundlovs §20 (Danmarks 

riges grundlov 1953 §20).  

Et af de centrale emner i debatten om tilvalgsordningen var den danske asyl- og 

immigrationspolitik, som hørte under RIA og derfor stadig var under dansk selvbestemmelse 

(Ibid.).  

Dette kom til udtryk gennem Dansk Folkepartis2 kampagne, der lagde fokus på, at Danmark 

på et senere tidspunkt ville kunne tilslutte sig EU's asyl- og immigrationspolitik (Bilag 1). 

Punktet var så centralt, at Aftalepartierne3 måtte garantere i lovforslaget, at skulle Danmark i 

fremtiden afgive suverænitet på området for asyl og immigration, ville dette fortsat kræve 

yderligere en folkeafstemning (Folketinget 2015)4. 

Debatten om asyl- og immigrationspolitikken fremhævet, da antallet af asylansøgere og 

immigranter kulminerede i november 2015 med 5039 ansøgere – en stigning på 37% i 

forhold til måneden før (Udlændingestyrelsen 2015:58).  

Opretholdelsen af den danske velfærdsstat er sammenkoblet med en kontrolleret 

udlændingepolitik, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem de tre største danske 

partiers5 politiske programmer. (Venstre august 2014; Venstre december 2014; Dansk 

Folkeparti 2016; Socialdemokratiet 2016). Netop velfærdsstaten viste sig at være 

omdrejningspunktet i debatten om ændring af retsforbeholdet og udslagsgivende for resultatet 

ved den danske folkeafstemning.  

Den danske velfærdsstat bygger på en høj grad af tillid, gensidige forpligtelser og solidaritet, 

og minder derfor om den afgrænsende sociale kapital.  

Teorien om social kapital kan bruges til at forstå de værdier og normer, som ligger til grund 

for den danske velfærdsstat, og dermed hvordan velfærdsstaten påvirker holdningerne i den 

danske befolkning på området for RIA og asyl- og immigrationspolitik.  

Formålet med dette speciale er at komme nærmere en forståelse af resultatet af 

folkeafstemningen om ændring af forbeholdet på RIA. I den sammenhæng er det centralt af 

forstå, hvordan tilliden og den sociale kapital i Danmark fungerer som base for den danske 

                                                 
1 Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU  
2 Det største af nej-partierne 
3 Venstre, Socialdemokraterne, konservative, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre 
4 Garantien var dog kun nævnt i bemærkningerne og ikke direkte i lovteksten 
5 Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 
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velfærdsstat og herunder forstå, hvilke trusler som samarbejdet med EU på asyl- og 

immigrationsområdet kan indebære i forhold til tilliden og den sociale kapital i Danmark. 

En analyse af de ovennævnte udfordringer og teorier vil derfor give en mulig forklaring på 

den danske fastholdelse af retsforbeholdet ved folkeafstemningen den 3. december 2015.  

Dette leder frem til følgende problemformulering:   

2.1 Problemformulering 

Hvad er den danske forståelse af social kapital, og hvilken rolle spiller den i udformningen af 

den danske asyl- og immigrationspolitik? 

 Hvad er fundamentet for den sociale kapital og tillid i Danmark? 

 Kan den sociale kapital forklare Danmarks ønske om at bevare suverænitet på 

forbeholdet på området for retlig- og indre anliggende? 

For at besvare problemformuleringen fyldestgørende, har jeg arbejdet ud fra følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 Hvilke faktorer påvirkede det danske forbehold på området for retlige og indre 

anliggender? 

 Hvordan har disse faktorer påvirket resultatet af den danske folkeafstemning? 

 Hvilke forudsætninger er der for opretholdelsen af den universelle velfærdsmodel?  

 Hvilke forventninger er der til borgerne i forhold til opretholdelsen af den universelle 

velfærdsmodel? 

 Hvordan påvirkes den danske asyl- og immigrationspolitik af den danske 

velfærdsstat? 

2.2 Afgrænsning 

Retsforbeholdet 

I forhold til specialets fokus vil jeg ikke kigge på hele det danske retsforbehold. Der var 

blandt de politiske partier bred enighed om en tilslutning til Europol, hvilket var den 

oprindelige anledning til folkeafstemningen og derfor begrænses forbeholdet til udelukkende 

at omfatte asyl – og immigrationspolitikken. Derfor ses der i den forbindelse bort fra den 

øvrige del af RIA.  

Velfærdsstaten 

Med hensyn til den danske velfærdsstat vil der blive lagt fokus på de forskellige 
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velfærdsmodellers styrker og svagheder. Da velfærdsmodeller i sig selv er en selvstændig og 

omfattende diskurs, er det derfor nødvendigt med afklaring på området.  

Der differentieres generelt mellem 3-4 forskellige velfærdsmodeller, som karakteriseres ud 

fra, hvor forsørgerpligten placeres i samfundet, og hvornår man vurderes til at være ”værdigt 

trængende” (Hornemann og Larsen 2001:100-120). Den danske velfærdsstat er placeret i 

gruppen af universelle velfærdsstater (Mogensen 2010:125; Hornemann og Larsen 

2001:111). Derfor bruges denne velfærdsmodel i dette speciale, og der bliver kun kort henvist 

til de øvrige modeller, hvilket udelukkende gøres med henblik på at præcisere og 

karakterisere egenskaberne i den universelle model. Det er også værd at bemærke, at 

Danmark ikke er det eneste land med den universelle velfærdsmodel, men det er det eneste, 

som fører den samtidig med at have et forbehold på EU's asyl- og immigrationspolitik. Derfor 

vil der i denne sammenhæng blive set bort fra de øvrige lande, hvis velfærdsstat kan 

karakteriseres som universel, da disse enten deltager uden forbehold i EU's asyl- og 

immigrationspolitik (Sverige eller Finland) eller ikke har mulighed for at deltage fuldt ud i 

samarbejdet (Norge og Island). 

Dansk medlemskab af EU 

Eftersom det danske retsforbehold stammer fra 1993, vil analysens fokus også kun være på 

perioden fra 1993-2016. Selvom det danske medlemskab strækker sig tilbage til 1973, så er 

det først med Maastricht-traktaten og Edinburgh-aftalen, at udlændingepolitikken er kommet 

i en EU-kontekst. 

Dansk politik 

Der vil hovedsageligt blive fokuseret på de tre største partier i Folketinget, Socialdemokratiet 

(47 mandater) Dansk Folkeparti (37 mandater), og Venstre (34 mandater), hvilket 

repræsenterer 66% af det danske Folketing efter folketingsvalget i 2015. 

2.3 Opbygning 

Kapitel 1 består af en analyse af Danmarks forhold til EU, hvilket bliver analyseret gennem 

Maastricht-traktaten og Amsterdam-traktaten, som begge har haft indflydelse på asyl- og 

immigrationspolitikken i EU. I forlængelse af Maastricht-traktaten vil der også blive kigget 

på Edinburgh-aftalen, og afslutningsvis vil der blive fokuseret på folkeafstemningen fra 

december 2015, hvor udlændingepolitikken igen spillede en central rolle. Her uddybes 

hvordan udviklingen i EU har resulteret i afstemningen, og hvordan den samme udvikling har 

påvirket resultatet af afstemningen. 
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Kapitel 2 er en analyse af den danske velfærdsstat og hvilke styrker og svagheder, som findes 

i den universelle velfærdsmodel. Kapitlets fokus vil være teorierne om social kapital og tillid, 

som etableres som basis for den danske velfærdsstat. Tilliden, den sociale kapital i Danmark 

og velfærdsstatens udfordringer vil her blive afdækket, hvilket udbygger argumentet for at 

den danske velfærdsstat anses som ”high politics”.    

Kapitel 3 redegør for indvandringen til Danmark og i samme ombæring hvordan den danske 

udlændingepolitik har set ud siden 90erne, hvor området blev for alvor blev politiseret. Her 

analysere jeg graden af indvandringen til Danmark og hvordan sammensætningen af denne er 

søgt tilpasset den danske sociale kapital og velfærd.  

Afslutningsvist vil jeg diskuterer, hvordan de valgte teorier og den valgte empiri har kunnet 

forklare problemstillingen, hvilke områder som den ikke kunne og hvor der er mulighed for 

yderligere analyse.  

Dette rundes af med en konklusion på specialet, hvor problemformuleringen bliver besvaret. 

2.4 Metode 

Specialet er udformet som et litteraturstudie, hvor der tages udgangspunkt i allerede 

etablerede teorier, som bruges til at analysere resultatet af den danske afstemning om ændring 

af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 

Ud fra en deduktiv tilgang benyttes Stanley Hoffmans (1966) originale teori om 

intergovernmentalisme til at forklare resultatet af den danske folkeafstemning.  

Med Hoffman skabes en differentiering mellem henholdsvis ”high” og ”low” politics, som 

udgør de nationale interesseområder, hvor en stat enten ønsker at bevare eller afgive 

suverænitet. I forhold til afstemningen om ændring af forbeholdet på RIA, bliver den danske 

velfærdsstat i dette speciale etableret som ”high politics”, hvilket forklarer den danske 

modvilje mod at integrere sig yderligere i EU. Samtidig bruges den neofunktionalistiske 

integrationsteori til at forklare, hvorfor og hvordan en harmonisering af asyl- og 

immigrationspolitikken og dermed den danske folkeafstemning i første omgang er blevet 

aktuel.  

Integrationsteorierne har både styrker og svagheder i forbindelse med besvarelse af 

problemformuleringen, men kan i samspil afdække de forskellige agenters roller i den øgede 

europæiske integration, og kan tilsammen give et nuanceret billede af årsagen til 

afstemningen, samt hvilke interesser og hensyn, der var afgørende for resultatet.  
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Ud fra undersøgelser foretaget af Eurobarometeret vedrørende de nationale befolkningers 

holdning til suverænitetsafgivelse samt materiale fra de tre største danske partier, 

identificeres velfærdsstaten og bevarelsen af denne samt en eventuel tilslutning til EU's asyl- 

og immigrationspolitik som de primære bekymringer i forhold til debatten om en ændring af 

forbeholdet til en tilvalgsordning. 

Den danske velfærdsstat analyseres ud fra Putnams teori om social kapital (1994; 2001), der 

lægger vægt på tillid og fælles værdier og normer, som skabes i netværk, ofte baseret på 

etnisk homogenitet.  

Tillid er det aspekt af social kapital, hvis målbarhed er mest anerkendt. European Values 

Study (EVS) og World Values Survey (WVS) udfører med jævne mellemrum undersøgelser, 

der forsøger at kvantificere graden af tillid i hhv. Europa og verden. Danmark figurerer kun i 

analyserne foretaget af EVS og ikke i WVS, hvilket nødvendiggør brugen af begge 

undersøgelser. De to undersøgelser benytter samme spørgsmål til at måle tilliden, hvilket gør 

at resultaterne er sammenlignelige.  

Resultaterne fra undersøgelserne gør, at tillid som koncept er nemmere at arbejde med, da der 

på dette område findes sammenlignelige data på tværs af tid og lande. 

Resultaterne fra EVS og WVS måles ved hjælp af et ”enten, eller” -spørgsmål6, hvor graden 

af tillid i et land svarer til den procentdel af de adspurgte, som svarede, at man kan stole på de 

fleste.  

Den sociale kapital bliver i dette speciale operationaliseret gennem samfundskontrakten, og 

tilknytningen til denne betinges af en tilstedeværelse på arbejdsmarkedet og 

overførselsindkomster og graden af uddannelse.  

For at få indsigt i indvandreres repræsentation på disse områder benyttes Danmarks Statistik, 

som siden 2007 har analyseret og publiceret tal og undersøgelser der afdækker udlændinges 

forhold i Danmark. Disse analyser er de mest dybdegående og objektive tal til rådighed, 

hvilket begrunder deres anvendelse. 

2.5 Materiale  

EU-traktater og Eurobarometer 

Der tages i analysen af Danmarks forhold til EU udgangspunkt i Maastricht-traktaten og 

Amsterdam-traktaten, da det er disse to traktater, som har haft en direkte effekt på asyl- og 

                                                 
6 ”Mener De, at man kan stole på andre mennesker, eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig?” 
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immigrationspolitikken i Danmark.  

Der vil i afsnittet om Danmarks forhold til EU blive brugt materiale fra Eurobarometerets 

undersøgelser til at identificere tendenser blandt den danske befolkning og de øvrige EU-

borgere. Eurobarometeret har siden 1973 foretaget to årlige meningsmålinger blandt 

befolkningerne i EU's medlemslande for at kortlægge deres holdning til EU-samarbejdet. 

Disse meningsmålinger og statistikker viser befolkningens holdning til EU-samarbejdet på en 

række nøgleområder, og giver et sammenligningsgrundlag over tid og på tværs af 

medlemslandene. At tallene kan sættes i en international kontekst med de øvrige 

medlemslandes besvarelser, giver et sammenligningsgrundlag, som gør det nemmere at 

vurdere, om den danske befolkning er skeptisk i forhold til en øget integration eller er 

tilhængere. 

Tillidsmålinger og kultur 

World Value Survey (WVS) og European Value Survey (EVS) er to omfattende 

forskningsprogrammer, der jævnligt foretager undersøgelser, hvori tillid måles på tværs af 

nationer. Disse undersøgelser giver et håndgribeligt og sammenligneligt resultat, både over 

tid og på tværs af nationer, hvorpå man kan måle tilliden. Resultaterne fra disse undersøgelser 

spiller en vigtig rolle, når den danske tillid skal håndgribeliggøres og sættes i perspektiv med 

resten af verden. 

EVS har hidtil foretaget 4 målinger i såkaldte bølger. Disse bølger er foretaget med 9 års 

interval med stigende deltagelse. Den første måling blev foretaget i 1981 med udgangspunkt i 

16 lande, og den seneste måling er fra 2008, hvor 47 lande og regioner deltog.  

WVS har foretaget 6 bølger siden 1981 og undersøgelsernes varighed varierer mellem 3-5 år. 

Ud fra udvalgte nøgletal af den indsamlede data fra WVS har Ronald Inglehart og Christian 

Welzel skabt et kulturkort, der placerer de forskellige landes befolkninger i kulturelle 

klynger.  

Figur 1 er således kortet, som det så ud baseret på tallene fra den fjerde undersøgelsesbølge, 

som er foretaget mellem 2005-2008. 

Figur 1 
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(Inglehart & Welzel 2010:554) 

Den horisontale linje skelner mellem lande, som er i gang med at blive industrialiseret og 

lande, som er i den postindustrielle periode. Disse lande har således forskellige prioriteter, 

eftersom lande i den postindustrialiserede verden er opvokset uden at skulle bekymre sig om 

overlevelse, men i stedet kan fokusere på selvrealisering. Lande i denne ende af spektret har 

således fokus på at beskytte miljøet eller et ønske om at deltage i politiske og økonomiske 

beslutninger. Lande, som ligger i den høje ende af selvrealiseringsaksen har også generelt en 

høj grad af tillid. De lande, som ligger længst mod venstre og overlevelsesværdier har 

omvendt et stort fokus på økonomisk og fysisk tryghed (World Values Survey 2015).  

Den vertikale akse viser forskellen på sekulære og traditionelle værdier, hvilket afspejler 

vigtigheden af religion i forskellige samfund. Her benyttes holdninger til abort eller 

skilsmisse til at differentiere de forskellige samfunds værdier som også stærke familieværdier 
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og forældre-barn forhold (Inglehart & Welzel 2010:563). 

Kortet er baseret på udvalgte værdier, men afspejler forskellen i kultur mellem de forskellige 

lande, da de forskellige kulturer har fokus på forskellige værdier og normer. Den viser derfor, 

hvorfor det er hensigtsmæssigt at differentiere mellem vestlige og ikke-vestlige grupper i 

indvandringsstatistikkerne.  

Dansk politik og statistik 

For at finde frem til politiske målsætninger og tiltag, bruges regeringens publikationer fra 

regeringens egen hjemmeside. Her udgives resumeer af de resultater, som er opnået gennem 

det politiske kalenderår, samt hvilke politiske ambitioner og betingelser, som de enkelte 

regeringer er baseret på.  

Til at måle indvandringen og integrationen i det danske samfund bruges publikationerne fra 

Udlændingestyrelsen (2001-2015) og Danmarks Statistik (2007-2015). Disse giver et 

statistisk overblik over antallet af indvandringer og indvandrere til og i Danmark, deres 

uddannelsesniveau og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og lignende relevante 

informationer. Den tidligste udgivelse af Udlændingestyrelsen er fra 2001, men denne 

publikation indeholder tal omhandlende 1992, hvilket giver den historiske kontekst, der 

muliggør analysens startpunkt i netop 1992. Der er ingen dybdegående analyse af tallene fra 

1992-2000, hvilket gør det svært at drage konklusioner om opholdsgrundlag, oprindelsesland 

og indflydelse på velfærdsbalancen. Ikke desto mindre skete der en betydelige udvikling i 

indvandringen til Danmark, hvilket gør tallene relevante på trods af deres manglende dybde. 

I tallene fra Danmarks Statistik henvises der udelukkende til ”indvandrere” og efterkommere 

i forbindelse med erhvervsfrekvens og uddannelse. Dette gør, at den samlede indvandring fra 

hhv. vestlige og ikke-vestlige lande har forskellige sammensætninger og opholdsgrundlag, 

hvilket har en indflydelse på statistikkerne. Dette bliver sat i nødvendig kontekst i løbet af 

specialet. 

2.6 Teori 

2.6.1 Neofunktionalisme 

EU's oprindelige objekt var, at sikre fred i Europa og sørge for den økonomiske genoprettelse 

af det krigshærgede kontinent (EKSF 1951:1). Dertil ønskede man at skabe et fælles marked, 

hvor de deltagende lande, gjorde så tilstrækkeligt indbyrdes afhængige, at krig ikke var i 

nogens interesse (Kelstrup, Martinsen og Wind 2008:56).  

Den proces, som førte til øget integration af medlemslandene i det Europæiske Kul- og Stål 
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Fællesskab (EKSF) blev første gang analyseret og beskrevet af Ernst Haas (2004), som 

introducerede den første af de store integrationsteorier: Neofunktionalismen. 

Det centrale aspekt af neofunktionalismen er den funktionelle og politiske spill-over effekt og 

betoningen af de supranationale institutioner (Kelstrup et al. 2008:187). Den funktionelle 

spill-over henviser til ideen om, at hvis medlemslandene begyndte samarbejde på et område, 

ville dette skabe et øget pres på medlemslandene for at integrere beslægtede områder.  

Den politiske spill-over er en konsekvens af den funktionelle spill-over. Med det øgede 

samarbejde skifter de politiske aktører loyalitet mod det nye samarbejde og skaber en 

nødvendighed for en uafhængig supranational institution, som kan varetage medlemslandenes 

interesse, hvilket fører til teoriens tredje element, som er skabelsen eller øgede beføjelser til 

supranationale institutioner (Hix & Høylund 2011: 15-16).  

Frem til 1993, med vedtagelsen af Maastricht-traktaten, foregik al forhandling på et 

mellemstatsligt niveau. De mellemstatslige forhandlinger kunne kun konkluderes ved 

enstemmighed, hvilket betød de-facto vetoret til medlemslandene (Kelstrup et al. 2008:189). 

Dette førte til laveste fællesnævner, da alle medlemmers interesser skulle varetages for at 

kunne indgå aftaler.  

Den fælles interesse i at harmonisere eksempelvis det fælles marked eller en fælles 

landbrugspolitik, for at opnå en økonomisk gevinst, ville således føre til et loyalitetsskifte fra 

den nationale politiske arena over til den internationale arena, som blev legemliggjort i form 

af de supranationale institutioner.  

“Originally, NF assumed that integration would proceed quasi-automatically as demands for 

additional central services intensified because the central institutions proved unable to 

satisfy the demands of their new clients. Thus, activities associated with sectors integrated 

initially would "spill over" into neighbouring sectors not yet integrated, but now becoming 

the focus of demands for more integration.” 

(Haas 2004:xv) 

Neofunktionalismen bygger på en rational-choice teori, hvor den samlede adfærd i et 

samfund er resultatet af individuelle handlinger og valg. Dvs. at når stater får forestillet et 

valg, vil disse stater altid handle ud fra, hvad der er i deres eget bedste. Når tilstrækkelig 

mange stater ser en fordel i et samarbejde, vil dette skabe et fællesskab. Fællesskabet er 

derfor en konsekvens af medlemslandenes kollektive søgen efter individuel gevinst.  
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“Its ontology is "soft" rational choice: social actors, in seeking to realize their value-derived 

interests, will choose whatever means are made available by the prevailing democratic order. 

If thwarted they will rethink their values, redefine their interests, and choose new means to 

realize them.” 

(Ibid) 

 

Effekten beskrives af Ben Rosamond på følgende måde:  

” Two or more countries agree to work for integration in a given economic sector (sector A). 

To accomplish this task more effectively, they agree to appoint a supranational bureaucracy 

to oversee operations. While the integration of sector A achieve some of the supposed 

benefits, the full advantage of integration will not be achieved unless cognate economic 

sectors are also drawn into the integrative web. In any case, the integration of A creates 

functional linkage pressure for related sectors B and C to become part of the game”. 

(Rosamond 2000:58-59) 

Neofunktionalismen er senere tilpasset af7, som har været med til at udvikle teorien i takt 

med, at denne skulle forklare nye problemstillinger, men grundstammen i teorien har ikke 

ændret sig. 

Teorien blev forfattet på et meget tidligt stadie i EU's udvikling, og neofunktionalismen fik 

derfor udfordringer, da integrationen begyndte at stagnere i 1970erne. Haas fik i 2004 

genfortolket sin teori i genudgivelsen af sit originale værk, hvori han blandt andet fik 

muligheden for at sætte integrationsteori i et nyt perspektiv ift. den udvikling, som havde 

fundet sted siden den første udgivelse. 

Her fremhæver han selv euroscleroseperioden i 1970erne, hvor den europæiske integration 

gik i stå, og hvor unionen til tider oplevede decideret spill-back8, men fastslår også, at den 

siden 80erne har oplevet en genopstandelse blandt andet med skabelsen af den mere 

overstatslige Europæiske Union (Haas 2004:xxii-xxiv). 

Fortolkningen af neofunktionalistismen skal således forstås som en selvforstærkende proces, 

hvor den oprindelige sektorintegration skaber et øget behov for yderligere politisk og 

                                                 
7 Her fremhæver Haas selv Sandholtz, Sweet og Fligstein (1998 og 2001), men også Lindberg (1965) har haft 
stor indflydelse. 
8 Desintegration 
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funktionel integration, der kræver flere beføjelser til en supranationalinstitution, som kan 

sørge for det fælles bedste frem for en søgen mod laveste fællesnævner.  

Den skarpeste kritik af neofunktionalismen, har været dens fokus på loyalitetsskiftet til de 

supranationale institutioner. Neofunktionalismen kan kun delvist forklarer den 

integrationsproces, som har fundet sted i EU, og den mangler således at beskrive, hvorfor og 

hvornår visse lande ikke ønsker at afgive suverænitet. Den fratager en del af initiativretten fra 

medlemslandene (Kelstrup et al. 2008:189-190; Cini & Borragan:60-61). 

2.6.2 Intergovernmentalisme 

Intergovernmentalismen blev første gang beskrevet af Stanley Hoffmann (1966) som modspil 

til neofunktionalismen, som han mente, overlod for meget af initiativet og suveræniteten til 

de overstatslige institutioner (Hix & Høylund 2011: 15-16). Han mente således, at den 

automatiske proces, som neofunktionalismen foreskrev, var uden hensyntagen til 

nationalstaternes forskellighed og særpræg: 

“The self-propelling power of the process is severely constrained by the associates´ views 

and splits on ends and means. In order to go “beyond the nation-state”, one will have to do 

more than set up procedures in adequate “background” and “process conditions”. For a 

procedure is not a purpose, a process is not a policy”  

(Hoffmann 1966:881). 

En af Hoffmanns pointer var differentieringen mellem ”low” og ”high” politics, som 

repræsenterer politikområder, hvor nationalstater ønsker eller ikke ønsker at afgive 

suverænitet på (ibid:882). 

Low politics var således områder som handel, hvor landene ofte kunne se fordele i at 

samarbejde, da disse områder gav en forholdsvis stor gevinst i forhold til en lille risiko.  

Omvendt beskriver han også risikoen ved at indgå i samarbejde på ”high politics ”-områder, 

hvor usikkerheden ikke gengældes med tilsvarende gevinster.  

I forbindelse med high politics skriver Hoffmann, at landene hellere ønsker sikkerheden, eller 

den selvkontrollerede usikkerhed ved national autonomi, end man ønsker den supranationale 

”blender”, som Hoffmann beskriver det europæiske samarbejde.  

Hoffmann beskriver den udvikling, som neofunktionalismen forudser, som en blender: 

“The logic of integration is that of a blender which crunches the most diverse products, 

overcomes their different tastes and perfumes, and replaces them with one, presumably 
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delicious juice. One lets each item be ground because one expects a finer synthesis: that is, 

ambiguity helps rather than hinders because each "ingredient" can hope that its taste will 

prevail at the end.”  

(ibid:882). 

Intergovernmentalismen lagde dermed en begrænsning for, hvor meget de enkelte nationer 

ønskede at integrere et politisk samarbejde og identificerede et vigtigt kriterium for yderligere 

integration nemlig den nationale interesse. 

Hoffmann havde primært sit fokus på udenrigspolitikken i forbindelse med high politics, men 

definitionen kan også dække over andre politiske områder, som er særligt vigtige for en 

nation. Dette beskriver Hoffmann gennem hans tredeling af begrebet nationalisme, som han 

udvider til at dække over national bevidsthed, national situation og endeligt, nationalisme.  

Den nationale situation er i denne sammenhæng det vigtigste begreb. Her sætter Hoffmann en 

række parametre op, som er medbestemmende for den position, som en nation har i, når det 

skal ud og føre sin udenrigspolitik (Ibid:868). 

“When the policy-maker tries to move “beyond the nation-state” he can do it only by taking 

along the nation with its baggage of memories and problems – with its situation”      

(Hoffmann 1966:869) 

2.6.3 Social Kapital 

Begrebet social kapital blev dannet i 1986, hvor Bourdieu (1986) beskriver, hvordan det 

oprindelige begreb ”kapital” ikke var tilpas dækkende. Indtil da, havde begrebet ”kapital” 

været forbeholdt økonomer, og henviste udelukkende til penge eller aktiver. Bourdieu 

definerede tre yderligere kapitalbegreber (udover det klassiske), hvoraf social kapital i denne 

sammenhæng er den vigtigste (Ibid:241).  

“the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a 

durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and 

recognition - or in other words, to membership in a group - which provides each of its 

members with the backing of the collectivity-owned capital, a “credential” which entitles 

them to credit, in the various senses of the word”  

(Ibid:248) 
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Definitionen af den sociale kapital har siden affødt flere forskellige fortolkninger af et 

netværks værdi, og fra Bourdieus perspektiv udviklede begrebet sig til også at have relevans i 

forhold til samfundsøkonomiske problemstillinger.  

Den amerikanske sociolog, James Coleman, udvidede i 1988 definitionen af social kapital til 

at være et fælles gode, baseret på fælles normer og tillid (Coleman 1988:392). 

Den sociale kapitals store gennembrud kommer fra Robert Putnam (1994; 2001), der for 

alvor lægger vægt på værdien af netværk. 

” Networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit” 

(Putnam 1994:35-36).  

Hans indledende undersøgelser tager udgangspunkt i det nordlige og sydlige Italien, hvor der 

er store økonomiske og kulturelle forskelle. Det mafiastyrede og korrumperede Syditalien 

oplevede økonomisk lavkonjunktur, mens det nordlige Italien oplevede tillid, troværdighed 

og økonomisk opsving. Her konkluderer Putnam, at der var en sammenhæng mellem den 

sociale kapital og økonomisk velstand. Han skriver således: 

“The historical record strongly suggests precisely the opposite: They have become rich 

because they were civic. The social capital embodied in norms and networks of civic 

engagement seems to be a precondition for economic development, as well as for effective 

government”  

(ibid:379). 

Putnams (1994) konklusioner blev kritiseret af sociologen Alejandro Portes (Portes 1998), 

som mente, at Putnam fremlagde den sociale kapital for unuanceret.  

Disseminated by a number of policy-oriented journals and general circulation magazines, 

social capital has evolved into something of a cure-all for the maladies affecting society at 

home and abroad. (…) the point is approaching at which social capital comes to be applied 

to so many events and in so many different contexts as to lose any distinct meaning  

(Portes 1998:15). 

Putnam uddyber derfor definitionen af den sociale kapital i 2001 og introducerer begreberne 

afgrænsende og brobyggende social kapital (Putnam 2001: 22-23).  

Her differentierer han mellem grupper, som opbygger et ekskluderende og ”afgrænsende” 

netværk med betinget adgang til medlemskab af gruppen.  
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Denne type af social kapital bygger ofte på en etnisk homogenitet i gruppen, hvad enten det 

er race, kultur eller demografiske tilhørsforhold. Putnam ser især styrker i denne type social 

kapital i forbindelse med de gensidighedsnormer og solidaritet, som skabes internt i gruppen, 

og Putnam sammenligner således den afgrænsende sociale kapital med superlim (ibid.).  

En af de negative konsekvenser ved en stærk afgrænsende social kapital er, at den høje 

indadvendte loyalitet over for netværket skaber en høj grad af fremmedgørelse af 

udenforstående (ibid.). 

Den ”brobyggende” sociale kapital beskriver omvendt grupper eller samfund, som rækker ud 

til andre grupper på tværs af gruppens tilhørsforhold. 

Den brobyggende og afgrænsende sociale kapital udelukker ikke hinanden. Den ene person 

kan således både være en del af en skoleklasse, et fodboldhold, en spejderforening og sin 

egen familie, som alle udgør fællesskab, hvor der optræder forskellige typer social kapital 

(Ibid.). 

Putnam beskriver heri gensidighedsnormen, inspireret af Tom Wolfes ”tjeneste bank”, hvor 

man indbetaler tjenester nu, i visheden om, at disse bliver gengældt af ens netværk den dag, 

man har brug for det (ibid:20). 

Hos Putnam findes både specifik og generel gensidighedsnormen. På grund den fælles 

forpligtelse, som medlemskab af fællesskabet betinger, er det muligt for den enkelte, at 

udføre tjenester for de øvrige medlemmer af fællesskabet, uden umiddelbart at skulle afregne 

eller modtage en tilsvarende tjeneste til gengæld. Tjenesten udføres ud fra en forventning om, 

at modtageren, når det bliver nødvendigt, vil gengælde denne tjeneste.  

Dette er et udtryk for den specifikke gensidighedsnorm, hvorimod den generelle 

gensidighedsnorm rammer bredere. Her gøres tjenesten i en forventning om, at et andet 

medlem end modtageren vil gengælde tjenesten (Ibid:21) 

 

2.6.4 Tillid 

Tillid er det eneste aspekt af den sociale kapital, som man fører statistik på og derfor har en 

håndgribelig forståelse af. WVS og EVS foretager regelmæssigt undersøgelser, hvor 

størstedelen af verdens befolkning bliver tilspurgt, om de generelt stoler på folk eller ej.  

Da Danmark ikke figurerer i undersøgelserne fra WVS, vil undersøgelser fra EVS blive 

benyttet, når der refereres til danskernes grad af tillid. I EVS undersøgelserne indtager 
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Danmark topplaceringen, og har gjort dette siden EVS foretog deres undersøgelser første 

gang.  

Tilliden bliver udmålt ud fra spørgsmålet  

”Alt i Alt – mener de, at folk er til at stole på, eller mener de, at man ikke kan være for 

forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre?” 

(WVS og EVS) 

Tillid udgør en af de grundlæggende værdier i Putnams sociale kapital, men aspektet er mest 

omfattende og dybdegående beskrevet af Fukuyamas (1995).  

Ifølge Fukuyama, kan tillid defineres som:  

”The expectations that arise within a community of regular, honest and cooperative 

behaviour, based on commonly shared norms… 

Social capital is a capability that arises from the prevalence of trust in a society”  

(Ibid: 26) 

Med tillid forsøger Fukuyama at redegøre for den manglende del af menneskets natur, som 

kan forklare det, som den neoklassiske økonomiske tænkning ikke kan (Ibid:19). Ifølge 

Fukuyama, kan den neoklassiske økonomiske teori kun forklare 80% af menneskets 

handlinger, men har ingen forklaring på, hvorfor folk nogle gange handler mod egen interesse 

(Ibid:13).  

Fukuyama, ligesom Putnam, forklarer de manglende 20% ved at henvise til menneskets 

tilhørsforhold og ønske om at hører hjemme i en gruppe eller et samfund. Det er vigtigt, at 

disse samfund ikke udelukkende etableres på basis af regler og love, da dette alene ikke 

skaber sammenhængskraft. Det er derimod tillid til folk, som er grobund for et fælles 

samfund, hvor fælles vaner og gensidige moralske forpligtelser kan vokse fra: 

“Law, contract, and economic rationality provide a necessary but not sufficient basis for 

both the stability and prosperity of the post-industrial societies; they must as well be leavened 

with reciprocity, moral obligation, duty toward community, and trust, which are based in 

habit rather than rational calculations”   

(Fukuyama 1995:9-11).  

I fraværet af tillid er det nødvendigt med alternative metoder, som garanterer, at de enkelte 

interessenter ikke bliver snydt. Sådanne metoder skal forhandles om, aftales udføres og 
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kontrolleres. Dette kræver kontrakter, spioner, bureaukrater og selvkontrol, hvis samarbejdet 

skal opretholdes ordentligt, og alt dette ender i sidste ender med at påføre de samarbejdende 

parter store omkostninger. Disse kaldes ”transaktions omkostninger” og bliver større des 

mindre tillid der er mellem de respektive parter (Ibid:27).  

Tilliden kan opdeles i to former:  

Den generelle og den specifikke.  

Den individuelle tillid har en kort rækkevidde, og er således den tillid, som vi udviser overfor 

folk, som vi i forvejen har kendskab til. Den generelle tillid derimod, er den tillid, som vi 

viser over for andre mennesker, som vi ikke har noget forudgående kendskab til. (Ibid). 

2.6.5 Den universelle velfærdsstat 

Danmark er et af kun få lande i verden, som opererer med en universel velfærdsmodel, som 

tilbyder sociale ydelser uanset tilknytning til arbejdsmarkedet. 

På den måde adskiller den universelle velfærdsmodel sig fra de øvrige modeller, som Sven 

Bislev beskriver i bogen Socialpolitik fra 2001 (Hornemann & Larsen 2001).  

Selvom det er svært at opdele de enkelte landes socialpolitikker i deciderede kategorier, så er 

det muligt at definere 3-4 modeller, som har hvert sit fokus. Som Bislev forklarer det: 

”En socialpolitisk model er altså ikke en sammenhængende plan for velfærdsstatens 

udvikling, som socialpolitikerne følger gennem et halvt århundrede. Den er i stedet en 

forenklet skitse, som afspejler det centrale i socialpolitikkens indretning: Den underforståede 

samfundskontrakt” som i hvert enkelt land og i hvert enkelt tilfælde indretter forholdet 

mellem borgeren og staten.” 

(Ibid:101) 

Som Bislev også skriver, så bygger alle kapitalistiske samfund på den præmis, at alle borgere 

skal kunne tage vare på sig selv. Det enkelte individ skal kunne forsørge sig selv via 

arbejdsmarkedet.  

For at modtage fællesskabets støtte kræver det, at man opfylder 2 kriterier: Primært skal man 

være uden midler og ude af stand til at erhverve sig disse. Dvs. at man skal mangle penge og 

være uden mulighed for at skaffe disse. Sekundært skal man være ”Værdigt trængende” og 

det er her, at der blandt andet differentieres mellem de forskellige modeller. Det er ikke alle 

modeller, som anser arbejdsløsheden i sig selv som gyldigt grundlag for at søge støtte (Ibid.). 
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Evers og Wintersberger designede i 1990 forsørgelsestrekanten, der kan bruges til at illustrere 

hvor forsørgerbyrden kan placeres. Denne model viser, hvor en given ydelse placeres9 i 

spektret mellem stat, arbejdsmarked og civilsamfundet (Ibid:103). 

Kigger man på velfærden i de vestlige lande, så er det disse 3 kilder, som forsøger borgerne. 

På det kontinentale Europa er det primært arbejdsmarkedet, som forsørger borgerne. Her er 

man forpligtet til at købe forsikringer gennem sin tilknytning til arbejdsmarkedet, og de, som 

tjener mest, er også dem, som har den mest lukrative forsikring. Derfor er man afhængig af at 

være tilknyttet arbejdsmarkedet for at sikre dig imod uheld, hvilket giver et højt incitament til 

at blive på arbejdsmarkedet, da man ellers ikke er berettiget til støtte. 

I Anglo-saksiske samfund10 er man mere ansvarlig for egen sikkerhed. Her stiller staten et 

beskedent beløb til rådighed, hvilket er med til at ”afværge fattigdom” (Ibid:110), og der er 

derfor stort incitament til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, da differencen mellem at være 

på arbejdsmarkedet og så at være uden for job er anseelig.  

Den universelle er funderet på en stor grad af solidaritet. Her er ydelserne relativt høje, og 

medvirker derfor til, at folk ikke bare overlever, men også kan fungere socialt. 

2.7 Begrebsafklaring 

I forbindelse med det stigende antal asylansøgere er der sket en forvridning i de begreber, 

som bliver brugt, når retsforbeholdet eller velfærdsstaten bliver diskuteret. Her tænkes der i 

særdeleshed på forskellen mellem immigranter, asylansøgere og flygtninge, som ofte bliver 

omtalt under samme eller forkerte betegnelse selvom den store forskel i status. Derfor er det 

nødvendigt i dette speciale at have en klar definition, af hvad en asylansøger, flygtning og 

immigrant er, for at undgå misforståelser.  

2.7.1 Asylansøger 

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning ”en person, som nærer en velbegrundet 

frygt for at blive forfulgt på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en 

social gruppe eller sine politiske anskuelser og som befinder sig uden for det land, hvor 

personen er statsborger” (FN´s flygtningekonvention 1951. Kapitel 1, Artikel 1, Afsnit A 

(2)) 

                                                 
9 Det kan evt. være folkepension som er finansieret delvist af staten og ens tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
arbejdsløshedsdagpenge, som  
10 Eks. England, USA og Australien 
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En flygtning er en person, som er frygt for forfølgelse i hjemlandet er tvunget på flugt, og 

derfor nødsaget til at søge om asyl andetsteds. Inden man kan opnå flygtningestatus, og 

dermed en opholdstilladelse, skal man først søge om asyl. 

For i første omgang at komme i betragtning til at være asylansøger i Danmark, vil det blive 

vurderet, jvf. Dublin forordningen, om personen skal vurderes i Danmark eller om personen 

har været i andre sikre lande før ankomsten i Danmark. Her asylansøgeren rejst gennem sikre 

lande, vil ansøgning blive behandlet i det først sikre land, som ansøgeren ankom til.  

2.7.2 Flygtning 

Flygtninge kan opnå opholdstilladelse i Danmark, hvis de lever op til betingelserne i FN´s 

flygtningekonvention. Vurderes det, at en person lever op til disse betingelser, kan der 

tildeles opholdstilladelser for højst 2 år ad gangen, og flygtningen opnår dermed 

konventionsstatus. 

En asylansøger kan også opnå beskyttelsesstatus, hvis ikke ansøgeren lever op til 

konventionsbetingelserne. Ansøgeren bliver tildelt beskyttelsesstatus, hvis vedkommende 

”ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur 

eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf” (NyiDanmark 2016). 

Beskyttelsesstatus hed op til 2002 De-facto flygtninge, hvorefter det blev ændret til b-status 

flygtninge. Gruppen optræder selvstændigt i tallene fra Udlændingestyrelsen frem til 2011. 

Flygtninge kan opnå permanent opholdstilladelse efter 6 år, men kan allerede efter 4 år, ved 

at opfylde en række krav, også opnå permanent ophold. 

2.7.2.1 Kvoteflygtning 

”En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale 

med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende 

international organisation. Det sker på baggrund af Udlændingelovens § 8. 

Danmark modtager årligt ca. 500 såkaldte kvoteflygtninge.” (NyiDanmark.dk 2016)  

2.7.3 Indvandrere 

En indvandrer er en person, som er kommet til landet enten i forbindelse med studier, arbejde 

eller familiesammenføring. Denne person er ikke forfulgt i sit hjemland og har derfor forladt 

sit land af egen vilje.  

I Danmarks Statistik og Udlændingestyrelsen omtales alle folk med opholdstilladelse som 
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indvandrere, hvilket betyder, at både flygtninge, familiesammenførte og folk, der er kommet 

til landet for at studere eller arbejde, bliver vurderet på samme betingelser.  

Figur 2 

 

(Udlændingestyrelsen 2015: 76) 

2.7.3.1 Efterkommere 

Under begrebet indvandrere findes også efterkommere, som er personer født i Danmark af 

forældre som er indvandret til Danmark (se bilag 3).  

De seneste oplysninger fra Dansk Flygtningehjælp viser, at 6.291 personer er blevet 

repatrieret siden 1992. Til sammenligning har Danmark i samme periode modtaget 108.213 

flygtninge, hvilket svarer til, at 6% af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, på 

et tidspunkt vender tilbage til deres oprindelsesland. Siden 1993 er der givet desuden givet 

familiesammenføringstilladelser til herboende flygtninge, som har ansøgt om at få 

ægtefællessammenføring (19.678), familiesammenføring af mindreårige (25.482) og forældre 
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over 60 til landet11 (743), og medregnes disse grupper, er blot 4% repatrieret 

(Udlændingestyrelsen 2001-2015).   

2.7.4 Asyl- og immigrationspolitik sammenlignet med udlændingepolitik 

Ved brug af begrebet asyl-og immigration, henvises der til den lovgivning, som enten 

strammer eller lemper adgangen og dermed tilstrømningen af udlændinge til Danmark. Ved 

brug af begrebet udlændingepolitik favnes der bredere, idet der henvises til den totale 

lovgivning vedrørende udlændinge. Det vil sige, at begrebet udlændingepolitik i denne 

sammenhæng dækker over asyl- og immigrationspolitikken, men samtidig også over 

integrationspolitik i form af sociale ydelser og disses optjeningsret samt aktiveringspolitikker 

og lignende.    

En særskilt hensyntagen til asyl- og immigrationspolitikken er vigtig i denne sammenhæng, 

da det kun er dette aspekt af udlændingepolitikken, som RIA omfatter. Den øvrige del af 

udlændingepolitikken ville således stadig være bestemt af det danske Folketing uanset 

udkommet af folkeafstemningen. 

2.7.5 Vestlige og ikke-vestlige lande 

Danmarks Statistik arbejder med en skelnen mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og 

efterkommere. Her dækker begrebet ”vestlige” over: 

Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, 

Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og 

Rumænien en del af EU og omtales derfor pr samme dato som ”vestlig”.  

Ikke-vestlige lande dækker over alle øvrige lande. 

3 Analyse 

3.1 Danmarks retsforbehold og EU  

3.1.1 Indledning 

I dette kapitel, vil jeg fokusere på EU's udvikling fra 1992, hvor Danmark via Maastricht-

traktaten og Edinburgh-aftalen får forbeholdet på RIA, og frem til afstemningen den 3. 

december. Ved at gennemgå EU's traktatudvikling viser jeg, hvordan EU har udvidet sin 

berøringsflade til at omfatte en fælles asyl- og immigrationspolitik, mens undersøgelserne 

                                                 
11 Dog kun frem til  
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foretaget af Eurobarometer løbende viser, hvilke interesser som danskernes har i forhold til 

EU-samarbejdet og hvilke områder som de anser som high politics, hvor de ikke ønsker at 

afgive suverænitet.  

Her benyttes integrationsteorierne til at forklare henholdsvis, hvorfor EU har udviklet sig 

mod et stadigt tættere samarbejde og hvorfor danskerne ikke ønskede at afgive yderligere 

suverænitet.  

3.1.2 Maastricht og de danske interesser 

Danmark indtrådte i det europæiske samarbejde i 1973 med henblik på at deltage på det 

fælles marked, og dermed opnå en økonomisk gevinst (Kelstrup et al 2012:416).  

Dette kan aflæses i den første Eurobarometerundersøgelse foretaget efter Danmarks 

optagelse, hvor 32% af danskerne svarede, at de var ”meget” eller ”en smule” imod 

yderligere integration (EB3:A24), hvilket var den højeste andel blandt alle befolkninger. Kun 

Storbritannien var i nærheden med 30%, mens gennemsnitligt 3.5% af de øvrige 

medlemslande ønskede mindre integration. Omvendt ønskede kun 45% af den danske 

befolkning ”meget” eller ”en smule” et mere integreret samarbejdet. Også her udviste 

Storbritannien skepsis, og ser man bort fra briterne, ønskede 69% af den øvrige EU-

befolkning yderligere integration (Ibid). 

Denne skepsis fortsatte uforandret frem til 1993, hvor Den Europæiske Union (EU) blev 

dannet, efter at medlemslandene ratificerede Maastricht-traktaten (Den Europæiske Union 

1992:4). Her mente 40% af danskerne, at EU skulle udvikle sig ”langsomt”, mens 

gennemsnittet for de øvrige medlemslande, foruden Storbritannien, var 13,2%. 

Før ratificeringen af Maastricht-traktaten havde EF-samarbejdet primært fungeret på et 

mellemstatsligt niveau, hvilket krævede enstemmighed, når der skulle vedtages beslutninger. 

Dette gav det enkelte medlemsland stor indflydelse på forhandlingsprocessen, da man kunne 

forsinke eller direkte blokere samarbejdet ved ikke at afgive sit samtykke. Denne de-facto 

vetoret bremsede ofte samarbejdet og førte til aftaler, der var domineret af laveste 

fællesnævner, da forhandlingerne blev præget af medlemslandenes nationale interesser.  

Efter at være blevet forhandlet på plads over flere mellemstatslige forhandlinger, kom 

Maastricht-traktaten på plads, hvilket medførte en overgang til brug af kvalificeret flertal i 

beslutningsprocedurer på en række områder. Dermed kunne medlemslandene ikke nedlægge 

veto, hvis et forslag var til ulempe for de nationale interesse, hvilket satte hastigheden for 

integrationen op (Cini et al. 2016: 342, Kelstrup et al. 2012: 82).  



Side 27 af 90 
 

Med indgåelsen af Maastricht-traktaten oprettede man en søjlestruktur, hvor samarbejdet blev 

inddelt i 3 søjler, afhængig af, hvordan beslutningerne skulle træffes.  

Figur 3 

 

(Denstoredanske.dk 2009) 

De politikområder, som blev placeret i samarbejdets første søjle, var således underlagt 

kvalificeret flertal også kaldet fællesskabsmetoden. Her fungerede Kommissionen som 

initiativtager, Parlamentet havde en lovgivende rolle og EU-Domstolen havde de dømmende 

beføjelser (Kelstrup et. Al. 2012: 117; Hix & Høyland 2005: 33).  

Beslutninger på områderne, som var placeret i søjle 2 og 3 var stadig underlagt den 

mellemstatslige beslutningsprocedure. Områderne i disse søjler er af Hoffmann karakteriseret 

som high politics, hvor der kun er lidt økonomisk gevinst ved integration. Omvendt er der 

stor forskel på de politiske interesser for de forskellige medlemslande, som har forskellige 

alliancer og geografiske naboer at tage hensyn til.  

Konsensus blandt de danske nej-partier12 var, at man ikke ønskede at indgå i en union, hvor 

man ikke kunne sige fra over for beslutninger truffet i EF-regi.  

                                                 
12 Fremskridtspartiet, Socialistiske Folkeparti og Junibevægelsen. 
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Initiativret til Kommissionen og udvidet lovgivende magt til Parlamentet betød, at 

medlemsstaterne mistede indflydelse på samarbejdet og kunne blive stemt ned på vigtige 

områder.  

Nej-partierne forestillede sig allerede dengang, at det europæiske samarbejde ville udvikle sig 

i en føderalistisk retning, hvor EU's organer ville få mere suverænitet samt øge sin politiske 

berøringsflade i medlemslandene, og den øgede suverænitetsafgivelse og centralisering var 

derfor de vigtigste punkter hos nej-siden (Adler-nissen 2014: 7) 

Ja-partierne13 var overbeviste om, at man skulle fortsætte i det europæiske samarbejde, da de 

økonomiske gevinster ved et medlemskab var større end de tab, man ville få, hvis man ikke 

stemte for Maastricht. Man frygtede heller ikke den politiske centralisering eller 

suverænitetsafgivelse til Bruxelles.  

Danmarks udenrigsminister på daværende tidspunkt, Niels Helveg fra det Radikale Venstre, 

udtalte således til Ritzau: 

”Jeg mener, at Ministerrådet vil være og bør være det sted, hvor beslutningerne træffes. I 

overskuelig fremtid vil det være sådan. Og det er ikke udemokratisk, for her sidder ministre, 

der er ansvarlige overfor deres regeringer og udpeget på demokratisk vis” (Ritzau 1992). 

Der herskede således en forventning om, at man kunne undgå den politiske union, mens man 

samtidig bevarede de økonomiske fordele som det Europæiske Fællesskab gav til Danmark. 

På baggrund af udtalelsen af Helveg kan det også konkluderes, at den danske holdning 

dengang var, at samarbejdet skulle holdes på et mellemstatsligt samarbejde.  

Den danske skepsis over for EU var, med undtagelse af Storbritannien, unik i EU 

samarbejdet. Det er derfor værd at bemærke, at de øvrige medlemslande på dette tidspunkt 

havde følt sig nødsaget til at implementere flertalsafgørelser i samarbejdet, da de anså de 

nationale interesser som forhindringer for øget integration.  

Dette kan også bekræftes ud fra den store andel af befolkningen hos de øvrige medlemslande, 

som ønskede et yderligere integreret EU.  

3.1.3 Maastricht-traktaten og de danske high politics 

Den endelige Maastricht-traktat endte, som nævnt, med at bestå af en søjlestruktur, hvor de 

europæiske samarbejdsområder blev inddelt i 3 områder (søjler), afhængig af den 

beslutningsprocedure, som blev benyttet på de enkelte politikområder.  

                                                 
13 Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Konservative.  
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I den første søjle blev beslutningerne truffet via fællesskabsmetoden, hvor Kommissionen 

fungerede som initiativtager, Parlamentet havde en lovgivende rolle og EU-Domstolen havde 

dømmende beføjelser. Her herskede kvalificeret flertal, og de skeptiske medlemsstater havde 

begrænset mulighed for at blokere for yderligere integration.  

I denne søjle fandtes blandt andet det indre marked, landbrugspolitik og miljøpolitik etc. 

Fællesnævneren for de politiske områder, der blev placeret i denne søjle var, at disse kunne 

karakteriseres som ”low politics” (Hoffman 1966:874). Ved at samarbejde på områderne i 

denne søjle, ville medlemslandene opnå en stor økonomisk gevinst, uden at skulle indgå 

større politiske kompromisser. På grund af den lave risiko ved at indgå samarbejde på disse 

områder, var medlemslandene også mere tilbøjelige til at afgive suverænitet. Denne 

suverænitetsafgivelse havde både til hensigt at lette integrationen af samarbejdet på disse 

områder, og samtidig styrke den uafhængige instans, som skulle styre samarbejdet. 

Traktatens 2. og 3. søjle omfattede hhv. udenrigs- og sikkerhedspolitikken og RIA, hvor 

beslutninger fortsat skulle træffes via den mellemstatslige beslutningsprocedure, hvor landene 

fortsat skulle nå til fuldstændig enighed. Her vurderede landene, at der var en større politisk 

risiko ved at afgive suverænitet, og derfor havde de supranationale institutioner begrænset 

magt, mens de mellemstatslige instanser, Det Europæiske Råd og Ministerrådet, både var 

initiativ- og beslutningstager (Kelstrup et al. 2012:116; Cini & Borragan 2016:200-201).  

Med udgangspunkt i den intergovernmentalistiske integrationsteori, omfattede disse to søjler 

områder, hvor landene ønskede at begrænse suverænitetsafgivelsen. Her var der ikke udsigt 

til økonomiske gevinster, og landene havde forskellige politiske hensyn at tage. Eksempelvis 

har Storbritannien et tættere udenrigspolitisk forhold til USA end eksempelvis Spanien og 

Italien, mens de to lande tilsvarende har anderledes udenrigspolitiske forhold til eksempelvis 

middelhavsområdet og de Nordafrikanske lande. 

Området for RIA omfatter også den fælles asyl- og immigrationspolitik, som ved 

ratificeringen af Maastricht-traktaten var blevet et EU-anliggende. 

Traktatens Afsnit VI, artikel K.1-9 omhandlede dette:  

“For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement 

of persons, and without prejudice to the powers -of the European Community, Member States 

shall regard the following areas as matters of common interest: 

(l) asylum policy; 
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(2) rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and 

the exercise of controls thereon; 

(3) immigration policy and policy regarding nationals of third countries”  

(Den Europæiske Union 1992:131-132). 

Med denne artikel blev asyl- og immigrationspolitikken bragt ind i EU's acqui 

communautaire, og blev en del af fællesskabet. 

Yderligere i Artikel K.3 skrives, at Ministerrådet har en række handlingsmuligheder, som 

først kan igangsættes efter initiativ fra enten et medlemsland eller Kommissionen.  

Ved at give ansvaret for handling til Ministerrådet, der repræsenterer medlemslandenes 

interesser, blev asyl – immigrationspolitikken holdt på mellemstatsligt niveau.  

Det var i Unionens interesse at inkorporere området, da det var relateret til menneskers fri 

bevægelighed, hvilket er i tråd med den neofunktionalistiske integrationsteoris grundtanke 

om funktionelt spill-over. 

I forbindelse med suverænitetsafgivelse benyttes den procedure, som er bestemt i den Danske 

Grundlovs §20. Ved suverænitetsafgivelse, skal Folketinget have 5/6 enighed og kan dette 

ikke findes, skal det aktuelle spørgsmål til folkeafstemning (Danmarks Grundlov 1953).  

Dette var befolkningens første mulighed siden den oprindelige indmeldelse i 1973 til at tage 

stilling til den fortsatte deltagelse i det europæiske samarbejde eftersom afstemningen i 1986 

udelukkende var vejledende.   

Den danske afstemning endte med et flertal til nej-siden på 50,7% (Kelstrup et al: 418). Dette 

kom som en overraskelse for både de danske politikere og for de øvrige medlemslande, men 

afvisningen afspejlede den forskel i holdningen til EU, som herskede mellem de danske 

politikere og den danske befolkning.  

Afvisningen af Maastricht efterlod Danmark med 2 alternativer:  

Man kunne finde et kompromis, hvorpå Danmark alligevel kunne deltage i EU, eller man 

kunne forlade samarbejdet.  

De øvrige medlemslande var alle indstillet på at fortsætte samarbejdet uden dansk deltagelse, 

mens en genåbning af traktatforhandlingerne blev udelukket hurtigt. Forhandlingerne af 

Maastricht traktaten havde været lange, og en forhandling af særbehandling til Danmark ville 

betyde, at de øvrige medlemslande også ville ønske at indføre forbehold eller særaftaler. 

Dermed ville hele forhandlingsprocessen reelt skulle starte forfra.  

Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti begyndte derfor at identificere 
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de udfordringer, som den danske befolkning havde i forhold til Maastricht-traktaten, så en 

aftale kunne forhandles på plads (Kelstrup et al. 2012:68). 

3.1.4 Eurobarometerets forklaring på det danske nej 

Eurobarometeret fra juni 199214, forsyner hurtigt et svar på, hvorfor danskerne ikke ønskede 

at ratificere Maastricht traktaten.  

På udgivelsens anden side kan det læses at: 

“In all European countries except Denmark, people on average want to speed up the 

construction of Europe.”  

(EB37:2). 

Da danskerne blev bedt om at sætte en værdi rangerende fra 1-715 på hastigheden af 

udviklingen i EU mente 50% af de adspurgte danskere, at udviklingen foregik hurtigt, hvilket 

var den højeste værdi blandt alle medlemslandene. Til sammenligning var Irland og Portugal 

de to lande, udover Danmark, hvor den største andel af befolkningen mente, at udviklingen 

gik stærkt med henholdsvis 37% og 34% af de adspurgte (EB37:99). 

Befolkningerne blev også spurgt til, hvilken hastighed man ønskede, at EU skulle udvikle sig 

i, og også her skilte Danmark sig i høj grad ud, da 40% af de adspurgte svarede, at man 

ønskede en langsom udvikling. Til sammenligning var det kun Tyskland og England, hvor 

mere end 20% ønskede en langsom udvikling (Tyskland 27% og England 21%) (Ibid.). 

I samme udgivelse, finder man også tal på, hvor stor tilslutning der var til EU, og her var 

Danmark og Storbritannien blandt de lavest placerede lande med hhv. 57% og 54% 

tilslutning16. (EB38:115)  

21% af de adspurgte danskere mente at medlemskab var en dårlig ting, sammenlignet med 

Tyskland og Storbritannien, hvor blot 13% af den adspurgte befolkning svarede det samme 

(Ibid). De negative statistikker giver derfor et klart billede af Danmark, som EF´s mest 

skeptiske medlem, og en forklaring på det negative valgresultat ved Maastricht-afstemningen.  

                                                 
14 Meningsmålingen blev gennemført mellem marts og april måned og altså før afstemningen om dansk 
deltagelse i Maastricht 
15 1-3 blev vurderet som ”langsomt”, 4 som ”mellem” og 5-7 som ”hurtigt”. 
16 Spørgsmålet, der blev stillet i denne sammenhæng var: “Generally speaking, do you think that (YOUR 
COUNTRY'S) membership of the European Community is…?” Med mulighed for at svare “en god ting” eller 
“en dårlig ting” 
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Den danske tilslutning kan sættes yderligere i perspektiv med det følgende spørgsmål17, hvor 

de interviewede blev spurgt, om de mente, at deres land havde draget fordel af 

medlemskabet.  

Her mente 67% af danskerne, at man havde draget fordel af medlemskabet, mens kun 21% 

mente, at man ikke havde draget fordel. Andelen af folk, som mente, at man ikke havde 

draget fordel af medlemskab, rangerede blandt de laveste i undersøgelsen, og kan sættes i 

forhold til de lande som var nærmest Danmark nemlig Vesttyskland (38%), Spanien (38%), 

Storbritannien (37%) og Frankrig (32%) (EB38:116). 

Andelen af danskere, som mente, at deres land havde draget fordel af medlemskabet i 

efterårsundersøgelsen18, var steget med 6 procentpoint til 73%, mens andelen af de adspurgte 

danskere, som mente, at Danmarks medlemskab var ”en god ting” var steget med 11 

procentpoint til 68% (ibid.). 

Den høje tilfredshed med det danske medlemskab er med til at bekræfte antagelsen, om at 

Danmark udelukkende meldte sig ind i det europæiske samarbejde for at opnå en økonomisk 

gevinst, og at man ikke havde intentioner om at optrappe det politiske aspekt af samarbejdet. 

Tallene identificerer ingen specifikke områder, hvor danskerne selvstændighed, men belyser i 

stedet den generelle indstilling til det europæiske samarbejde. 

Den høje tilslutning til EU nødvendiggjorde også forhandlingerne af et kompromis, da der 

blandt befolkningen ikke var noget ønske om at forlade samarbejdet.  

Eurobarometer-undersøgelserne viser også de forskellige nationale interesser, hvilket kan 

vise, hvilke specifikke politiske områder, hvor danskerne ikke ønskede at afgive national 

suverænitet.  

Danskernes ubestridte ”high politics”, hvor flest ønskede at bevare suveræniteten hos 

Folketinget, var området for velfærd og sundhed, hvor hele 84% procent ønskede at bevare 

suveræniteten. På området for kultur ønskede 72% af danskerne at bevare suveræniteten 

mens 62% ønskede at bevare suverænitet på området for politisk asyl (Ibid.). 

På området for immigration svarede 58% af danskerne at dette skulle bevares på nationalt 

niveau, hvilket kun blev overgået af Storbritannien med 59%, mens andelen af danskere, som 

mente, at dette skulle håndteres af EU tilsvarende var blandt de laveste med 39% (Ibid.). 

                                                 
17 “Taking everything into consideration, would you say that (YOUR COUNTRY) has on balance benefited or 
not from being a member of the European Community?” 
18 Undersøgelsen er foretaget mellem 21. september og 15. oktober og udgivet i december 1992. Undersøgelsen 
kunne derfor ikke tage højde for Edinburgh-aftalen, som blev vedtaget ved forhandlingsrunden den 10. og 11. 
december.  



Side 33 af 90 
 

Danskerne udviste en klar skepsis mod EU, hvor man frygtede at miste suverænitet på de 

førnævnte punkter og resultaterne fra Eurobarometerets undersøgelser viser klart hvilke 

områder, som danskerne vurderer som ”high politics”.  

I Hoffmans oprindelige definition af ”high politics” nævnes udenrigspolitikken og 

sikkerhedspolitikken som værende de oplagte områder, men resultaterne viser, at teorien også 

kan omfatte andre politiske områder, som anses for at være vigtige for medlemslandene. I 

denne sammenhæng er det klart at se, at danskere ikke ønskede at gå på kompromis med 

velfærden og asyl- og immigrationspolitikken.  

Generelt er danskerne mere skeptiske end øvrige medlemslande ift. yderligere integration, 

hvilket kommer til udtryk gennem de høje antal danskere, som ønsker at bevare den nationale 

selvbestemmelse. Men på områderne vedrørende migration, asyl, kultur og velfærd viser 

danskerne markante udsving i forhold til de øvrige medlemslande hvilket derfor også danner 

udgangspunkt for forhandlingerne om det ”Nationale Kompromis”.    

3.1.5 Edinburgh-aftalen 

Det Nationale Kompromis, som aftalen blev kendt som, omfattede 4 danske forbehold, hvor 

Danmark ville stå uden for det europæiske samarbejde og kun deltage på mellemstatsligt 

niveau. De danske forbehold var på områderne for forsvarssamarbejdet, den økonomiske 

monetære union, unionsborgerskabet og RIA (Det Europæiske Råd 1992). 

Forbeholdene vakte undren hos ja-partierne, som mente, at områderne ikke blev berørt af 

Maastricht-traktaten.  

” (Forbeholdet på ØMU´en, forsvarspolitikken og unionsborgerskabet) er sådan set bare en 

opremsning af noget, vi hele tiden har været enige om. Det kan man jo godt undre sig lidt 

over” – Venstres gruppeformand Ivar Hansen 

(Berlingske Tidende 1992)  

Forbeholdet på RIA og i særdeleshed området for asyl og immigration havde ingen 

indflydelse på Maastricht-traktaten, men var i stedet et værn mod den kommende integration, 

og skulle fremtidssikre Danmark mod et EU, som var på vej mod en fælles asyl- og 

immigrationspolitik. 

Med indgåelsen af Schengen-aftalen i 1985 mellem fem af de daværende 10 medlemslande 

var de indre grænser allerede i gang med at blive ophævet. Man havde internt i EF-

samarbejdet forgæves forsøgt at forhandle om en afskaffelse af de interne grænser, men måtte 
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opgive at nå til enighed, da Danmark, og i særdeleshed Storbritannien, udviste stor modstand 

mod en opløsning af de indre grænser (Cini & Borragan 2016:283, Kelstrup et al. 2012:168, 

Hix & Høyland 2005:240). 

Det var derfor kun Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Vesttyskland, der indgik den 

oprindelige aftale om at afskaffe grænsekontrollen ved de fælles grænser. Samtidig med, at 

der blev lempet på kontrollen med de fælles indre grænser, skulle kontrollen med de fælles 

ydre grænser samtidig skærpes, hvilket skabte behovet for at bevæge sig mod en fælles asyl- 

og immigrationspolitik.  

Da Schengen-samarbejdet blev indgået separat fra EF-samarbejdet i første omgang indgået på 

et mellemstatsligt niveau, og blev udvidet i henholdsvis 1990, hvor Italien, Spanien, Portugal 

og Grækenland tilsluttede sig, og efterfølgende i 1995, hvor de nordiske medlemslande samt 

Island og Norge også sluttede sig til (Hix & Høyland 2005:349).  

Forbeholdene kan bedst forstås i forlængelse af debatten blandt de øvrige medlemslande, 

hvor flere havde udtrykt ønske om en højere grad af integration og en bekymring over de 

lande, som blokerede for EF´s fortsatte udvikling. Dette kan også aflæses i resultaterne hos 

Eurobarometeret, hvor 62% af de adspurgte franskmænd, 61% af de adspurgte spaniere, og 

77% af de adspurgte italienere ønskede, at samarbejdet skulle integreres hurtigere. Blandt de 

mindre medlemslande kan Grækenland (78%), Portugal (67%) og Belgien (61%) fremhæves, 

som også ønskede en hurtigere udvikling.  

Nej-partiernes kompromis skulle derfor ikke ses som et forbehold mod Maastricht-traktatens 

ordlyd, men en gardering mod den yderligere integration, som potentielt kunne forekomme. 

3.1.6 Retsforbeholdet i forhold til Schengen og Amsterdam-traktaten 

Forbeholdet på RIA omfattede, som tidligere skrevet, samarbejdet på politiområdet samt 

asyl- og immigrationspolitikken.  

Danmark var altså medlem af det mellemstatslige Schengensamarbejde, som på daværende 

tidspunkt havde status som en konvention, hvilket ikke var juridisk bindende (Kelstrup et al, 

2012: 168).  

Med Amsterdam-traktaten i 1998 blev Schengensamarbejdet implementeret i EU-

sammenhæng. Traktatens primære formål var at forsimple EU-lovgivningen og forberede 

Unionen på den næste store optagelse af medlemslande, som var på vej efter Sovjetunionens 

opløsning.  
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I forhold til det danske EU-medlemskab, var det vigtigste aspekt af Amsterdam traktaten, at 

man udvidede det eksisterende afsnit VI, som omhandlede asyl- og immigration.  

Udover at udvide lovgivningsteksten fra 9 artikler til 17, blev der også givet yderligere 

beføjelser til Parlamentet og Kommissionen, hvilket resulterede i et ”søjlespring” (Kelstrup et 

al. 2012:116; Cini et al. 2016:285). Søjlespringet gjorde, at samarbejdet på RIA gik fra at 

være et mellemstatsligt anliggende, i samarbejdets 3. søjle, til at være et overstatsligt 

anliggende i søjle 1 (Den Europæiske Union 1999: afsnit VI).  

Det var først her, at danskernes forbehold for alvor blev operationaliseret. Asyl- og 

immigrationspolitikken var ikke påvirket af Maastricht-traktaten, da samarbejdet stadig 

foregik på et mellemstatsligt niveau, men med søjlespringet via Amsterdam-traktaten overgik 

samarbejdet til fremover at være overstatsligt. Dette betød, at EU-lovgivning, som blev 

indgået efter Amsterdam-traktatens ratificering, ville være uden dansk indflydelse eller 

deltagelse.  

Danmark havde også accepteret, at man ikke fremover ville stå i vejen for, at de øvrige 

medlemslande kunne fortsætte deres samarbejde. De danske EU-politikere skulle altså 

fremover forlade forhandlingerne, når debatten gik på området for retlige og indre 

anliggender (Kelstrup et al. 2012:423).  

Forbeholdet blev derfor en kilde til frustrationer, da man ville miste indflydelse uanset 

hvilken beslutning man traf. Danmark havde valget mellem at tilslutte sig Amsterdam-

traktaten fuldstændig og opløse de danske forbehold, eller man kunne deltage i Amsterdam-

traktaten med de danske forbehold intakte.  

Ved at tilslutte sig Amsterdam-traktaten med de danske forbehold intakte, ville man ikke 

kunne influere og præge asyl- og immigrationspolitikken, som man på et senere tidspunkt 

kunne risikere at ville, eller skulle, tilslutte sig. Valgte man derimod at ophæve de danske 

forbehold og tilslutte sig Amsterdam fuldstændig opgav man samtidig suverænitet, da den 

danske asyl- og immigrationspolitik fremover skulle bestemmes via fællesskabsmetoden. 

Det var netop dette scenarie, som det Nationale Kompromis garderede Danmark imod. Den 

fri bevægelighed for arbejdskraft havde skabt et pres for at afskaffe de fælles indre grænser 

via spill-over effekten, som neofunktionalismen forudså. Den fri bevægelighed havde skabt et 

behov for en fælles asyl-og indvandringspolitik, og dette var nu en nødvendighed for at 

kunne få de fælles grænser til at optimere samarbejdet om den fri bevægelighed. 
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Resultaterne fra Eurobarometerets undersøgelse, som blev foretaget kort før den danske 

folkeafstemning, viste igen, hvor den danske befolkning mente, at specifikke politiske 

områder bedst blev varetaget.  

62% af de adspurgte danskere ønskede således, at immigrationspolitikken fortsat skulle 

bestemmes af det danske Folketing. Gennemsnittet for de øvrige EU-lande lå på 44%, hvor 

specielt Finland (74%) og Sverige (60%) var med til at hæve gennemsnittet – begge er lande, 

som også har en universel velfærdsstat. Udover de nordiske lande var også Østrig (60%) og 

Storbritannien (62%) blandt de lande, som ønskede at bevare national selvbestemmelse på 

immigrationsområdet (EB48:34).  

2 steder ønskede mere end 80% af danskerne, at bevare national selvbestemmelse: Social- og 

velfærdsområdet, samt Kulturpolitikken. (Ibid.) 

Ydermere blev danskerne også adspurgt, om hvordan folk fra den forestående østudvidelse 

skulle modtages på det nationale arbejdsmarked19. Danskerne havde den laveste svarrate af 

”modtages uden begrænsninger” (6%) og den største andel af ”modtages med 

begrænsninger” (75%) blandt EU-landene (EB48:69). Danskerne bekræftede dermed 

antagelsen om, at velfærds-, kultur- og immigrationspolitik er ”high politics”, som det viste 

sig i 1992.  

Trods Amsterdam-traktatens indflydelse på asyl- og immigrationspolitikken, blev traktaten 

alligevel stemt igennem ved folkeafstemningen med et flertal på 56%. Dette må tilskrives det 

danske forbehold på RIA, som begrænser den indflydelse, som Amsterdam-traktaten har på 

dansk suverænitet. Den lave indflydelse på dansk politik kunne også aflæses i den lave 

valgdeltagelse, som var den næstlaveste registrerede valgdeltagelse ved et valg angående EU. 

Kun 76.2% af de stemmeberettigede danskere gjorde brug af deres stemmeret.  

3.1.7 2015 afstemning om afskaffelse af retsforbeholdet 

I 2015 blev det relevant med en folkeafstemning vedrørende deltagelse i det europæiske 

politisamarbejde, Europol. I den forbindelse fik de danske Aftalepartier20 , på tværs af det 

politiske spektrum, aftalt at sætte det danske retsforbehold til afstemning sammen med 

politisamarbejdet. Europols overgang fra at det mellemstatslige niveau til det overstatslige 

niveau ville resultere i, at Danmark ikke længere ville kunne deltage i samarbejdet, da man 

                                                 
19 ”folk fra Østeuropa, som ønsker at arbejde i vesten skal…” svarmuligheder: 1) modtages uden begrænsninger 
2) modtages med begrænsninger 3) ikke modtages 
20 Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. 
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var danske begrænset af forbeholdet på RIA til kun at deltage i samarbejde på det 

mellemstatslige niveau (Folketingets EU-oplysning 2014).  

Afstemningen blev gjort mere omfattende, da man udover deltagelse i Europol også satte det 

danske forbehold på RIA til valg.  

Aftalepartierne havde udover Europol også udvalgt 22 retsakter, som Danmark i tilfælde af et 

”ja” ville tilslutte sig og afstemningen omfattede også en omdannelse af det danske 

retsforbehold til en tilvalgsordning, som det kendes i Storbritannien og Irland21 (Folketingets 

EU-oplysning 2015).  

Det danske forbehold kan på et hvilket som helst tidspunkt afskaffes og Danmark vil derfra 

deltage fuldt ud i Unions-samarbejdet. Gør man det, vil man være underlagt alle gældende 

retsakter, som er blevet ratificeret, uanset om Danmark har deltaget i forhandlingerne af disse 

retsakter eller ej. 

Den model, som Danmark havde mulighed for at indføre, og som er implementeret i 

Storbritannien og Irland, er anderledes konstrueret. 

Storbritannien og Irland har således en Opt-In på RIA, der giver landene mulighed for, at 

vurdere i en periode på op til 3 måneder, om man ønsker at deltage i forhandlingerne af en 

foreslået foranstaltning. Ønsker man at deltage i forhandlingerne, binder man sig også til at 

tilvælge den foreslåede foranstaltning, når denne er forhandlet færdig – uanset om man 

stemmer for eller imod ved den endelige afstemning. Falder foranstaltningerne inden for RIA 

og ønsker landene ikke at deltage, har man mulighed for at vælge denne fra inden for 3 

måneder efter at foranstaltningen er foreslået (Den Europæiske Union 2007: Protokol 19 & 

21; Ministry of Justice 2016).  

Denne Opt-In model, ville give Danmark mulighed for, at deltage ved forhandlingerne på de 

områder, hvor man ønskede at deltage i EU-lovgivning, men samtidig bevare den 

suverænitet, som man havde via den oprindelige forbeholdsmodel.  

Den fælles enighed om en folkeafstemning vedrørende tilvalgsordningen var på én betingelse 

– At Aftalepartierne garanterede, at man ikke på noget tidspunkt ville tilslutte sig lovgivning 

på asyl- og immigrationsområdet uden en folkeafstemning.  

Denne fælles forståelse for immunitet på området for asyl- og immigration, blev indskrevet i 

aftalen om afstemningen om tilvalgsordningen – men kun som en bemærkning.  

At betingelsen kun havde status som bemærkning gjorde, at den var var uden juridisk pondus, 

                                                 
21 Storbritannien har ved aflevering afholdt folkeafstemningen om udmelding af EU, men har ikke startet selve 
udmeldelsesproceduren, og de er derfor på dette tidspunkt stadig medlem. 
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og et valgt Folketing ville kunne tilvælge EU-direktiver vedrørende asyl- og 

immigrationspolitikken uden at udstede yderligere folkeafstemninger.  

At det var Folketinget, som til enhver tid kunne tilvælge EU-lovgivning var anledning til 

debat i Danmark. Nej-partierne argumenterede for, at aftalen var grundlovsstridig, da der 

ifølge den danske grundlovs paragraf 20, skal være 5/6 enighed i Folketinget i tilfælde af 

suverænitetsafgivelse, hvis ikke spørgsmålet skal stilles den danske befolkning (Danmarks 

Grundlov 1953). 

Med en omdannelse til en tilvalgsordning, kunne man i fremtiden med et simpelt flertal i 

Folketinget tilvælge EU-lovgivning, uden først at tilspørge den danske befolkning. Udover 

suverænitetsafgivelsen til EU, som fremover skulle have medbestemmelse på punkter, som 

danskerne anså som high politics, så skete der yderligere suverænitetsafgivelse fra den 

danske befolkning til det danske Folketing, som skulle sætte deres lid til, at de folkevalgte 

politikere kunne varetage danskernes interesser.  

Netop denne suverænitetsafgivelse til det danske Folketing var problematisk, da man tilbage i 

1993 så den diskrepans, som var mellem befolkningens ønsker og Folketingets. Dette var 

derfor også et af hovedargumenterne fra nej-partierne i deres valgkampagne. Eftersom at 

”garantien” kun havde status som bemærkning, kunne ja-partierne ikke juridisk garantere, at 

Danmark aldrig ville deltage i EU's asyl- og immigrationspolitik. Dette blev derfor anset som 

en åben dør for ja-partierne, til senere at tilslutte sig EU-samarbejdet. 

3.1.8 Debatten i Danmark 

Debatten i Danmark var centreret omkring den suverænitetsafgivelse, som man også i 

forbindelse med Maastricht havde været modstander af. De danske partier var i stort omfang 

enige omkring deltagelse i Europol, men det var ikke alle danske partier, som kunne se ideen 

i en tilvalgsordning. Tværtimod, var der flere partier, som anså det som en potentiel fare at 

overlade beslutningerne til Folketinget (se bilag 1; 2).  

Den danske folkeafstemning vedrørende ratificering af Maastricht-traktaten var, som 

gennemgået, endt med et dansk ”nej”, og i år 2000 havde man haft en yderligere afstemning 

vedrørende EU og deltagelse i den fælles økonomiske monetære union samt indførslen af 

Euroen i Danmark. Afstemningen i 2000 endte også med et ”nej”, hvilket igen udtrykte den 

uoverensstemmelse mellem hvad den danske befolknings holdning til EU er, og hvad 

holdningen hos det danske Folketing er.  

Lovforslaget om ”dansk deltagelse i den fælles valuta” var således blevet vedtaget i det 
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danske Folketing med 81 stemmer for og 29 stemmer i mod, men var ved folkeafstemningen 

blevet afvist med et flertal på 53,2% (Danmarks Folketing 1999). 

Samtlige Aftalepartier havde i deres valgkampagner garanteret, at Danmark fortsat skulle 

bestemme egen asyl- og immigrationspolitik. Dette slog blandt andet Venstres 

Europaordfører, Morten Løkkegaard, fast for de borgerlige (Venstre 2015), mens 

Socialdemokraterne Morten Bødskov (EU og udenrigsordfører) og Trine Bramsen 

(retsordfører), også garanterede, at afstemningen skulle hjælpe det danske politi, uden at der 

var nogen udsigt til, at asyl- og immigrationspolitikken skulle føres af EU. 

Partierne er også enige om, at Danmark ikke skal deltage i EU's fælles asyl- og 

indvandringspolitik. Vi vil selv bestemme udlændingepolitikken, og den skal fastlægges i 

Danmark. Partierne bag aftalen er Socialdemokraterne, Radikale, Venstre, Konservative og 

SF.  

(Socialdemokratiet 2015) 

Dansk Folkeparti, som var det største af partierne, der ønskede et nej, mente, at der ikke var 

nogen juridisk sikring for danskerne, og skrev således i deres kampagne. 

”Hvis retsforbeholdet fjernes, er det fremover op til et flertal i Folketinget, om dansk asyl- og 

udlændingepolitik skal overdrages til EU.” 

 (Dansk Folkeparti Bilag 1) 

Fælles for begge udtalelser er, at politisamarbejdet og Europol er henvist til sekundære 

argumenter, mens muligheden/risikoen for afskaffelse af forbeholdet på asyl- og 

immigrationsområdet er fremhævet til at være det centrale omdrejningspunkt for 

kampagnerne. I udmeldingen fra Socialdemokratiet, er henvisningen til udlændingepolitikken 

fremhævet allerede som den første paragraf efter overskriften, mens Dansk Folkeparti 

afsætter de første tre paragraffer til asyl- og immigrationsaspektet, mens Europol bliver 

nævnt i de afsluttende to. 

Partiernes fokus i afstemningsdebatten var derfor placeret på suveræniteten på området for 

asyl- og immigration. Nej-partierne fokuserede en stor del af deres indsats på at gøre 

danskerne usikre på, om suveræniteten på asyl- og immigrationspolitikken kunne bevares, 

mens Aftalepartierne forsøgte at vinkle debatten anderledes og fremhævede i stedet 

retssikkerheden og deltagelse i Europol.  
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Nej-partiernes fokus på asyl- og immigrationssuveræniteten var oplagt, da dette også havde 

været high politics i danske debatter omkring EU. Dette var et af områderne, som danskerne 

fik forbehold over for med Edinburgh-aftalen, og det havde konsekvent været et af de 

områder i Eurobarometerundersøgelserne, hvor danskerne havde det største ønske om at 

bevare suveræniteten. 

Målinger fra Gallup viser også, at danskerne var splittede, og afslørede de største 

bekymringer hos befolkningen. 68% af de adspurgte nej-stemmere begrundede deres nej 

med, at de ikke ønskede at afgive suverænitet til EU, hvilket udgjorde den primære 

bekymring. 52% ”ønskede ikke mere EU”, mens hhv. 38% og 32% ikke stoler på 

”embedsværket i EU” eller ”politikerne generelt”. Hele 31% begrundede deres nej med et 

ønske om ikke at tilslutte sig EU's asyl- og immigrationspolitik, hvilket afspejler en 

konkretisering af de første 2 argumenter om øget centralisering.  

Hos ja-siden var de primære argumenter, at Danmark har brug for at samarbejde med de 

øvrige EU-lande (73%), et ønske om at kunne bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet 

(59%) og fortsat deltagelse i Europol (53%). 

Begge sider havde kun ringe tiltro til de danske politikere, hvilket kom til udtryk ved, at kun 

11% af nej-siden og 28% af ja-siden begrundede deres stemme med tillid til de politikere 

(Politiko.dk 2015). 

Resultatet af afstemningen om tilvalgsordningen endte med er flertal på 53,1% af stemmerne 

til fordel for ”nej”. 

Danmark har dog stadig muligheden for at forhandle en parallelaftale på plads, men 

forhandlingerne om en sådan var ikke fremskredne på afleveringstidspunktet.  

3.1.9 Delkonklusion 

De danske argumenter for optagelse i EU var i 1972 var primært økonomiske, og var drevet 

af dels det britiske medlemskab og deltagelse på det fælles marked. Man havde ingen 

intentioner om at drive det politiske aspekt af samarbejdet meget videre, hvilket resultaterne 

fra Eurobarometeret vidner om. Der er heller intet, der tyder på, at der er sket nogen 

udvikling i danskernes interesse for at integrere sig yderligere i det politiske aspekt af 

samarbejdet.  

Da Danmark er et befolkningsmæssigt lille land i et stort samarbejde, er der risiko for, 

specielt efter indførslen af flertalsafgørelser, at der bliver truffet beslutninger, som kan være i 

strid med de danske kerneområder, som i dette afsnit er blevet identificeret af danskerne 
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gennem eurobarometer-undersøgelserne til at være velfærd og kultur. Også asyl- og 

immigrationsområdet har vist sig at være et centralt område både hos befolkningen, som det 

blev udtrykt gennem resultaterne fra eurobarometer-undersøgelserne, og i særdeleshed blandt 

politikerne, hvor flere af kampagnerne berørte området. 

Retsforbehold kom til i en tid, hvor mellemstatslige forhandlinger var den fremherskende 

beslutningsprocedure, hvilket krævede enstemmighed blandt medlemslandene. Men allerede 

med indgåelsen af Maastricht-traktaten, så man tegn på en øget centralisering lig den 

neofunktionalistiske tankegang, hvor politisk spill-over ville øge suverænitetsafgivelsen til 

EU. Den danske reaktion var rationel, forstået på den måde, at man handlede ud fra egne 

interesser frem for fællesskabet, og reflekterer derfor den intergovernmentalistiske 

tankegang. Begge integrationsteorier er således nødvendige for at forklare, hvordan 

Danmarks forhold er til EU.  

Identifikationen af velfærd og kultur som værende ”high politics” er vigtig for forståelsen af 

resultaterne af de danske folkeafstemninger, men en sammenkobling mellem velfærd og 

kultur og så asyl og immigration kræver en dybere analyse af velfærdsstaten samt hvilken 

indflydelse indvandring til Danmark har haft på denne.   

3.2 Danmarks velfærdsstat og sociale kapital 

3.2.1 Indledning 

Den danske velfærd er et af de vigtigste områder for den danske befolkning i forhold til EU-

samarbejdet og, som det blev vist i det foregående kapitel, bliver dette område ofte kædet 

sammen med asyl- og immigrationspolitikken af de danske politiske partier. Derfor vil jeg i 

dette afsnit finde sammenhængen mellem den danske velfærd og det danske ønske om at 

bevare suveræniteten på området for asyl- og immigration.  

Dette gør jeg ved at identificere de grundlæggende værdier og normer, som skaber den 

sociale kapital i Danmark, der gør det muligt at opretholde den danske velfærdsstat. Derefter 

vil jeg vise, hvordan indvandringen til Danmark har tilpasset sig de danske værdier ved at 

kigge på de forskellige indvandrergruppers tilknytning til henholdsvis arbejdsmarkedet og 

gruppernes resultater i forhold til uddannelse.  

3.2.2 Den danske velfærdsstat 

Det er svært at sætte et præcist årstal på, hvornår Danmarks velfærdsstat blev dannet. Den 

velfærdsstat, som eksisterer i dag, blev grundlagt ved indgåelsen af Kanslergadeforliget, men 
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den kulturelle forudsætning for at kunne skabe et så omfattende omfordelingssystem er blevet 

debatteret og analyseret af flere forskere, i forsøget på at fastslå velfærdsstatens oprindelse. 

Politisk havde den sin begyndelse i 1960erne anført af skiftende socialdemokratiske 

regeringer i perioden mellem 1953-68, mens andre krediterer den nordiske protestantisme og 

de kristne værdier for dannelsen (Østergaard 1997; Markkola 2011; Petersen 2003). 

Velfærdsstaten i Danmark er en af de mest omfattende omfordelingspolitikker i verden, og er 

et af eksemplerne på den type af velfærdsmodeller, som typisk kaldes den nordiske, den 

socialdemokratiske (Larsen og Møller 2001:111; Esping-Andersen 1990:168) eller (som det 

vil være tilfældet i dette speciale) den universelle (Mogensen 2010:68). Universalismen i 

denne type velfærdsmodel består i, at velfærden er afkoblet den enkeltes tilknytning til 

arbejdsmarkedet og i stedet udbydes til hele befolkningen, mens finansieringen af velfærden 

er solidarisk og bliver betalt via beskatning af indkomst samt afgifter og moms, som alle 

danskere betaler (Ibid.).  

Dette adskiller denne model fra eksempelvis den kontinentale, hvor velfærdsydelser i høj 

grad er koblet sammen med den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet, da velfærden her er 

finansieret gennem obligatoriske forsikringer (ibid:67).  

Den liberale model, som eksempelvis benyttes i Storbritannien, udbyder kun i lille omfang 

offentlig velfærd. De beskedne offentlige hjælpemuligheder (Ibid:66) har primært til hensigt, 

at øge incitamentet til at søge job (Hornemann & Larsen. 2001:108-110; Esping-Andersen. 

1992:167-69). 

”I [England og USA red.] var hovedreglen, at velfærdsinitiativer ikke for stærkt måtte fratage 

borgerne ansvaret for egen social sikkerhed.” 

(Mogensen 2010:66) 

De offentlige ydelser i den danske velfærdsstat er således væsentligt højere end dem i andre 

lande, da formålet med den danske velfærd ikke kun begrænses til at afværge fattigdom, men 

også at sikre velfærdsmodtageren en effektiv social fungeren (Larsen og Møller 2001:101).  

Dette kan, ifølge den logik som ligger bag den liberale velfærdsmodel, fratage incitamentet 

for at søge job og selvforsørgelse: 

”Sociale ydelser gør befolkningen afhængig af systemet. Modtagerne låses fast i en 

afhængighed, hvor de mister initiativet til at vriste sig fri og være selvforsørgende. Disse 

synspunkter var kendetegnende for Thatcherismen i England og Reaganismen i USA i 

1980erne.”  
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(Hornemann & Larsen 2001:42) 

Tankegangen bag den liberale velfærdsmodel anser generøse velfærdsydelser som 

”hvilepuder” eller ”lænker”, der af befolkningen ses som alternativ til arbejdsmarkedet, eller 

som fastholder dem i fattigdom.  

England og USA har en fælles historie og kultur, som er tilgrundliggende for dannelsen af 

deres socialpolitik, på samme måde som de skandinaviske lande deler en fælles historie og 

kultur, der udgør fundamentet for den universelle velfærdsmodel. Denne fælles kultur er, som 

vi skal se, afgrænset til de nordiske lande, hvilket også kommer til udtryk ved, at den 

universelle velfærdsmodel ikke findes andre steder i verden.  

3.2.3 Samfundskontrakten og det dobbelte selektionsproblem 

De høje overførselsindkomster, som den danske velfærdsstat stiller til rådighed for folk uden 

for arbejdsmarkedet, burde skabe flere problemer i forhold til erhvervsfrekvensen i landet. 

Overførselsindkomsterne er af en sådan størrelse, at det ofte bedre kan svare sig ikke at 

arbejde, da forskellen i størrelsen på løn og overførselsindkomster i nogle tilfælde er lille.  

Da tilskyndelsen til at arbejde ikke udelukkende er økonomisk, skal incitamentet findes 

andetsteds. Sven Bislev (Hornemann & Larsen. 2001:101) mener, at man i stedet skal finde 

svaret i det, som han kalder for ”samfundskontrakten”.  

Gunnar Mogensen (2010:222) beskriver samme fænomen, men kalder det for en ”social 

kontrakt” eller en ”generationskontrakt”, mens Velfærdskommissionen (2005:151) benytter 

sig af begrebet social kapital, når de skal beskrive den kraft, som får den danske 

”velfærdshumlebi” til at flyve trods sin naturstridighed (Svendsen 2012:19).  

” Et grundlag for dette system er, at alle deltager, uanset om man netto har fordel af systemet 

eller ej.” 

(Velfærdskommissionen 2005:61) 

Den kontrakt, som bliver beskrevet ovenfor, dækker over den forpligtelse, som man påtager 

sig ved at begå sig i det danske samfund.  

Den danske velfærdsstat er den mest omfattende i EU på en række nøglepunkter og ifølge 

Danmarks Statistik (2016:264) udgør skatternes andel af BNP i Danmark 49,1%, hvilket er 

højeste i EU. De offentlige udgifter i procent af BNP er også blandt de højeste i EU, hvor 

56% af BNP i Danmark går til netop dette område. Danmarks Statistik (2016:261) fastslår 

yderligere, at den Sociale Beskyttelse i Danmark udgør 43% af det offentlige forbrug, hvilket 
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gør det til den største post i det danske nationalbudget. Posten bliver efterfulgt af 

Sundhedsvæsen (16%) og uddannelsesområdet (13%).  

Disse tre områder udgør således tilsammen ca. 71.8% af det samlede offentlige forbrug, og 

bliver af Danmarks Statistik identificeret som ”kerneområder” (ibid.) i den moderne 

velfærdsstat.  

Det høje skattetryk er med til at finansiere størstedelen af den uddannelse, pension og 

sygehjælp, som en person i Danmark modtager i løbet af sin levetid. Fælles for disse tre store 

områder er, at det er ydelser, som man får, mens man ikke er aktiv på arbejdsmarkedet. Den 

primære finansiering af velfærden er betalt gennem skatter, som bliver betalt af personer på 

arbejdsmarkedet.  

Denne afhængighed af at have folk på arbejdsmarkedet til at finansiere velfærden skaber det 

problem, som Velfærdskommissionen døber ”det dobbelte selektionsproblem”. 

I den universelle velfærdsmodel får den højtuddannede og den højtlønnede del af 

befolkningen ikke et tilsvarende afkast på de nettobidrag, som de yder til finansieringen af 

velfærden, og det rationelle menneske jf. den neoklassiske økonomiske teori (se afsnittet om 

tillid), ville derfor søge at emigrere til et land, hvor udbyttet af nettobidragene er større, eller 

størrelsen af bidragene er mindre for at maksimere egen velstand. 

”Veluddannede personer har efter endt studium et økonomisk incitament til emigration til 

lande, der har et mindre veludbygget velfærdssystem og derfor også et lavere skattetryk.”  

(Velfærdskommissionen 2005:13) 

Det optimale tidspunkt for emigration for en højtuddannet ville være, når personen havde 

færdiggjort sin uddannelse i Danmark og skulle til at søge arbejde og skabe karriere. 

Emigrerer personen på dette tidspunkt, ville emigranten slippe for at tilbagebetale sin ”gæld” 

til samfundet, der ellers har finansieret emigrantens uddannelse. 

Omvendt har personer med ringe kvalifikationer eller ringe uddannelse et stort incitament til 

at immigrere til Danmark på grund af de fordelagtige velfærdsordninger.  

Selektionsproblemet bliver delvist afværget af den danske samfundskontrakt, der gensidigt 

forpligter befolkningen til at blive i landet og tage arbejde. 

Samfundskontrakten kan kun hjælpe på den ene del af selektionsproblemet, netop at fastholde 

kvalificeret arbejdskraft i Danmark, men kan ikke på samme måde afholde folk med ringe 

kvalifikationer fra at komme til landet.  
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Det er her, at samfundskontrakten fastholder folk i Danmark i løbet af deres arbejdsdygtige 

alder. Mogensen (2010:222) viser, gennem sin implicitte generationskontrakt, hvordan de 

forskellige generationer danner en gensidig forpligtelse over for hinanden som fastholder de 

arbejdsdygtige i Danmark så de kan ”betale sin gæld tilbage” til den ældre generation og 

være med til at finansiere den næste generations uddannelse. 

Denne rotation skaber en dynamisk udvikling, hvor der hele tiden er folk på arbejdsmarkedet, 

som er med til at forsørge de ikke-arbejdsdygtige, som enten har bidraget eller skal til at 

bidrage til velfærden.  

Man fødes altså ind i et gensidigt forpligtende system, som er afgrænset til dem, som skal til 

at bidrage, som allerede bidrager eller har bidraget til det fælles system. 

Figur 4 

 

Den gensidige forpligtelse forudsætter, at alle, der kan arbejde, er i arbejde for ikke at skabe 

en ubalance på det offentlige budget.  

Af de DKKR478 mia. som benyttes på Social Beskyttelse, går DKKR55 mia. til 

arbejdsløshed, hvilket udgør en dobbeltomkostning for den danske velfærdsstat (Danmarks 

Statistik 2016:70). For hver person på overførselsindkomst mister staten en skatteindtægt, 

mens den samtidig bliver belastet, da personen i stedet skal forsørges af det offentlige. De 

DKKR55 mia. kroner, som Danmark årligt bruger på ”arbejdsløshed”, er således penge, som 

skal findes andetsteds i det nationale budget.  

Selvom beløbet er faldet fra DKKR 64 mia. kroner kort efter finanskrisen til de DKKR 55 

mia. kroner, som det er i seneste rapport, hvilket er en meget positiv fremgang, så er det 

fortsat en stor udgift, som desværre ikke afkaster en direkte gevinst, på samme måde som 

eksempelvis de offentlige udgifter til uddannelse gør.  
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3.2.4 Tillid som grundsten i velfærdsstaten 

En af de grundlæggende værdier i den danske samfundskontrakt og velfærdsstat er tillid. 

Tillid er bedst beskrevet af Fukuyama (1995), der i sin bog kritiserer den neoklassiske 

økonomiske teori om nyttemaksimering, som Fukuyama mener, kun kan redegøre for ca. 

80% af folks handlinger (Ibid:13;18-19).  

Præmissen i den neoklassiske teori er, at folks handlinger kun har til hensigt at maksimere 

deres egen lykke. Dette kan i Danmarks tilfælde afvises, da der i så fald ikke ville være 

højtlønnede tilbage i Danmark, eftersom de ville have overtrådt samfundskontrakten og rejst 

til lande med lavere skattetryk. 

Nyttemaksimering kan således kun delvist forklare den danske velfærdsstat, men i meget 

højere grad den liberale velfærdsstat, som sikrer folk mod absolut fattigdom, men derfra 

overlader ansvaret for forsørgelse til individet. 

Fukuyama finder i stedet de manglende 20% hos Mark Granovetter (1985), som skriver om 

personers ”indlejring” i sociale kontekster, og hvordan disse sociale kontekster, som folk 

indgår i, påvirker de handlinger, som man foretager.  

“People are embedded in a variety of social groups … against whose interests they have to 

balance their own.” 

(Fukuyama 1995:21) 

Granovetters pointe skal forstås i forlængelse af den neoklassiske økonomiske teori om 

nyttemaksimeringer, da folks handlinger stadig delvist er baseret i rationelle overvejelser om 

nyttemaksimering, men at overvejelserne bag handlingen ikke kun er influeret af egen 

interesse, men samtidig ens sociale tilhørsforhold og kontekst.  

Når en dansker træffer beslutningen om at søge og tage et arbejde, gøres dette, delvist fordi 

det er i personens egeninteresse at blive selvforsørgende og fordi arbejde giver mulighed for 

at tjene flere penge end man ville kunne få på overførselsindkomst, men også i høj grad fordi 

tilknytning til arbejdsmarkedet giver adgang til et netværk og fordi man i Danmark er 

forpligtet over for de andre danskere til at bidrage til den danske velfærd.  

Det spørgsmål, som tillidsmålingerne fra EVS og WVS benytter, afslører hvilke lande, som 

har den højeste grad af generel tillid. Spørgsmålet henvender sig til den tillid, som den 

adspurgte har til folk i almindelighed, hvilket gør, at resultaterne kan bruges i forståelsen af 

den universelle velfærdsstat.  
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Den danske velfærdsstat er baseret på et netværk af folk, som ikke har daglig omgang med 

hinanden, og derfor forudsættes det, at man internt i netværket har en høj grad af generel 

tillid, til at alle bidrager til og ingen misbruger systemet. 

Danmark er ifølge målinger fra EVS og WVS det land i verden med den højeste grad af 

generel tillid, og når danskerne betaler skat, gøres dette, fordi man har tillid til, at de andre i 

samfundet gør det samme.  

De lande, hvor man oplever den højeste grad af tillid i den seneste undersøgelse er Danmark, 

Norge, Sverige, Finland og Holland. Disse lande er de eneste, hvor >60% stoler på folk i 

almindelighed og med undtagelse af Holland, hvor velfærdsstaten anses som lidt af en hybrid 

mellem den universelle og den kontinentale, så er de lande med højst tillid samtidig de eneste 

lande med universelle velfærdsstater. Tilliden i Storbritannien blev målt i 2008 til 40% (EVS 

2008:146), mens tilliden i USA i 2010-2014 34,8% (WVS 2010-2014:42). Begge landene har 

en liberal velfærdsmodel.  

Gennemsnittet for tillid i EVS 2008 undersøgelsen lå på 28,8%, hvilket betyder, at de 

nordiske lande ligger væsentlig over gennemsnittet, og der ses en klar sammenhæng mellem 

graden af tillid og udbredelsen af den universelle velfærdsstat.  

Tillid er et af aspekterne i Putnams teori om social kapital, som bedst kan beskrive den 

danske velfærdsstat. Den sociale kapital beskriver værdien af netværk og de gensidige 

forpligtelser, som medlemskab af et netværk medfører.  

3.2.5 Den afgrænsende sociale kapital som forklaring på den danske 

velfærd 

Putnams definition af den sociale kapital, som jeg bruger til at beskrive den danske 

velfærdsstat, beskriver grundlæggende, at ”netværk har værdi” (Putnam 2000:19). 

Hvis man indgår i et netværk, skabes der i den daglige kontakt mellem netværkets 

medlemmer en fælles kultur og en række fælles værdier og normer, som er unikke for 

medlemmerne heri. 

Værdien af netværket kommer blandt andet til udtryk hvis medlemmer af ens netværk ønsker 

at få hjælp til en opgave. Søger man hjælp i sit netværk, så forventes der oftest ingen 

afregning, som der til sammenligning gøres, hvis man søger professionel hjælp. Hjælpen 

internt i et netværk er i stedet betinget af, at de øvrige personer i netværket kan stole på, at 

man på et senere tidspunkt ville gengælde ved at hjælpe med en tilsvarende opgave. 
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Denne forudsætning er det, som Putnam kalder ”gensidighedsnormen”. 

 

Det mest almindelige netværk udgøres af familien, og her finder man også den største grad af 

gensidighedsnorm. I dette tilfælde er der dog tale om en mere specifik gensidighedsnorm. 

Her hjælper man hinanden, ikke fordi man står til at få direkte afkast af handlingen, men i 

stedet fordi man omgås den person, som modtager hjælpen, ofte. Derfor er man også sikker 

på, at man kan få tjenesten gengældt, og den specifikke gensidighedsnorm forudsætter derfor 

ikke meget tillid.  

I de mindre netværk, som eksempelvis familien, hvor der er mere frekvent kontakt mellem 

medlemmerne, er det lettere at have kontrol med, om alle bidrager nok til netværket og 

irettesætte dem, som ikke indordner sig netværkets normer og værdier. 

Netværk eksisterer også i større omfang. Danmark udgør et stort netværk, hvor man hjælper 

hinanden i fællesskab ved at betale til velfærdsstaten, der omfordeler den fælles velstand efter 

behov. 

I dette netværk er der kun lidt direkte og jævnlig kontakt mellem medlemmerne grundet 

netværkets størrelse, og det er derfor svært at kontrollere de enkelte medlemmer for snyd. 

Sådanne store netværk er i stedet baseret på en større grad af tillid til, at de medlemmer, som 

man ikke har nogen kontakt med, også overholder netværkets normer og værdier.  

Velfærdsstatens omfordeling af velstand sker mellem mange forskellige folk, og det er derfor 

en smule mere besværligt at holde nogen ansvarlig for at gengælde ens bidrag til 

fællesskabet. I forbindelse med så store netværk forudsættes en større grad af generel tillid, 

og disse netværk hviler på en stor grad af generelle gensidighedsnormer:  

” … norm of generalized reciprocity: I´ll do this for you without expecting anything specific 

back from you, in the confident expectation, that someone else will do something for me down 

the road.”  

(Putnam 2000:21) 

Den generelle gensidighedsnorm beskriver den danske velfærdsstat og den samfundskontrakt, 

som blev dækket i det tidligere kapitel. Samfundskontrakten omfordeler rigdom fra den del af 

befolkningen, som er på arbejdsmarkedet, til den del af befolkningen, som er enten gået på 

pension eller er i gang med uddannelse. Den generelle gensidighedsnorm kan her bruges til at 

forklare, hvordan den arbejdende del af befolkningen accepterer sådan en omfordeling. 

Selvom de ikke får noget umiddelbart afkast af de høje skatter, så bidrager de til fællesskabet, 
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og kan på et senere tidspunkt få pension eller uddannelse til deres egne børn finansieret. 

Putnam citerer Tom Wolfe (ibid.), for et eksemplificere den sociale kapital, og i dette tilfælde 

den danske velfærdsstat, som en tjenestebank. Man betaler til en fælles kasse, og kan, når tid 

er, hæve tjenester i form af offentligt finansierede uddannelser, adgang til sundhedsvæsen og 

pension.  

Putnam differentierer mellem to typer af social kapital, hvoraf den danske velfærdsstat mest 

minder om den afgrænsende. Denne type sociale kapital kommer oftest til udtryk ved 

ekskluderende grupper, som har stor intern loyalitet og et stærkt fællesskab. Fordelene ved 

den afgrænsende social kapital er, at det er nemmere at mobilisere gensidighed og solidaritet i 

gruppen, da gruppen ofte er dannet på baggrund af fælles værdier og normer, og gruppens 

medlemmer ofte er homogene (ibid.). Denne afgrænsende sociale kapital skaber en stærk 

fællesskabsfølelse internt i netværket, men dette sker på bekostning af den omverden, som 

man identificerer sig i forhold til (Ibid:23). 

At folk er forpligtet til at bidrage til velfærdsstaten ved at overholde samfundskontrakten, så 

kan man kun blive en del af den sociale kapital i Danmark, hvis man bidrager til fællesskabet. 

Den afgrænsende sociale kapital er ligesom den danske velfærdsstat baseret på en balance og 

har derfor en begrænsning for, hvor meget man kan modtage i forhold til, hvor meget man 

bidrager.  

Den danske tillid er altså høj, fordi befolkningen i Danmark som udgangspunkt overholder de 

moralske forpligtelser, som følger med samfundskontrakten. Ifølge Putnam hænger dette 

sammen med den danske befolknings høje homogenitet. Den interne loyalitet, som den 

danske velfærdsstat har skabt, har samtidig skabt en ekstern fjendtlighed mod de folk, som 

kommer til landet uden at overholde samfundskontrakten, og derfor truer velfærdsstaten.  

Derfor burde den danske tillid falde, i takt med at befolkningen bliver mere heterogen. 

3.2.6 Mere tillid trods øget indvandring 

Som tidligere vist, så er det de nordiske lande, som har den største grad af tillid. 

Danmark var det land i 2008, som havde den største grad af tillid (76.1% stoler på folk) 

efterfulgt af Norge (74,2%) og Sverige (70,1), hvis velfærdssystemer også er baseret på den 

universelle model. 

I Danmarks tilfælde er det påfaldende, at man har registreret en stigende grad af tillid siden 

analysen blev foretaget i 1990. Her mente 57,7% af danskerne, at man kunne stole på de 
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fleste. Dette tal steg i 1999 til 66,5% og kulminerede i 2008, som er de nyeste tal for 

Danmark (EVS 1990:249; EVS 1999:226; EVS 2008:221). 

Figur 5 

 

 (Danmarks Statistik 2015:12) 

I den samme periode, hvor Danmark oplever en stigning i graden af tillid, oplever man også 

en stor udvikling i indvandring særligt fra ikke-vestlige områder.  

Selvom den øgede indvandring til Danmark, ifølge Putnam, burde have haft en negativ 

indflydelse på den danske tillid, eftersom heterogeniteten daler, oplever man i stedet en 

paradoksal stigning i graden af tillid. 

Da indvandringen primært skete fra ikke-vestlige lande, burde indflydelsen på tilliden i 

Danmark have været endnu større, end hvis indvandringen primært var kommet til fra 

vestlige lande. Dette begrundes med Inglehart og Welzels kort over de forskellige kulturer 

(figur 1:10), som ud fra en række udvalgte faktorer, heriblandt tillid, grupperer en række 

lande i kulturelle klynger.  

Blandt disse klynger er den kulturelle forskel størst mellem de protestantiske samfund, som 

Danmark er en del af, og så de muslimske og afrikanske samfund. De mest kulturelt 

homogene samfund i forhold til de protestantiske er de engelsktalende, de katolske og de 

konfucianske, som primært omfatter de vestlige lande.  

Muslimske og afrikanske samfund har mindst til fælles med de protestantiske samfund, som 
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Danmark tilhører, og det vil derfor ifølge Inglehart og Welzel være sværest for folk fra 

muslimske og afrikanske samfund at integrere sig i det danske samfund, mens det omvendt er 

nemmere for indvandrere fra den katolske, engelsktalende eller den konfucianske klynge at 

integrere sig. 

Den stigende kulturelle heterogenitet, som er sket siden 1985, burde således ifølge Putnam 

have haft en stor og negativ effekt på tilliden i Danmark. 

En mulig forklaring kan findes i opbygningen af det danske samfund. Hvor nogle forskere 

mener, at tilliden og den sociale kapital er forudsætningen for velfærdsstaten (Støvring 2010; 

Bergh & Bjørnskov 2011), henviser andre til, at den danske velfærdsstat og 

gennemsigtigheden i det danske samfund genererer tillid, og gør det muligt for folk fra 

samfund med en lav grad af tillid, at tilpasse sig de danske normer og værdier (Kumlin & 

Rothstein 2005; Torpe 2003). 

I debatten om den sociale kapital og den danske velfærdsstat, er der således også delte 

meninger, om hvorvidt velfærdsstaten forudsætter en etnisk homogenitet eller ej.  

Lars Torpe (Torpe 2013) opstiller således flere variabler, som kan forklare den sociale kapital 

og velfærden i Danmark uden at betinge den med en homogen kultur (Ibid:17). Torpes 

konklusion er, at den sociale kapital, og i særdeleshed den målbare tillid, ikke udelukkende 

kan kobles sammen med kultur eller etnicitet, da graden af tillid i Danmark, som vist, er 

steget i takt med, at de etniske danskeres andel af den samlede befolkning er faldet. Han 

lægger i stedet sit fokus på ”et veludviklet socialt og politisk medborgerskab”, som 

udgangspunkt for den danske sociale kapital (Ibid:19). 

Denne påstand støttes også af Dinesen (2010), der ud fra EVS undersøgelserne konkluderer, 

at efterkommere tilpasser sig den grad af tillid, som er i det land, hvor deres forældre er 

indvandret til, snarere end at de viderefører den grad af tillid, som er i forældrenes 

oprindelsesland.  

Uslaner (2010) kommer også frem til en anderledes konklusion end Putnam, og finder i 

stedet, at det ikke er den etniske diversitet, men i stedet segregeringen som er udslagsgivende.  

Albrekt Larsen mener heller ikke, at man kan drage en endegyldig konklusion i Danmarks 

tilfælde med hensyn til en direkte sammenhæng mellem stigende etnisk heterogenitet og 

dalende tillid. Albrekt Larsen henviser i stedet til, at de samfundsmæssige konsekvenser ved 

en øget diversifikation i befolkningen først for alvor kan spores 10-20 år senere, hvilket 

blandt andet kan ses ved den dalende tillid i 90erne i henholdsvis Storbritannien og USA. 
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Den dalende tillid skyldtes ikke aktuelle situationer men i stedet den stigende ulighed, som 

man oplevede i 70erne og 80erne. Derfor bør den dalende tillid først kunne aflæses i den 

næste bølge af undersøgelser fra EVS (Hedegaard & Svendsen 2011:122-123). 

3.2.7 Hvornår er man en del af den danske sociale kapital? 

Som vist i de foregående afsnit, er det vigtigt for finansieringen af den danske velfærdsstat og 

opretholdelsen af den sociale kapital i Danmark, at befolkningen overholder den danske 

samfundskontrakt, herunder at uddanne sig til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og være 

til rådighed.  

Andelen af indvandrere, uanset oprindelsesland, i forhold til den samlede befolkning er steget 

fra ca. 3% i 1980 til 11,62% i 2016 og gruppen er delt mellem vestlige indvandrere, som 

udgør 4,4% og ikke-vestlige indvandrere, som udgør de resterende 

7,9%(Udlændingestyrelsen 2016). 

Da ca. 1 ud af 9 personer i Danmark er indvandrere udgør de derfor en stor andel af den 

sociale kapital i Danmark, men de forskellige indvandrergruppers tilknytning til 

samfundskontrakten og velfærdsstaten varierer afhængig af opholdsgrundlag og 

oprindelsesland.  

3.2.7.1 Indvandrere på arbejdsmarkedet 

Den primære tilknytning til den danske sociale kapital sker gennem en tilknytning til det 

danske arbejdsmarked, da man her får mulighed for at bidrage til samfundet og samtidig 

danner sig et netværk af kolleger. Med udgangspunkt i udgivelserne fra UIB, er det muligt at 

se de forskellige etniske gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket kan give et indblik i 

de enkelte gruppers bidrag til den danske velfærd og sociale kapital.  

  



Side 53 af 90 
 

Figur 5 

 

(Danmarks Statistik. 2015:46) 

Figuren viser forskellen i erhvervsfrekvensen hos etniske danske mænd og mænd der er 

indvandret fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande. Der ses her en udpræget forskel i 

frekvensen hos ikke-vestlige mænd, både hvad angår den samlede beskæftigelse, men i lige 

så høj grad i udviklingen af kurven.  

Hvor kurven ligger stabilt for etniske danskere fra midten af 30-årsalderen og frem til ca. 60-

årsalderen, begynder man at kunne se en stagnation for ikke-vestlige mænd allerede i 

slutningen af 30erne. 

Beskæftigelsesfrekvensen hos de vestlige indvandrermænd er lavere i alderen 16-25 år, 

hvilket ifølge Danmarks Statistik skal krediteres til den store andel af unge vestlige 

indvandrere som studerer (ibid.).  

Også hos kvinderne ses en markant forskel på beskæftigelsesfrekvensen hos indvandrere med 

henholdsvis vestlig og ikke-vestlig baggrund.  

  



Side 54 af 90 
 

Figur 6 

 

(Danmarks Statistik 2015:46) 

Her er erhvervsfrekvensen også højere hos 16-24årige ikke-vestlige indvandrere, hvilket igen 

skyldes den høje andel af indvandrere fra vestlige lande, som studerer. 

Det er kun hver anden kvinder fra ikke-vestlige lande, som er ude på arbejdsmarkedet, og det 

er kun i en kort periode, at erhvervsfrekvensen overstiger 50%.  

Sammenlignet med den ikke-vestlige gruppe, har den vestlige indvandring en større 

tilknytning til arbejdsmarkedet, men den ligger fortsat under den danske erhvervsfrekvens. 

Kurven er hos den vestlige indvandrergruppe har dog det til fælles med kurven for personer 

med dansk oprindelse, at den daler på ca. samme tid. Der er altså en rimelig statisk 

tilknytning for vestlige indvandrere i perioden mellem 30 år og 60 år.  



Side 55 af 90 
 

Figur 7

 

Figur 8 

 

Der kan i perioden mellem 1997 og 2007 spores en særdeles positiv udvikling i 

beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere hvor erhvervsfrekvensen steg fra ca. 40% 

hos mændene og blot 27% af de ikke-vestlige kvinder til hhv. 63% og 49%. Her ligger 

erhvervsfrekvensen noget mere stabilt for både gruppen med dansk oprindelse og gruppen 
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med vestlig oprindelse. 

Med hensyn til udviklingen i erhvervsfrekvensen for den ikke-vestlige gruppe gør dansk 

statistik opmærksom på, at der kan være andre årsager end bare en stigning i tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Gruppens sammensætningen skifter ofte karakter, og det er derfor svært 

endegyldigt at konkluderer: 

”De ikke-vestlige indvandreres sammensætning med hensyn til oprindelseslande har også 

været under konstant forandring gennem hele perioden. I begyndelsen af perioden var 

Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien de tre store ikke-vestlige oprindelseslande for indvandrere i 

Danmark. Siden er der også kommet mange indvandrere fra Libanon og Iran i 1980’erne, fra 

Somalia i 1990’erne, fra Bosnien-Hercegovina i 1995 og fra Afghanistan og Irak i det nye 

årtusinde” 

(Danmarks Statistik 2015:48) 

Den resterende del af befolkningen, som ikke er engageret på arbejdsmarkedet, er i stedet at 

finde i statistikken for overførselsindkomster. Hvor den ikke-vestlige gruppe var 

underrepræsenteret på arbejdsmarkedet er de tilsvarende overrepræsenteret i forhold til deres 

andel af den samlede befolkning, mens gruppens fordelingen på de danske 

overførselsindkomster også er uhensigtsmæssigt.  

I de seneste tal, som er udregnet for 2014, udgjorde den ikke-vestlige gruppe 10% af 

befolkningen men 12% af de nettoledige, hvoraf 20% af de ledige kontanthjælpsmodtagere 

var ikke-vestlige indvandrere.  

I gruppen af førtidspensionerede var de også relativt overrepræsenterede, da 14% af 

førtidspensionister er ikke-vestlige indvandrere og kun 5% af SU-modtagerne var ikke-

vestlige indvandrere. Dette kan sammenholdes med gruppen af ikke-vestlige efterkommere, 

som også udgør 5% af SU-modtagergruppen, på trods af at ikke-vestlige efterkommere kun 

udgjorde 2% af den samlede befolkning i 2014.  

Den vestlige gruppe og gruppen med dansk oprindelse udviser kun få udsving i forhold til 

deres andel af befolkningen.  
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Figur 9 

 

(Danmarks Statistik 2015:85) 

Gruppen af vestlige indvandrere har en højere erhvervsfrekvens og en lavere tilstedeværelse 

på de danske overførselsindkomster, hvilket tyder på en høj tilknytning til den danske 

samfundskontrakt. Omvendt udviser gruppen af ikke-vestlige indvandrere en lav tilknytning 

til samfundskontrakten, hvilket kommer til udtryk gennem den lave erhvervsfrekvens og den 

høje tilstedeværelse på de danske overførselsindkomster.  

Den lave tilknytning til samfundskontrakten har været udgangspunkt for flere undersøgelser, 

som udregner de fremtidige omkostninger ved indvandring.   

CEPOS konkluderer således: 
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”Ifølge DREAM-beregninger for CEPOS svarer denne byrde til varigt 11 mia. kr. om året og 

kan tilskrives lav beskæftigelsesgrad for indvandrere og stor grad af indkomstomfordeling i 

den danske velfærdsstat.” 

(CEPOS 2016:1) 

Rockwool Fonden (2015:1-2) konkluderer ligeledes, at ikke-vestlig indvandring til Danmark 

skaber et offentligt underskud på EUR 2.2 milliarder22, og selvom dette underskud forventes 

nedbragt betydeligt i 2050 til EUR 0,5 milliarder23 vil den ikke-vestlige indvandring til 

Danmark fortsat give et offentligt underskud. Samtidig udregnes den vestlige indvandring at 

give et offentligt overskud på EUR 0,5 milliarder – et tal der, ifølge Rockwool fondens 

udregninger, forventes at stige til EUR 1,2 milliarder24 i 2050. 

Grundet Rockwool Fondens langsigtede perspektiv og eftersom konklusionerne er draget på 

baggrund af lineære fremskrivninger, er det begrænset hvor stor vægt en sådan undersøgelse 

skal tillægges. Ikke desto mindre er dette med til at understrege de langsigtede konsekvenser 

af indvandring og vigtigheden af en effektiv integrationsstrategi – specielt med henblik på 

den fremtidige finansiering af velfærdsstaten. 

3.2.7.2 Indvandrere og uddannelse  

Med hensyn til de langsigtede konsekvenser af indvandringen og dens betydning på den 

danske samfundskontrakt, er det nærliggende at kigge nærmere på de enkelte etniske 

gruppers resultater fra folkeskolen. Her har Danmarks Statistik også foretaget analyser af de 

enkelte befolkningsgruppers præstationer i de danske grundskoler, og disse viser en tydelig 

forskel på de to indvandrer- og efterkommergrupper.  

  

                                                 
22 DKKR16.3630 milliarder pr juli 2016 (Valutakurser.dk) 
23 DKKR 3,75 milliarder pr juli 2016 (Valutakurser.dk) 
24 DKKR 8,93 milliarder pr juli 2016 (Valutakurser.dk) 
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Figur 10-11 

 

 

(Danmarks Statistik 2015:78-79) 

Resultaterne viser en klar forskel på gruppen af vestlige og ikke-vestlige indvandrere, hvor 

den vestlige gruppe klarer sig bedre i stort set alle fag. Indvandrere fra vestlige lande ligger 
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generelt en halv karakter højere end gruppen af ikke-vestlige, mens begge grupper stadig 

ligger et stykke under gruppen med dansk oprindelse. Der kan aflæses en interessant 

udvikling i karakterer fra begge grupper af indvandrere og til begge grupper af efterkommere. 

Dette kan bekræfte Torpes teori om, at det danske samfund i sig selv kan generere den 

nødvendige andel af social kapital. Udviklingen i karakterer fra gruppen af indvandrere og til 

efterkommere, kan tolkes som en øget tilknytning til samfundskontrakten, og en øget 

tilpasning til de danske normer og værdier.  

Figur 12 

 

Karaktererne fra grundskolen kan også oversættes til uddannelsesniveauet for de ældre 

grupper af efterkommere. Da cirka 2/3 af indvandrerne fra både vestlige og ikke-vestlige 

lande ikke har et uoplyst niveau af uddannelse, kan disse gruppers værdier kun bruges i 

begrænset omfang. Uddannelsesniveauet for efterkommerne fra begge grupper er mere 
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retvisende og viser fortsat, at gruppen af vestlige efterkommere klarer sig bedre end gruppen 

med ikke-vestlige efterkommere.  

Specielt gruppen af mandlige ikke-vestlige efterkommere skiller sig ud, hvor næsten 40% 

kun har opnået gennemført grundskolen. Her er gruppen af ikke-vestlige kvindelige 

efterkommere noget bedre repræsenteret, men stadig væsentlig ringere end gruppen med 

dansk oprindelse. Gruppen af vestlige efterkommere klarer sig endda bedre end gruppen med 

dansk oprindelse. 24% af de kvindelige og 21% af de mandlige efterkommere fra vestlige 

lande har en bachelor eller lang videregående uddannelse mens tallene kun er 13% for både 

mænd og kvinder med dansk oprindelse. 

Figur 13 

 

(Danmarks Statistik 2015:75) 

Over 30% af de 30-årige ikke-vestlige efterkommere er hverken i arbejde eller under 

uddannelse, hvilket for mændenes vedkommende er en dobbelt så høj andel som gruppen af 

mænd med dansk oprindelse, hvilket understreger en manglende tilknytning til den danske 

samfundskontrakt.  

Den ikke-vestlige gruppes ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og ringe resultater i forhold 

til uddannelse afspejler den ene side af det dobbelte selektionsproblem, hvor mindre 

kvalificerede personer indvandrer, kommer til Danmark, hvilket øger presset på den danske 
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velfærdsstat. Velfærdsstaten er ikke kun presset af det dobbelte selektionsproblem, men i lige 

så høj grad endogene demografiske udfordringer. 

 

3.2.8 Den danske velfærd og asyl- og immigrationspolitikken som high 

politics 

At danskerne ser velfærdsstaten som high politics er tidligere etableret med udgangspunkt i 

undersøgelserne fra Eurobarometeret, hvor eksempelvis resultaterne fra efteråret 1992 viste, 

at 85% af den danske befolkning ønskede at bevare suverænitet på området for sundhed- og 

socialpolitikken. Dette var absolut højest blandt de daværende EU-medlemslande og også det 

område, hvor danskerne havde det største ønske om at bevare suveræniteten (EB 38 

1992:A32).  

Det blev også vist, at området for asyl og immigration var et, hvor danskerne også ønskede 

suverænitet. Her ønskede 59% af de adspurgte at bevare suverænitet på disse politiske 

områder og kun Storbritannien overgik dette med 61% (Ibid.). 

Resultaterne kan også aflæses i den sidste undersøgelse inden folkeafstemningen om 

Amsterdam-traktaten. Her ønskede 89% af de adspurgte, at bevare suverænitet på sundheds- 

og socialpolitikken, hvilket var flest af alle lande, og 62% af de adspurgte danskere ønskede 

at bevare suverænitet på immigrationsområdet, kun overgået af Finland, hvor 74% ønskede 

suverænitet (EB48 1997:B34). 

Den seneste undersøgelse (EB83) har et anderledes udformet design, hvor de adspurgte bliver 

bedt om at udvælge to politiske områder, ud fra 15 forskellige, som de mener, er de vigtigste 

nationale problemstillinger25. 65% af de adspurgte danskere udvalgte immigration (35%) og 

sundhed- og socialområdet (30%), mens de 3. største område var miljø (20%).   

Med den svingende integrationssucces i forhold til indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige 

samfund, har det således været nødvendigt at udføre en stram udlændingepolitik, som 

begrænser den indvandring, der har en negativ indflydelse på den danske velfærd.  

At velfærd og indvandring er vigtige for danskerne bliver kun yderligere bekræftet, hvis man 

ser på kernekoncepterne hos de tre største danske partiers26 politikprogrammer. Her kan der 

ligefrem spores en eksplicit sammenkobling mellem områderne. Partierne ønsker således 

stramninger af den danske udlændingepolitik, eller begrænsning af adgang til velfærdsydelser 

                                                 
25 QA3a What do you think are the two most important issues facing (OUR COUNTRY) at the moment? * 
(ROTATE – MAX. 2 ANSWERS) 
26 Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. 
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for flygtninge og indvandrere, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem de politiske 

partiprogrammer hos de tre store partier. 

”STRAMMERE ASYLREGLER:  

Vi skal hjælpe mennesker på flugt, men vi skal også kunne følge med. Danmark er et lille 

land, og der er grænser for, hvor mange udlændinge vi kan tage imod. Derfor har vi 

strammet reglerne for at få asyl for første gang i 12 år.” 

(Socialdemokratiets udlændingepolitik 2016) 

På samme måde forekommer der en sammenhæng mellem den danske velfærd og en stram 

politik på asyl- og immigrationsområdet hos Venstre i deres partiprogram: 

”Venstre ønsker, at Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Vi vil gøre det 

så let som muligt for udlændinge at komme hertil for at arbejde eller være sammen med en 

ægtefælle i de tilfælde, hvor det ikke udgør et problem for hverken integrationen eller 

statskassen.” 

(Venstres politiske oplæg for udlændingepolitik 2014a) 

” Stram udlændingepolitik og ægte velfærd. 

… vi skal hjælpe med ansvarlighed. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere 

udlændinge, end samfundet kan absorbere. Ingen kan være tjent med, at ledige indvandrere 

får lov til at gå ubeskæftigede rundt” 

(Dansk Folkepartis udlændingepolitik 2016) 

3.2.9 Delkonklusion 

Den danske velfærdspolitik er en af de mest omfattende i verden og håndhæves af en social 

kontrakt, som bliver indgået ved fødslen. Danskernes stærke tilknytning til den sociale 

kontrakt kommer til udtryk gennem det store ønske i EB-undersøgelserne om at bevare 

suverænitet på social- og sundhedsområdet.  

Den danske befolkning har samtidig et stort ønske om at bevare suveræniteten på asyl- og 

immigrationsområdet, hvilket hænger sammen med Putnams teori om den afgrænsende 

sociale kapital, der skaber en stærk intern loyalitet på bekostning af udenforstående.  

Bekymringen for afgivelse af suverænitet på asyl- og immigrationsområdet hos den danske 

befolkning, kan delvist bekræftes ved den lave erhvervsfrekvens og overrepræsentation på de 

danske overførselsindkomster for den ikke-vestlige indvandrergruppe. Der kan der spores en 
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positiv udvikling fra indvandrere til efterkommere, hvilket afspejler en øget tilknytning over 

tid til den danske samfundskontrakt, men konsekvenserne af første generation af indvandring 

er negative i forhold til den danske velfærd. 

Den vestlige indvandrergruppe er ikke helt på niveau med gruppen med dansk oprindelse, 

men flere udregninger peger på, at gruppen fortsat bidrager til velfærden.  

Udviklingen hos efterkommerne af fra vestlige gruppe viser også fremskridt på området for 

uddannelse, og det kan også afspejle en øget tilknytning og integration i det danske samfund.  

De forskellige gruppers tilknytning til samfundskontrakten har således resulteret i en 

målrettet politisk indsats mod at filtrere den ukvalificerede indvandring fra, hvilket vil være 

fokusset i næste kapitel. 

3.3 Den sociale kapital og asyl- og immigrationspolitikken i 

Danmark 

3.3.1 Indledning 

I dette afsnit vil jeg kigge nærmere på, hvordan den danske velfærdsstat og samfundskontrakt 

har influeret den danske udlændingepolitiks udvikling fra 1992 og frem til folkeafstemningen 

i 2015.  

Som etableret i det tidligere afsnit, viser resultaterne fra undersøgelserne foretaget af 

Eurobarometeret, at danskere anser asyl- og immigrationsområdet som high politics, hvor 

man i særlig grad ønsker at bevare den nationale suverænitet. Udlændingepolitikken fyldte 

dog ikke meget på den politiske scene før begyndelsen af 90erne, hvor indvandringen tog til 

og hvilket resulterede i et øget politisk fokus på området.  

Indvandringen til Danmark har vist sig, at have store udsving i tilknytningen til 

samfundskontrakten, og dette har haft en påvirkning den danske udlændingepolitik, da man 

har forsøgt at målrette indvandringen, sådan at de indvandrere, som kommer til landet, kan 

begå sig på det danske arbejdsmarked. 

Dette vil jeg analysere ved at kigge på indvandringen til Danmark i perioden mellem 1992-

2015. Her skabte flygtningepresset i 90erne for alvor skabte en politisk debat i Danmark og 

resulterede i en strammere udlændingelov i løbet af 00erne, mens den store 

flygtningetilstrømning til Danmark i løbet af 10erne også påvirket den danske udlændingelov.  

Jeg vil derfor i dette afsnit kigge på statistikkerne fra Udlændingestyrelsen, som jeg bruger til 

at illustrere indvandringen til Danmark og give statistiske belæg for de politiske beslutninger, 

som er truffet i forbindelse med udlændingepolitikken, samt vise konsekvenserne af de tiltag. 
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3.3.2 En politisering af asyl- og immigrationsområdet 

Udlændingestyrelsen udgiver for første gang tal på området for indvandrere og flygtninge i 

2002 med deres udgivelse for kalenderåret 2001. Publikationen blev færdiggjort i marts 2002, 

ca. 4 måneder efter Folketingsvalget d. 31. oktober 2001, hvor den borgerlige blok dannede 

regering med støtte fra Dansk Folkeparti.   

Selvom publikationen er fra 2001, så indeholder den tal daterende tilbage fra 1992. Disse 

mangler dog uddybelse, men kan stadig bruges til at skabe en historisk kontekst hvormed 

stramningerne fra 2001 og frem kan holdes op imod.  

Antallet af meddelte opholdstilladelser har, udover en voldsom stigning i 1995, et nogenlunde 

fast leje på omkring 5.000 tildelte opholdstilladelser om året. I 1995 tildeles 20.347 

flygtninge opholdstilladelse, hvilket er ualmindeligt højt tal sammenlignet med resten af 

perioden.  

Figur 14 

 

(Udlændingestyrelse 2001:16) 

Udover en rekordstor flygtningetilstrømning, blev der i midten af 90erne også registreret en 

stigning i antallet af familiesammenføringer, fra 5.033 i 1993 til 13.187 i 2001. 

Familiesammenføringerne (Udlændingestyrelsen 2001: Bilag 9). 

Den gruppe, som får den største andel af familiesammenføringerne, er gruppe af herboende 

danske eller nordiske personer, der ønsker at få en ægtefælle til Danmark. Ud af de 5.033 
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familiesammenføringer i 1993, er 2.219 til herboende danske eller nordiske personer. 

Flygtninge og indvandrere fik sammenlagt 1.351 ægtefællesammenføringer, mens 

sammenføringer af mindreårige udgjorde 1.257.  

Forholdet mellem disse tal ændrede sig drastisk frem til 2001, hvor antallet af 

ægtefællesammenføringer for flygtninge blev fordoblet fra 715 til 1.694, sammenføringer af 

mindreårige til herboende flygtninge blev ottedoblet fra 446 til 3.777.  

I 1993 udgjorde familiesammenføringer for flygtninge 25% af de samlede sammenføringer, 

mens tallet i 2001 var steget til 42% (ibid.).  

Stigningen i antal flygtninge og familiesammenføringer, betød også en stigning i 

omkostninger i forbindelse med modtagelsen af disse flygtninge.  

Både oprettelsen af centre og de flygtningerelaterede omkostninger blev således fordoblet i 

perioden fra 1997 til 2001, hvilket var med til at øge fokusset på udlændingeområdet, som et 

centralt politisk område. 

Figur 15 

 

I 1995, hvor flygtningetilstrømningen var på sit højeste, blev det indvandrerkritiske partiet, 

Dansk Folkeparti, dannet. Ved folkeafstemningen i marts 1998 lykkedes det for Dansk 

Folkeparti at blive stemt ind i Folketinget, da partiet skaffede 7,4% af stemmerne, hvilket 

udløste 13 mandater i Folketinget. Dette gav dem også en central rolle i dansk politik som 

Danmarks 5. største parti kun overgået af Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative og 

Socialistisk Folkeparti.  

Dansk Folkepartis kerneområder overlappede delvist med Socialdemokratiets, da Dansk 

Folkeparti blandt andet profilerede sig på velfærd og ældrepleje, og dette betød en øget kamp 

om vælgerne mellem disse partier. For at holde på vælgerne begyndte Socialdemokratiet 

derfor at rykke sig i retning af en strammere udlændingepolitik i slut-90erne.  

Den strammere retning for Socialdemokraterne kom blandt andet til udtryk gennem 

udnævnelsen af Thorkild Simonsen som Indenrigsminister med ansvar for asyl- og 

immigrationsområdet. 
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Simonsen gennemførte en række stramninger på området blandt andet ved at indføre et 3-

årigt introduktionsprogram og en særlig introduktionsydelse for udlænding. Lovforslaget har 

også en direkte henvisning til udlændinges deltagelse i den danske samfundskontrakt: 

”Det fremgik af bemærkningerne, at formålet bl.a. var at bidrage til, at nyankomne 

udlændinge blev sikret mulighed for på lige fod med andre borgere at deltage i det danske 

samfundsliv med henblik på hurtigere at blive selvforsørgende. Det var endvidere hensigten 

at give den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds værdier og normer.” 

(Indenrigsministeriet 1998). 

Et af socialdemokraternes øvrige tiltag var, at nedsætte en tænketank, som havde til hensigt at 

undersøge, hvordan indvandrere blev integreret i det danske samfund. Tænketankens 

konklusioner giver en forklaring på, hvorfor Dansk Folkeparti havde så stor succes, da den 

udpeger netop indvandringens indflydelse på den danske velfærdsstat: 

”Der er to årsager til det stigende forsørgelsesbehov. For det første, at der bliver betydeligt 

flere ældre i befolkningen, som skal forsørges af et næsten uændret antal personer i den 

erhvervsaktive alder. For det andet, at indvandrere og efterkommere har en relativt svag 

tilknytning til arbejdsmarkedet, og at netop disse gruppers andel af befolkningen vokser 

betydeligt.” 

 (Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark 2002:8) 

Tænketankens konklusioner understreger, at udlændingepolitikken kom yderligere i fokus og 

udviklede sig i en mere målrettet retning i slutningen af 90erne gennem en række 

stramninger. Den strammere retning kom for alvor til udtryk ved folketingsvalget i 2001, 

hvor Venstre og Konservative, med støtte fra Dansk Folkeparti, dannede regering med 

sammenlagt 94 mandater.  

3.3.3 Ny borgerlig regering i 2001 og stramninger af 

udlændingepolitikken 

Ved Folketingsvalget i november 2001 oplevede Dansk Folkeparti endnu en stigning i antal 

vælgere. De 13 mandater, som man havde opnået ved valget i 1998, var på daværende 

tidspunkt et flot resultat. I 2001 blev antallet af mandater i Folketinget næsten fordoblet, da 

partiet gik fra 13 til 22. Dansk Folkeparti blev dermed Danmarks 3. største parti, hvilket var 

et klart udtryk for danskernes ønske om en strammere udlændingepolitik (Rasmussen 

2008:149). 
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Den nye regering initierede straks stramninger på udlændingeområdet og blot tre måneder 

efter den nye regeringsdannelse bliver de første stramning en realitet. Integrationsministeren, 

Bertel Haarder, fremsatte således ”Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og 

ægteskabsloven med flere love” (Folketinget 2002b). Loven havde til hensigt at stramme 

reglerne for familiesammenføring, hvor man fremover kun kunne få ægtefæller 

familiesammenført, hvis man var fyldt 24 år og stillede 50.000 kr. som ”økonomisk sikkerhed 

til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 

eller integrationsloven til ansøgeren” (Ibid § 9 stk. 4). 

Loven ændrede også de-facto begrebet, som før havde lydt:  

”hvor det af lignende grunde som anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde 

ikke bør kræves, at udlændingen vender tilbage til sit hjemland”. 

Begrebet blev snævret betydeligt ind til kun at omhandle: 

” hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive 

underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ” (Ibid.). 

Udover ”24-års reglen” indførte regeringen og Dansk Folkeparti også det såkaldte 

tilknytningskrav, der betød at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skulle være 

større end deres samlede tilknytning til et andet land, hvis de ønskede 

ægtefællesammenføring i Danmark. 

Betingelserne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse blev også skærpet, da der fremover 

blev stillet krav om 7 års ophold mod tidligere 3 år, og man betingede de tidsbegrænsede 

opholdstilladelser, så de kunne inddrages, hvis forholdene i udlændingens hjemland ændrede 

sig til det bedre. 

De nye regler skulle ses som reaktion på de store økonomiske og sociale omkostninger, som 

indvandringsmønstret på daværende tidspunkt påførte det danske system. Andelen af folk, 

som søgte til Danmark med erhverv eller studie som opholdsgrundlag udgjorde kun ca. 

halvdelen af den samlede indvandring, og stramninger i asyl- og immigrationspolitikken var 

til for at målrette indvandringen.  

3.3.4 Ændring i indvandringsmønstret som følge af stramninger 

De nye regler skabte store ændringer i indvandringssammensætningen til Danmark. 

Sammenlignet med 2001, hvor man tildelte asyl til 5.156, gav man blot 1.147 

opholdstilladelser til flygtninge i 2005.  

Antallet af de-facto flygtninge blev mindsket fra 2.541 i 2001 til blot 202 i 2005, men også 

antallet af familiesammenføringer oplevede et stort fald. I 2001 sammenførtes 10.950 
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personer, mens kun 3.522 fik opholdstilladelse i 2005. Den samlede indvandring til Danmark 

steg en smule, men dette skyldtes en stigning i opholdstilladelser til arbejde og uddannelse. I 

2001 havde familiesammenføringer og opholdstilladelser til erhverv udgjort den samme andel 

af indvandringen til Danmark, men i 2005 blev der uddelt mere end 7 gange så mange 

opholdstilladelser til erhverv som til familiesammenføringer (Udlændingestyrelsen 2005:3). 

Udviklingen afspejlede den bekymring for forsørgerbyrden, som den socialdemokratiske 

tænketank havde påpeget. Den førte politik fra VK regeringen var udtryk for, at det danske 

samfund havde brug for at målrette og indsnævre indvandringen, hvis ikke man var nødt til at 

gå på kompromis med den danske velfærd.  

Udover at begrænse tilgangen af flygtninge og indvandrere med ringe kvalifikationer, 

sænkede man også de niveauet for overførselsindkomster.  

VK regeringen introducerede i 2002 den såkaldte starthjælp, som var en ydelse på et noget 

lavere niveau end den danske kontanthjælp (Folketinget 2002a). Hensigten var, at øge 

udlændinges incitament til at søge job, hvilket blandt andet kan ses på notatet fra 

Arbejdsmarkedsudvalget: 

” Starthjælpen og introduktionsydelsen begrænser hjælpens niveau for nyankomne 

udlændinge og danskere, således, at sandsynligheden for at indtægterne fra det arbejde, de 

har mulighed for at få, overstiger den ydelse, de alternativt ville kunne opnå fra det 

offentlige.”  

(Arbejdsmarkedsudvalget 2005:1) 

Den nye lovgivning har forskellige funktioner i forhold til at sikre finansieringen af 

velfærden og bibeholde den sociale kapital og samfundskontrakt. Man kan således opdele 

lovgivningen i afskærmning og integration, hvilket skaber en dybere forståelse af hensigten 

med tiltagene.  

Den lovgivning, som strammede asylbetingelserne, havde til hensigt at begrænse 

tilstrømningen af flygtninge til landet, så man fik mulighed for at integrere de allerede 

tilkomne flygtninge og indvandrere. Hvis tilstrømningsniveauet havde fortsat, var graden af 

ghettodannelser og parallelsamfund steget, hvilket havde yderligere besværliggjort 

integrationen.   

Samtidig med begrænsningen af indvandring sænkede man den økonomiske starthjælp, 

hvilket skulle give indvandrere og flygtninge incitament til at søge ud på arbejdsmarkedet. 

Med en større tilknytning til arbejdsmarkedet ville presset på velfærdsstaten tage af, mens 
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deltagelse på arbejdsmarkedet ville øge deres netværk og dermed indlemme dem yderligere i 

den danske samfundskontrakt og sociale kapital.  

I samarbejde med FN´s flygtningehøjkommissariat er Danmark også forpligtet til at 

genbosætte et fastlagt antal kvoteflygtninge årligt. Denne kvote har siden 1989 været fastsat 

til 500 flygtninge årligt, men blev gjort mere fleksibel i juli 2005, hvor man ændrede det til 

1500 over en 3-årig periode. Udover at sprede kvoten over en længere periode ændrede 

regeringen også de kriterier, hvormed man udvælger kvoteflygtninge. Fremover ville man 

”lægge højere vægt på den enkelte kvoteflygtnings mulighed for at slå rod i Danmark og få 

glæde af at være her” (Regeringen 2005:28). 

På trods af regeringens stramninger på udlændingepolitikken, så steg antallet af meddelte 

opholdstilladelser stødt fra 2001-2006. I 2001 registreres der 36.354 nye udlændinge i 

Danmark og dette tal stiger frem til 2006, hvor 46.543 mennesker bliver tildelt ophold 

(Udlændingestyrelsen 2006:3).  

Det er dog ikke volumen af indvandringen men i stedet i sammensætningen af indvandringen, 

som afspejler effekten af den danske udlændingepolitik i perioden 2001-2006. Antallet af 

folk, som kom til Danmark i forbindelse med enten arbejde eller studie stiger således fra 

10.001 i 2001 til 28.448 i 2006, mens der i samme periode sker et drastisk fald i antallet af 

tildelte asylophold. Her falder det samlede antal fra 6.263 flygtninge i 2001 til 1.095 i 2006. 

Specielt i gruppen af de facto flygtninge, hvor man i 2001 ændrede definitionen til at opfylde 

mere specifikke krav, sker der en stor udvikling fra 3.116 tildelte opholdstilladelser i 2001 til 

kun 201 i 2006 (ibid.).  

I samme periode kan man se konsekvenserne af skærpelserne på området for 

familiesammenføring, hvor antallet falder fra 14.140 i 2001 til 4.198 i 2006 (ibid.).  

Dette affødte også en positiv økonomisk effekt på de samlede udgifter for flygtninge, som 

faldt fra DKKR 1.292,4 mio. kroner i 2001 til DKKR 365,3 mio. kroner i 2006 

(Udlændingestyrelsen 2006:40). Omvendt så steg enhedsprisen pr helårsperson fra DKKR 

127.920 i 2001 til DKKR 169.988 i 2006. Så selvom det samlede forbrug var faldende, kunne 

man stadig registrere en stigning i forbruget pr flygtning.  

2006 var lavpunktet med hensyn til modtagelse af flygtninge. Efter at have sat rekord for 

færrest modtagne flygtninge i 2006 fastholdtes niveauet af antal opholdstilladelser frem til 

Folketingsvalget i 2011, hvor antallet af modtagne flygtninge under den borgerlige regering 

topper med 2.249 opholdstilladelser i (Udlændingestyrelsen 2015:5). Flygtninge udgjorde i 
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2006 2% af den samlede indvandring til Danmark sammenlignet med Erhverv og Studie 

andelen, som udgjorde 61%. Denne balance var skiftet i 2011 hvor Erhverv og Studie 

udgjorde 43% og Flygtninge 4% (Udlændingestyrelsen 2006:3; 2011:3). Også på området for 

familiesammenføringer er 2006 året med den laveste tilstrømning til Danmark. Denne gruppe 

når et mere stabilt leje omkring 4-5.000 personer om året, hvilket er en drastisk nedgang fra 

2001, hvor 14.140 personer opnår familiesammenføring. 

Hensigten med stramningerne på udlændingepolitikken var delvist at begrænse 

tilstrømningen af flygtninge og indvandrere med ringe erhvervskompetencer. Derudover var 

hensigten med tiltagene at øge integrationen af de herboende flygtninge og indvandrere ved 

at give et øget incitament til at engagere sig på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende 

eller uddanne sig. 

I 2007 var grundskolen den højeste gennemførte uddannelse for 62% af efterkommerne fra 

ikke-vestlige lande uanset køn, mens andelen var hhv. 30% og 29% hos personer med dansk 

oprindelse og efterkommere fra vestlige lande. I 2008 differentiere undersøgelsen mellem 

køn, hvilket afslører, at de mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande halter efter de 

øvrige grupper. 67% af de mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande og 56% af de 

kvindelige havde i 2008 højest gennemført grundskolen, mens andelen lå stabilt på 28-30% 

for de øvrige grupper (Danmarks Statistik 2007:90; 2008:96). 

Tallene er influeret af, at gruppen af ikke-vestlige efterkommere er meget ung, og det er 

derfor naturligt, at der på tidspunktet for analysen er et lavt uddannelsesniveau. Der burde 

derfor kunne aflæses en udvikling i uddannelsesniveau for gruppen af ikke-vestlige 

efterkommere, hvilket desværre udebliver. 

I 2010 ligger de ikke-vestlige efterkommere på 66% og 55%, mens de året efter ligger på 

65% og 53%. I 2013 udføres undersøgelsen for sidste gang med afgrænsningen 16-64-årige, 

og her er har 62% af mændene og 50% af kvinderne højest gennemført grundskolen. Gruppen 

af vestlige efterkommere opnår i samme periode et stabilt leje, som er sammenligneligt med 

gruppen med dansk oprindelse (Danmarks Statistik 2009-2013). 

3.3.5 De sidste borgerlige stramninger inden regeringsskifte 

I løbet af 2010 reformerede og strammede regeringen og Dansk Folkeparti udlændingeloven i 

flere omgange. Første gang i marts 2010, hvor man skærpede reglerne for opnåelse af 

permanent opholdstilladelse. Efter at have hævet perioden for opnåelse af permanent 

opholdstilladelse fra 3 år til 7 i 2002, sørgede man også for at indføre en politisk gulerod til 
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de udlændinge, som havde haft succes med at integrere sig. Der blev indført et pointsystem, 

hvor man optjente point afhængig af personens indsats for at integrere sig i det danske 

samfund. Flere kriterier blev opstillet, der skulle belønne udlændinges indsats for at blive 

integreret som for eksempel ”kendskab til det danske sprog … 2 ½ års beskæftigelse og … 

ikke at have begået kriminalitet af en vis grovhed.” (Regeringen 2010b). Hvis man 

kvalificerede sig gennem regeringens nye pointsystem, ville man kunne opnå permanent 

opholdstilladelse i landet på blot 4 år, sammenlignet med de ellers 7 år. 

Udlændingeloven på området for ægtefællesammenføring blev også yderligere skærpet i 

november 2010, sådan at den samlede tilknytning til Danmark fremover skulle være 

”væsentligt større … medmindre den herboende har været dansk statsborger i 28 år eller har 

haft ophold her i landet i 28 år fra barnsben af.” (Regeringen 2010c:11).  

Dette var den borgerlige regerings sidste lovgivninger på udlændingeområdet inden den 

socialdemokratiske regering blev valgt ind i 2011.  

Perioden fra 2001-2011, hvor den borgerlige regering indfører flere stramninger på 

udlændingeområdet, var en reaktion på den politisering af udlændingepolitikken, som fandt 

sted i midten af 90erne. Den store indvandring i 90erne, som følge af en lempelig eller til 

tider ikke eksisterende udlændingepolitik affødte altså behovet for stramninger på området, 

hvis man ønskede at fastholde den danske velfærdsstat. Dette bliver også understøttet af den 

borgerlige regering i et af deres egne udspil, hvor der bliver henvist til den tidligere regering.  

”Udlændingeaftalen i 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti var et helt 

grundlæggende opgør med mange års ansvarsløse udlændingepolitik og perspektivløse 

integrationspolitik.” 

(Regeringen 2010c:1)   

3.3.6 Asyl og immigration fra år 2011 

Den 15. september bliver en ny socialdemokratisk regering valgt, hvilket medførte en mere 

lempelig dansk udlændingepolitik. 

Den nye regering havde stor fokus på udlændingepolitikken i regeringsgrundlaget, der blandt 

andet omfattede en afskaffelse af de stramningerne, som den tidligere borgerlige regering 

havde indført på området for familiesammenføring. Reglen om pointsystemet og en ændring 

af det tilknytningskrav, som var blevet strammet i 2010 gennem indførslen af 28-års reglen.  

Man søgte derudover en lempelse af udvælgelseskriterierne for kvoteflygtninge og en 

udvidelse af Flygtningenævnet, som skulle tilføres to yderligere medlemmer – et fra 
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henholdsvis Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp.  

Den socialdemokratiske regering kom således også med kritik af den tidligere regerings 

håndtering af udlændingepolitikken, som krævede ”En reform, hvor løsningerne rækker 

videre end alene til regulering af hvilke og hvor mange udlændinge, der kommer hertil” 

(Regeringsgrundlag 2011:53). 

Selvom den socialdemokratiske regering bibeholdte en del af de stramninger, som den 

borgerlige regering havde indført, var man fortsat indstillet på, at arbejde i en mere lempelig 

retning. Stramninger og restriktioner var ikke den eneste løsning på problemet, og denne 

kritik afspejler den anden tilgang til bevarelsen af den danske samfundskontrakt, som 

præsenteret af Lars Torpe (2013). 

”Fattigdommen er steget i Danmark, ikke mindst for indvandrere og efterkommere. De 

særlige ydelser, herunder starthjælpen, er en væsentlig årsag. En families fattigdom går 

særligt ud over børnene, der hæmmes i deres deltagelse i det almindelige hverdagsliv. Derfor 

vil regeringen afskaffe de lave sociale ydelser” 

(Regeringsgrundlag 2011:53) 

Med de forhøjede ydelser, som netop karakteriserer den universelle velfærdsmodel, 

påregnede man, at de sociale skel ville blive mindsket, og at dette ville medvirke til, at 

udlændinge igen ville kunne fungere socialt i samfundet. Selvom hensigten var, at flere skulle 

klare sig uden offentlig forsørgelse, var en forøgelse af ydelserne et værktøj til at aktivere 

indvandrerfamilier, så børnene kunne bryde den sociale arv. 

I september 2011 får den socialdemokratiske regering afskaffet fattigdomsydelserne, som 

omfatter starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timers reglen og 

introduktionsydelsen og i januar 2012 ophæves pointsystemet, tilknytningskravet bliver 

lempet til kun at være en 26-årsregel og man afskaffer gebyrerne for at ansøge om 

opholdstilladelse.  

I 2011 modtager Danmark 2.249 flygtninge, mens tallet i 2015 stiger til 10.849, mens antallet 

af familiesammenføringer stiger fra 5.410 i 2011 til 12.138 i 2015. Antallet af indkvarterede 

stiger tilsvarende fra 4.450 i 2011 til 17.145, mens antallet af centre, som er i drift stiger fra 

25 til 94.  

Selvom enhedsprisen pr helårsperson falder fra DKKR260.694 til DKKR215.045 i 2015, så 
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stiger de samlede udgifter fra DKKR1.005 (mio.) til DKKR2.143 (mio.), hvilket er en 

fordobling.  

Figur 16 

 

(Udlændingestyrelsen 2015:19). 

Dette skal også tilskrives, at der i denne periode kommer en stor stigning i antal af 

asylansøgninger og anmodninger om familiesammenføringer, og selvom procentdelen af 

ansøgninger, der bliver afvist, styrtdykker, så holdes et nogenlunde stabilt niveau i antal 

afslag. Antallet af familiesammenføringer stiger således fra 4.165 i 2011 til 13.602 i 2015 

(Udlændingestyrelsen 2011: 65; 2015: 66).  

Antallet af asylansøgninger i perioden steg også fra 3.806 spontane ansøgninger i 2011 til 

21.316.  

Det store antal flygtninge i 2014 og 2015 gjorde udlændingedebatten til et helt centralt emne i 

dansk politik. Folketingsvalget i juni 2015 blev da også påvirket af, at man i 2014 havde fået 

14.792 ansøgninger og i det første halvår af 2015 havde man op til juni måned registreret 

4.143 ansøgninger.  

Med udlændingepolitikken i centrum fik Dansk Folkeparti endnu et rekordvalg. Med 21.1% 

af stemmerne og 37 mandater, blev partiet kun overgået af Socialdemokraternes 47 mandater. 
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Dermed kunne de borgerlige partier endnu engang danne regering med støtte fra Dansk 

Folkeparti, hvilket indledte endnu en række stramninger på flygtningeområdet. 

Den foregående socialdemokratiske regering havde nedlagt Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration og uddelegeret ansvaret til de øvrige ministerier. Med tiltrædelsen 

af den borgerlige regering blev ministeriet igen oprettet, denne gang som Udlændinge-, 

Integrations- og Boligministeriet med Inger Støjberg som minister.  

I det borgerlige regeringsgrundlag havde man også lagt vægt på, at det skulle gøres ”mindre 

attraktivt, at søge asyl i Danmark.” (Regeringsgrundlag 2015: 23).  

Man ønskede at introducere integrationsydelser på niveau med den danske SU, at genindføre 

optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck, børnetilskud og folkepension 

og man ønskede at betinge permanent ophold med at kunne tale dansk og være i arbejde 

(Ibid.). 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har pr januar 2016 fulgt med i udviklingen i 

antal asylansøgere, som er registreret i politiets system POLSAS, og her kan konsekvenserne 

af den stramme borgerlige politik tydeligt ses. 

Figur 17 

 

(Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2016) 

Den borgerlige regerings udlændingepolitik havde fokus på, at indvandringen skulle kunne 

begå sig på arbejdsmarkedet, men havde kun ringe fokus på at målrette indvandringen på 

andre måder end at begrænse tilstrømningen af flygtninge og familiesammenføringer.  

I takt med, at flygtningepresset er taget af, er den danske holdning til immigration imidlertid 

forblevet den samme. Eurobarometerets undersøgelser fra hhv. foråret 2015, efteråret 2015 
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og foråret 2016, viser befolkningernes bekymring mht. specifikke politiske problemstillinger, 

og her kan der spores en midlertidig stigning hos befolkningerne på området for immigration.  

De mest kritiske lande i efteråret 2015 er således Tyskland, hvor 76% af befolkningen 

udpeger immigrationsområdet som en af deres to største bekymringer (en stigning på 30 

procentpoint ift. den foregående undersøgelse), Holland og Østrig med 56% (Stigninger på 

hhv. 33 og 25 procentpoint) og Danmark med 60% (Stigning på 25 procentpoint).  

Den store bekymring skyldes det store flygtningepres, som EU var under i løbet af efteråret 

2015, men bekymringen aftager i løbet af foråret 2016, hvor flygtningesituationen kommer 

under kontrol.  

Dette betyder, at bekymringen aftager i de størstedelen af landene. Tyskland falder til 56% (-

20) Holland til 46% (-10), Østrig 41% (-15). Det er derfor iøjnefaldende, at den danske 

befolkning vedholder den høje bekymring for immigration med 57% (-3). 

3.3.7 Delkonklusion 

En målrettet indvandring til Danmark er en nødvendighed for en opretholdelse af den danske 

velfærdsstat. Dette var den primære konklusionen, som den socialdemokratiske tænketank 

kom frem til. Med udsigt til demografiske udfordringer i form af forsørgerbyrden, var det 

nødvendigt for Danmark at importere kvalificeret arbejdskraft, som kunne bidrage til at 

finansiere velfærden, samtidig med at man begrænsende tilstrømningen af den indvandring, 

som havde ringere forudsætninger for at bidrage.  

Indvandringen til Danmark har altså ikke haft en udelukkende positiv effekt, og det som det 

blev vist i både dette og det foregående afsnit, har den ikke-vestlige indvandring haft 

problemer med at tilknytte sig til den danske samfundskontrakt både i form af resultater på 

uddannelsesområdet og i tilknytningen til arbejdsmarkedet.  

Dette skabte en politisering af det danske udlændingeområde fra midten af 90erne, hvor 

specielt dannelsen af Dansk Folkeparti afspejler en endegyldig placering af udlændingepolitik 

i centrum på den danske politiske scene.  

Dannelsen af Dansk Folkeparti og politiseringen af den danske udlændingepolitik skabte en 

mere målrettet udlændingepolitik, som havde til hensigt at belønne de, som kunne tilpasse sig 

de danske normer og værdier, samt filtrere dem fra, som havde ringe forudsætninger for 

dette. 

Specielt indvandringen gennem familiesammenføringer er forsøgt reguleret, da denne 

udgjorde en stor andel af den samlede indvandring, uden at der blev stillet krav til de 

familiesammenførte.  
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De gennemførte stramninger har gennem 00erne og 10erne haft succes med at ændre 

indvandringsmønstret til en mere hensigtsmæssig i forhold til den danske samfundskontrakt. 

4 Diskussion 

I dette afsnit vil jeg på baggrund af den udvalgte teori og empiri kort diskutere, om den 

sociale kapital i Danmark – operationaliseret i denne sammenhæng som den danske 

velfærdsstat – har haft indflydelse på den danske asyl- og immigrationspolitik og dermed 

påvirket resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015. 

De to integrationsteorier redegør for de kræfter, som gjorde den danske folkeafstemning den 

3. december aktuel. Den neofunktionelle teori viser, hvordan det fri marked og 

arbejdskraftens fri bevægelighed udviklede sig til Schengen-samarbejdet i 1985 og 

afskaffelsen af de fælles indre grænser. Dette skabte et yderligere behov for at forstærke 

samarbejdet om de fælles ydre grænser, ved at harmonisere asyl- og immigrationspolitikken. 

Denne spill-over teori, forklarer hvordan samarbejdet frem til 1993 havde udvidet sit virke, 

men med det danske forbehold på området for RIA viser intergovernmentalismen, at vigtige 

nationale interesserer går forud for EU samarbejdet.  

Den danske velfærd- og immigrationspolitik kunne tydeligt udpeges via eurobarometerets 

undersøgelser som danskernes high politics, og disse områder udgjorde derfor en barriere 

mod yderligere integration i samarbejdet. 

Holdningerne kom således også til udtryk ved valget i 2015, hvor ændringen af 

retsforbeholdet til en tilvalgsordning blev afvist, da en stor del af befolkningen samt de 

skeptiske danske partier ønskede af fastholde suveræniteten på de danske high politics. 

Neofunktionalismen skal derfor bruges til at forklare, hvordan Danmark og EU endte i 

situationen, hvor det var nødvendigt med en afstemning, mens intergovernmentalismen 

forklarer årsagerne til, at afstemningen endte med et nej. 

Den danske velfærdsstat blev oprettet i mellemkrigstiden med Kanslergadeforliget og senere i 

60erne, hvor socialdemokratiske regeringer gradvist indførte den i det danske samfund. 

Velfærdsstaten bygger på en høj grad af tillid, solidaritet og gensidige forpligtelser, som 

bryder ”det dobbelte selektionsproblem”. Disse værdier og normer er derfor med til at 

fastholde den kvalificerede arbejdskraft på trods af det høje skattetryk. 

Den høje grad af generelle tillid i Danmark, mellem folk som ikke kender hinanden, har skabt 

en samfundskontrakt, som omfatter hele nationen, der forpligter befolkningen til at tage 

arbejde, for at finansiere velfærden. De høje offentlige ydelser trækker ikke den danske 
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befolkning ud af arbejdsmarkedet, selvom den økonomiske gevinst ved at arbejde ofte er lav 

sammenlignet med ydelserne.  

Samfundskontrakten kommer til udtryk på mange forskellige måder, men er i dette speciale 

primært undersøgt som tilknytning til arbejdsmarkedet, resultater på uddannelsesområdet og 

repræsentation på overførselsindkomster. De forskellige indvandrergrupper har vist sig at 

have varierende succes med at tilknytte sig til samfundskontrakten, afhængig af hvor 

indvandringen oprinder fra. 

Der kan aflæses en meget varierende succes ved at tilknytte sig den danske samfundskontrakt 

afhængig af indvandringens oprindelse. Denne ubalance har givet anledning til politisk 

respons i form af strammere regler på udlændingeområdet, hvilket afspejler Putnams teori om 

den afgrænsende sociale kapital. Denne bygger på et stærkt fællesskab indadtil baseret på 

fælles værdier og normer, med stærke forbehold mod at lukke andre ind i netværket, 

medmindre disse deler netværkets normer og værdier.  

I dette tilfælde kommer de fælles værdier og normer til udtryk primært som ønsket om og 

muligheden for at deltage på arbejdsmarkedet og være selvforsynende. 

Hvis den høje grad af tillid og sociale kapital i Danmark skal opretholdes, er det ifølge 

Putnam nødvendigt med en mere selekteret indvandring, så man sikrer sig, at de folk, som 

kommer til landet, kan tilpasse sig de eksisterende værdier og normer.  

Tillid, som er det eneste målbare aspekt af den sociale kapital, kan give et indblik i, hvordan 

den sociale kapital i Danmark udvikler sig. Denne har været stødt stigende siden første gang, 

at Danmark deltog i undersøgelsen, også på trods af en øget diversitet i befolkningen. Der er 

desuden foretaget undersøgelser, som påviser, at tilliden er højere hos indvandrere og 

efterkommere, der er vokset op i Danmark, end niveauet er hos indvandrerens eller 

efterkommerens oprindelsesland (Dinesen 2010). Dette er udtryk for Lars Torpes ide, om at 

den danske tillid smitter af på de tilkomne, hvilket ville forklare de forbedrede resultater for 

efterkommerne på hhv. arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.  

Tilliden hos indvandrere og efterkommere i Danmark er dog stadig betydelig lavere end den 

hos gruppen med dansk oprindelse, og det samme gælder resultater på uddannelsesområdet 

og tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Torpes og Putnams teori om hvad der skaber den sociale kapital i Danmark er således også 

repræsenteret i dansk politik. Dette kommer til udtryk gennem de borgerlige regeringers 

forsøg på at målrette indvandringen ved at indføre stramninger på området for asyl og 
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familiesammenføringer samt nedsætte udlændinges adgang til overførselsindkomster for at 

skabe et incitament for at tage arbejde. De Socialdemokratiske regeringer har ligeledes 

forsøgt at tilpasse indvandringen, men har haft større fokus på inklusion og en større tiltro til, 

at udlændingene tilpasser sig den samfundskontrakt.  

5 Konklusion 

Specialets formål var at undersøge grundlaget for den sociale kapital i Danmark og om der 

var nogen sammenhæng mellem denne og den danske asyl- og immigrationspolitik.  

Analysen var derfor opdelt i 3 afsnit, der hver havde sit fokus på henholdsvis den danske 

forståelse af den sociale kapital og dens operationalisering på henholdsvis nationalt og 

internationalt niveau.  

I specialets første kapitel redegøres der for udviklingen i EU, og hvorfor den danske 

folkeafstemning i første omgang var aktuel. Den neofunktionelle integrationsteori kunne 

forklare, hvordan EU samarbejdet udviklede sig fra arbejdskraftens fri bevægelighed til at 

omhandle afskaffelsen af de fælles indre grænser. Dette lagde et pres på de fælles ydre 

grænser for en harmonisering af fælles asyl- og immigrationsregler, hvilket danskerne ikke 

ønskede.  

Med udgangspunkt i Eurobarometeranalyserne blev det vist, at danskerne anså området for 

social og sundhed samt immigration, som værende kerneområder, hvilket gjorde, at man ikke 

ønskede at afgive denne suverænitet til EU.  

Det danske forbehold blev bevaret ved afstemningen i 2015, hvilket igen kunne tilskrives 

danskernes ønske om at bevare suverænitet på asyl- og immigrationsområdet. Dette kom til 

udtryk både gennem kampagnen fra nej-siden, som lagde sit fokus på muligheden for at et 

fremtidigt Folketing ville kunne tilslutte sig EU’s asyl- og immigrationspolitik, og i mere 

eksplicit form gennem Dansk Folkepartis kampagne.  

Det andet kapitel viser, hvordan den sociale kapital og tillid kommer til udtryk i Danmark 

som en samfundskontrakt eller en generationskontrakt, som er funderet i fælles værdier og 

normer. Den vigtigste af disse normer, er den generelle gensidighedsnorm, der fastholder 

kvalificeret arbejdskraft i Danmark på trods af det høje skattetryk og som får danskerne til at 

tage arbejde, selvom det til tider bedre kan betale sig at være på overførselsindkomster.  

Da indvandringen til Danmark er fra lande med en lavere grad af tillid, har der været store 

udsving i de forskellige indvandrergruppers tilknytning til den danske samfundskontrakt.  
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Udlændinge fra ikke-vestlige lande klarer sig generelt ringere på alle målbare aspekter af den 

danske samfundskontrakt end vestlige udlændinge. Begge grupper klarer sig dårligere end 

gruppen med dansk oprindelse, men der kan aflæses en markant forskel på vestlige og ikke-

vestlige udlændinge.  

Dette skyldes delvist de forskellige forudsætninger, som de forskellige udlændinge grupper 

kommer til Danmark under. De vestlige udlændinge kommer primært til Danmark for at søge 

job eller på grund af studie, hvilket forklarer deres succes. Indvandringen fra den ikke-

vestlige gruppe består primært af asylansøgere og familiesammenføringer, og de har derfor 

ringere forudsætninger for at deltage på arbejdsmarkedet.  

Dette forklarer dog ikke, at der også er en betydelig forskel mellem efterkommerne fra hhv. 

vestlige og ikke-vestlige lande. Denne gruppe omfatter personer, som er født af udenlandske 

forældre og opvokset i Danmark og her kan der også aflæses en markant forskel mellem den 

vestlige og ikke-vestlige gruppe. 

At gruppen af efterkommere klarer sig bedre end gruppen af indvandrere uanset oprindelse er 

tegn på, at der sker en øget tilknytning til den danske samfundskontrakt over tid, men den 

svage fremgang viser, at tilegnelsen af de danske normer og værdier, som den danske 

velfærdsstat er baseret på, er mindst 3 generationer om at ske. 

De forskellige gruppers varierende succes med at tilknytte sig, var anledning til en 

politisering af udlændingepolitikken gennem 90erne, hvilket betød en mere målrettet asyl 

indvandring til Danmark.  

Dette kom til udtryk ved folketingsvalget i 2001, hvor den borgerlige regering med støtte fra 

Dansk Folkeparti indførte en række stramninger på området. Hensigten med stramningerne 

var at afskære tilstrømningen af personer, som ikke kunne forsørge sig selv i Danmark samt 

tilskynde de herboende udlændinge til at søge job eller uddannelse.  

De følgende analyser fra Danmarks Statistik og Udlændingestyrelsen viser, at stramningerne 

resulterede i en nedgang i antallet af modtagne flygtninge og tildelte opholdstilladelser til 

familiesammenføringer, samt en stigning i antallet af opholdstilladelser til erhverv og studier. 

Dette indvandringsmønster var mere tilpasset den danske samfundskontrakt, hvilket leder til 

følgende konklusion, at den sociale kapital i Danmark, operationaliseret som den danske 

velfærdsstat, danner udgangspunkt for den danske udlændingepolitik.  

Med hensyn til afstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning havde 

denne som udgangspunkt på tidspunktet for afstemningen ikke nogen indflydelse på hverken 
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asyl- og immigrationspolitikken eller den danske velfærd.  

Ikke desto mindre fremgår det af diverse undersøgelser om danskernes belæg for at stemme 

nej til folkeafstemningen, at de højest vægtede argumenter blandt befolkningen var frygt for 

yderligere suverænitetsafgivelse til EU, og i forlængelse af dette en fremtidig tilslutning til 

EU’s asyl- og immigrationspolitik.   

Fundamentet for tilliden og den sociale kapital i Danmark blev via Putnam fundet i 

befolkningens etniske homogenitet. I denne sammenhæng skulle etnicitet tolkes som at dele 

værdier og normer og mere specifikt et ønske om at deltage på arbejdsmarkedet og være 

selvforsørgende.  

Da indvandringen er forsøgt målrettet i forhold til disse værdier og normer i løbet af de sidste 

20 år, kan det derfor konkluderes, at den danske sociale kapital har haft indflydelse på den 

danske asyl- og immigrationspolitik. Den sociale kapital i Danmark kan derfor samtidig 

forklare, hvorfor Danmark den 3. december stemte nej til ændringen af retsforbeholdet til en 

tilvalgsordning, da suverænitet på området for asyl- og immigration er central for bevarelsen 

af den sociale kapital i Danmark.  
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