
Danskerne og EU er ikke uforenelige starrelsel
EU har flyttet sig, dansk poli-
tik har fl'ttet sig, og dansker-
ne har flyttet sig, men i dansk
politik behandles EU stadig
pi samme mide som for 20
eller 30 ir siden. Si uanset
resultatet af folkeafstem-
ningen den 27 . september er
tiden moden til at nydefinere
den danske europapolitik,
skriver dagens kronikor.
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k ia, se skal vi til det igen. Frem
mod afstemningen om For-
fatningstraktaterr den 27 .

seotember skal vi hsre de samme
gahle sange igen og igen.

Fra det ene kor bestAende af re-
geringen, folketingsflertallet og de
store interesseorganisationer LO, DI
osv. vil refranerne lyde: at vi skal
stemme ia, at vi ikke skal isolerer os i
en globaliseret verden, at vi kun kan
fi indflydelse ved at vare med, at det
er bedst for Danmark, dansk okonomi
og det danske velfardssamfund, at
forfatningen vil gore EU bedre, samt
at situationen vil blive meget usikker
- bAde for Danmark og for EU - hvis vi
stemmer nei.

Fra det andet kor bestiende af
floipartierne i dansk politik, enkelte
fagforeninger og nei-bevregelserne vil
det omvendt taktfast blive afsunget,
at vi skal stemme nei, at Danmark
ellers mister selvbeste(rmelsesret, at
demokatiet og grundloven udhules,
at velfardssamfundet trues, at eliten
tryner den brede befolkning, at vi kan
klare os fint udenfor EU, at vi slet ikke
tlliver sat udenfor ved et nei, at vi nu
har chancen for at fA EU ind pA en
bedre kurs-

Sidan har de to sange lydt siden
1972 og isar siden 1986, hvor folkeaf-

stemningen om det indre marked -
"EF-pakken" - gav startsignalet til
forelobig fem afstemninger, og den
sjette er nu pi vei. Hvis man hertil
lagger de fire valg til Europa-Parla-
mentet, se har danskerne i de seneste
20 ar faktisk oftere stemt om EU end
om dansk politi\ hvor det kun er
blevet til s1v folketingsvalg. BAde
indenlandske og udenlandske iagtta-
gere af dansk politik har ofte pipeget
danskernes vankelrnodige holdning til'
EU: vi vil gerne vere med, men med
forbehold. Sa man fristes til at spsrge:
er danskerne og EU uforenelige starrel-
ser? Og hvad er det egentlig danskerne
mener om EU?

Da den danske offentlige og politiske
debat i 196o'erne be8)rndte, at handle
om EF, var befolkningen meget i
vildrede om sporgsmilet og hele 40-5O
pct. vidste ikke, om de var for eller
imod medlemskab. Dette havde dog
ingen betydning for, at forhand-
lingerne mellem Danmark og EF hver-
ken blev til noget i 1963 eller 1967, da
det i begge tilfelde var Frankrigs mod-
stand imod Storbritannien, som blev
stopklodsen. Da medlemskab for tredje
gang kom pA dagsordenen i 197O var
en trediedel af danskerne stadig i Mvl,
men dette endredes frem mod folkeaf-
stemningen den 2. oktober 1972, hvot
en rekordstor stemmeprocent pi hele
90,4 pct. gav et klart flertal pe 63,4 pct.
for ia.

Der glk dog ikke lange for det forste
skisma opstod: danskerne lrrrderede
medlemskabet negatiw og i det meste
af 1970'erne og frem til midten af
1980'erne var der flertal i befolkningen
imod medlemskabet.

I tendepunktet blev tolkeafstem-
\/ ningen den 27. februar 1986 om
Y den Eurooeiske Falles Akt -

EF-Pakken. Kort efter at 56,2 pct. af
danskerne havde sagt ja til.pakken,
skiftede vurderingen af EF og et vok-
sende flertal ststtede medlemskabet.
Siden 1990 har typisk 55-70 pct. af
danskerne tilsluttet sig medlemskabet i
diverse meningsmilinger. I den seneste
undersogelse fra marts 2005 malte
Gallup den til dato hoieste opslutning
bag medlemskabet, da hele 77 pct.vat
for medlemskabet og kun 23 pct. imod.

Kun en gang tidiigere har danskernes
stotte til medlemskabet veret oi
nasten samme hoie niveau, nimlig i

Gallups miling fra oktober 1991,
altsi kun 7}4 mined for danskerne
den 2. juni 1992 stemte nei til Maa-
stricht-traktaten og dermed til den
Europaiske Union. Ja og nei pi 6n
gang, det har i en vis forstand siden
vere kemen i danskernes syn pa EU.

Med vedtagelsen den 18. rnai 1993
af Edinburgh-afgorelsen og de dan-
ske forbehold, kunne Danmark
alligevel tilslutte sig Maastricht-
traktaten. Langt mindre dramatisk
blev afstemningen om Amsterdam-
traktaten den 28. mai 1998, hvor
55,1 pct. stemte ia og afstemningen
den 28. september 20O0 om falles
valuta, hvor 53,2 pct. stemte nei.

f; olitisk var modstanden imod EF
llJ ileTo'erne koncentreret pa
I venstrefloien. mens stotten var
massiv pi hojreilojen, med forit
Fremskridtspartiet og siden Dansk
Folkeparti, som undtagelsen. Dette
gav sig geografisk udtryk i nogle
klare frontlinier ved folkeafstem'
ningeme - Ostdanmark, byerne, de
offentligt ansatte og vensffefloien
stemte Nei. Ja-stemmerne var der-
imod koncentreret i Vestdanmark,

landdistrikterne, blandt de pdvat
ansatte - ikke mindst landmand,
fiskere og folk med tilknytning til
disse erhverv - og pi hojrefloien.

Den dybe splittelse i det danske
samfund lob politisk ned tvars igen-
nem Socialdemokatiet, som havde
store grupper af bade EF-positive og
EF-skeptiske medlemmer og velgere,
hvilket gav partiet store problemer
med emnet. Et forhold, der uden tvivl
spillede en stor rolle i 1986, da den
konseivative statsminister Poul
Schliiter besluttede at udskrive en
folkeafstemning efter, at Socialdemo-
katiet, Det Radikale Venstre, SF og VS
havde afvist EF-pakken i Folketinget
og kravet genforhandling.

Efter droftelse med nogle af EF-
lande konkluderede regeringen, at
genforhandling var umullg og med
ststte fra en sialdent set alliance af
Fremskridtspartiet, VS og Det Radika-
le Venstre blev den velledende folke-
afstemning besluttet.

Sammenfaldet mellem jalnei-aksen,
og hoire/venstre-aksen er imidlertid
blev vasentligt forandret op gennem
199o'erne. Hoireflolen er blevet mere
[,U-kritisk, mens venstreflojen er
blevet mere positiv, hvilket klarest

blev vist med SF's historiske be-
slutning den 21. december om, at
stotte Forfatningstaktaten, efter at en
urafstemning blandt partimedlem-
meme, havde givet 63,8 pct. ia-
stemmer.

Disse bevagelser har nedbrudt de
klare socio-geografisk skillelinier, som
forvargaldende. ,

Ved afsternningeme i 1972 og 1986
le de hveste ia-procenter i Ksben-
havn pi henholdsvis 33 og 43 pct.,
mens de hoi€ste ia-procenter i iyske
amter li pi henholdsvis 75 og 73 pct.
Disse markante geografi ske forskelle
skrumpede gradvist ind gennem
1990'erne og var ved afstemningen i
2000 om felles valuta blevet mini-
meret til, at den lavest ia-procent i
Ksbenhavn var 44, mens hojeste
ia-procent iJylland var 50.

Afstemningerne har altsi gang pi
gang vist en splittet befolkning, men
splittelsen er i dag af en helt anden
karakter end tidligere og gir i stigen-
de grad tvers igennem alle partier og
socio-geografi ske Srupper.

Uanset dette er det de samme,
nesten 2O 6Lr gamle valgreftener, som
vi skal hore det naste halve dr -
ganske smi variationer over samme
gamle tema. Dermed ikke vare sa8t,
at Forfatningstraktaten et en uinter-
essant og uvigtig afsternnin& men det
er pi tide, at tage en stoffe og prin-
cipiel diskussion af den mide EU-
sporgsmilene hindteres i det danske
politiske system.

Den brede politiske konsensus, om
at hovedlinierne i dansk Eu-politik
fastlegges ved folkeafstemninger, har
nemlig klart uheldige konsekvenser.
Forst og fremmest, at EU forsvinder
ud af den politiske debat, som det
ogsa skete under valgkampen for
folketingsvalget den 8. februar 2005.

Kun ganske fi pct. af valgerne
naLnte EU, som et vigtigt sporgsmal,
mens flygtninge- og indvandrer og
beskeftigelsen dominerede ved siden
af en rekke velfardsemner: eldre,
sundhed, uddannelse. Dette er pro-
blematisk fordi EU og udviklingen i
EU netop far stigende tretydning for
udvillingen pi alle disse omrider.

Diskussion af okonomi, milio-,
aldre- og arbejdsmarkedspolitik uden
en inddragelse af det europeeiske
aspekt narmer sig en pseudodis-
kussion. En anden vigtig effekt af
afkoblingen af Eu-politik fra dansk

politik er, at partier, medier og bor-
gere behandler EU som andenrangs
politik Tank blot pi valgdeltagelsen,
kvaliteten af kandidaterne og medie-
dekningen afvalgene til Europa-
Parlamentet sammenlignet med
andre danske valg.

EU har flyttet sig, dansk politik har
flyttet sig og danskeme har fl)ttet sig,
men i dansk politik behandles EU
stadig pi sanime mide som for 20
eller 30 Ar siden.

f, I ar afstemningen den 27. sep-
| \l tember 2005 er overstiet, er
I I det - uanset udfaldet - pi tide
at reise vigtige sporgsmil:
> om vi fortsat skal have nEsten lige
si mange EU-folkeafstemninger som
folketingsvalg?,
) om den danske EU-debat derfor
fortsat skal vEre isoleJet fra den
nationale politiske.debat, selv om EU
har stigende betydning for den natio-
nale politik? eller
) hvordan EU-politikken synliggores
i den danske politik- i hverdagen og
ikke blot, nir der er folkeafstemning?

Men hvem skal tage initiativ til
sidanne diskussioner, ner Eu-splittel-
sen i dag ikke blot gAr ned wars
gennem socialdemokraterne, men
netop gar ned igennem flere og flere
partier og nir folkeafstemnings-
konsensussen er blevet si bred, som
den er?

Frygten for at det kan bruges inden-
rigspolitisk, mi vrere stor blandt
partierne, og dermed er afkoblingen
af dansk og europaisk politik blev en
selvforstarkende eller selvberende
politisk proces.

Danskeme og EU er derimod ikke
uforenelige storelser. Tvertimod har
flertallet af danskeme gennem snart
2O ir signaleret staerkere og sterkere,
at de opfatter EU og Danmark som
uadskillelige. Det kunne vare ud-
gangspunktet for en ny dansk europa-
politik - eller skal vi ogsi om tyve ir
synge de samme gamle sange hvert
andet tredle ir?

En detalieret gennemgang af dan-
skernes holdning til EU siden 1960
findes i artiklen "The Danes anil Euro-
oe: From EC 1972 to Euro 2000 - elec-
tions, referendums and axitudes", som
kan findes pd www.rogerbuch.dk/
sps2002.pilf
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