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FORORD

Holdninger er vigtige. For et demokratisk valgt Europa-Parlament er det 

altafgørende at sikre repræsentation af alle borgere i EU samt at lytte til 

deres synspunkter og forstå dem i al deres mangfoldighed. På tiende år analyserer 

Europa-Parlamentets “Parlameter” de europæiske borgeres holdninger til EU-

medlemskab og dets fordele, om deres stemme bliver hørt i EU, og sidst, men 

ikke mindst, om deres holdninger til Europa-Parlamentet, dets prioriteter, indsats 

og opgaver. Parlametret er et spejl af vore dages EU og viser et samlet billede på 

grundlag af mangfoldighed.

Siden 2007 har Parlameterundersøgelser tegnet et præcist og detaljeret billede af 

udviklingen af den europæiske offentlige opinion gennem tiden. Op- og nedture i 

den offentlige opinion kan spores gennem krisetider og succeshistorier og vidner om 

EU-borgernes urokkelige tilsagn om og engagement i grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder. Europa-Parlamentets opinionsundersøgelser kaster lys over 

EU’s betydning i forbindelse med håndtering af globale trusler, måling af borgernes 

kendskab til EU og mere specifikt Parlamentets lovgivningsmæssige foranstaltninger, der 

gennemføres på deres vegne og i deres interesse.

Derved giver Parlamaterundersøgelser et væld af data og oplysninger, der kan give 

en detaljeret indsigt i tendenser i den offentlige opinion, ikke blot på et europæisk 

gennemsnitsniveau, men med langt mere detaljerede landespecifikke oplysninger og 

oplysninger opdelt efter sociodemografiske forhold.

Det er netop omfanget af detaljerede oplysninger, som gør Parlameter til et så værdifuldt 

og nyttigt værktøj. Som nærværende undersøgelse vil vise, fortæller de gennemsnitlige 

europæiske resultater vedrørende hvert enkelt spørgsmål kun den ene side af historien. 

Kun når de kombineres med – og ofte stilles over for de forskellige nationale resultater – 

tegner der sig et fuldstændigt billede af EU, som det ser ud i borgernes øjne.

Feltarbejdet i forbindelse med denne Eurobarometerundersøgelse iværksat af Europa-

Parlamentet blev gennemført mellem den 23. september og den 2. oktober 2017. Kantar 

Public foretog personlige interviews med 27 881 respondenter i alle 28 medlemsstater.

Præsentationen af resultaterne begynder med at beskrive baggrunden og de store 

politiske og økonomiske begivenheder, der har fundet sted i de seneste måneder, og 
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som er afgørende for forståelsen af ændringer i holdninger og tendenser. Rapporten er 

opdelt i tre kapitler omkring tre hovedemner: Det første kapitel handler om borgernes 

stemme og deres holdninger til EU og Europa-Parlamentet. I det andet kapitel 

undersøges borgernes holdninger til, hvilke trusler EU først og fremmest bør beskytte 

dem mod, og hvilke resultater EU har opnået, og som borgerne ønsker at bevare. Endelig 

kastes der i tredje kapitel lys over de politiske prioriteter, som de europæiske borgere 

ønsker, at Europa-Parlamentet skal handle på, og sidst, men ikke mindst, de værdier, som 

borgerne opfatter som vigtige.

For mange vigtige spørgsmål beskrives udviklingen siden 2007 ved at analysere 

ændringer i de europæiske borgeres holdninger. Ikke alle spørgsmål er blevet stillet i alle 

Parlametretundersøgelser, og derfor kan udviklingen af de forskellige indikatorer variere. 
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RESUMÉ

Parlameter 2017 viser, at de europæiske borgere har fået en stærkere stemme, 

og at deres tro på det europæiske projekt er blevet styrket – og at Europa-

Parlamentets image i borgernes øjne også er blevet bedre. På baggrund af en 

fornyet debat om Europas fremtid og i en tid, hvor også EU’s sammenhold er 

blevet sat på prøve, mener 47% af EU-borgerne, at deres stemme tæller i EU. Dette 

er det bedste resultat siden valget til Europa-Parlamentet i 2009. Desuden mener 

57% af respondenterne, at medlemskab af EU er godt for deres land, og denne 

indikator er således også næsten tilbage til niveauet før krisen.

Parlameter 2017 ser nærmere på de europæiske borgeres holdninger til EU-medlemskab 

og dets fordele, om deres stemme tæller i EU, og sidst, men ikke mindst, om deres 

holdninger til Europa-Parlamentet, dets prioriteter, indsats og opgaver.

De positive tegn på økonomisk genopretning i EU og en tilbagevenden til stabilitet ses 

i stigende grad som den nye normaltilstand. Af første kapitel af Parlameter 2017 fremgår 

det, at borgernes i stigende grad er positive over for EU, hvilket også har vist sig i tidligere 

undersøgelser siden 2016. Den seneste undersøgelse fra marts 2017, “To år før valget til 

Europa-Parlamentet” viste allerede, at borgerne bliver mere og mere bevidste om, at EU 

handler på deres vegne og på områder, som de ønsker at prioritere. På baggrund af denne 

anerkendelse af EU’s handlinger ligger interessen i EU fortsat højt på 57%, hvilket viser en 

støt stigning over tid.

I forbindelse med den fornyede debat om Europas fremtid støtter et klart flertal af 

europæerne fortsat deres lands medlemskab af EU. 57% af respondenterne mener, at 

medlemskab af EU er godt for deres land; det er næsten lige så mange som før krisen. 

Mens færre er af denne overbevisning i de hårdest ramte medlemsstater, er borgere fra 

økonomisk mere stabile lande generelt mere positive over for EU. De fleste respondenter 

i alle medlemsstater mener, at medlemskab af EU har været til gavn for deres land. 

Denne følelse er steget med fire procentpoint på EU-plan i forhold til 2016 og er nu på 

64%. Desuden mener flere borgere, at tingene går i den rigtige retning i EU (31%, + 6 

procentpoint i forhold til marts).

Også Europa-Parlamentet nyder godt af offentlighedens velvilje i forbindelse med denne 

stadig stigende optimisme. Med en stigning på otte procentpoint er det nu 33% af 

alle borgere, der har et positivt billede af Europa-Parlamentet. Denne stigning skal ses i 
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sammenhæng med et tilsvarende fald på 7 procentpoint til i alt 21% af borgerne, som 

har et negativt billede af Europa-Parlamentet, mens 42% af respondenterne stadig har et 

neutralt billede. 

Endelig kan der kastes nyt lys over det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019. Her 

mindre end to år før valget ønsker 47% af europæerne en mere fremtrædende rolle for 

Europa-Parlamentet, mens 55% af europæerne allerede nu tilkendegiver deres interesse i 

det næste valg til Europa-Parlamentet.

I andet kapitel af Parlameter 2017 opridses den offentlige opinion med hensyn til trusler og 

EU-beskyttelse. Udtrykket “et Europa, der beskytter”, har allerede etableret sig i den politiske 

debat i EU. Nylige Eurobarometerundersøgelser har vist, at spørgsmål om terrorisme, 

indvandring og den økonomiske situation er helt centrale.

I det andet kapitel udpeges derfor først de områder, hvor EU-borgerne forventer beskyttelse 

fra EU. Terrorisme er med 58% henvisninger den vigtigste trussel, som europæerne ønsker, 

EU vil beskytte dem mod. Under den vanskelige økonomiske situation, som mange 

europæere lider under, udpeges også problemer som arbejdsløshed (43%) og fattigdom 

og udstødelse (42%). Beskyttelse mod ukontrolleret migration står med et gennemsnit på 

35% stadig højt på borgernes dagsorden. Mindre end en fjerdedel af europæerne nævnte 

klimaforandringer (23%), religiøs radikalisme (23%), organiseret kriminalitet (22%), væbnede 

konflikter (21%), politisk ekstremisme (20%), spredning af infektionssygdomme (10%), 

cyberangreb, social dumping og trusler mod datasikkerhed (alle tre 9%).

Dernæst vurderes de vigtigste resultater, som borgerne ønsker, EU skal bevare for dem. 

Svarene kan inddeles i to hovedtyper: på den ene side grundlæggende frihedsrettigheder 

(44%) og friheden til at rejse, arbejde og studere overalt i EU (36%). På den anden side står 

de sociale og økonomiske resultater, nemlig arbejdstagerrettigheder (34%), tilstrækkelige 

pensioner (34%) og økonomisk velfærd (33%). Disse resultater svarer til de værdier, som 

europæerne først og fremmest ønsker at se forsvaret af Europa-Parlamentet: beskyttelse af 

menneskerettighederne (56%), ytringsfrihed (34%) og ligestilling mellem mænd og kvinder 

(32%).

Af det tredje kapitel af Parlameter 2017 fremgår det, hvilke konkrete politikker 

europæerne forventer af Europa-Parlamentet. I overensstemmelse med de tidligere 

identificerede trusler støtter EU-borgerne hovedsagelig og i lige høj grad bekæmpelse 

af fattigdom og udstødelse (41%) og bekæmpelse af terrorisme (41%). Bekæmpelse 

af ungdomsarbejdsløshed nævnes på tredjepladsen (31%). Disse tre områder afspejler 

generelt de vigtigste bekymringer hos Europas borgere: De ønsker at leve deres liv på et 

sted, som sikrer deres økonomiske muligheder og beskytter deres frihed. 
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BAGGRUND

Ligesom det er tilfældet med enhver anden undersøgelse af denne art, er en 

forståelse af den nationale, europæiske og internationale sammenhæng, som 

interviewene blev gennemført i, afgørende for en korrekt analyse af resultaterne.

I EU ses de positive tegn på økonomisk genopretning og en tilbagevenden til stabilitet 

i stigende grad som den nye normaltilstand. I overensstemmelse hermed byggede den 

tale om Unionens tilstand, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker holdt for 

Europa-Parlamentet den 13. september 2017, på genkendelige træk ved de opnåede 

positive resultater som et godt udgangspunkt for at skabe et stærkere EU.

Voksende optimisme om EU’s fremtid synes at afspejle den gradvise økonomiske 

genopretning, som er ved at indfinde sig i medlemsstaterne. Ifølge Eurostat var 235,4 

millioner mænd og kvinder i beskæftigelse i EU-28 i andet kvartal af 20171 . Dette er 

det højeste niveau nogensinde. På samme tid anslår Eurostat, at det sæsonkorrigerede 

BNP steg med 0,6% i euroområdet (EA-19) og med 0,7% i EU-28 i andet kvartal af 2017. 

I forhold til samme kvartal sidste år er det sæsonkorrigerede BNP steget med 2,3% i 

euroområdet (EA-19) og med 2,4% i EU-28 i andet kvartal af 20172 .

Opfordringen fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til at indlede en 

reformproces af EU er blevet hørt af både europæiske politikere og medier, hvilket har 

ført til en voksende offentlig debat og en større bevidsthed.

Selv om den massive tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter langs de største 

ruter er blevet reduceret, og antallet af asylansøgere er faldet betydeligt siden 2014, 

skal EU stadig håndtere migranter og flygtninge, der hovedsagelig krydser Middelhavet, 

hvilket stadig medfører tragiske tab.

Terrorangreb rammer fortsat uskyldige mennesker i flere EU-lande. I sommer blev der 

begået to terrorangreb i Det Forenede Kongerige, på London Bridge den 3. juni og i 

Londons undergrundsbane den 15. september. Den 17. august blev Barcelona ramt af et 

terrorangreb, som dræbte 14 mennesker og sårede mere end 130. Belgien blev igen ramt 

af to terrorangreb i Bruxelles den 20. juni og den 25. august. Sidst, men ikke mindst, fandt 

der to terrorangreb sted i Frankrig, i Paris og i Marseille, henholdsvis den 6. juni og den 

1.oktober. 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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Flere EU-lande har været ramt af naturkatastrofer. I Italien blev Livorno oversvømmet den 

9. september, og den 21. august ramte et jordskælv Ischia. Et andet jordskælv ramte den 

græske ø Kos den 21. juli. I en bredere sammenhæng har de europæiske medier berettet 

om en række ødelæggende storme, der ramte de Caribiske Øer, Puerto Rico og det 

amerikanske fastland.

For så vidt angår Det Forenede Kongerige og de igangværende forhandlinger om 

brexit er drøftelserne med EU stadig vanskelige, og de opnåede fremskridt anses for 

utilstrækkelige, selv om der gøres forsøg på at sætte skub i processen. De udfordringer, 

der er forbundet med proceduren for udtrædelse af EU samt dens mulige konsekvenser, 

er meget omtalt i medierne i hele Unionen.

I mellemtiden har den politiske krise i Spanien som følge af situationen i Catalonien i høj 

grad domineret den offentlige debat, ikke blot i Spanien.

I forbindelse med valg genovervejer borgerne ofte deres politiske standpunkter og 

deres synspunkter på vigtige spørgsmål. På nationalt plan fandt flere parlaments- og 

præsidentvalg sted før eller efter feltarbejdet. Den 24. september 2017 blev der afholdt 

parlamentsvalg i Tyskland, mens der blev afholdt lokalvalg i Portugal i begyndelsen af 

oktober. Den 15. oktober blev der afholdt parlamentsvalg i Østrig og den 22. oktober i 

Tjekkiet. I oktober i år skal der desuden afholdes lokalvalg i Estland og første runde af 

præsidentvalget i Slovenien. 
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KAPITEL 1: EN STÆRKERE STEMME

I løbet af de seneste år er den offentlige opinion blevet mere positiv over for EU, 

som det fremgår af Europa-Parlamentets særlige Eurobarometerundersøgelse 

“To år før valget til Europa-Parlamentet” (marts 2017)3 , “Parlameter 2016” 4 samt 

Europa-Kommissionens almindelige Eurobarometerundersøgelse nr. 87 (maj 

2017)5.

47% af Europas borgere mener, at deres stemme tæller i EU. Dette er det bedste resultat 

siden valget til Europa-Parlamentet i 2009. Desuden mener 57% af respondenterne, at 

medlemskab af EU er godt for deres land, og denne indikator er således også næsten 

tilbage til niveauet før krisen. Interessen i EU ligger fortsat højt på 57%, hvilket viser en støt 

stigning over tid.

Et klart flertal af europæerne støtter fortsat deres lands medlemskab af EU. 57% af 

respondenterne mener, at medlemskab af EU er godt for deres land, det er næsten lige 

så mange som før krisen. 64% af respondenterne i hele EU siger, at medlemskab af EU har 

været til gavn for deres land. Denne følelse er steget med fire procentpoint på EU-plan i 

forhold til 2016. Desuden mener flere borgere, at tingene går i den rigtige retning i EU (31%, 

+ 6 procentpoint i forhold til marts).

Europæerne har en flerdimensionel holdning til EU, som de anser både som en global aktør, 

der har til opgave at tackle internationale udfordringer, og som det rette niveau til at handle 

mere beslutsomt på en række politiske områder6 . Borgerne forventer imidlertid ikke blot 

mere fra EU, de synes også at have en klarere opfattelse af EU’s indsats på disse områder.

Europa-Parlamentets seneste undersøgelse “To år før valget til Europa-Parlamentet” viste 

tydeligt stigende bevidsthed hos de europæiske borgere om, hvad EU gør for dem. Hvis 

man sammenligner resultaterne fra 2016 og 2017, steg andelen af respondenter, der mener, 

at “EU’s indsats er passende” betydeligt i næsten alle medlemsstater på de fleste politiske 

områder. I andet kapitel drøftes betydningen af de europæiske borgeres øgede bevidsthed 
3 Europa-Parlamentets særlige Eurobarometerundersøgelse “To år før valget til Europa-Parlamentet”, marts 
2017, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-
Europe- an-Elections
4 Europa-Parlamentet særlige Eurobarometerundersøgelse “Parlameter 2016”, http://www.europarl.euro-
pa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Europa-Kommissionens almindelige Eurobarometerundersøgelse nr. 87, maj 2017, http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142
6 Europa-Parlamentets særlige Eurobarometerundersøgelse “To år før valget til Europa-Parlamentet”, marts 
2017

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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om, at EU’s indsats er i overensstemmelse med deres forventninger. Det kan i øvrigt forklare 

en betydelig stigning på et meget centralt område, nemlig om borgerne føler, at deres 

stemme “tæller i EU”.

Min stemme tæller i EU og i mit hjemland

Europæerne føler, at der bliver taget hensyn til deres holdninger, og at deres stemme 

bliver hørt: Andelen af europæere, der mener, at “deres stemme tæller i EU”, er på 47% og 

således på det højeste niveau siden valget til Europa-Parlamentet i juni 2009.

I modsætning hertil er andelen af europæere, der mener, at “deres stemme ikke tæller i 

EU”, registreret til 48%, hvilket er et fald på 11 procentpoint i forhold til højdepunktet i 

september 2016. Begge synspunkter har i den seneste tid således nærmet sig hinanden, 

idet de positive følelser har taget til med 4 procentpoint i forhold til marts 2017 og 10 

procentpoint i forhold til for et år siden.

En mærkbar forbedring i langt de fleste medlemsstater har ført til denne udvikling. 

Med en opadgående tendens på 10 procentpoint eller mere ligger Slovenien, Sverige, 

Danmark, Østrig og Irland øverst på listen over lande, som har oplevet denne positive 

udvikling. Kun i Bulgarien, Litauen og Rumænien er denne holdning for nedadgående, 

mens den i Cypern og Letland forbliver uændret.

? Kan du oplyse, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: 
“Min stemme tæller i EU”.

Kilde: Parlameter 2017, D72.1
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De underliggende årsager til, at borgere mener, at deres stemme i dag tæller mere i 

EU, skal vurderes nøje i forhold til den politiske situation i hvert enkelt land. En øget 

indsats fra EU’s side, som er i overensstemmelse med folks forventninger, kan meget vel 

være medvirkende til disse resultater. Men også forskellige politiske udviklinger, f.eks. 

at en national regering har haft held med gennemførelsen af bestemte politikker eller 

holdninger på europæisk plan, kan også spille en vigtig rolle med hensyn til at ændre 

borgernes opfattelse af, om deres stemme bliver bedre hørt i EU.

I tillæg til spørgsmålet, om deres stemme tæller i EU, bliver borgerne også spurgt om, 

hvordan de mener, deres stemme tæller i deres eget land. Denne følelse er fortsat stærk 

og på et højere niveau end for EU. Det store flertal af europæere mener, at deres stemme 

tæller på nationalt plan (61%), og kun 35% af de adspurgte mener, at deres stemme ikke 

tæller i deres eget land.

I næsten alle lande mener borgerne, at deres stemme er stærkere i den nationale end 

i den europæiske sammenhæng. Den eneste undtagelse er Rumænien og Litauen, 

hvor borgerne har en tendens til at mene, at deres stemme tæller mere i EU end i deres 

eget land, selv om denne følelse, som ovenfor nævnt, også er dalende. For at forstå 

sammenhængen skal det tilføjes, at den rumænske regering i juni 2017 brød sammen, 

hvilket førte til indsættelsen af en ny premierminister, og at en ny regering kom til 

magten i Litauen i vinteren 2016.

Kilde: Parlameter 2017, D72.2

?Kan du oplyse, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn:
 “Min stemme tæller i [mit eget land]?
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Hvor findes den stærkeste og svageste følelse af, at “min stemme tæller”?

Sverige er det land, hvor flest borgere mener, at deres stemme tæller, både på nationalt 

plan (95%) og på EU-plan (84%). Det er ikke nyt i Eurobarometerundersøgelser, da antallet 

af svenske statsborgere, som føler, at deres stemme tæller, altid har været meget højt. 

Den samme tendens ses i Danmark, hvor 94% af borgerne mener, at deres stemme tæller 

i deres land, og 80% mener, at den tæller på EU-plan.

I Grækenland er det den modsatte situation. Her er borgernes følelse af, at deres stemme 

tæller såvel på nationalt plan (23%) som på EU-plan (21%), lav, men med en opadgående 

tendens i forhold til sidste år. I Litauen er resultaterne lignende med 23%, som føler, at 

deres stemme tæller i deres eget land, og 25%, som mener, at dette sker i EU.

Højtuddannede, personer i ledende stillinger og borgere med færre økonomiske 

problemer er tilbøjelige til at svare, at deres stemme tæller, både på EU-plan og på 

nationalt plan. Samtidig er de fleste respondenter, som er tilfredse med deres liv, og 

som er mere optimistiske med hensyn til deres fremtid, mere tilbøjelige til at dele denne 

opfattelse.

Interesse i europæiske anliggender

Efter folkeafstemningen om brexit er interessen for EU-spørgsmål fortsat høj. EU-

dimensionen spillede også en central rolle i den politiske debat i forbindelse med en 

række nationale valg.

57% af europæerne erklærer at være interesserede i europæiske anliggender, men 

dette gennemsnit dækker 

over store forskelle mellem 

medlemsstaterne. 

Selv om den gennemsnitlige EU-værdi følger den 

sædvanlige tendens i tidligere undersøgelser, skiller 

nogle lande såsom Finland og Slovenien sig ud med en 

markant stigning i interessen i europæiske anliggender 

(+9 procentpoint i Finland og +8 procentpoint i 

Slovenien), mens der i andre lande omvendt kan 

konstateres et betydeligt fald, f.eks. i Irland og Letland 

(begge -7 procentpoint).

? Vil du sige, at du er meget interesseret, rimelig interesseret, ikke særlig interesseret 
eller slet ikke interesseret i europæiske anliggender?

Kilde: Parlameter 2017, QA1
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Hvem er de borgere, der er mest interesserede i europæiske anliggender?

Uddannelse og erhverv er afgørende for de store forskelle i svarene på dette spørgsmål, 

da de højest uddannede respondenter samt personer i ledende stillinger og 

selvstændige er mest tilbøjelige til at udvise en større interesse i europæiske anliggender. 

Desuden viser en sociodemografisk analyse, at det spiller en rolle, hvor mennesker bor, 

eftersom indbyggere i byområder har en tendens til at være mere interesserede. 

Hvis man ser på aldersfordelingen kan det konstateres, at unge er mindre interesserede i 

EU-spørgsmål end de ældre generationer (52% for de 15-24-årige mod 57% for personer 

på 55 år og derover) på linje med deres svagere interesse i politik generelt, som bl.a. kom 

til udtryk i Europa-Parlamentets rundspørge som opfølgning på valget7 . De unge er i 

overensstemmelse med deres generelt mere optimistiske syn på EU8  imidlertid mere 

tilbøjelige til at mene, at deres stemme tæller i EU (49% mod 44% for dem på 55 år og 

derover).

7 Europa-Parlamentet. Rundspørge som opfølgning på valget i 2014, oktober 2014, feltarbejde foretaget i 
maj-juni 2014, http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-sur-
vey-2014
8 Denne undersøgelse viser f.eks., at de unge er mere tilbøjelige til at mene, at “tingene går i den rigtige 
retning i EU” end de ældre generationer (33% for de 15-24-årige mod 28% for dem på 55 år og derover). 61% 
af de unge erklærer, at medlemskab af EU er en god ting, i sammenligning med 54% blandt dem på 55 år og 
derover

http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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Medlemskab af EU er en god ting

Et klart flertal af europæerne støtter fortsat deres lands medlemskab af EU. Følelsen 

af, at EU er en god ting, er fortsat stærk med 57% af respondenterne, som tilslutter sig 

dette udsagn. Dette resultat bringer næsten denne indikator tilbage til niveauet før 

krisen. Den fornyede stabilitet skal ikke kun ses i sammenhæng med de igangværende 

vanskelige forhandlinger mellem Det Forenede Kongerige og EU. Det bør også tages 

i betragtning, at undersøgelsen fandt sted samtidig med indledningen af en offentlig 

debat om EU’s fremtidige udvikling, som blev annonceret i begyndelsen af efteråret 2017 

af den franske præsident, Emanuel Macron, og af Kommissionens formand i sin tale til 

Europa-Parlamentet.

Igen har de nationale forhold stor indflydelse på resultaterne, som tydeligt afspejler 

delte meninger. Borgerne i lande, der er mere økonomisk stabile, eller som for nylig har 

oplevet en positiv økonomisk vækst, er tilbøjelige til at være mere positive over for EU: 

Luxembourg, Tyskland, Nederlandene og Irland.

Mit land har haft gavn af medlemskab af EU ... og hvorfor

De fleste europæere mener, at deres land har haft gavn af at være medlem af EU. I 

gennemsnit mener 64% af EU’s borgere, at deres land har haft gavn af medlemskab, mens 

? Mener du generelt, at [dit lands] medlemskab af EU er...? 

Kilde: Parlameter 2017, QA10
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25% mener det modsatte. Der har været en stigende tendens siden maj 2011, som er 

blevet mere og mere tydelig siden afslutningen af den økonomiske krise og begyndelsen af 

den økonomiske genopretning i EU.

Denne følelse kommer endnu stærkere til udtryk end i 2016 med et plus på fire 

procentpoint i forhold til september 2016. Der er imidlertid store forskelle mellem EU-

landene med over 85% i Irland, Malta, Litauen og Luxembourg til under 50% i Grækenland, 

Cypern og Italien.

Mener du, at [dit land] alt i alt har haft gavn af at være medlem af EU?

Kilde: Parlameter 2017, QA11 

?
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? Mener du, at [dit land] alt i alt har haft gavn af at være medlem af EU? 
(Samlet “haft gavn af”)

Kilde: Parlameter 2017, QA11 
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?Hvilke af følgende er de vigtigste grunde til at mene, at [dit land] har haft gavn af at være 
medlem af EU? (Samlede tal for højst tre svar)

Kilde: Parlameter 2017, QA12. 
Bemærk, at dette spørgsmål kun stillet til de respondenter, som svarede, at “deres land har haft gavn af at være medlem af EU” (Q11) 
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Respondenter, der svarede, at “deres land har haft gavn af at være medlem af EU” blev derefter 

anmodet om at udtale sig om årsagerne hertil.

Svarene dækker en bred vifte af forskellige årsager: økonomisk vækst (36%), fred og sikkerhed 

(30%) og samarbejde mellem landene i EU (30%) er blandt de vigtigste, men rækkefølgen af 

grunde varierer stærkt fra land til land.

? Grunde til, at [dit land] har haft gavn af medlemskab af EU

Kilde: Parlameter 2017, QA12 
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Selv om støtten til EU er sammenlignelig, kan årsagerne være forskellige. En 

sammenlignende analyse af Spanien og Portugal illustrerer dette godt: De fleste borgere 

i begge lande siger, at medlemskab af EU er godt for deres land (62% i Spanien og 60% 

i Portugal). På samme måde mener de, at deres land har haft gavn af EU-medlemskabet 

(henholdsvis 70% og 73%). Imidlertid er de vigtigste grunde til, at borgerne mener, at de 

har haft gavn af medlemskabet, forskellig:

Hovedårsag:
“EU bidrager til den økonomiske vækst” 

(39%)

70% af respondenterne i 
Spanien siger, at deres land 

har haft gavn af at være 
medlem af EU.

Hovedårsag:
“EU giver nye beskæftigelsesmuligheder” 

(32%) 

73% af respondenterne i 
Portugal siger, at deres land 

har haft gavn af at være 
medlem af EU.

Kigger vi mod nord, kan man konstatere en lige så interessant sammenligning mellem 

Danmark og Estland: De fleste borgere i de to lande siger, at medlemskab af EU er godt for 

deres land (67% i Danmark og 68% i Estland). På samme måde mener de, at deres land har 

haft gavn af EU-medlemskabet (begge 81%).

De vigtigste grunde til, at borgerne mener, at de har haft gavn af medlemskabet, er 

imidlertid igen forskellig: Borgerne i Danmark nævner det forbedrede samarbejde mellem 

EU-lande, mens de i Estland snarere henviser til den økonomiske vækst.

Hovedårsag:
“Samarbejde med andre EU-lande”

 (47%)

81% af respondenterne i 
Danmark siger, at deres land 

har haft gavn af at være 
medlem af EU.

Hovedårsag:
“EU bidrager til den økonomiske vækst” 

(49%) 

81% af respondenterne i 
Estland siger, at deres land har 

haft gavn af at være 
medlem af EU.
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EU-medlemsskab opfattes som positivt fortrinsvis af unge, personer i ledende 
stillinger og studerende

Unge mennesker, personer i ledende stillinger og studerende er mest tilbøjelige til at 

støtte EU-medlemskab. Dette er også tilfældet for personer, der erklærer sig tilfredse 

med deres liv, og dem, der forventer, at deres levevilkår vil blive forbedret inden for de 

næste fem år. Desuden mener især respondenter med en højere uddannelse, at EU-

medlemskab er til gavn for deres land.

Går tingene i den rigtige retning?

Voksende optimisme om EU’s fremtid synes at afspejle den gradvise økonomiske 

genopretning, som er ved at indfinde sig i medlemsstaterne. Ifølge Eurostat var 235,4 

millioner mænd og kvinder i beskæftigelse i EU-28 i andet kvartal af 20179 : Dette er det 

højeste niveau nogensinde. Det sæsonkorrigerede BNP steg med 0,6% i euroområdet 

(EA-19) og med 0,7% i EU-28 i andet kvartal af 2017 i sammenligning med forrige kvartal. I 

første kvartal af 2017 voksede BNP med 0,5% i begge områder. I forhold til samme kvartal 

sidste år er det sæsonkorrigerede BNP steget med 2,3% i euroområdet (EA-19) og med 

2,4% i EU-28 i andet kvartal af 201710 .

I sin tale om Unionens tilstand til Europa-Parlamentet fremhævede formanden for 

Europa-Kommissionen den centrale rolle, som de europæiske institutioner spiller med 

hensyn til at “hjælpe med at ændre vindretningen”: Den europæiske investeringsplan 

og en beslutsom indsats i banksektoren samt “intelligent anvendelse” af stabilitets- og 

vækstpagten var tre af de vigtigste resultater, han nævnte i sin tale.

Selv om størstedelen af borgerne stadig er af den opfattelse, at “tingene går i den forkerte 

retning” (49% for deres land og 44% for EU), begynder holdningerne at ændre sig, netop 

når man kigger på situationen i EU.

Sammenlignet med marts 2017 har en større gruppe borgere tendens til at mene, at 

“tingene går i den rigtige retning i EU” (31% i september 2017, sammenlignet med 25%). 

Tendensen er stort set opadgående fra det kriserelaterede lavpunkt på 19% i november 

2011. Denne opadgående kurve er fælles for alle medlemsstater.

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260 
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Parallelt med en stærkere følelse af, at “tingene går i den rigtige retning i EU”, kan der 

konstateres en nedadgående tendens for den modsatte opfattelse. Denne undersøgelse 

viser, at andelen af mennesker, som mener, at “tingene bevæger sig i den forkerte retning i 

EU” er faldet med 6 procentpoint i forhold til marts 2017 og med 10 procentpoint, hvis vi 

ser tilbage for et år siden.

11% af respondenterne svarede spontant, at “tingene hverken bevæger sig i den rigtige 

eller den forkerte retning på EU-plan”, tre procentpoint færre end i marts 2017. Som vist i 

ovenstående diagram bidrager både den nedadgående tendens for “den forkerte retning” 

og for “hverken den ene eller den anden retning” til den opadgående tendens for den blå 

kurve (“den rigtige retning”).

Når man kigger på de nationale holdninger er billedet imidlertid broget.

Det næste diagram giver en oversigt over, hvordan borgerne i hvert land forholder sig 

til to spørgsmål: “Går tingene i den rigtige retning i dit land?” og “i EU?” Hvis man betragter 

begge spørgsmål samtidig, kan man konstatere, at i 17 lande mener en større andel af 

de adspurgte stadig, at tingene går i den rigtige retning i deres land. Det er interessant at 

bemærke, at der i nogle medlemsstater er en udbredt følelse af, at tingene hverken går 

godt på nationalt plan eller på EU-plan. Dette gælder bl.a. for Grækenland og Italien11 , 

11 I Grækenland mener 16% af borgerne, at tingene går i den rigtige retning i EU, mens 8% føler det samme 
for deres land. I Italien deles denne opfattelse af henholdsvis 21% og 16%.

?Vil du på nuværende tidspunkt sige, at tingene i EU generelt udvikler sig i den rigtige retning 
eller i den forkerte retning?

Kilde: Parlameter 2017, D73.b
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som befinder sig i det nederste venstre hjørne af diagrammet.

I andre medlemsstater, f.eks. Bulgarien og Litauen, er antallet af adspurgte, som mener, 

at tingene går i den rigtige retning i EU, meget højere (48% i Bulgarien og 46% i Litauen) 

end dem, der mener, at det er tilfældet for deres land (henholdsvis 28% og 27%).

Omvendt føler borgerne i f.eks. Malta og Nederlandene, at deres land er mere på rette 

spor end EU: 64% af respondenterne i Malta og 59% i Nederlandene siger, at tingene går 

i den rigtige retning i deres land Henholdsvis 41% og 46% føler på samme måde med 

hensyn til EU.

Resultaterne for Irland er meget positive og befinder sig også i udkanten af diagrammet 

med de højeste værdier med hensyn til, om tingene bevæger sig i den rigtige retning, både 

på nationalt og på EU-plan (75% og 59%). 

? Tingene går i den rigtige retning – [dit land] i forhold til EU

Kilde: Parlameter 2017, D73.a og D73.b
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Mit land eller EU er på rette spor?

Med hensyn til sociodemografisk profil har unge generelt en stærkere følelse af, at EU er 

på rette spor, mens de ældre generationer har en mere positiv holdning til deres eget 

land.

Personer, som generelt er mere tilfredse med deres liv og forventer, at deres levevilkår vil 

blive forbedret inden for de næste fem år, er mere tilbøjelig til at svare, at “tingene går i 

den rigtige retning”, både på EU-plan og på nationalt plan.

Europa-Parlamentets image og rolle

Som anført ovenfor føler et stærkt stigende antal mennesker, at deres stemme tæller i EU. 

Sammen med denne øgede bevidsthed bekræfter den stabile støtte til EU-medlemskab 

samt den fremherskende opfattelse, at medlemskabet har været gavnligt, borgernes 

voksende optimisme med hensyn til EU-projektet. I forbindelse med den støt stigende 

økonomiske optimisme synes også Europa-Parlamentet at nyde godt af den genoprettede 

tillid.

Ifølge Europa-Kommissionens almindelige Eurobarometerundersøgelse nr. 8712  er Europa-

Parlamentet den EU-institution med det højeste niveau af tillid blandt europæerne: 45% 

af borgerne har tillid til denne institution. 41% har tillid til Kommissionen, mens 37% har 

tillid til Den Europæiske Centralbank. Alt i alt erklærer 42% af respondenterne deres tillid 

til EU. Tillid til EU og Europa-Parlamentet er derfor også højere end tilliden til de nationale 

parlamenter (36%) og til de nationale regeringer (37%).

Selv om mange respondenter (42%) har et “neutralt billede” af Europa-Parlamentet, er 

antallet af personer, som har et positivt syn på institutionen, tydeligt stigende (33% i 

forhold til 25% i september 2016). Denne stigning medfører også et direkte fald i antallet af 

respondenter, som har en negativ holdning til institutionen, mens andelen af dem, der har 

en neutral holdning, har ligget ret stabilt på mellem 41% og 46% i de seneste ti år.

Irland ligger øverst på listen med et absolut flertal af respondenter (54%) med et positivt 

billede, efterfulgt af Bulgarien, Malta og Luxembourg med mere end 45% respondenter 

med en positiv opfattelse af Europa-Parlamentet. I den anden ende af skalaen finder vi 

Tjekkiet med en positiv svarprocent på 18% og Frankrig og Letland, hvor der er registreret 

et “positivt image” hos 20% eller færre.

12 Europa-Kommissionens almindelige Eurobarometerundersøgelse nr. 87, maj 2017, http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Har du generelt en meget positiv, ret positiv, neutral, ret negativ 
eller meget negativ opfattelse af Europa-Parlamentet?

Kilde: Parlameter 2017, QA6

? Svarprocent for “positiv opfattelse af Europa-Parlamentet” pr. medlemsstat 

Kilde: Parlameter 2017, QA6

?
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Den stigende tendens til en “positiv opfattelse” går på tværs af alle medlemsstater, som det 

fremgår af søjlediagrammet ovenfor. Igen ligger Irland øverst på listen med en stigning 

i svarene vedrørende en “positiv opfattelse af Europa-Parlamentet” på 16 procentpoint 

siden efteråret 2016, mens kun Cypern og Kroatien ligger stabilt i deres svar vedrørende en 

“positiv opfattelse”.

Hvis man ser bort fra denne positive udvikling i Europa-Parlamentets image, er andelen af 

respondenter med en “neutral holdning” til Europa-Parlamentet stadig fremtrædende i en 

række medlemsstater. For blot at nævne nogle få har Estland (59%), Letland (58%), Finland 

(57%) og Litauen (56%) den højeste andel neutrale svar.

Hvis man på EU-plan ser på de borgere, som siger, at de har en “neutral holdning”’ til Europa-

Parlamentet, finder vi flest kvinder, personer, der placerer sig selv i centrum af venstre-

højreskalaen, samt respondenter, som er tilbøjelige til at mene, at deres stemme ikke tæller, 

og at medlemskab af EU hverken er en god eller en dårlig ting, i denne kategori. 

Stigning i svaret “positiv opfattelse af Europa-Parlamentet” i alle medlemsstater 
(resultaterne vises som forskel i procentpoint mellem september/oktober 2016 – oktober 2017)

Kilde: Parlameter 2017, QA6

?
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En mere betydningsfuld rolle

Ser man på Europa-Parlamentet i fremtiden, ønsker de fleste borgere (47%), at denne 

institution skal spille en mere betydningsfuld rolle.

Mens disse resultater svarer til tidligere år, er der nogle få undtagelser, som er 

bemærkelsesværdige: Langt færre respondenter i f.eks. Malta, Slovakiet og Estland har 

svaret, at de ønsker, at Europa-Parlamentet skal spille en mere betydningsfuld rolle i 

fremtiden.

Det er interessant at analysere borgernes opfattelse af Europa-Parlamentet parallelt 

med den ønskede rolle for Europa-Parlamentet, da den nationale sammenhæng er 

meget afgørende i denne analyse. Ønsket om en mere betydningsfuld rolle for Europa-

Parlamentet i fremtiden deles af respondenter både i lande med en positiv holdning 

til Parlamentet og i nogle af de medlemsstater, som har en mere negativ opfattelse af 

institutionen.

Data indsamlet i forbindelse med denne og tidligere Eurobarometerundersøgelser om 

Europa-Parlamentets image og ønskede rolle, kombineret med udviklingen i synspunkter 

om EU-medlemskab og dets fordele samt andre indikatorer, der diskuteres i nærværende 

kapitel, giver anledning til den antagelse, at borgerne i stadig stigende grad ønsker at 

tildele en mere betydningsfuld rolle til Europa-Parlamentet, som både skal lytte nøje til 

borgernes stærkere stemme og levere effektive svar på de prioriteter, som de udtrykker. 

? Ønsker du personligt, at Europa-Parlamentet skal spille en mere 
eller mindre betydningsfuld rolle, end det gør i dag?

Kilde: Parlameter 2017, QA7
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Interesse i valget til Europa-Parlamentet
Mindre end to år inden det næste valg til Europa-Parlamentet erklærer et flertal af 

europæerne (55%) ved siden af deres ønske om at tildele Europa-Parlamentet en mere 

fremtrædende rolle sig interesseret i det næste valg i 2019.

Interessen er særlig høj i Nederlandene med 79%, efterfulgt af Sverige med 70%, 

Irland 69% og Tyskland med 68%. I nogle medlemsstater er interessen dog stadig ret 

lav, for eksempel i Slovakiet (30%) og Tjekkiet (23%); disse to lande havde den laveste 

valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i 2014. For sidstnævntes vedkommende 

er respondenternes interesse for øjeblikket mere rettet mod det forestående valg i 

Tjekkiet den 20./21. oktober 2017. De mest interesserede i det næste valg til Europa-

Parlamentet er generelt er højtuddannede. Desuden er det dem, som føler, at deres 

stemme tæller i EU, og de er interesserede i europæiske anliggender og har et positivt 

billede af Europa-Parlamentet.

Svarene på dette spørgsmål afspejler den generelt stigende positive holdning til EU-

projektet, som kan måles i hele Europa. Denne særlige indikator bør imidlertid behandles 

med forsigtighed, da valget til Europa-Parlamentet endnu ikke er en del af en bredere 

offentlig politisk debat og derfor endnu ikke er forankret i de europæiske borgeres 

bevidsthed. 

Procentsats for “meget interesserede” i det næste valg til Europa-Parlamentet pr. land

Kilde: Parlameter 2017, QA15

?



PARLEMETER 2017: HVAD SKAL BESKYTTES? 32

KAPITEL 2: HVAD SKAL BESKYTTES?

Udtrykket “et Europa, der beskytter”, har etableret sig i den politiske debat 

om EU. Den fælles erklæring om EU’s lovgivningsmæssige prioriteter for 

2017, som de tre formænd undertegnede den 13. december 2016, fik mottoet 

“Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer”. 

Førende nationale og europæiske politikere anvender dette begreb. Mens der i 

begyndelsen først og fremmest var tale om sikkerhedsspørgsmål, er debatten om 

beskyttelse i dag temmelig alsidig og er blevet opdelt i en række konkrete forslag.

Denne undersøgelse sigter mod en bedre forståelse af, på hvilke områder og i hvilket 

omfang europæerne forventer, at EU skal beskytte dem. I denne forbindelse skal det 

bemærkes, at begrebet beskyttelse er tosidet. På den ene side er det nødvendigt at 

fastslå, hvilke trusler de europæiske borgere ønsker at opnå europæisk beskyttelse mod. 

På den anden side er vi på udkig efter europæiske resultater, som borgerne ønsker, EU 

skal beskytte og bevare for dem.

I Parlamentets seneste Eurobarometerundersøgelse “To år før valget til Europa-

Parlamentet” 13 blev det påvist, at europæerne er klar over truslerne i forbindelse med en 

række globale geopolitiske forhold såsom Ruslands og Kinas stigende magt og globale 

indflydelse og den voksende ustabilitet i den arabiske og muslimske verden. Stillet over 

for disse usikkerheder foretrækker et stort flertal af europæerne en fælles EU-tilgang 

til at håndtere dem. Det er dog langt fra kun den globale udvikling, som bekymrer de 

europæiske borgere i dag.

Den nylige almindelige Eurobarometerundersøgelse nr. 8714  har allerede vist, at 

spørgsmål om terrorisme, indvandring og den økonomiske situation er helt centrale. 

De medfører en følelse af usikkerhed, som forstærkes af supplerende faktorer såsom 

klimaforandringer.

Eurobarometerundersøgelsen “To år før valget til Europa-Parlamentet” undersøgte i marts 

2017 også europæernes forventninger til en øget EU-indsats, som viste en betydelig 

støtte til intensivering inden for en række politikområder. Den viste først og fremmest, 

at respondenterne er blevet stadig mere bevidste om EU’s indsats på de områder, hvor 
13 Europa-Parlamentets særlige Eurobarometerundersøgelse “To år før valget til Europa-Parlamentet”, marts 
2017, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lec-
tions- europ%C3%A9ennes-de-2019
14 Europa-Kommissionen, almindelig Eurobarometerundersøgelse nr. 87, foråret 2017, http://ec.europa.
eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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de er mest bekymrede. Dette er navnlig tilfældet med terrorisme, beskyttelse af de ydre 

grænser, migration, sikkerhed og forsvar. I nedestående diagram gives en oversigt over 

europæernes opfattelse af EU’s indsats på specifikke områder, deres forventninger til 

EU’s indsats på disse områder og udviklingen over et år fra 2016 til 2017. For eksempel 

viser den grønne søjle, at 10 procentpoint flere respondenter end foregående år anser 

EU’s foranstaltninger på området for bekæmpelse af terrorisme for tilstrækkelige. Den 

røde søjle viser, at 12 procentpoint færre respondenter betragter EU’s indsats som 

utilstrækkelig, mens 2 procentpoint færre end i 2016 efterlyser yderligere tiltag. Denne 

sammenfatning viser, at et stigende antal borgere er bevidste om EU’s indsats på 

områder, der bekymrer dem.

Opfattelse af EU’s indsats i forhold til forventninger til fremtidig intervention. 
Udviklingen fra 2016 til 2017

Kilde: Eurobarometer “To år før valget til Europa-Parlamentet”, marts 2017

?
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På grundlag af disse resultater er det blevet forsøgt at udpege de områder, hvor 

europæerne forventer beskyttelse fra EU. EU’s medlemsstater rammes stadig af angreb, 

og derfor betragtes terrorisme også som den største trussel, som europæerne mener, 

EU bør beskytte dem mod, med i gennemsnit 58% henvisninger. Terrorisme udgør ifølge 

respondenterne den største trussel i 18 medlemsstater, herunder i de lande, der for nylig 

har været ramt af angreb. I gennemsnit nævnes terrorisme flest gange af respondenterne 

i Tjekkiet, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Malta og Spanien.

? EU og dets borgere står over for en række trusler.  Hvilke af følgende bør EU beskytte sine 
borgere mod? (Samlet svarprocent for “terrorisme”)

Kilde: Parlameter 2017, QA13

Bekæmpelse af terrortruslen

I overensstemmelse med Parlamentets tidligere Eurobarometerresultater15  er det værd 

at bemærke, at europæerne i 2016 blev spurgt om, på hvilket niveau terrortruslen mest 

effektivt kan bekæmpes. 38% svarede på globalt plan, 23% på europæisk plan, 21% 

valgte nationalt plan og 6% på lokalt eller regionalt plan, og 10% svarede spontant på alle 

niveauer. 

15 Europa-Parlamentets særlige Eurobarometerundersøgelse nr. 85.1, Holdninger og forventninger, 
bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, juni 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terror-
ism-and-radicalisation

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
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EU og dets borgere står over for en række trusler.  Hvilke af følgende bør EU beskytte sine 
borgere mod? Først og fremmest? Og dernæst?

Kilde: Parlameter 2017, QA13 

?



PARLEMETER 2017: HVAD SKAL BESKYTTES? 36

Denne undersøgelse fra 2016 identificerede også de tre mest presserende ranstaltninger 

til bekæmpelse af terrorisme, nemlig bekæmpelse af finansieringen af terroristgrupper og 

de bagvedliggende årsager til terrorisme og radikalisering samt styrket kontrol ved EU’s 

ydre grænser.

For at vende tilbage til nærværende undersøgelse er de næstmest nævnte trusler præget 

af den vanskelige økonomiske situation, som mange europæere lider under: for det 

første arbejdsløshed (43%) og dernæst fattigdom og udstødelse (42%). På baggrund 

af den økonomiske genopretning mærkes krisens følger stadig tydeligt i svarene fra 

respondenter i Grækenland. Generelt kan det siges, at Grækenland i socioøkonomiske 

termer adskiller sig mest fra det europæiske gennemsnit. Også i Cypern, Portugal, 

Spanien og Kroatien er der meget stærke bekymringer om disse spørgsmål. Derudover 

betragtes fattigdom og udstødelse som den største trussel i Litauen. Hvis man betragter 

alle respondenter, som har deltaget i denne undersøgelse (28 000), erklærer 33% rent 

faktisk, at de undertiden eller ofte har problemer med at klare terminen.

Med nye migrationsbølger i sommeren 2017 har 35% af europæerne og mindst 

halvdelen af respondenterne i Malta, Tjekkiet, Estland, Italien, Ungarn og Grækenland 

givet udtryk for behovet for beskyttelse mod ukontrolleret migration. Blandt disse 

medlemsstater finder vi som forventet enten ankomst-, transit- eller destinationslande. 

Det er imidlertid interessant, at svarprocenten også ligger over EU-gennemsnittet i en 

anden kategori af lande, der er mindre direkte berørt af indvandring. En krydsanalyse 

med tal fra Eurostat om asyl for 201616  viser ikke nogen sammenhæng med borgernes 

udbredte opfattelse af ukontrolleret migration som en trussel. Resultater fra f.eks. Tjekkiet, 

Estland, Slovakiet og Polen kunne tyde på, at den nationale politiske debat i højere grad 

påvirker borgernes opfattelse end den faktiske situation i landet. Dette er dog kun en af 

de mulige forklaringer. En sociodemografisk analyse kunne give andre forklaringer, f.eks. 

at mangfoldighed bliver opfattet som en trussel eller som et økonomisk pres.

De efterfølgende områder, der blev foreslået for respondenterne, nævnes i gennemsnit 

af mindre end en fjerdedel. Den femte og sjette største formodede trussel nævnes af lige 

mange: 23% af respondenterne mener, at EU bør beskytte dem mod klimaforandringer 

og i samme grad mod religiøs radikalisme. Mens klimaforandringerne opfattes som den 

næststørste trussel i Sverige, ligger religiøs radikalisme langt over EU-gennemsnittet 

i Nederlandene, Belgien og Østrig med mere end 30% henvisninger. I EU nævner i 

gennemsnit omtrent én ud af fem respondenter organiseret kriminalitet, væbnede 

konflikter og politisk ekstremisme som formodede trusler. Endelig nævner omkring én ud 

af ti spredning af smitsomme sygdomme, cyberangreb, social dumping og trusler mod 

16 Eurostat, Asylansøgere og førstegangsasylansøgere efter statsborgerskab, alder og køn, årlige aggrege-
rede data (hentet den 11. oktober 2017), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mi-
gr_asyap- pctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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datasikkerhed. For de sidstnævnte, nemlig cyberangreb og trusler mod datasikkerhed 

(begge 9%), kan der konstateres små forskelle i forhold til respondenternes alder og 

uddannelsesniveau: jo mere højtuddannede respondenterne er, jo mere bekymrede er 

de over disse to indbyrdes forbundne aspekter.

En anden interessant detalje kan findes i den socioøkonomiske fordeling af respondenter, 

som nævner social dumping. Der ikke er nogen korrelation mellem dem, der svarer 

social dumping, og borgernes svar på spørgsmålet om, hvorvidt “fattigdom og udstødelse” 

betragtes som en trussel, mens der heller ikke er nogen statistisk korrelation med den 

faktiske andel af personer i risiko for fattigdom i henhold til Eurostat. Truslen “social 

dumping” som et prioriteret område nævnes oftere af den øverste middelklasse og 

overklassen. Også når svarene analyseres fra et erhvervsfagligt perspektiv, viser det sig, 

at personer i ledende stillinger er mere bekymrede for social dumping. Det kunne derfor 

undersøges yderligere, hvorvidt begrebet social dumping allerede er blevet et begreb, 

der forstås alment af alle borgere.

?Respondenter, der nævner “social dumping”, fordelt efter social klasse

Kilde: Parlameter 2017, QA13

?Respondenter, der nævner “social dumping”, fordelt efter erhvervskategori

Kilde: Parlameter 2017, QA13
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Positive resultater, der skal sikres

Selv om det europæiske samfund står over for en række udfordringer, er der stadig en 

række værdier og positive resultater, som europæerne værdsætter. I Kommissionens 

seneste almindelige Eurobarometerundersøgelse17  blev disse identificeret klart. 

Fred i EU, friheden til at rejse, arbejde og studere overalt i EU, den fælles valuta 

og Erasmusprogrammet er således de mest positive resultater i de europæiske 

respondenters øjne. Nærværende undersøgelse bygger videre på denne idé for at finde 

ud af, hvilke resultater borgerne først og fremmest ønsker, EU skal beskytte for dem. 

Derefter udpeges to hovedtyper af resultater: på den ene side frihedsrettigheder, dvs. 

grundlæggende rettigheder og fri bevægelighed, og på den anden side sociale og 

økonomiske resultater, nemlig arbejdstagerrettigheder, pensioner og økonomisk velfærd. 

17 Europa-Kommissionen, almindelig Eurobarometerundersøgelse nr. 87, foråret 2017, http://ec.europa.
eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

Kilde: Parlameter 2017, QA14

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Vi vil se, at medlemsstaterne kan opdeles i grupper efter de resultater, de ønsker EU 

skal beskytte for dem.

Med 44% henvisninger bør det først og fremmest være EU’s opgave at 

bevare de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det er værd 

at bemærke, at disse grundlæggende værdier konsekvent har ligget højest 

i alle Eurobarometerundersøgelser til dato. I år, hvor vi mindes tresårsdagen 

for Romtraktaten og tiåret for oprettelsen af EU’s Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder, bekræfter resultaterne, at grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder betragtes som grundlæggende for den europæisk enhed. 

Det næstmest nævnte emne med et EU-gennemsnit på 36% er friheden til at 

rejse, arbejde og studere overalt i EU. Samlet set nævnes disse to kategorier 

af frihedsrettigheder oftest i Sverige, Finland og Tyskland. De grundlæggende 

rettigheder nævnes lige ofte af respondenter i Nederlandene, Danmark, Cypern og 

Østrig. Friheden til at rejse, arbejde og studere overalt i EU er det vigtigste resultat i 

de baltiske lande (Litauen, Estland og Letland). Ud over i Sverige, Finland og Tyskland 

får dette emne en høj svarprocent i Bulgarien, Irland, Det Forenede Kongerige og 

Slovakiet.

?EU har opnået resultater og mål, som du måske sætter pris på. Hvilke af følgende bør EU 
først og fremmest beskytte for dig? (Oftest nævnte emne pr. land)

Grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettgheder

Arbejdstagerrettighder
Frihed til at rejse, arbejde og 

studere på tværs af EU

Kilde: Parlameter 2017, QA14
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Hvis vi går videre til de næste resultater og mål, som EU bør beskytte for borgerne, 

nævnes de socioøkonomiske aspekter vedrørende arbejdstagerrettigheder (34%), 

tilstrækkelige og sikre pensioner (34%) og velstand og økonomisk velfærd (33%) 

oftest. Disse nævnes oftest i Grækenland, Spanien, Italien og Portugal. Slovenien og 

Frankrig viser begge markante resultater med hensyn til arbejdstagerrettigheder og 

pensioner. Letland, Litauen, Østrig, Ungarn og Belgien viser høje svarprocenter, når 

det gælder både pensionsspørgsmål og velstand. 

33% af respondenterne nævner miljøet som det næstvigtigste område, som bør 

EU bevare, og det nævnes oftest af respondenterne i Sverige, Nederlandene og 

Danmark.

I EU nævner gennemsnitligt 27% af respondenterne sikkerhed for så vidt angår 

sundhedsstandarder. Næsten hver femte nævner de fælles europæiske værdier (19%) 

og national og kulturel identitet (18%). Forbrugerrettigheder i det indre marked (16%) 

og sikkerhed og privatlivets fred på internettet (13%) ligger sidst på listen over emner, 

som respondenterne valgte. Hvis vi fokuserer på det nationale perspektiv nævnes de 

fælles europæiske værdier oftest i Tyskland og Østrig, og i Østrig nævnes de lige så 

ofte som national og kulturel identitet. Dette emne nævnes færrest gange i Portugal, 

da det her kun vælges af én ud af ti respondenter. Vi vender tilbage til disse resultater 

senere.

Respondenternes sociodemografiske profil

Hvis man går dybere ind i analysen, viser resultaterne for det første, at 

respondenternes socioøkonomiske situation har en indvirkning på deres svar både 

på spørgsmålet om trusler og de positive resultater, der fortjener beskyttelse i EU. 

Naturligvis er dem, der oplever økonomisk sårbarhed, mere tilbøjelige til at nævne 

forhold relateret til økonomi. Især ældre nævner imidlertid også terrorisme.

For det andet fremgår det, at respondenternes holdning til EU har en tendens til at 

styre deres svar. Terrorisme samt økonomiske forhold (såsom arbejdstagerrettigheder 

og pensioner), som nævnes af mange europæere, har en tendens til at optræde 

sammen med svar, der viser mindre interesse i politik og generel ligegyldighed over 

for EU, EU-medlemskab, dets fordele og EU’s image. Disse svar findes således oftere 
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blandt borgere, som føler, at de befinder sig fjernt fra de politiske valg og i højere 

grad mener, at deres stemme ikke tæller i EU.

På den anden side har borgere, der generelt har en mere positiv opfattelse af EU, en 

tendens til efter terrorisme og økonomiske forhold at nævne spørgsmål vedrørende 

miljøet (eller truslen fra klimaforandringer) og beskyttelse af frihedsrettigheder inden 

for EU. Det kan konstateres, at disse respondenters levestandard er højere, og at de 

føler sig mere trygge ved fremtiden. De går ind for EU-medlemskab og mener, at 

deres land har haft gavn af medlemskabet. Desuden viser de interesse for politik og 

mener, at valg er vigtige.

Det samme mønster med hensyn til interesse i europæiske anliggender kan 

konstateres, når det drejer sig om at nævne trusler såsom politisk ekstremisme.  I 

mindre omfang får religiøs radikalisering, organiseret kriminalitet og væbnede 

konflikter også en højere svarprocent fra borgere, som er interesserede i politik og 

har en positiv holdning til EU. Bevægelsesfrihed indgår også i denne kategori, især 

blandt unge, der er født efter 1980. Ovennævnte mønstre skal betragtes som noget, 

der fortjener en dybere analyse af de indsamlede data. De er på ingen måde en 

fuldstændig beskrivelse af særlige sociodemografiske grupper.

Europæisk og national identitet: et fælles grundlag

På grundlag af ovenstående undersøges to punkter vedrørende værdier nærmere: de 

fælles europæiske værdier på den ene side og national og kulturel identitet på den 

anden side. Disse to punkter nævnes næsten lige ofte som værdsatte EU-resultater, 

der skal beskyttes, og får henholdsvis 19% og 18% af svarene. Det er interessant, at 

disse to punkter nævnes af respondenter med samme baggrund: alle er interesserede 

i politik i almindelighed og i det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019. 

National og kulturel identitet nævnes dog i gennemsnit oftere af respondenter, der 

har en mere negativ opfattelse af EU. En analyse af deres generelle profil på EU-plan 

viser, at de har en temmelig negativ opfattelse af EU, da de mener, at det er en dårlig 

ting for deres land at være medlem af EU, som ikke har medført nogen fordele. 

Respondenter med en høj svarprocent for national og kulturel identitet har en 

tendens til at have et dårligt billede af både EU og af Europa-Parlamentet og ønsker, 

at sidstnævnte skal spille en mindre betydningsfuld rolle i fremtiden.
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Set fra en national synsvinkel nævner langt flere respondenter i Tyskland og i 

Sverige de fælles europæiske værdier end kulturel og national identitet, mens flere 

respondenter i Estland og Det Forenede Kongerige nævner kulturel og national 

identitet end de fælles europæiske værdier. Dette gælder også – dog i mindre grad – 

i Grækenland, Irland, Kroatien og Malta. På den anden side opfattes begge dele som 

lige vigtige i Østrig, Finland, Tjekkiet, Nederlandene, Danmark, Bulgarien og Litauen.

I forbindelse med debatten om national og kulturel identitet og de europæiske 

værdier skal der henvises til et vigtigt resultat fra den seneste almindelige 

Eurobarometerundersøgelse nr. 8718  fra maj 2017: Som svar på spørgsmålet i den 

almindelige Eurobarometerundersøgelse om unionsborgerskab svarede 68% af alle 

de adspurgte, at de følte sig som EU-borgere. Dette er det højeste niveau nogensinde 

for denne indikator.

Spotlight på det digitale Europa

Blandt de trusler og EU-resultater, der skal beskyttes, er der flere punkter, som 

vedrører digitalisering i Europa. Selv om disse ikke er blandt de hyppigste, kan der, 

når de nævnes, konstateres en positiv korrelation mellem svarene “cyberangreb” og 

“truslen mod datasikkerhed” som formodede trusler. Samtidig er disse tæt forbundet 

med svaret “sikkerhed og privatlivets fred på internettet”, som den værdi EU først og 

fremmest skal beskytte for borgerne. Fra en national synsvinkel er bekymringen 

over trusler mod cyberangreb og datasikkerhed størst i Nederlandene (henholdsvis 

19% og 21%). Hvis vi ser på resultater, der skal bevares, er dette også tilfældet med 

beskyttelse af sikkerheden og privatlivets fred på internettet, som også nævnes 

hyppigst i Nederlandene (29%). Det er værd at bemærke, at respondenterne i 

Nederlandene synes at være de mest opkoblede europæere med 93%, som erklærer, 

at de bruger internettet dagligt, i forhold til et EU-gennemsnit på 71%. Overraskende 

nok er de nederlandske respondenter mindst interesserede i en europæisk 

beskyttelse af forbrugerrettigheder i det indre marked (9%, den samme andel kan 

konstateres i Finland).

18 Europa-Kommissionen, almindelig Eurobarometerundersøgelse nr. 87, foråret 2017, http://ec.europa.
eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

 http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
 http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
 http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Spotlight på cybersikkerhed

Kommissionens undersøgelse fra juni 2017 om europæernes holdninger til 

cybersikkerhed19  viser, at 51% af de adspurgte siger, at de ikke føler sig velinformeret 

om risiciene i forbindelse med cyberkriminalitet, mens 46% føler sig informeret herom. 

Cyberkriminalitet betragtes af 56% af respondenterne som en meget vigtig udfordring 

for EU’s interne sikkerhed. Dette problem forventes at vokse i de kommende år, da 

undersøgelsen også viser, at brugen af internettet fortsætter med at stige i hele EU, 

uanset hvorfra man er koblet op (hjemmefra, via mobilt udstyr, på arbejdspladsen, i 

skolen eller på universitet).

19 Europa-Kommissionen, særlig Eurobarometerundersøgelse nr. 464a, Europæernes holdninger til cybersik-
kerhed, juni 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurvey-
Detail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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? Europa-Parlamentet træffer beslutninger om EU-lovgivning, der direkte påvirker alle borgeres liv.
Hvilke af følgende bør Europa-Parlamentet, efter din mening, prioritere?

Kilde: Parlameter 2017, QA8 
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KAPITEL 3: EN OPFORDRING TIL HANDLING, BASERET PÅ KLARE VÆRDIER

Det tredje og sidste kapitel af Parlameter 2017 handler om borgernes politiske 

prioriteter. På grundlag af deres vurdering af de trusler, hvor de mener, at EU 

bør spille en rolle med hensyn til at beskytte dem, gav borgerne udtryk for deres 

synspunkter om de områder, som de mener, Europa-Parlamentet bør prioritere 

yderligere.

I overensstemmelse med de tidligere identificerede trusler støtter europæerne 

hovedsagelig en øget indsats inden for bekæmpelse af fattigdom og udstødelse og i 

samme omfang bekæmpelse af terrorisme. Begge områder får 41% støtte på EU-plan.

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed nævnes på tredjepladsen med 31%. Disse tre 

områder indkredser også generelt de vigtigste bekymringer blandt de europæiske 

borgere: De ønsker at leve deres liv på et sted, som sikrer deres muligheder og beskytter 

deres frihed mod terrortrusler.

Hvis vi går videre til næste punkt, ønsker 22% af respondenterne, at Parlamentet 

skal lovgive om måder til at finde frem til en fælles europæisk løsning på 

migrationsproblemet. Desuden viser resultaterne, at ca. én ud af fem respondenter 

støtter fremme af nye måder at styrke økonomi og vækst på (21%) og bekæmpelse 

klimaforandringer med kreative løsninger (19%).

Disse punkter tegner det store billede og fortæller en europæisk historie, hvis de 

betragtes i lyset af hver enkelt nationale sammenhæng. Inden for denne ramme er de 

politikker, der betragtes som prioriteter i de enkelte medlemsstater, stærkt afhængige af 

borgeres bekymringer.

Vi vil se, at de nogle gange er anderledes, end hvad man kunne forvente. Bekæmpelse af 

terrorisme kan bl.a. illustrere dette: Flest respondenter fra Tjekkiet (55%), Italien og Malta 

(begge 48%) nævner terrorisme, men disse lande har ikke har været ramt af terrorangreb 

i de seneste år. På den anden side viser resultaterne, at respondenter fra Slovenien (28%), 

Letland (28%), Litauen (25%) og Grækenland (21%) er mindst tilbøjelige til at nævne dette 

punkt som en af Europa-Parlamentets prioriteter. 
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Bekæmpelse af terrorisme er en prioritet for ...

Kvinder (43%), personer på 55 år og derover (45%), hjemmegående (50%), pensionister 

(45%) er i gennemsnit mere tilbøjelige til at nævne dette punkt. Disse sociodemografiske 

grupper er også dem, der oftest nævner “terrorisme” som den største trussel, som EU bør 

tackle.

Sammenhængen mellem terrorisme som en formodet trussel og opfordringen til 

Europa-Parlamentet om som en topprioritet at tackle terrorisme er tydelig. Som anført 

ovenfor anses terrorisme for at være den største trussel i Europa (58%), med tydelig 

variation mellem medlemsstaterne. Meget passende er bekæmpelse af terrorisme 

den mest ønskede prioritet for Europa-Parlamentet (41%) på linje med bekæmpelse af 

fattigdom og social udstødelse (41%).

I Tjekkiet (69%), Italien (65%), Det Forenede Kongerige (65%), Frankrig (63%) og Malta 

(63%) findes den største bekymring for terrorisme. Mange respondenter fra fire af disse 

lande ser også gerne, at Europa-Parlamentet som en vigtig prioritet tackler dette problem 

(Tjekkiet 55%, Malta 48% og Italien 48% og Frankrig 45%).

? “Terrorisme som en trussel” og “terrorisme som prioritet for Europa-Parlamentet”

Kilde: Parlameter 2017, QA8 og QA13
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Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er det eneste punkt, der nævnes af mere 

end 50% af respondenterne i en række medlemsstater, nemlig i Portugal (67%), Litauen 

(58%), Grækenland (57%), Letland (55%), Cypern og Slovenien (begge 51%) og Spanien 

(50%). Omvendt er respondenterne i Italien (31%), Tjekkiet og Danmark (begge 30%) 

mindst tilbøjelige til at nævne dette.

?Svarprocent for “bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse” pr. land

Kilde: Parlameter 2017, QA8

Bekæmpelse af fattigdom er et centralt spørgsmål for ...

Det er ikke overraskende, at bekæmpelse af fattigdom er en prioritet for de socialt mest 

udsatte kategorier – kvinder (43%), hjemmegående (46%) og arbejdsløse (43%). Mænd 

(38%), personer i ledende stillinger (36%) og selvstændige (33%) er lidt mindre tilbøjelige 

til at nævne dette punkt. 
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Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

I Grækenland opfodrer 67% af de adspurgte til at gøre bekæmpelse af 

ungdomsarbejdsløsheden til en topprioritet for Europa-Parlamentet. 61% i Cypern, 

55% i Portugal og 51% i både Kroatien og Slovenien deler denne overbevisning. I den 

anden ende af skalaen finder vi Danmark, Nederlandene og Sverige, hvor henholdsvis 

9%, 8% og 7% af de adspurgte nævner ungdomsarbejdsløsheden som en topprioritet. 

Opsplitningen af resultaterne mellem nord og syd kan til en vis grad forklares ved 

forskellene i de nationale økonomier.

Det er imidlertid også interessant at se på den faktiske ungdomsarbejdsløshed i forhold 

til graden af betydning, dette emne tillægges i hvert land. Dataene i nedenstående 

diagram viser en stærk positiv korrelation. En første gruppe af lande, herunder Tjekkiet, 

Danmark, Estland, Tyskland, Malta, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, har 

? Svarprocent for “bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed” pr. land

Kilde: Parlameter 2017, QA8 og QA13
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en lav ungdomsarbejdsløshed. Respondenterne fra disse lande giver lav prioritet 

til bekæmpelse af dette fænomen. Omvendt ønsker respondenterne fra Kroatien, 

Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, som alle er lande med 

ungdomsarbejdsløshedstal over EU-gennemsnittet, i et omfang, der også befinder sig 

over EU-gennemsnittet, at gøre bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden til en prioritet. 

Endelig er det værd at se på Slovenien, Litauen og Letland: Selv om disse lande har en 

relativt lav ungdomsarbejdsløshed, er borgerne langt mere interesserede i at se dette 

spørgsmål som en prioritet for Europa-Parlamentet.

Bekæmpelse af klimaforandringer med kreative løsninger

Bekæmpelse af klimaforandringerne med kreative løsninger er en udfordring, som 

oftest nævnes i Sverige (50%), Nederlandene (42%) og Danmark (41%). Regeringer, 

virksomheder og den almene offentlighed i disse lande er blevet klar over, at 

?“Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed” som prioritet 
og ungdomsarbejdsløshedstal pr. land

Kilde: Parlameter 2017, QA8 og 
Eurostat, hentet den 12. oktober. 2017
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miljøbeskyttelse går hånd i hånd med erhvervsmuligheder og jobskabelse. Europa-

Parlamentet er overbevist om, at miljøpolitik baseret på markedsøkonomi kan blive en 

katalysator for vækst og beskæftigelse i alle grene af økonomien. Trods store fremskridt 

i hele Europa i de seneste år inden for grøn teknologi og grønne jobs er der stadig 

betydelige forskelle mellem medlemsstaterne.

Bekæmpelse af klimaforandringer eller styrkelse økonomien: en modsigelse?

Det er interessant at bemærke, at i de fleste lande tildeles enten bekæmpelsen af 

klimaforandringer eller fremme af økonomien højeste prioritet – og ikke begge dele 

på samme tid. Faktisk viser begge prioriteter en tydelig negativ korrelation. Styrkelse 

af økonomien nævnes som en særlig høj prioritet i Litauen (46%), Grækenland (36%) 

og Spanien (34%) og samtidig tillægges bekæmpelse af klimaforandringer her mindre 

prioritet (Litauen 6%, Grækenland 11%, Spanien 14%).

Dette forhold synes primært at påvirkes af den økonomiske situation i medlemsstaterne.

Økonomisk vækst nævnes primært som et højprioriteret emne i medlemsstater 

med lavere BNP pr. indbygger. Derimod opfattes spørgsmålet om bekæmpelse af 

klimaforandringer som vigtigere i rigere lande. 

? Svarprocent for “bekæmpelse af klimaforandringer” og “styrkelse af økonomi og vækst”
Kilde: Parlameter 2017, QA8
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Kilde: Parlameter 2017, QA8 og 
Eurostat, hentet den 12. oktober. 2017 

?Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger 
og prioriteten “bekæmpelse af klimaforandringer” pr. land
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En urokkelig støtte til europæiske værdier

De politiske prioriteter for europæerne går hånd i hånd med deres vigtigste værdier. 

Hvilke værdier ønsker europæerne, at Europa-Parlamentet skal forsvare for dem? Som 

det har været tilfældet i alle Eurobarometerundersøgelser siden 2007, er “beskyttelse af 

menneskerettighederne” (56%, -1 procentpoint siden 2016) den vigtigste værdi, som skal 

bevares og forsvares i europæernes øjne.

Beskyttelse af menneskerettighederne betragtes som den værdi, der først og fremmest 

skal forsvares af alle sociodemografiske kategorier uden undtagelse, men mest udtalt 

af kvinder (57%), 25-34-årige (61%), personer i ledende stillinger (61%), funktionærer og 

studerende (begge 58%).

På andenpladsen ligger ytringsfrihed fortsat med 34%. Denne værdi nævnes oftere af 

mænd (37%), 15-24-årige (40%), studerende (38%), arbejdere (37%), personer i ledende 

stillinger og arbejdsløse (begge 36%).

? Hvilke af følgende værdier bør Europa-Parlamentet, efter din mening, først og fremmest forsvare? 
(Samlede tal for højst tre svar)

Kilde: Parlameter 2017, QA9 
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?Hvilke af følgende værdier bør Europa-Parlamentet, efter din mening, først 
og fremmest forsvare? (Samlede tal for højst tre svar)

Kilde: Parlameter 2017, QA9 
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Ligestilling mellem mænd og kvinder er en prioritet for 32% (-1 procentpoint) af 

respondenterne, mens 28% af de europæiske borgere (-2 procentpoint) nævner 

solidaritet mellem EU’s medlemsstater.

Derefter følger solidaritet mellem EU og verdens fattige lande (20%, -3 procentpoint), 

dialog mellem kulturer og religioner (20%, -3 procentpoint), beskyttelse af mindretal 

(19%, +1 procentpoint) og afskaffelse af dødsstraf i hele verden (10%, -2 procentpoint).

Det skal bemærkes, at “solidaritet mellem EU’s medlemsstater” er faldet med 8 

procentpoint siden oktober 2007. Halvdelen af respondenterne i Grækenland (52%) 

nævner dette emne, ligesom 46% i Bulgarien, 37% i Cypern og Slovenien samt 36% i 

Tyskland. Dette skal sammenholdes med 22% i Spanien, 20% i Sverige, 19% i Malta og 

13% i Det Forenede Kongerige.

De store forskelle mellem medlemsstaterne på dette område og det samlede fald for 

dette punkt som en prioriteret værdi kan forklares ved de europæiske borgers opfattelse 

af solidaritet mellem EU’s medlemsstater, der er uløseligt forbundet med den nationale 

kontekst, som de netop befinder sig i. Samtidig kan værdien variere stærkt i forhold til de 

forskellige nationale politiske dagsordener.

Med hensyn til den sociodemografiske profil nævnes solidaritet mellem 

medlemsstaterne oftere af mænd (31%), personer på 55 år og derover (30%), 

selvstændige, funktionærer og personer i ledende stillinger (alle 33%). Dette gælder også 

for personer, der har et positivt billede af EU (35%), og som ønsker, at Europa-Parlamentet 

spiller en mere fremtrædende rolle (33%).

Sidst, men ikke mindst, skal det bemærkes, at alle værdier, med undtagelse af “beskyttelse 

af mindretal”, fik en lidt lavere procentsats, dog uden at det ændrer den prioriterede 

rækkefølge af værdier. 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Den geografiske dækning:  EU-28

Population:          27 881 europæere, 15 år og derover

Metode:       Ansigt-til-ansigt

Undersøgelsesperiode:           23. september til 2. oktober 2017, 

    gennemført af Kantar Public

Note

Resultaterne af en undersøgelse er skøn og deres nøjagtighed er afhængig af stikprøvens 

omfang og af stikprøveandelen.

For omkring 1 000 interview (den normale stikprøvestørrelse på medlemsstatsplan) 

varierer den reelle procentandel, dvs. hvis hele befolkningen var blevet interviewet, 

mellem følgende konfidensintervaller:

Stikprøveandel 10% eller 90% 20% eller 80% 30% eller 70% 40% eller 60% 50%

Fejlmarginer
+/- 1,9 

procentpoint
+/- 2,5 

procentpoint
+/- 2,7 

procentpoint
+/- 3,0 

procentpoint
+/- 3,1 

procentpoint
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