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PARLAMETER 2019: TI VIGTIGE KONSTATERINGER

Stor støtte til EU-medlemsskab
Efter en positiv stigning over syv år har borgernes støtte til medlemskab af Den Eu-

ropæiske Union stabiliseret sig på et højt niveau: Næsten seks ud af ti europæere går 

ind for deres lands EU-medlemskab.

Borgerne er tilfredse med den måde, hvorpå demokratiet fungerer i EU
Valget til Europa-Parlamentet i 2019 har bidraget positivt, idet der er øget tilfredshed 

med den måde, demokratiet fungerer på i Den Europæiske Union: 52 % (+ 3 procent-

point) af europæerne deler denne følelse.

Europæerne opfordrer til et stærkere parlament
EU-borgerne ønsker, at Europa-Parlamentet skal spille en større rolle i fremtiden. Et par 

måneder efter valget til Europa-Parlamentet opfordrer 58 % af respondenterne til, at 

Parlamentet får mere indflydelse. Dette er en stigning på 7 procentpoint siden foråret 

2019 og 14 procentpoint siden september 2015 — indikatoren har nået sit højeste 

niveau siden 2007.

Europa-Parlamentet giver indtryk af at være i bevægelse
Borgernes billede af Europa-Parlamentet er stadig overvejende neutralt (46 %, + 3 pro-

centpoint), men en nærmere gennemgang af dataene viser en voksende kløft mellem 

de europæere, der har et positivt indtryk af Europa-Parlamentet (33 %, + 1 procent-

point), og dem der har et negativt indtryk (19 %, -2 procentpoint). 

“Min stemme tæller i EU” tilbage til niveauet forud for valget
Som forventet er borgernes tillid til, at deres stemme tæller i EU, gået tilbage til samme 

niveau som før valget. Selv om opfattelsen af, at “min stemme tæller”, i udpræget grad 

hænger sammen med hele valgprocessens dynamik, er den også en understregning 

af EU-borgernes konstante forventning om, at deres stemme bliver hørt.
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Klimaændringer, fattigdom, terrorisme og arbejdsløshed 
som nøgleprioriteter
Et flertal af europæerne opfordrer til konkrete EU-foranstaltninger på områderne kli-

maændringer, bekæmpelse af fattigdom, terrorisme og arbejdsløshed. Med hensyn 

til forsvar af europæiske værdier mener et klart flertal, at menneskerettigheder på 

verdensplan, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene skal bevares som Unionens 

grundlæggende værdier.

Klimaændringer: det vigtigste miljøspørgsmål for de europæiske borgere
Blandt en lang række miljøspørgsmål mener et absolut flertal af respondenterne, at 

klimaændringer er det vigtigste miljøspørgsmål i dag, efterfulgt af luftforurening, hav-

forurening, skovrydning og den stigende mængde affald.

Ungdomsledet klimaindsats virker
Næsten seks ud af ti europæere mener, at de ungdomsledede protestdemonstrationer 

for en klimaindsats har haft direkte politisk indflydelse, såvel på EU-plan som i national 

politik.

Mere information? Ja tak!
Tre fjerdedele af de europæiske borgere (77 %) vil gerne have mere information 

om EU-institutionernes aktiviteter. Hovedinteresser: De konkrete konsekvenser af 

EU-lovgivningen på lokalt, regionalt og nationalt plan samt mere information om Eu-

ropa-Parlamentets og dets medlemmers aktiviteter. 

Villige til at engagere sig
Tre ud af ti respondenter ville føle sig tilskyndet til at engagere sig mere i deres lands 

MEP’ers aktiviteter, hvis de fik mere information om deres roller og aktiviteter, eller hvis 

de så dem oftere i medierne.
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FORTSAT STOR STØTTE TIL EU 

Efter en næsten kontinuerlig stigning mellem 2011 og 2018 har borgernes støtte til medlemsk-

ab af Den Europæiske Union stabiliseret sig på et højt niveau. Næsten seks ud af ti europæere 

(59 %, =) går ind for deres lands EU-medlemskab, hvilket gør, at denne traditionelle Eurobarome-

ter-nøgleindikator ligger på et højt niveau for tredje år i træk1.

Et flertal af respondenterne i 25 medlemsstater mener, at deres lands medlemskab er en god ting. Støt-

teniveauet mellem disse lande varierer mellem 81 % i Irland og Luxembourg og 42 % i Det Forenede 

Kongerige. I de resterende tre medlemsstater: Italien, Tjekkiet og Slovakiet betragter et flertal af respond-

enterne EU-medlemskabet som hverken godt eller dårligt for deres land. 

Sammenlignet med juni 2019 ses en klar stigning i støtten til EU-medlemskab i Frankrig, hvor andelen af 

positive svar er vokset med 6 procentpoint til 58 %. I Grækenland steg støtten med 5 procentpoint til 47 

% og i Letland med 4 point til 59 %. På den anden side faldt EU-støtten i Litauen (-8 procentpoint), Det 

Forenede Kongerige (-7 procentpoint), Polen og Cypern (begge med -5 procentpoint).

På baggrund af brexit er Det Forenede Kongerige det eneste land, hvor der ses en voldsom stigning i 

antallet af respondenter med en uafklaret holdning til EU-medlemskab: 31 % af de britiske respondenter 

(en stigning på 11 point i forhold til juni 2019) ser EU-medlemskabet som hverken godt eller dårligt for Det 

Forenede Kongerige. 

1 Niveauet har varieret mellem 57 % og 62 % siden marts 2017.
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Unge er fortsat de største tilhængere af Den Europæiske Union sammenlignet med andre aldersgrupper. 

64 % af de 15-24-årige mener, at EU-medlemskab er en “god ting”, sammenlignet med 54 % af alle eu-

ropæere på 55 år og derover. Denne undersøgelse viser imidlertid også et fald på 6 procentpoint i støtten 

fra unge i forhold til juni 2019. Det er for tidligt at sige, hvorvidt denne udvikling er et første signal til 

afstandtagen fra de unges side. Ikke desto mindre er den faldende støtte til EU fra de unge et sikkert bevis 

for, at deres støtte, herunder deres valgdeltagelse og deres generelle interesse ikke kan tages for givet. 

EN STÆRKERE FØLELSE AF TILFREDSHED MED DEMOKRATIET I EU

Mens støtten til EU-medlemskab fortsat er stabil, tenderer den generelle følelse af optimisme 

med hensyn til Unionens fremtid til at vokse langsomt men støt.

32 % af borgerne mener, at EU er på rette spor. Dette er en stigning på 5 procentpoint i forhold til foråret 

2019 og en fortsættelse af den positive tendens siden november 2011. Andelen af borgere, der føler, at 

tingene bevæger sig i den forkerte retning i EU, falder ligeledes med 5 procentpoint, og et relativt flertal 

på 46 % af de adspurgte deler denne opfattelse. 

Samtidig har det nylige valg til Europa-Parlamentet og borgernes aktive deltagelse heri bidraget positivt, 

idet der er øget tilfredshed med den måde, demokratiet fungerer på i Den Europæiske Union: 

Signaler, der viser, at borgerne har tillid til og værdsætter den europæiske demokratiske proces, havde 

allerede vist sig ved tidligere Eurobarometer-undersøgelser og er navnlig blevet bekræftet af de seneste 

parlameterresultater vedrørende forskellige aspekter af det europæiske demokrati. 

52 % af europæerne er tilfredse med den måde, demokratiet fungerer på i Den Europæiske Union, og 56 % 

deler denne holdning, hvad angår deres eget land. I løbet af de sidste tolv måneder er denne følelse blevet 

mere udpræget med hensyn til EU’s demokratiske proces, mens der er sket mindre betydelige ændringer, 

hvad angår demokratiets funktion på nationalt plan. 

Den nationale andel af borgere, der er tilfredse med den måde, EU’s demokrati fungerer på, er stort set 

fordoblet i de 28 medlemsstater. Irland (77 %), Danmark (77 %) og Polen (73 %) har den højeste grad af 

tilfredshed, mens Spanien og Det Forenede Kongerige (begge 45 %), Italien (44 %) og Grækenland (34 %) 

er de lande, hvor befolkningen er mindst tilfreds med EU’s demokratiske proces.

Når man ser på de nationale systemer, er andelen af respondenter, der er tilfredse, næsten tre gange så 

stor i de lande, der har den højeste procentandel af borgere, der påskønner de nationale demokratiske 

processer – Danmark (93 %), Luxembourg (84 %) og Nederlandene (83 %) – som i de lande, hvor denne 

andel er lavest – Rumænien (34 %), Kroatien (33 %) og Grækenland (32 %). 
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I 14 lande er den generelle tilfredshed med det europæiske demokrati større end tilfredsheden med det 

nationale demokrati. Disse forskelle er særlig iøjnefaldende for Rumænien, Kroatien, Litauen, Bulgarien, 

Letland og Polen. Med hensyn til nationale ændringer viser Ungarn, Polen, Tjekkiet og Spanien de største 

stigninger i støtten til demokratiet i EU siden foråret 2019 (henholdsvis + 13, + 11, + 10 og + 9 procent-

point). Disse stigninger bør ses i den rette sammenhæng, idet der må tages hensyn til den konkrete 

politiske udvikling såsom f.eks. Den Europæiske Unions holdning til overholdelsen af retsstatsprincippet i 

Ungarn og Polen eller det usikre politiske klima i Spanien.

ØGET INTERESSE FOR EUROPÆISKE ANLIGGENDER

En anden faktor, der hjælper med til bedre at kunne vurdere udviklingen i holdningen til Den 

Europæiske Union i offentligheden, er den voksende opmærksomhed omkring europæiske 

anliggender, der er fælles for borgerne og medierne i løbet af det seneste år.

På spørgsmål om, hvorvidt deres personlige interesse i europæiske anliggender har ændret sig i løbet af 

de sidste tolv måneder, svarer et stort flertal af respondenterne, at den er forblevet uændret (62 %). 22 % af 

europæerne anfører dog, at den er vokset, mens kun 15 % hævder det modsatte. På nationalt plan noteres 

der en kraftigt stigende interesse for europæiske anliggender i Irland (45 %) og i Det Forenede Kongerige 

(43 %). Dette er delvis en følge af den nationale offentlige diskurs, der domineres af Brexit-debatten. I den 

anden ende af skalaen skiller Italien og Rumænien sig ud, idet hhv. 27 %, og 22 % af borgerne hævder, at 

deres interesse for europæiske spørgsmål er faldet i det seneste år. Der er en klar sammenhæng mellem den 

genopståede i offentligheden for EU-relaterede spørgsmål og en øget debat om disse i medierne. Overord-

net set har næsten en ud af to europæere ikke bemærket nogen ændring i mediedækningen, men 36 % af 

europæerne indrømmer, at mediedækningen af EU-anliggender er steget, mens 11 % mener, at den er faldet.

BORGERNES HOLDNINGER TIL EUROPA-PARLAMENTET ER VED AT ÆNDRE SIG 

På baggrund af den voksende tillid til det europæiske demokrati og den stigende interesse for 

EU-relaterede spørgsmål ser Europa-Parlamentet ud til at nyde godt af den genetablerede tillid. 

Borgernes billede af Europa-Parlamentet er stadig overvejende neutralt (46 %, + 3 procentpoint siden 

september 2018), men ser man nærmere på dataene, fremgår det, at der er en voksende kløft mellem de 

europæere, der har et positivt indtryk af Europa-Parlamentet (33 %, + 1 procentpoint), og dem der nærer 

en negativ holdning (19 %, -2 procentpoint). 
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Irland er det land, der har det højeste antal respondenter med en positiv holdning (52 %) fulgt af Danmark 

(49 %), Portugal (49 %) og Sverige (48 %). Tjekkiet, Frankrig og Spanien befinder sig i den anden ende af 

skalaen med en “positiv” score på henholdsvis 20 %, 24 % og 25 %.

Borgere, som forholder sig neutralt til Europa-Parlamentet, er oftere kvinder, unge og studerende samt 

personer med en lavere indkomst. Samtidig har ledere og borgere, der føler, at deres stemme tæller i EU, 

det mest positive billede af institutionen.

Der kan drages en vigtig konklusion ud fra denne konstatering: følelsen af, at “min stemme tæller” er en 

afgørende faktor i dannelsen af den offentlige opfattelse af Europa-Parlamentet som en demokratisk og 

direkte valgt institution, der påvirker holdningen i positiv retning. 

Dette åbner også op for nye måder at betragte borgernes engagement i Europa-Parlamentet på. Det ser 

ud til, at det måske hænger sammen med den holdning, de har til institutionen, og endnu mere med 

opfattelsen af, at de ved at stemme kan bidrage til at skabe ændringer; at det europæiske demokrati kan 

give tilstrækkelige svar på deres personlige forventninger.
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DEN STÆRKESTE OPFORDRING TIL ET MERE INDFLYDELSESRIGT EUROPA-PARLAMENT, 
DER NOGENSINDE ER BLEVET MÅLT

Hvis borgerne har tillid til, at de ved at stemme kan medvirke til at ændre forholdene, og hvis de 

i øvrigt tror på, at deres stemme tæller i EU, kunne man måske forvente, at disse holdninger 

også afspejles i opfordringen til et mere indflydelsesrigt Europa-Parlament. I løbet af de sidste fire 

år har respondenterne ved flere Eurobarometer-undersøgelser faktisk i højere grad givet udtryk 

for deres ønske om mere indflydelse til Parlamentet. 

Denne Eurobarometer-undersøgelse viser den stærkeste opfordring til at give Europa-Parlamentet mere 

indflydelse, der nogensinde er set, siden dette spørgsmål første gang blev stillet i 2007. 59 % af europæerne, 

en stigning på 7 procentpoint siden foråret 2019 og 14 procentpoint siden september 2015, kræver, at Eu-

ropa-Parlamentet får en mere fremtrædende rolle. I 25 medlemsstater ønsker et relativt flertal af borgerne 

en mere indflydelsesrig institution. Procentandelen varierer fra 89 % i Cypern til 39 % i Danmark. 

Kendskab til Parlamentets aktiviteter kan meget vel være en afgørende faktor i denne støtte til mere 

indflydelse. I alle lande — kun med undtagelse af Cypern, Spanien, Luxembourg og Rumænien — er 

andelen af borgere, der ønsker en større rolle for Parlamentet, betydeligt højere blandt personer med 

stort kendskab til Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter. Tilfredsheden med den måde, demokratiet 

fungerer på i EU, har en tilsvarende indflydelse: jo mere respondenterne giver udtryk for tilfredshed med 

det demokratiske system i EU, desto mere ønsker de, at Europa-Parlamentet får større indflydelse.
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MINDRE FØLELSE AF, AT “MIN STEMME TÆLLER I EU”: 
FORVENTET TILPASNING ELLER OPFORDRING TIL HANDLING?

Opfordringen til, at Europa-Parlamentet skal spille en større rolle kombineret med den 

voksende tilfredshed med den måde, det europæiske demokrati fungerer på, giver gr-

und til at antage, at borgerne nærer stadig større tillid til Europa-Parlamentet. Alligevel viser 

nærværende undersøgelse, at borgernes følelse af, at deres stemme tæller i EU, er på vej til-

bage til niveauet fra før valget. 

Andelen af respondenter, der mener, at deres stemme tæller i EU, udgør 49 %, hvilket svarer til andelen i 

februar-marts 2019. Det resultat, der blev noteret ved Eurobarometer-undersøgelsen efter valget2, var på 

56 %. 

Resultaterne viser, at opfattelsen af, at “min stemme tæller” i høj grad hænger sammen med hele valg-

processens dynamik. Støtte til det europæiske projekt er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at skabe en følelse 

af, at “min stemme tæller”. Selv om støtten til EU-medlemskab i en hel del EU-lande går hånd i hånd med 

en forholdsvis stærk følelse af, at “min stemme tæller i EU”, er denne sammenhæng mindre iøjnefaldende 

i andre EU-lande. For eksempel er den generelle følelse af, at “min stemme tæller i EU” ret stærk i Østrig, 

Kroatien og Slovakiet, mens støtten til EU-medlemskab i de samme lande fortsat er forholdsvis moderat.

2 Har valget til Europa-Parlamentet antaget en ny dimension? Eurobarometerundersøgelse 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.eu-
roparl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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PRIORITETER DER BØR FOSVARES

Som det fremgår af afstemningsresultatet ved valget til Europa-Parlamentet, nærer borgerne 

høje forventninger, hvad angår de områder, som Europa-Parlamentet prioriterer. 

I oktober 2019 svarede 32 % af respondenterne, at bekæmpelse af klimaændringer og bevarelse af miljøet, 

havene og biodiversiteten burde stå øverst på listen over prioriteter for Europa-Parlamentet. Bekæmpelse 

af social udstødelse og fattigdom står på andenpladsen med 31 % og – med en vis afstand – fulgt af 

bekæmpelse af terror og organiseret kriminalitet (24 %) samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og 

bestræbelser på at opnå fuld beskæftigelse i samtlige EU-lande (24 %). Investering i højere uddannelse og 

skabelse af de rette betingelser for økonomisk vækst udgør den næste gruppe af vigtige spørgsmål for 

henholdsvis 22 % og 18 % af respondenterne. 
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Bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom står øverst på listen i tolv lande, side om side med an-

dre emner i seks af disse lande. I elleve lande kommer bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af 

miljøet på førstepladsen (fælles topprioritet i to medlemsstater). Ungdomsarbejdsløsheden er fortsat et 

centralt anliggende i fem lande, mens terrorbekæmpelsen har topprioritet i tre lande. Beskyttelse af de 

ydre grænser har førsteprioritet i Estland og deler førstepladsen med bekæmpelse af terrorisme og social 

udstødelse og fattigdom. En forbedring af forbrugernes rettigheder og af kvaliteten af og adgangen til 

sundhedsydelser for alle borgere figurerer øverst på listen i Portugal og Rumænien, begge på samme 

niveau som andre spørgsmål. Endelig er Malta det eneste land, der nævner styrkelsen af en fælles migra-

tions- og integrationspolitik som topprioritet for borgerne. Som altid afspejler borgernes prioriteter de 

respektive nationale kontekster og den sociodemografiske udvikling. De kan og vil variere meget, både 

hvad angår graden af støtte og betydningen fra land til land, også i lande mellem forskellige sociodemo-

grafiske undergrupper. Ser man kun på spørgsmålet om klimaændringer, viser kortet nedenfor, at der er 

stor spredning mellem landene på dette område, fra 62 % støtte i Sverige til blot 14 % i Bulgarien.
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VÆRDIER DER BØR BEVARES

En mere ensartet opfattelse i de forskellige lande og en mere stabil tendens ser vi, når vi kaster 

et blik på de værdier, som Europa-Parlamentet bør forsvare som et prioriteret spørgsmål. 

Beskyttelsen af menneskerettighederne på verdensplan er fortsat langt den største værdi for borgerne 

i henhold til 48 % af svarene (+ 2 procentpoint i forhold til september 2018). Ligestilling mellem mænd 

og kvinder er på trods af en meget lille krumning på kurven på andenpladsen (38 %, =) sammen med 

ytringsfrihed (38 %). En ud af tre europæere nævner også solidaritet mellem EU-medlemsstaterne (33 %, + 

3 procentpoint), mens international solidaritet mellem EU og de fattige lande i verden og interkulturel eller 

interreligiøs dialog betragtes som hovedværdier af mere end en femtedel af befolkningen (henholdsvis 

23 %, + 1 procentpoint, og 22 %, -1 procentpoint). Endelig nævner 18 % (-2 procentpoint) af europæerne 

også beskyttelsen af mindretal, og 10 % af respondenterne betragter afskaffelsen af dødsstraf i verden som 

en værdi, som det er overordentlig vigtigt at kæmpe for. 

KLIMAÆNDRINGER OG KLIMAINDSATS

Klimaændringer og andre miljørelaterede spørgsmål bliver i stigende grad en del af vores hverd-

ag. Fra naturkatastrofer og temperaturrekorder til de ungdomsledede #FridaysForFuture bev-

ægelser, der får millioner på gaden, for ikke at tale om de politiske debatter, der fokuserer på disse 

spørgsmål, giver europæerne udtryk for deres bekymringer og kræver konkrete foranstaltninger.

Parlamentets egne Eurobarometerdata afspejler denne eksponentielt voksende fornemmelse for situa-

tionens alvor i en række undersøgelser i denne periode: I april 20183 valgte kun 35 % af respondenterne 

klimaændringer som det prioriterede emne for valgkampen op til valget til Europa-Parlamentet, idet det kom 

på femtepladsen. I februar-marts 20194 blev klimaændringer allerede nævnt som topprioritet af 55 % af re-

spondenterne, som sagde, at de sandsynligvis ville stemme ved valget til Europa-Parlamentet. I eurobarome-

terundersøgelsen efter valget til Parlamentet5 viste “bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af miljøet” 

sig at være den næstvigtigste årsag, der fik europæerne til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet i 

maj 2019. 37 % i gennemsnit af vælgerne i EU valgte dette spørgsmål som begrundelse for at stemme, næst 

efter økonomi og vækst (44 %). For unge mennesker og studerende var klimaændringerne den vigtigste 

motivation for at stemme. 

3 Demokrati i bevægelse — valg til Europa-Parlamentet: Et år til valget, Eurobarometerundersøgelse 89.2, maj 2018 (PE621.866),  https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

4 Tættere på borgerne, tættere på valget, Eurobarometerundersøgelse 91.1, april 2019 (PE637.932) https://www.europarl.europa.eu/at-your-ser-
vice/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf

5 Har valget til Europa-Parlamentet antaget en ny dimension? Eurobarometerundersøgelse 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
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KLIMAÆNDRINGER ER DET VIGTIGSTE MILJØSPØRGSMÅL FOR DE EUROPÆISKE BORGERE

Denne undersøgelse undersøger fortsat borgernes holdninger og bekymringer vedrørende kli-

maændringer. Mere end halvdelen af respondenterne mener, at klimaændringer (52 %) er det 

vigtigste miljøspørgsmål. Hvad angår mere specifikke spørgsmål, placerer europæerne luftforurening 

(35 %), havforurening (31 %), skovrydning og den stigende mængde affald (begge 28 %) øverst blandt 

de bekymringer, der vedrører miljøet. I den nedre ende af denne liste kan man finde miljøskader forår-

saget af turisme og støjforurening, som begge nævnes af mindre end én ud af ti respondenter.

Selv om klimaændringer står øverst i EU-gennemsnittet, viser en mere indgående undersøgelse på na-

tionalt plan, at respondenterne i nogle lande er mere bekymrede over andre miljøspørgsmål. De, der 

sætter klimaændringer øverst på deres miljøproblemer, er fortrinsvis unge (60 % er mellem 15 og 24 år, 



PARLAMETER 2019: RESUMÉ 17

sammenlignet med 48 % i aldersgruppen 55+), studerende (62 %), højtuddannede (57 % sammenlignet 

med 47 % af respondenterne med lavere uddannelsesniveau) eller ledere (58 %). De er også tilbøjelige til 

at nære en positiv holdning til Europa-Parlamentet og dets rolle: 58 % af dem, der har et positivt billede af 

Europa-Parlamentet, nævner klimaændringer som deres vigtigste prioritet — sammenlignet med 44 % af 

dem, der har et negativt billede af Europa-Parlamentet. 

Luftforurening er det vigtigste miljøspørgsmål for mere end to tredjedele af borgerne i Malta (69 %) og 

omkring halvdelen i Bulgarien (52 %) og Polen (49 %), mens skovrydning er det vigtigste problem i Litauen 

(63 %), Estland og Rumænien (begge 54 %). Respondenter, der siger, at skovrydning er et vigtigt spørg-

smål, vil sandsynligvis være unge (35 % i aldersgruppen mellem 15 og 24 år sammenlignet med 27 % i 

aldersgruppen 55 +), stadig under uddannelse (34 %), og hyppige internetbrugere (29 %).

Endelig er det vigtigste spørgsmål for nogle europæere den stigende mængde affald. Det står øverst på 

listen for respondenter i Letland (48 %), Slovenien (42 %), Slovakiet (40 %) og Tjekkiet (39 %). Den socio-

demografiske analyse viser ikke nogen klar profil af disse respondenter, men det ser ud til, at de ofte er 

ældre – i modsætning til de foregående spørgsmål (30 % er 40 år gamle eller ældre, sammenlignet med 

26 % af de 15-24-årige).

UNGDOMSLEDEDE KLIMAPROTESTER OG DERES FORVENTEDE POLITISKE RESULTATER

#FridaysForFuture-bevægelsen samt andre lignende protestaktiviteter har i løbet af det seneste 

år mobiliseret millioner af mennesker i EU og hele verden, hvilket har medført omfattende 

mediedækning. 

Ved undersøgelsen blev respondenterne spurgt, om disse ungdomsledede protester faktisk har bidra-

get til, at der blev truffet flere politiske foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer — både på 

europæisk og nationalt plan. Svarene på begge spørgsmål er sigende: næsten seks ud af ti europæere 

nærer tiltro til eller er ligefrem overbeviste om, at ungdomsledede klimaprotester har en direkte politisk 

indvirkning i begge tilfælde.

Et absolut flertal af respondenterne i 25 medlemsstater mener, at disse ungdomsledede klimaprotester 

bidrager til gennemførelsen af yderligere foranstaltninger til at bekæmpe politiske klimaændringer i EU. 

Mest overbeviste om denne indflydelse er irerne med næsten tre fjerdedele af deltagerne (74 %), svensk-

erne (71 %) og cyprioterne (70 %). Faktisk mener lidt over tre ud af ti respondenter i Irland og Cypern, at 

disse foranstaltninger “afgjort” vil føre til et positivt politisk resultat i EU (henholdsvis 31 % og 35 %). I Estland 

er der en mindre åbenlys forskel mellem dem, der mener, at disse protester kunne føre til, at der træffes 

flere politiske foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer i EU (49 %), og dem, der ikke mener dette 
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(45 %) — det er også tilfældet i Det Forenede Kongerige (47 % mod 42 %). Tjekkiet er det eneste land, hvor 

flere respondenter mener, at aktioner som de ungdomsledede protester ikke vil bidrage til, at EU træffer 

flere politiske foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer (52 % mod 42 %, som mener, at de kan).

Forskellene mellem medlemsstaterne er større, når man ser på de respondenter, som mener, at ung-

domsledede protester vil påvirke politiske foranstaltninger mod klimaændringer i deres eget land . I 19 

europæiske lande er et absolut flertal af respondenterne af denne opfattelse, og i endnu tre lande (Litauen, 

Malta og Det Forenede Kongerige) er et relativt flertal af respondenterne enige heri. I flere lande – alle i 

Central- og Østeuropa – mener flere respondenter, at deres nationale politik ikke vil blive påvirket af ung-

domsledede klimaprotester. I Slovenien mener 52 %, at der ikke sker nogen påvirkning, mens 44 % mener 

det modsatte; i Kroatien mener 55 % at kunne se en sådan påvirkning, hvorimod 42 % af respondenterne 

ikke ser den. Andre lande, hvor et flertal er skeptisk med hensyn til de ungdomsledede protesters direkte 

indvirkning på udformningen af den nationale politik, er Letland (54 % mod 41 %), Estland (54 % mod 40 

%), Bulgarien (44 % mod 38 %) og Tjekkiet (58 % mod 37 %).

Den sociodemografiske analyse viser, at jo yngre respondenterne er, desto mere tilbøjelige er de til at 

mene, at EU vil blive påvirket af sådanne protester. Respondenterne i denne lejr har også ofte et højere 

uddannelsesniveau eller er stadig studerende, er ofte ledere og hyppige brugere af internettet. Et andet 

vigtigt kendetegn er deres positive holdning over for EU og Europa-Parlamentet. 
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DELTAG!

Valget til Europa-Parlamentet i 2019 har i høj grad styrket betydningen af — og behovet 

for — et konstant samspil og engagement hos de europæiske borgere. Vælgerne er blevet 

mere veluddannede og velinformerede — og de er mere villige end tidligere til at engagere sig 

politisk. Vælgerne i 2019 er mere tillidsfulde, selvbevidste og engagerede. Ud over den øgede 

grad af indflydelse og engagement er forventningerne til de positive virkninger af at stemme 

vokset — hvilket forstærker behovet for større engagement og debat i Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentets demokratiske magt og indflydelse understøttes af det mandat, som vælgerne i alle 

EU-medlemsstater har givet det. Det afhænger af deres regelmæssige, vedvarende og aktive deltagelse i 

Parlamentets arbejde på deres vegne. Denne deltagelse afhænger dog i vid udstrækning af viden: Jo mere 

borgerne forstår, hvad Europa-Parlamentet er, hvad det laver, og hvad det står for, jo mere sandsynligt er 

det, at de stemmer ved valg til Europa-Parlamentet og dermed styrker Europa-Parlamentets demokratiske 

legitimitet.

Parlameterundersøgelsen fra 2019 stillede respondenterne en række spørgsmål for at måle deres aktuelle 

viden om Europa-Parlamentets arbejde samt deres interesse i at få flere oplysninger om Den Europæiske 

Union og dens institutioner, navnlig Europa-Parlamentet og dets medlemmer.

KENDSKAB TIL PARLAMENTETS ARBEJDE

61 % af respondenterne i gennemsnit i EU sagde, at de har et middelhøjt eller et højt niveau af 

kendskab til Parlamentets arbejde. Da de blev bedt om at placere sig på en skala fra et til ti (hvor 

“10” betyder, at man ved en hel masse) med hensyn til, hvor meget de tror, de kender til Europa-Par-

lamentets arbejde, tilkendegav 55 %, at de havde et mellemhøjt niveau af kendskab (4-7 på skalaen). 

Med 6 % er det kun en marginal andel af borgerne, der hævder at have et “højt niveau af kendskab” 

(8-10 på skalaen), mens 39 % af respondenterne mente, at de kun havde et lavt kendskabsniveau 

(skala 1-3). EU’s gennemsnitlige niveau af kendskab til Europa-Parlamentets arbejde er derfor 4.2 på 

en skala fra et til ti. 

I Østrig (5,0), Rumænien (4,8) og Polen (4,7) er den gennemsnitlige subjektive niveau af kendskab til Eu-

ropa-Parlamentet højest. Alt i alt er der relativt små forskelle mellem medlemsstaterne, og spektret ræk-

ker fra 5,0 i Østrig til et gennemsnitligt subjektivt kendskabsniveau på 3,4 i Frankrig. Frankrig er også det 

eneste land, hvor et absolut flertal af respondenterne (54 %) erklærede, at de havde et lavt kendskab til 

Europa-Parlamentets arbejde, efterfulgt af Det Forenede Kongerige og Slovenien (begge med 47 %, der 
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havde et lavt kendskabsniveau) og Estland (46 %). Samlet set hævder borgere i 27 medlemsstater at have 

et mellemhøjt eller højt niveau af kendskab, mens mere end fire ud af ti respondenter i tolv medlemsstater 

hævder kun at have et lavt kendskabsniveau..

KLAR INTERESSE I MERE INFORMATION

Over tre fjerdedele af EU-borgerne (77 %) vil gerne have flere oplysninger om mindst et af de 

syv foreslåede aspekter af den nye lovgivningsperiode og EU-institutionernes aktiviteter.

I gennemsnit i EU er der størst interesse for, hvilke konsekvenser EU-lovgivningen har for respondentens 

eget land. 31 % af respondenterne valgte denne mulighed tæt efterfulgt af oplysninger om “hvad Eu-

ropa-Parlamentet foretager sig” (29 %), “hvad EU konkret har udrettet eller ændret i din by, region eller land” 

(28 %) og “de nationale EP-medlemmers aktiviteter i Europa-Parlamentet” (27 %). Med meget lille afvigelse 

mellem de områder, spørgsmålene omhandlede, rangerer “interessen for Europa-Kommissionens aktivi-

teter” eller “den nationale regerings holdning til aktuelle EU-emner” nederst, hver især med 24 %.

Et langt mere varieret billede får man ved at se på spredningen mellem landene med hensyn til, hvad re-

spondenterne ønsker at vide mere om. I 11 lande vil borgerne gerne have flere oplysninger om EU-lovgiv-

ningens konkrete konsekvenser for deres eget land. Resultaterne er højest i de nordeuropæiske lande med 

62 % i Nederlandene og 60 % i Sverige, efterfulgt af Finland (54 %) og Danmark (50 %).

Respondenterne i fem lande, hovedsagelig fra Sydøsteuropa, er interesserede i at få mere information 

om, hvad EU konkret har foretaget eller ændret i deres by, deres region eller deres land. I spidsen for dette 

segment ligger Grækenland (47 %) efterfulgt af Rumænien (40 %), Kroatien (37 %), Bulgarien (36 %) samt 

Slovakiet (29 %).

Borgere fra Cypern (44 %), Litauen (38 %) og Polen (28 %) vil gerne vide mere om, hvad deres MEP’er 

foretager sig i Europa-Parlamentet, mens respondenter fra seks lande er mest interesserede i at modtage 

yderligere oplysninger om Europa-Parlamentets arbejde og aktiviteter generelt, herunder Frankrig (36 %) 

og Italien (35 %).

Spanien og Det Forenede Kongerige skiller sig ud i denne forbindelse. I begge lande var det svar, der oftest 

blev givet, at respondenterne ikke ønskede flere oplysninger (Spanien 34 % og Det Forenede Kongerige 31 

%). Irske respondenter svarede derimod for det meste, at de var mest interesserede i deres egen regerings 

holdning til aktuelle EU-emner (33 %).

Interessen for at få mere information kommer til udtryk både hos vælgerne (83 %) og hos dem, der ikke 

stemmer (68 %). Kun 28 % af de borgere, der ikke stemte i 2019, og 15 % af dem, der stemte, ønskede ikke 

at modtage yderligere oplysninger.
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ENGAGEMENT I EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS AKTIVITETER

Tre ud af ti respondenter ville føle sig tilskyndet til at engagere sig mere i deres lands 

MEP’ers aktiviteter, hvis de fik mere information om deres roller og aktiviteter, eller hvis de 

så dem oftere i medierne. For en ud af fem respondenter ville en direkte kontakt til et medlem 

af Europa-Parlamentet om et specifikt emne og modtagelse af et konkret svar tilskynde til 

yderligere engagement. 16 % af respondenterne i gennemsnit i EU ville gerne mødes med 

deres medlemmer ved arrangementer i deres by eller region, mens 13 % af respondenterne 

ville synes, det kunne være spændende at besøge Europa-Parlamentet i Bruxelles. Det laveste 

resultat fik muligheden for at interagere med medlemmerne via de sociale medier (12 %).

75 % af vælgerne i valget til Europa-Parlamentet i 2019 nævner mindst én måde at interagere mere med-

lemmerne på, mens kun 24 % af dem ikke er interesserede i yderligere engagement. Desuden angiver 

mere end halvdelen af de borgere, der ikke stemte ved det seneste valg til Europa-Parlamentet, mindst 

én metode til at engagere sig mere (56 %) – med ønsket om at få mere information om den rolle og de 

aktiviteter, som deres medlemmer af Europa-Parlamentet har.
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METODOLOGI OG FREMLÆGGELSE AF DATA 

Kantar gennemførte Parlameter 2019 som Eurobarometer-undersøgelse 92.2 for Europa-Parlamentet. 

Feltarbejdet fandt sted fra den 8. til den 22. oktober 2019 i alle 28 EU-medlemsstater. 27 464 respondenter, 

der var udtaget som et repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning på 15 år eller derover, blev 

interviewet direkte. 

Du kan finde den fuldstændige rapport, herunder de nationale faktablade, databilag og resultater, på 

 http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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