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Hvilket Europa går 
snart til valg? 
Konfliktlinjer og 
dilemmaer i fremtidens 
EU 



Hvis du hurtigt skal orientere dig om status for 
europapolitikken i alle europæiske medlemslande, så få fat i 
den her.....! (Redigeret af Keading, Pollak & Schmidt 2018). 
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Hvad er de væsentligste strømninger i EU i øjeblikket? 

• Siden sidste EP valg: Brexit og 
flygtningekrise (tildels også 
finanskrise) - > og frygt for, at EU 
ville falde fra hinanden...... Det 
skete ikke! 

 

• Så kom Macron….og håbet (men 
det fes måske lidt ud …. kan det 
genetableres?) 

 

• Nu igen frygt for populisme og et 
delt Europa, vil dominere billedet 
ved EP 2019 
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I SOTU sagde Junker, at EU skulle spille en større rolle på 
verdensscenen 
Læg mærke til denne her: EU er verdens største marked og verdens største 
donor af bistand, men er ved at dø ud! 
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EU i 2016 – billedet på EU efter Trump, Brexit og 
flygtningekrise...... I dag i 2018 er det mere UK, der må 
‘abandon ship’? 
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Hvad bekymrer mange op til EP 2019? 
• At EU valget igen bliver et ‘second 

order election’ – og protest-valg 

• At populisterne vinder valget 

• At de der har stået for stabilitet og 
samarbejde i EP mister så megen 
opbakning, at EP får vanskeligt ved 
at arbejde 

• Hvad gør Macrons En Marche? 
Kommer der nye politiske 
grupper? 

• Hvad med spitzenkandidaten og 
de andre topposter??? (små-store 
lande, kvinde-mand, ung-gammel, 
med i/udenfor euroen, øst-vest?) 

• ,  
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Der er nogen der siger, at vi ikke har en fælles offentlig debat i 
Europa, men jeg har sjældent oplevet europæere diskutere så 
mange fælles udfordringer! 
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Hvad vil Macron? – Europa i to hastigheder? Kan han få gang i 
Europadebatten med liberalisme vs illiberalisme?   

 
• Husker I det? 

• Reform af Eurozonen  

• Fælles finanspolitik 

• Europæisk finansminister 

• Styrkelse af bankunionen 

• Eget EU parlament og eurozonen 
skal have sit eget budget  

 

• Men på det seneste har en anden 
debat taget scenen: Orban/Salvini 
vs Macron 
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Demokrati og retsstat vs illiberalisme og autoritært styre - den 
vigtigste debat i dag! EU (stats- og regeringscheferne) har 
været for svage her!  

• Det er IKKE en ny Øst-Vest 

• MEN en vigtig diskussion om de 
demokratiske værdier EU (og MS burde) 
hvile på  

• Læs Sargentini-rapporten om Ungarn:  
begrænser ytringsfrihed, domstolenes 
uafhængighed, angriber ngo’er og 
navngivne journalister. Svindler med 
EU midler, laver valglovene om 
forfølger flygtninge, kampagne mod 
EU 

• Gerne modtage EU midler (Ungarn får 
flest pr indbygger, Polen flest i absolutte 
tal). 
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Hvad vil nok optage mange vælgere i vores del af EU? 

• Trump – hvad hvis han ikke vil 
forsvare os? (PESCO) 

 

• Solidaritet og flygtninge 

• Klima 

• Brexit 

 

• Klassikerne: Social dumping, 
børnechek, sociale ydelser til 
vandrende arbejdstagere 
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Mange af konflikterne i EU – men også de vigtigste debatter – 
bunder i følgende spørgsmål: 

 

• Brobygning og samarbejde – ikke 
‘for sjov’, men fordi landene ikke 
kan løse dem enkeltvis 

 

• VS 

 

• At rent nationale løsninger er 
svaret på de udfordringer vi står 
overfor 
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Tak!  
 

20-09-2018 12 



Hvis I skal diskutere Brexit, så husk EU’s grundpiller 
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EU’s DNA er ikke kun fred, men også at ‘alle er lige for loven’  

• Et ’Europa a la carte’ = intet fælles 
indre marked 

• Særregler fører til - > 
konkurrenceforvridning 

Derfor kan briterne ikke få en sær-
status 

• Det vil de-legitimere samarbejdet, hvis 
EU pludselig gør det mere attraktivt, at 
køre på fri-hjul udenfor EU end være 
medlem 

 

• UK skal – selv uden for det indre 
marked – følge EU-reglerne for at 
få afsat deres varer til EU 
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Hvad vil det sige at være en suveræn stat i det 21. 
århunderede? 

 

• Ønsker man at være 
‘Rule-taker eller Rule-
maker’? 
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Spørgsmål? 

 


