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Mere end nogensinde betragter de europæiske borgere deres lands medlemskab af EU som en
god ting. Ikke siden højdepunktet, der blev konstateret mellem Berlinmurens fald i 1989 og
vedtagelsen af Maastrichttraktaten i 1992, har denne indikator ligget så højt som i den
nuværende undersøgelse: 62% af respondenterne som EU-gennemsnit betragter deres lands
medlemskab af EU som en god ting. Et flertal af de adspurgte i alle 28 medlemsstater mener
også, at deres land har nydt godt af EU-medlemskabet. Denne overbevisning er steget siden
sidste undersøgelse i april 2018 med ét procentpoint og ligger nu på 68%, hvilket er det højeste
resultat, der nogensinde er blevet målt siden 1983. Adspurgt om, hvorfor deres land har nydt
godt af medlemskabet ligger økonomiske faktorer øverst på listen i EU-gennemsnittet sammen
med den overbevisning, at EU bidrager til at skabe et sikkert forhold til andre lande.

Brexit – ikke det bedste valg

Næsten alle generelle indikatorer til måling af opbakningen til Den Europæiske Union har vist
en betydelig fremgang i kølvandet på folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige om at
forlade EU og de igangværende forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige om både
udtrædelsesaftalen og rammerne for de fremtidige forbindelser. Parlameter 2018 måler, hvad
borgerne ville stemme, hvis der ville blive afholdt en lignende folkeafstemning om at forlade EU
i deres eget land. Her afspejles den positive holdning til EU: Et overbevisende bredt flertal på
66% af europæerne ville stemme for, at deres land skulle forblive medlem af EU. Kun 17% ville
stemme for at forlade EU, og 17% har ikke taget stilling.

Syv måneder før valget viser Parlameter 2018, at europæerne i stigende grad
påskønner EU, og at der er en øget bevidsthed om det kommende valg til Europa-
Parlamentet. Denne velbegrundede optimisme, som et passivt flertal giver udtryk
for, kan udgøre kernen i en positiv europæisk fortælling, som binder borgerne
sammen. En fortælling, som finder opbakning fra et stort flertal af borgerne i langt
de fleste medlemsstater, og som står i modsætning til den højrøstede populistiske
protest. Parlamenter 2018 viser, at resultaterne af undersøgelsen kan være en
mulighed for at tage udfordringen op: fra (tavs) støtte til valgdeltagelse.



Et mere ambivalent billede

Tendensen over tid viser, at europæerne er stadig mere tilfredse med, hvordan demokratiet
fungerer i EU (49%, +3 siden april) – men også i deres hjemland (58%, +3). Dette resultat er
sammenfaldende med, at respondenterne i højere grad føler, at deres stemme bliver hørt i EU.
For anden gang siden april 2018 er 48% af respondenterne som EU-gennemsnit enige i, at deres
stemme bliver hørt i EU. Denne stabilitet i EU-gennemsnittet skjuler imidlertid en faldende
tendens i mere end halvdelen af EU's medlemsstater.

I tråd hermed og i modsætning til de positive resultater vedrørende ovennævnte indikatorer
tegner andre resultater fra Parlameter 2018 dog et mere ambivalent billede. På trods af deres
betydelige støtte til EU-medlemskab generelt mener halvdelen af de adspurgte, at tingene i EU
går i den forkerte retning. Tendensen, som nåede et højdepunkt i foråret 2018, er vendt, og nu
er andelen af respondenter, der mener, at tingene i EU går i den forkerte retning, stigende til
50% (+8 procentpoint), mens 52% (+4 procentpoint) mener, at deres eget land bevæger sig i
den forkerte retning. På den anden side mener 33 % af respondenterne, at tingene går i den
rigtige retning i deres land, og 28 %, at det samme er tilfældet i EU.

Lidt over et halvt år før valget til Europa-Parlamentet i 2019 er Europa-Parlamentets image
stabilt. Mens 32% af de adspurgte har et positivt syn på Europa-Parlamentet, forholder et simpelt
flertal af borgerne sig stadig neutralt med 43%. Kun 21 % af respondenterne har en negativ
holdning til Europa-Parlamentet. Lige så stabile er resultaterne for spørgsmålet om, hvorvidt
borgerne ønsker en stærkere rolle for Europa-Parlamentet i fremtiden. Efter et ret stort
fremskridt i perioden 2015-2017, hvor der var et krav om, at Europa-Parlamentet skulle spille en
større rolle, er EU-gennemsnittets holdning ved at stabilisere sig: I dag ønsker 48% af
respondenterne en vigtigere rolle for Europa-Parlamentet i fremtiden, mens 27% ville
foretrække en mindre vigtig rolle, og 15% mener, at der ikke er behov for en ændring.

På denne baggrund viser Parlameter 2018 den højeste støtte til euroen som fælles valuta siden
2004. Dagen før sit 20-års jubilæum har europæerne bekræftet deres udbredte og konstante
støtte til euroen: I gennemsnit går 61% i alle EU-lande ind for euroen. Dette niveau når op på
77% i selve euroområdet, hvilket er tre procentpoint mere end i marts 2018. Det laveste
støtteniveau registreres i syv lande, der ligger uden for euroområdet.

Større bevidsthed om valget til Europa-Parlamentet

Parlameter 2018 ser også nærmere på borgernes holdning til det forestående valg til Europa-
Parlamentet og viser en øget bevidsthed om det kommende valg, samtidig med at der tegnes
et broget billede af meninger og holdninger til valget. I september 2018 kunne 41% af
europæerne angive den korrekte dato for valget til Europa-Parlamentet i 2019, det er en hidtil
uset stigning på 9 procentpoint i EU-gennemsnittet i løbet af de seneste seks måneder med
tocifrede forbedringer i ti medlemsstater. Det skal bemærkes – og ses som et alarmsignal – at i
gennemsnit kan 44% (-6 procentpoint) af europæerne stadig ikke sige, hvornår det næste valg
til Europa-Parlamentet finder sted. Derudover har den angivne sandsynlighed for, at folk vil
stemme ved det næste valg til Europa-Parlamentet, været særdeles stabil siden april 2018. I
september 2018 sagde 31%, at de bestemt vil stemme (score 10 på en skala fra 1 til 10), og
yderligere 18%, at de sandsynligvis vil stemme (score 8 eller 9). Omvendt sagde 33%, at de højst
sandsynligt ikke vil deltage i valget (score 1-5).



I september 2018 erklærede 51% af borgerne, at de var interesserede i det kommende valg til
Europa-Parlamentet, hvilket overordnet set er et stabilt resultat i de fleste medlemsstater, men
inden for et meget bredt spektrum af angivet interesse. På den anden side har borgernes ønsker
til valgkampen udviklet sig i løbet af de seneste seks måneder. I dag ligger indvandring (50%),
økonomi og vækst (47%) samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (47%) øverst på listen
over europæernes mest fremtrædende emner for valgkampen. Terror er rykket ned på listen fra
en førsteplads til en fjerdeplads med 44% (-5 procentpoint). Også her er det nødvendigt at se
på de nationale resultater, som skjuler sig bag det europæiske gennemsnit, da emnernes
rækkefølge ikke blot afhænger af den internationale situation, men i højere grad af forskellige
nationale forhold.

Adspurgt om, hvilke politiske emner borgerne ønsker, at Europa-Parlamentet skal prioritere,
topper økonomiske og sociale spørgsmål sammen med kampen mod terrorisme. Med et stabilt
resultat på 41% er bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse det oftest nævnte emne
efterfulgt af ungdomsarbejdsløshed (33%, +2). Resultaterne er således helt i overensstemmelse
med de emner for valgkampen, som respondenterne prioriterer. Når det drejer sig om værdier,
som skal forsvares af Parlamentet, peger 46% af europæerne på beskyttelse af
menneskerettigheder på verdensplan, efterfulgt af ligestilling mellem mænd og kvinder (40%),
ytringsfrihed (38%) og solidaritet mellem medlemsstaterne (30%).

Yderligere oplysninger:
Europa-Parlamentets særnummer af Eurobarometer 90.1 blev gennemført i alle 28 EU's
medlemsstater fra den 8. til den 26. september 2018 for Europa-Parlamentet af Kantar Public.
Den fuldstændige rapport, herunder de nationale faktablade, databilag og resultater, findes
online på http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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