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EUROPA I FRONTLINJEN 
ET ONLINE MAGASIN OM EU 

  

 

   

   

   

 

 

 

 

Hvor bevæger 

Europasamarbejdet sig 

henad? 
 

Svaret i dag kan være forkert i 
morgen. Der er en udvikling i 
samarbejdet, som man ikke 
har set i mange år. 

 

Der er masser af 

spørgsmål at stille. 

 

Vi oplever i disse år en 

markant større interesse og 

engagement omkring Europa 

spørgsmål – også i Danmark. 

Fokus på nogle af de 

centrale aktuelle emner. 

Emner som optager mange 

mennesker netop i denne tid. 

Vi vil både give information, 

men også lade debattører og 

politikere komme til ordet og 

give deres bud og holdninger. 

VI HÅBER OGSÅ VI KAN MEDVIRKE TIL EN 
KRITISK DEBAT PÅ FLERE FRONTER – DA 
INGEN ER INTERESSERET I EN ÉNVEJS-
DISKUSSION. VI HAR I MAGASINET 
PRØVET AT KOMME OMKRING EN RÆKKE 
AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER I 
RELATION TIL EU OG 

MEDLEMSLANDENES OPLEVELSER. 
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Vi har fokuseret på 
 

 

EU´s frihedsrettigheder, herunder den historiske tilgang 

og de elementer som har været afgørende for EU's 

opbygning. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fri bevægelighed af arbejdskraft og ydelser, ingen 

toldmure. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Sociale rettigheder og sikringer og de problemer der er for 

de enkelte medlemslande i kølvandet herpå. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Det gælder også velfærdssystemerne og deres forskelle 

landene imellem. I forbindelse hermed en beskrivelse af 

de velfærdsmodeller som er i Europa. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Et centralt element i den europæiske debat igennem snart 

en del år er også vandringen af arbejdskraft fra øst til vest 

og nord og hvilken betydning den har haft. Herunder den 

sociale ustabilitet og utilfredshed, som er opstået i flere 

EU-lande, som en konsekvens heraf. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tidligere oplevede man også en klar skillelinje imellem 

migranter og flygtninge og asylansøgere. Denne opdeling 

er ikke så klar længere hverken blandt politikere eller 

befolkningen. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Den folkelige reaktion som er opstået – Brexit – og 

højrenationalismens fremmarch, som en del af det 

reaktionsmønster man har oplevet i Europa over de 

seneste år, og som noget helt nyt en amerikansk 

præsident med klare nationale prioriteringer i forhold til et 

verdensomspændende samarbejde. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Dette har også givet genlyd og skabt en anden for 

samarbejde både internt i EU og i relation til andre lande. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Slutteligt prøver vi at komme omkring fremtidens Europa – 
både i forhold til de udfordringer som forestår og også 
med nye initiativer fra EU omkring det sociale Europa 
efter forslaget om Sociale søjler. 
 

 

Vi ønsker god læselyst. 
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EU’s 4 frihedsrettigheder   

 
 
”Europa kan ikke dannes på én gang, og heller 
ikke i en samlet opbygning. Det kan dannes 
gennem konkrete resultater, der først skaber en 
faktisk solidaritet.”  
 
Sådan sagde den tidligere franske 
udenrigsminister Robert Schuman den 9. maj, 
1950. Ordene blev sagt 5 år efter slutningen på 2. 
Verdenskrig, hvorefter man i flere lande så en 
fordel i blandt andet at samle økonomiske 
interesser. Det var begyndelsen på EU-
samarbejdet. 

 
 
 
EU-samarbejdet indbefatter en række traktater, som er nedskrevne aftaler mellem EU-

medlemslande. Den 1.januar 1958 trådte Rom-traktaten, også kaldt Traktaten om Det Europæiske 

Økonomiske Fællesskab, i kraft. Denne traktat dannede grobund for det europæiske samarbejde. 

Siden er der kommet flere traktater. Senest Maastricht-traktaten som kom i starten af 1990’erne. 

Denne traktat omfatter blandt andet fire frihedsrettigheder på det indre marked i EU.  

De fire friheder har til formål at forøge konkurrencen, stordriftsfordelene, specialiseringen og 

investeringer i EU’s medlemslande. For at sikre et mere hensigtsmæssigt ressourcebrug, er der 

derfor inden for det indre marked rettigheder som: 

 

 

Arbejdskraftens frie bevægelighed Fri bevægelighed for varer. 
 

Arbejdskraftens frie bevægelighed omfatter EU-

arbejdstagers ret til indrejse og ophold for 

familiemedlemmer i et andet vilkårligt EU land. 

Denne frihed ønsker derudover at sikre, at alle, 

ligegyldig nationalitet, har samme arbejdsvilkår i 

det pågældende land i forhold til beskæftigelse, 

aflønning og andre arbejdsvilkår.  

 

Fri bevægelighed for varer er sikret gennem 

afskaffelse af f.eks. toldafgifter og kontingenter 

mellem medlemslandene i EU. Afskaffelsen af 

disse afgifter og andre hindringer var og er til 

stadighed bygget på et ønske om, at skabe et 

indre marked, hvor varerne frit kan cirkulere. 

Det indre marked i EU skal ikke være defineret 

af landegrænser, men nærmere være ét stort 

nationalt marked.  
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Tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Frie kapitalbevægelser. 
 

Tjenesteydelsernes frie bevægelighed omfatter fri 

bevægelighed af andre medlemslandes service, 

som privatpersoner og virksomheder kan benytte. 

Brugen af tjenesteydelser fra andre 

medlemslande skal sikres gennem et 

servicedirektiv for det indre marked, der sikrer 

muligheden for som virksomhed at operere i alle 

medlemslande.   

 

 

Fri kapitalbevægelse er med til at understøtte 

de tre ovenstående friheder. Det omfatter en fri 

bevægelighed af kapital, overvejende uden 

restriktioner, mellem medlemslande og 

tredjelande.  Det kan f.eks. være 

virksomheders og borgeres ret til at investere 

på tværs af landegrænser. Det skal sikre en 

økonomisk vækst og forstærke EU’s rolle som 

global handelsmagt. 

 
 

Retten til Arbejdskraftens frie bevægelighed – den historiske baggrund  

 

Særligt retten til at kunne arbejde inden for det indre marked er relevant for en række af de aktuelle 

udfordringer EU står overfor nu og fremadrettet. For spørgsmålet er, om denne frihedsrettighed for 

mange EU-borgere i dag ikke nærmere bliver knyttet til noget frihedsberøvende - både i realiseringen 

og i negligeringen af den? 

 

 



FIC – Fagligt Internationalt Center Januar 2018 

 

EUROPA I FRONTLINJEN 5 
 

Med det spørgsmål menes der, at de etablerede borgere kan se retten som frihedsberøvende for 

dem. Det kan det i og med andre ”stjæler” arbejde og ydelser. De vandrende arbejdstagere kan 

derimod se det som noget frihedsberøvende, hvis rettighederne tages fra dem eller hvis de føler, at 

deres rettigheder negligeres. 

 

Baggrunden for EU-borgernes ret til frit at bevæge sig over landegrænser: 

Oprindeligt blev denne frihedsrettighed til for at sikre EU-borgeres ret til frit at kunne bevæge sig i EU-

medlemsstaterne sammen med deres familiemedlemmer. Det kan f.eks. give en person fra Polen 

mulighed for at finde arbejde i Danmark, samtidig med, at familiemedlemmerne kan flytte med. Denne 

ret har arbejdstagere været omfattet af siden 1960’erne, og i 1993 blev det i Maastrichttraktaten slået 

fast, at dette gælder alle EU-borgere – erhvervsaktive eller ej. Vigtigheden af denne frihedsret ligger i 

den økonomiske vækst, der fremmes ved at arbejdsgivere har mulighed for at ansætte talentfulde og 

kompetencedygtige personer fra andre EU-medlemslande. Derudover giver det borgere mulighed for 

at studere og arbejde på tværs af grænser, hvilket kan være med til at udligne det mismatch, som der 

kan være mellem færdigheder og jobudbud. Arbejdskraftens fri bevægelighed bliver opfattet som helt 

centralt i EU-samarbejdet. 

 

Mistro til EU-samarbejdet: 

Arbejdskraftens frie bevægelighed havde ifølge 67% af EU-borgerene i 2013 medført økonomiske 

fordele for deres respektives lands økonomi. Dette tal fremgår af Europa-kommissionens meddelelse 

den 25. november, 2013.  
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Det er værd af bemærke, at undersøgelsen var efter den økonomiske krise i 2008, men inden den 

store flygtningekrise, der tog til ved årsskiftet mellem år 2013 og 2014. I efterdønningerne af den 

økonomiske krise i 2008 og i orkanens øje af flygtningekrisen, befinder friheden til den frie 

bevægelighed sig i en udfordret situation. Retten til fri bevægelighed har skabt og vil skabe 

udfordringer for EU-medlemslandene, og fungerer dermed som benzin på bålet i debatten om presset 

på den sociale sektor. For selvom flygtningekrisen ikke direkte omfatter EU-borgere, så påvirker det 

generelle pres også EU-borgere. Det ses i takt med Brexit, højre-nationalismens indtog samt en 

generel mistro til EU-samarbejdet, hvilket i sidste ende får konsekvenser for den fri bevægelighed.  

Det stadfæstes blandt andet i en måling fra 2016 der viste, at 44% af danskerne mente, at den frie 

bevægelighed er en ulempe. Denne måling fra 2016, som er en indikation på holdningen blandt en 

stor del af den danske befolkning, er et eksempel på nogle af EU’s udfordringer. Denne holdning kan 

være med til at udfordre den solidaritet og sammenhængskraft, som EU ønsker for de europæiske 

samfund.  

Fri bevægelighed af EU-borgere – mulighed eller belastning? 

Nogle vil mene, at ønsket om at skabe lige muligheder gennem fri bevægelighed af arbejdskraft, 

nærmere har ledt til svigt af etablerede statsborgere i form af større pres på velfærdssamfundet. Fri 

bevægelighed kan opfattes som primært gavnligt for eliten i samfundet, mens dele af befolkningen 

føler sig truet både kulturelt og arbejdsmæssigt af de tilkomne. Andre vil mene, at denne frihed i dag 

ikke bliver realiseret som en frihed, men at man som udenlandsk arbejdstager nærmere opfattes som 

en uønsket belastning. Det er med denne diskussion in mente, at vi i dette magasin ønsker at sætte 

fokus på udfordringer knyttet til arbejdskraftens frie bevægelighed, vindende højre-nationalisme, 

migration og flygtninge.  

 

Den europæiske koordination af de sociale sikringsordninger 

Realiseringen af retten til fri bevægelighed for EU-borgere kræver, at der EU-medlemslandene 

imellem, er et samarbejde om de ydelser, som bliver optjent af arbejdstagerne. 

Koordination af sociale sikringsordninger betyder, at EU ønsker at sikre, at arbejdstagere der 

bevæger sig på tværs af landegrænser ikke mister retten til social sikring. Social sikring er i 

forbindelse med f.eks. sygdom, pension, forældreskab, arbejdsløshed etc. En koordinering af de 

sociale sikringsordninger omfatter en fælleseuropæisk ordning, der ikke erstatter nationale ordninger, 

men som træder i kraft i arbejdstagerens bevægelse fra ét land til et andet. Det betyder f.eks. at en 

person der flytter fra Polen til Danmark for at arbejde, indtjener sociale ydelser i Danmark. De ydelser 

kan være børnebidrag, som arbejdstageren har mulighed for at sende til sine børn i Polen. Ønsker 

personen efterfølgende at skifte til et job i f.eks. Tyskland, er det de sociale ydelser i Tyskland, der 

træder i kraft.   
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Udfordringer ved koordination af sociale 

sikringsordninger: 

Problemet kan opstå, hvis arbejdstageren ikke modtager 

de berettigede sociale ydelser, men også hvis denne 

arbejdstager i en overgang både modtager ydelser fra 

Danmark og fra Tyskland. Den frie bevægelighed kan 

altså resultere i, at en arbejdstager optjener sociale 

sikringsydelser i flere lande på én gang, men også at 

nogen mister sociale sikringsydelser i skiftet fra at være 

arbejdstager i ét land til et andet. Det kan både 

udmunde i et tab for den enkelte arbejdstager og de 

ellers optjente ydelser, men kan også resultere i et tab 

for det pågældende land i form af tildeling af 

uberettigede ydelser.  

 

  

 

 

Dette kan generere en utilfredshed blandt andre borgere, da de ser ydelser uberettiget blive givet 

væk. Forkert tildeling af ydelser kan både være resulteret af et overlagt svig, men også ved en fejl 

fra arbejdstagerens eller embedsmandens side. For at undgå dette sætter systemet ”Den 

Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger” rammerne for, at 

medlemslandene kan skabe et netværk for at forbedre samarbejdet på tværs af landegrænser. 

Misbrug af den fri bevægelighed hvor en EU-borger optjener ydelser på grundlag af urigtige 

oplysninger kan resultere i et indrejseforbud. Den Administrative Kommission ønsker at samarbejde 

om at sikre ensartethed, effektivitet samt udvekslings af oplysninger.  

 

Arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller i Europa 

Arbejdskraftens frie bevægelighed er en frihed der især i disse år forhandles, diskuteres og 

forandres i mange af medlemsstaterne. Retten til fri bevægelighed er ikke blot udfordret i takt med 

at denne ret faktisk udøves, men også fordi den frie bevægelighed for arbejdstagere foregår i en 

union, der er sammensat af fire forskellige velfærds- og arbejdsmodeller - og derfor også fire måder 

at håndtere de vandrende arbejdstagere. Dette resulterer i nogle modelsammenstød, hvor 

forventninger og ansvar i forhold til vandrende arbejdstagere samt fastsættelse af løn- og 

arbejdsvilkår forstås og varetages forskelligt på tværs af modeller. Det skaber udfordringer for EU, 

som ellers ønsker en højere grad af social ensartethed mellem medlemslandene.  
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Den Skandinaviske Velfærdsmodel 

Den Skandinaviske Velfærdsmodel  er kendetegnet ved, at den er universel; altså at de sociale 

ydelser er ens for alle. Denne velfærdsmodel omfatter en stor offentlig sektor, der fungerer som et 

sikkerhedsnet af serviceydelser, og derfor er skatteprocenten også høj. Serviceydelserne er sociale 

ydelser som folkepension, kontanthjælp, efterløn og dagpenge. Disse ydelser, som personer der 

opholder sig lovligt i Danmark kan få, hvis de vel og mærke er berettiget. Men det er samtidig en 

udfordring for hele velfærdssystemet, som oprindeligt har baggrund i ønsket om at beskytte egne 

borgere.  Det kan ud fra dette synspunkt presse økonomien på en sådan måde, at det ”går ud over” 

etablerede statsborgere. Etablerede statsborgere kan være af den holdning, at den skat de har 

betalt i alle deres erhvervsaktive år, ikke bør tilgå vandrende arbejdstagere, der kun inden for de 

seneste år har betalt skat. Andre mener modsat, eller fokuserer på, at den frie bevægelighed også 

skaber økonomisk vækst i takt med specialiseret arbejdskraft og investeringer i landet.  

 

 

Regulering af arbejdsmarkedet: 

Den frie bevægelighed kan også påvirke reguleringen af arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet 

reguleres og koordineres af arbejdsmarkedets parter gennem et aftalesystem. Regulering af 

arbejdsmarkedet i form af løn- og arbejdsvilkår bliver varetaget af arbejdsmarkedets parter gennem 

overenskomstforhandlinger. Indgåelsen af overenskomstaftaler betyder blandt andet, at man i 

Danmark ikke har en lovbestemt mindsteløn. Mindstelønnen bliver fastsat gennem forhandlinger 

mellem fagforeninger, arbejdstagere og arbejdsgivere, og varierer derfor fra branche til branche. 

Derudover forhandles løn- og arbejdsvilkår gennem trepartsforhandlinger, som er forhandlinger 

mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen. Regeringens rolle er dog 

overvejende supplerende, da der er en høj organisationsgrad hos lønmodtagerne.  
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Sociale EU: 

Grundstenen i aftalesystemet består altså af forhandlinger af overenskomster, og derfor kan EU’s 

ønske om en højere grad af social ensartethed, f.eks. gennem en fælles mindsteløn, resultere i at 

underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. EU’s ønske er steget i takt med den frie vandring 

af europæiske arbejdstagere, da EU ønsker at sikre, at alle har lige muligheder. EU Kommissionen 

har udvist skepsis over for den danske model, da det ikke kan garanteres, at alle er omfattet af 

overenskomsterne. Bekymringen er til dels gengældt, da der også i Danmark frygtes for, at 

organisationsgraden blandt udenlandske arbejdstagere er så lav, at det svækker fagforeningernes 

ellers stærke forhandlingsposition. Frygten i forhold til overenskomst knytter sig også til, at 

manglende overenskomster kan øge konkurrence på løn- og arbejdsvilkår, hvilket i sidste ende kan 

resultere i social dumping.  

 

Social dumping betyder blandt andet, at udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i et pågældende 

land til langt ringere lønninger og arbejdsvilkår end etablerede statsborgere gør i den samme 

branche. Dette kan både resultere i, at det ikke skaber samme levevilkår for mennesker, der ellers 

udføre samme stykke arbejde. Modsat kan det også resultere i, at det fjerner jobmuligheder fra 

etablerede statsborgere, hvilket genererer en stor utilfredshed. De lave lønninger resulterer også i, 

at der bliver betalt mindre skat til staten, og derfor har social dumping også konsekvenser for 

inddrivelse af skat og dermed mindre penge i statskassen. Der vil senere blive gået i dybden med 

hvilke udfordringer der med Østarbejdskraft og social dumping i Danmark. 
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Den Liberale Velfærdsmodel 

Den Liberale Velfærdsmodel  uddeler kun offentlig støtte til de absolut svageste. Denne 

velfærdsmodel kaldes også for den residuale, da skatten er lav og det kun er de ”resterende”, dem 

der ikke selv kan klare sig, der får penge. Det gør, at middelklassen må klare sig selv og selv sikre 

sig en sygdomsforsikring, arbejdsforsikring etc. Det skaber en stor forskel mellem mellemklassen 

og de rige, og her kan vandrende arbejdstagere, der bliver ”godkendt” til at modtage ydelser blive 

anset som en gruppe mennesker, der tager ydelser fra middelklassen, som selv må klare sig. 

Storbritannien har den liberale velfærdsmodel, og utilfredsheden i forhold til vandrende 

arbejdstagere, har været én af grundene til påbegyndelsen af Brexit i 2016.  

Med udgangspunkt i, at middelklassen i Storbritannien også før 2004 og før flygtningekrisen synes 

at være vidne til en uretfærdig tildeling af jobs og velfærdsydelser, kan de have været ekstra 

udfordret i forhold til EU’s regler for arbejdskraftens fri bevægelighed. Skepsis over for retten til fri 

bevægelighed var langt fra udbredt ved østudvidelsen. Argumentet i forhold til åbne grænser var, at 

arbejdsgivere ville få adgang til kvalificeret arbejdskraft på de områder, hvor der var ”huller” i det 

britiske arbejdsmarked. Derudover skulle de åbne grænser styrke EU’s generelle konkurrenceevne. 

De britiske fagbevægelser, der ellers stod/står svagt, var også positive over for den fri 

bevægelighed. Det var både begrundet i ideen om, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, 

og begrundet i forøgelsen af medlemmer. Antallet af udenlandske arbejdstagere blev dog meget 

højere end forventet, og derfor kom der allerede restriktioner i år 2007 – blot tre år efter 

østudvidelsen. Årsagen til restriktionerne var, at den øgede vandring af arbejdstagere til 

Storbritannien pressede lønningerne. Derudover bundede det også i den voksende frygt for, at 

arbejdet ville blive taget fra briterne selv.  
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Den Britiske Arbejdsmarkedsmodel 

Modsat den skandinaviske model, har den britiske arbejdsmarkedsmodel en meget 

markedsorienteret tilgang. Her bestemmes lønnen af markedskræfterne alene, hvilket skal skabe 

en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Dette er ifølge den markedsorienterede tilgang med til 

at sikre fuld beskæftigelse, og alle der er villige til at udbyde deres arbejdskraft, vil være i 

beskæftigelse. En stor vandring af udenlandsk arbejdskraft burde på papiret derfor ikke skabe 

ubalance. Men hvis udbuddet i bestemte brancher formindskes på grund den billigere udenlandske 

arbejdskraft, bliver efterspørgsel blandt britiske arbejdstagere dermed større. I sidste ende kan det 

skabe en større arbejdsløshed bland briterne – især blandt ufaglærte, da det er i deres brancher, at 

der er kommet en stor mængde af f.eks. østarbejdere. Dette er også blandt årsagerne til, at 

Storbritanniens exit i EU blev en realitet.  

Ved Brexit stemte London og de unge nej til Brexit. Brexit skyldes primært folk på landet, de ældre 

og de mindre veluddannede. Vi lever i en globaliseret verden præget af urbanisering, men hvor de 

ældre og mindre uddannede bliver tilbage i landdistrikterne. De oplever faldende huspriser og 

stagnation. Nytilkomne har ofte kun råd til at bo i disse områder, hvorved der opstår konflikt mellem 

de nytilkomne og en sårbar social gruppe, som i realiteten kommer til at stå for integrationen af de 

tilkomne, selvom de nok har de dårligste forudsætninger for dette. Det er derfor naturligt at de 

tilkomne kan få skylden for hele stagnationen.  
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Den Centraleuropæiske Velfærdsmodel 

Den Centraleuropæiske Velfærdsmodel  er, modsat den skandinaviske, en mere selektiv 

velfærdsmodel. Det forstås ved, at de offentlige ydelser ”beregnes” efter indkomst. De bedrestillede 

får derfor de højeste ydelser, da de gennem deres løn kan betale mere til forsikringsselskaber. I 

forhold til de vandrende arbejdstagere, der ikke tjener en høj løn, er ydelserne derfor også derefter. 

Dette kan have en negativ påvirkning på de lavindkomstgrupper, herunder nogle af de vandrende 

arbejdstageres, levevilkår. Modsat burde det ikke generere den samme modstand fra de etablerede 

statsborgere, da deres skat ikke på samme måde fordeles til både rig som fattig.  Den 

Centraleuropæiske Velfærdsmodel ses blandt andet i Tyskland. I disse dage i Tyskland er der dog 

en større modstand mod udlændinge end der har været længe. Med udlændinge menes der både 

vandrende EU-borgere, men overvejende migranter og flygtninge uden for Europa. Denne 

modstand er steget i takt med flygtningekrisen, og der vil senere blevet beskrevet hvordan 

højrenationalismen har vundet frem Tyskland og generelt i store dele af Europa.  
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Den Sydeuropæiske Velfærdsmodel 

Den Sydeuropæiske Velfærdsmodel  er en velfærdsmodel uden den store velfærd. Både skatter og 

bidragsydelser er lave. Her forventes det, at de familiære relationer tager ansvar og hjælper 

hinanden, da staten ikke tilbyder sociale ydelser. Sydeuropæiske lande har en lavere produktivitet 

på arbejdsmarkedet, hvilket sammen med den stærke euro gør Sydeuropa dårligere til at 

konkurrere. Derudover er arbejdsmarkedet meget ufleksibelt med stærke lønmodtagerrettigheder, 

hvilket gør, at det stort set er umuligt at fyre medarbejdere. Det er problematisk i tider med 

økonomiske kriser. I takt med, at det er besværligt at fyre medarbejdere, bliver det dermed også 

svært at finde arbejde. Det gør det, da arbejdsgivere i frygt for ikke at kunne fyre, vælger ikke at 

ansætte nye medarbejdere. Derfor er lande som Spanien og Italien ikke lande der modtager mange 

vandrende arbejdstagere, men nærmere er gennemgangslande for udvandring mod lande med 

højere sociale ydelser og bedre arbejdsvilkår.  
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Den frie bevægelighed af arbejdskraft i tal igennem tiden 

Dette diagram viser antallet af østeuropæere, der er kommet til Danmark siden år 2004 for at arbejde. 

Diagrammet inkluderer arbejdstagere fra østeuropæiske lande som Bulgarien, Estland, Letland, 

Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Derudover inkluderer det også 

arbejdstagere fra Cypern og Malta. Det inkluderer ikke udstationeret arbejdskraft. Diagrammet 

inkluderer arbejdstagere fra begge køn, alle brancher, alle aldre og forskellige lønindkomster.  

 

 

Diagrammet viser en markant stigning af arbejdskraft fra østeuropæiske lande siden østudvidelsen i 

EU i år 2004. Der ses derudover en markant stigning fra 2004 til 2008, hvor den økonomiske krise 

skabte stor arbejdsløshed fra år 2008 og frem. 

 

Udfordringerne med Østarbejdskraft og social dumping i Danmark 

I afsnittet ”Arbejds- og Velfærdsmodeller i Europa” blev der beskrevet hvordan social dumping kan 

resultere i, at mennesker der udføre samme stykke arbejde, ikke får samme løn. Derudover blev der 

beskrevet hvordan den f.eks. danske statskasse i sidste ende mister penge ved social dumping. 

Palle Bisgaard, som er forhandlingssekretær i fagforeningen 3F, beskriver hvordan social dumping 

både resulterer i dårligere arbejdsmiljø og i sidste ende dårligere kvalitet. 
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I takt med at det danske overenskomstsystem er sat ude af kraft for udenlandske arbejdere, truer det 

samarbejdet om overenskomster, lønninger osv. Social dumping forstås ved et grænseoverskridende 

element, når f.eks. danske virksomheder benytter til at udenlandsk arbejdskraft.  

Bisgaard beskriver, hvordan et gennemgående element ved social dumping er trafikken fra lavere 

lønnede områder til højere lønnede områder. Østeuropæere er generelt lavere lønnet end 

vesteuropæere, og derfor er det også naturligt, at det er den vej trafikken går. Bisgaard gør dog 

opmærksom på, at diskussionen om at social dumping kun er et problem for rige vesteuropæiske 

lande er en pseudodiskussion. ”I sidste ende er det skruen mod enden for alle” sager Palle Bisgaard. 

Hvis målet er at konkurrere udelukkende på pris, resulterer det automatisk i lavere lønninger og 

dårligere arbejdsmiljø. Social dumping er ifølge Bisgaard en trussel mod fair konkurrence, som er en 

konkurrence med interesse for produktivitetsudvikling, fremfor en konkurrence på laveste 

fællesnævner.  

 

Palle Bisgaard ser altså manglende penge til statskassen, 

ringere arbejdsvilkår og unfair konkurrence som nogle af de 

primære problematikker ved social dumping. Det er dog vigtigt 

for Bisgaard at nævne, at vi f.eks. inden for 

håndværkerbranchen i fremtiden kommer til at mangle 

arbejdskraft, og derfor er det vigtigt med udenlandsk 

arbejdskraft – hvis de bliver behandlet godt, og hvis det foregår 

på en måde der fremmer fair konkurrence.  

 
 

 

Den økonomiske krises konsekvenser for mobiliteten, arbejdsløsheden og 

sociale ustabilitet og utilfredshed i Europa 

 

Arbejdsløshed 

Siden den økonomiske krise i år 2008, har der været stor stigning i antallet af arbejdsløse i Europa. 

Finanskrisen fik store konsekvenser for mange vestlige lande – blandt andet på grund af store tab i 

banksektoren med efterfølgende restriktiv lånepolitik og store tab på ejendoms- og aktiemarkedet– 

men nogen af de helt store tabere var de arbejdstagere, der mistede deres job.  Den økonomiske 

krise bredte sig altså som ringe i vandet – fra store banker til enkeltindivider.    

Det er især de Øst- og Sydeuropæiske lande, der har haft en mærkbar stigning af arbejdsløse –særligt 

hos unge i alderen 15-25 år.  
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Arbejdsløshed genererer bevægelse af arbejdstagere: 

Det er især lande som Grækenland, Italien og Spanien, der er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed. I 

Grækenland har der været en stigning for arbejdsløshed blandt unge fra 22,7 procent i 2007 til 47,3 

procent i 2016 - i Italien fra 20,4 procent til 37,8 procent - og i Spanien har der været en stigning fra 

18,1 procent til 44,4 procent. Hvis vi igen skal tage udgangspunkt i østeuropæiske lande, så ses der 

også stor stigning i lande som Slovenien og Letland. Slovenien har haft en arbejdsløshedsstigning 

blandt unge fra 10,1 procent i 2007 til 15,2 procent i 2016, og Letland har haft en stigning fra 10,6 

procent til 17,3 procent. Inddrager vi tidligere illustration af antallet af østarbejdere i Danmark, ses der 

en sammenhæng mellem den økonomiske krise, arbejdsløshed og vandrende arbejdstagere. For at 

give et eksempel, har Danmark i årene 2008-2016, årene under og efter den økonomiske krise, 

modtaget godt 36.675 mennesker fra Letland. Arbejdsløsheden er steget kraftigt i Letland, da landet 

blev ramt hårdt at den økonomiske krise på grund af en stor gældsætning. Denne arbejdsløshed har 

for Letland, men også for mange andre Øst- og Sydeuropæiske lande, generet en stor bevægelse af 

arbejdstagere, blandt andet til Danmark.  

 

 

 

Mobilitet 

Retten til fri 

bevægelighed for EU-

borgere har gjort, at det 

er muligt at mobilisere sig 

alt efter hvor der er størst 

efterspørgsels på 

arbejdskraft – altså også 

en måde at ”flygte” fra 

arbejdsløshed.  Derfor er 

der især efter 

østudvidelsen i år 2004, 

og yderligere i kølvandet 

på den økonomiske krise, 

etableret en strøm af EU-

borgere fra Syd- og 

Østeuropa til Nord- og 

Vesteuropa. Det skaber 

muligheder for den 

enkelte, da de i 

bevægelsen kan sikre sig 

et arbejde, fast indtjening 

og bedre levevilkår.  
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Udfordret efterspørgelseslogik: 

Derimod kan mobiliteten udfordre den ”efterspørgelseslogik”, der i første omgang tiltrak udenlandsk 

arbejdskraft; både for de udenlandske arbejdstagere og for modtagerlandet.  

Tager vi udgangspunkt i, at et land som Danmark i årene efter 2008 selv oplevede ledighed blandt 

danske arbejdstagere - fra 3,4% i 2008 af den danske befolkning til 6,2 % i 2016 - kan det være taget 

for givet, at den efterspørgsel, der før gjorde det fordelagtigt at ansætte udenlandsk arbejdskraft, nu er 

forbeholdt danske arbejdstagere.  Det er en efterspørgsmålslogik, der ikke længere inkluderer 

Danmark som en integreret del af det europæiske arbejdsmarked, men nu nærmere som nationalt 

afgrænset. Forventningen om, at østarbejdere i takt med den økonomiske krise tager tilbage til 

hjemlandet er en forventning fæstnet i, at mobilitet kun er fordelagtigt i tider, hvor landet har stort 

efterspørgsmål på arbejdskraft. Det fremgår blandt andet i af den efterspørgsmål på 

udenlandske ”gæstearbejdere”, der var i store dele af den vestlige verden i slutningen 1960’erne. Det 

industrialiserende Vesteuropa manglede arbejdskraft, og blandt andet derfor flyttede et større antal 

tyrkere til Danmark efter invitation af danske arbejdsgivere. I dag er invitationerne ikke lige nemme af 

få øje eller fat på. Mangel på matchende arbejde i f.eks. Danmark er ikke en ledighed, som 

udenlandske arbejdstagere nødvendigvis ser som ”værre” end vilkårene i hjemlandet. Derudover er 

der stor forskel på lønniveauet i forhold til hjemlandet. Det er derfor ikke en begrundet årsag til at søge 

arbejde i hjemlandet.  

De forskellige forventninger og reaktioner gør, at udenlandsk arbejdskraft i sidste ende kan udgøre en 

underklasse i det pågældende land. Foregår der et mismatch mellem arbejdstagerens kompetencer 

og så aktuelle job, kan det have konsekvenser for arbejdstagerens vilkår. Det kan i sidste ende få 

konsekvenser for den sociale sammenhængskraft i landet.  

 

Social ustabilitet og utilfredshed 

Retten til frit at kunne bevæge sig over landegrænser som EU-borger er en ret, der eksisterer i et 

samarbejde mellem nationallandene og den europæiske union.  

Tal fra et feltarbejde fra maj 2013 foretaget på baggrund af en forespørgsel fra Europa 

Kommissionen, indikerede, at der blandt befolkningen i forskellige EU-medlemslande var en stigende 

skepsis over for EU samarbejdet. Målingen viste, at ca. 60 % af EU-borgerne ikke havde tillid til EU. 

Det var særligt i lande som Cypern, Grækenland og Spanien, hvor henholdsvis 83 %, 80 % og 75% af 

befolkningen udtrykte en mistillid. 56 % af borgerne i EU-medlemslandene mente ikke, at EU er med 

til at skabe flere og bedre betingelser for at få et job. I de lande hvor der blev udtrykt stor mistillid, 

eksisterer også en står arbejdsløshed.  På Cypern hvor 83 % procent af befolkningen i år 2013 havde 

en mistillid til EU, var der en arbejdsløshed blandt hele befolkningen på 15,9 %, hvilket på det 

tidspunkt var det højeste tal siden Cypern indtrådte i EU. I Grækenland hvor 80 % udtrykte en mistillid, 

var arbejdsløsheden på 27 %. I Spanien, hvor 75 % af befolkningen udtrykte mistillid, var der en 

arbejdsløshed på 26,1 %.  Dette indikerer, at befolkningen i højere grad knytter stigende 

arbejdsløshed til medlemskabet i EU. 
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Denne måling fra 2013 står i skarp kontrast til holdningen i 2006, 2 år efter landenes indtrædelse i EU. 

I år 2006 var der blot 31 % mistillid hos befolkningen på Cypern, 34% i Grækenland og 31 % i 

Spanien. Mistilliden til EU er altså næsten tredoblet i årene 2006 til 2013.  

I dag (år 2017), er mistilliden faldet en smule. Der er kommet økonomisk opsving siden år 2012, og 

den europæiske økonomi er i sit femte år med økonomisk genopretning. Det økonomiske opsving vil 

styrke væksten og reducere arbejdsløsheden, og det kan meget vel være årsagen til, at mistilliden til 

EU for Cypern, Grækenland og Spanien i år 2017 er reduceret til en mistillid på henholdsvis 57 %, 

76 % og 51 % blandt befolkningen.  

Hvem er ansvarlige? 

Årsagen til, at arbejdsløshed og mistillid til EU bliver knyttet er, at arbejdsløsheden som konsekvens 

af den økonomiske krise, skal håndteres af EU-landenes individuelt og i fællesskab. EU prøver med 

fælles regler og fælles midler at ændre vilkårene for borgerne, og lykkes det ikke, eller er denne 

proces kompliceret og omfangsrig, mærker borgerne konsekvenserne. Det bliver især tydeligt for 

mange borgere, hvis deres hjemland og de selv er i økonomisk krise. Dette er samtidig med, at 

unionen fastholder retten til at arbejdstagere frit kan bevæge sig over landegrænser. For nogen anses 

det som en mulighed - for andre anses det en begrænsning. Ustabilitet i økonomi og i hverdagslivet er 

med til at generere en utilfredshed rettet mod dem, der havde mulighed for at hjælpe, og dem der 

skaber konkurrence. Anses EU som ”enheden” der skal hjælpe, og anses udenlandske arbejdstagere 

som konkurrence, er det også mod de parter, at der bliver rettet en mistillid.  
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Sammenblandingen af vandrende arbejdstagere i EU med migranter og 
flygtninge 

 

I debatten om ”udefrakommende personer” til et 

EU-medlemsland, bliver benævnelser, titler og 

statusser til tider løst tildelt de personer, som 

ankommer til ens respektive land. Det er vigtigt 

at skelne mellem dem, der kommer fra et andet 

EU/EØS-land, dem der kommer fra tredjelande, 

og de, der har flygtningestatus.  

 

 
Vandrende arbejdstager = En borger i et 

EU/EØS-land, der benytter sig af retten til at 

arbejde i et andet EU/EØS-land  

 

Migrant/indvandre = En person uden for 

EU/EØS der rejser ind i et EU/EØS-land 

 

Flygtning/Asylansøger = En person, der på 

baggrund af forfølgelse (se mere) flygter til et 

andet land. 

 
 

- Vandrende arbejdstagere er EU-borgere, der søger arbejde i et andet EU-medlemsland. 

  
- Migranter/indvandrere er personer fra tredjelande, der frivilligt søger bedre muligheder og vilkår ved 
at flytte til et andet land.  

 
- Flygtninge og asylansøgere er modsat vandrende arbejdstagere og migranter/indvandrere, ufrivilligt 
bragt i en flugtsituation og er beskyttet af FN’s flygtningekonvention. FN’s flygtningekonvention blev 
udarbejdet den 28. juli 1951 i kølvandet på de mange flygtninge i Europa efter 2. Verdenskrig. Det var 
med målet om at sikre, at flygtninge får de universelle menneskerettigheder, der blev formuleret af FN 
i 1948. I 1967 blev der tilføjet en protokol der sikrede, at det ikke kun gjaldt europæiske flygtninge.   
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Udlændinge-cocktailen 

Sammenblanding eller ”Udlændinge-cocktailen”, som det også kaldes, fremgår ofte når der er debat 
om, hvordan nytilkomne skal håndteres. For nogen etablerede borgere er der en usikkerhed 
forbundet med modtagelsen af mennesker, der har en anden kulturarv og som skal blive en integreret 
del af det respektive modtagerland. Det kan være en frygt for, at modtagelsen af nytilkomne i sidste 
ende vil resultere i, at etablerede borgere får ringere levevilkår, f.eks. ved højere arbejdsløshed og 
færre sociale ydelser.  I denne usikkerhed er der nødvendigvis ikke altid taget højde for de forskellige 
bevæggrunde, der ligger til grund for bevægelsen fra ét land til et andet. ”Udlændinge-cocktailen” kan 
resultere i en generalisering, hvor der ikke betænkes, at forskellige nytilkomne skaber forskellige 
problemstillinger og kræver forskellige løsninger. Nytilkomne er ikke bare ”udlændinge”, og en 
skelnen er essentiel for at nuancere debatten.  

 

Den folkelige reaktion: Brexit og højre-nationalismens fremmarch i Europa 

Europa rykker politisk længere mod højre. Flere folkevalgte højorienterede politiske partier og 

højnationalistiske bevægelser i Europa har i de seneste år vundet frem, og sætter nu dagsordenen i 

mange europæiske lande. Det er en bølge, hvor drivkraften er en kritisk tilgang til EU og til 

indvandring. Bølgen har strømme i mange europæiske lande, og de tager til i takt med 

flygtningekrisen. Den folkelige reaktion på EU og indvandring er præget af den massive 

flygtningestrøm, der har bevæget sig gennem Europa de seneste år. I 2015 var der cirka 1,6 millioner 

asylansøgere i Europa, og 1,2 millioner asylansøgere i 2016.  Landene står over for nye udfordringer, 

og til nye udfordringer følger nye reaktioner. 
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Tyskland 

 

 

 

Et tydeligt eksempel er det indvandrekritiske tyske parti 

Alternative für Deutschland (AFD). Til Forbundsvalget i år 

2013, fik partiet en stemmeprocent på 4,7 %, og lå dermed 

under spærregrænsen på 5 %. Den 24. september 2017 var 

der igen Forbundsdagsvalg i Tyskland, og her blev AFD 

valgt ind i Forbundsdagen for første gang med en 

stemmeprocent på 12,6 %. Dermed gik partiet fra at være 

under spærregrænsen til at blive Tysklands tredjestørste 

parti. Det er værd at nævne, at det især var i Østtyskland at 

AFD fik mange stemmer. Som nævnt tidligere i forhold til 

Brexit, er det ofte vælgerne i landdistrikterne, der stemmer 

på højre-nationalistiske partier.  Tyskland har været det land 

i EU, der har modtaget flest asylansøgere. Af førstegangs 

asylansøgere, modtog Tyskland 442.000 i 2015, og hele 

722.000 i 2016. Den store andel asylansøgere som Tyskland 

har modtaget har udmundet i, at et parti som Alternative für 

Deutchland har vundet så markant frem.  

 

 

 

Holland 

 

 

 

Den antiislamistiske hollandske politiker Geert Wilders, 

grundlægger af frihedspartiet, fik, trods skuffelse, en 

stemmeprocent på 13,1 % til Parlamentsvalget i Holland den 

15. marts 2017. Det gjorde partiet til landets andenstørste 

parti. Han gik fem pladser frem, og fik 20 ud af 150 pladser i 

parlamentet. Holland modtog i 2015 cirka 40.000 

førstegangs asylansøgere, og modtog lidt under halvdelen i 

2016. Geert Wilders lover at ”af-islamisere”, og denne 

holdning deler mange hollændere. 
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Østrig 
 
 

 

 
I Østrig er højrenationalismen især fremtrædende i 

Frihedspartiet med Heinz-Christian Strache i spidsen. Til 

valget den 15. oktober 2017, vandt Frihedspartiet 27,35 % 

af stemmerne, og blev dermed landets andenstørste parti. 

Sammen med valgsejrherren, den kun 31-årige Sebastian 

Kurz fra Det Konservative Parti, har Strache ført Østrig 

politisk langt mod højre. De to partier gik på valg med 

skattelettelser og en endnu strammere udlændingepolitik. 

Østrig modtog i cirka 80.000 førstegangs asylansøgere i 

2015, og modtog lige under 50.000 i 2016.  

 
 

 

Polen 
 
 

 

 

Det højrenationalistiske parti Lov og Retfærdighedspartiet 

fik til parlamentsvalget i Polen den 25. oktober 2015 en 

stemmeprocent på 37 %, og dannede efter valget 

flertalsregering.  Blandt Polens befolkning og regering 

florerer en kritik af EU-samarbejdet. Regeringen er i konflikt 

med den franske præsident Emmanuel Macron, da Polen 

ikke ønsker at tage mod det antal asylansøgere, de efter 

EU’s fordelingsregler er forpligtede til. Polen modtog i 2015 

og 2016 mellem 15.000 til 20.000 

førstegangsasylansøgere. Det er mindre end Danmark 

modtog alene i 2015.  

 
 

 

Ungarn 

 

 
 

 
Det ungarske parlament består af fire valgte partier, hvoraf 

Fidesz er det største parti og er også det siddende 

regeringsparti. Partiet fik til parlamentsvalget den 6. april 

2014, 44, 54 % af stemmerne. Premierministeren Viktor 

Orbán ønsker ikke at tage mod asylansøgere, og skaber 

dermed en kløft til EU. Ønsket om ikke at modtage 

asylansøgere bliver yderligere tydeliggjort i det hegn, der er 

opstillet på grænsen til Serbien. Ungarn modtog cirka 

175.000 førstegangs asylansøgere i 2015, og mellem 

30.000 og 40.000 i 2016. Hegnet til Serbien stod færdigt i 

sommeren 2016, hvilket er en af årsagerne til, at tallet af 

asylansøgere faldt drastisk i 2016.  
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Grækenland 
 
 

 
 

 
 

 

I Grækenland er det meget højreorienteret parti Gyldent 

Daggry et parti, der både har været dømt for kriminalitet og 

for at deltage i vold. De laver aktioner mod asylansøgere i 

Athen, og bliver generelt knyttet til fascistiske undertoner. 

Partiet fik 7 % af stemmerne ved sidste parlamentsvalg den 

25. januar 2015. Det gør partiet til det tredjestørste i 

Grækenland. Grækenland modtog omkring 10.000 

asylansøgere i 2015, men hele 50.000 i 2016. 

 

 

 

Sverige 
 

 

 
I Sverige udgøres den højre-populistiske bølge i høj grad af 

partiet Sverigedemokraterne. Ved sidste rigsdalsvalg den 

14. september 2014, fik partiet en stemmeprocent på 

12,9 %. Partiet forventes at få flere stemmer ved næste 

valg i takt med beslutningen om, at åbne grænserne for et 

stort antal af asylansøgere. Partiet er dermed populært 

blandt dele af befolkningen, men har ikke mange politiske 

samarbejdspartnere. Sverige besluttede i slutningen af 

2015, at indføre grænsekontrol. Sverige modtog mellem 

25.000 til 30.000 asylansøgere i 2016, men modtog lige 

over 150.000 i 2015.  

 
 

 

Danmark 
 

 

 
I Danmark forbindes den højrenationalistiske fremgang 

med Dansk Folkeparti. Partiet er det andenstørste parti i 

Danmark, og fik ved Folketingsvalget den 18. juni 2015, 

21,1 % af stemmerne. Partiet var et af de første partier i 

Europa, der fik tilslutningen på baggrund af deres politik, 

der bærer præg af en skepsis over for EU og for 

indvandring. Danskerne har i mange år stemt på Dansk 

Folkeparti, men partiet har vundet frem siden 

flygtningekrisen. Danmark modtog cirka 21.000 

asylansøgere i 2015 og cirka 6.500 i 2016. 
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Frankrig 
 

 
 

 
 

 

Marine Le Pen, leder af partiet Front National, gik til valg 

som præsidentkandidat i 2017. Hun fik 20 % af stemmerne i 

første valgrunde, og fik 35 % af stemmerne i anden 

valgrunde. Hun gik blandt andet til valg på af melde 

Frankrig ud af EU og drastisk reducere indvandringen. 

Frankrig modtog cirka 75.000 asylansøgere både i 2015 og 

i 2016. 

 

 

 

Storbritannien 
 

 

 
Storbritannien valgte i 2016 at melde sig ud af EU. Store 

dele af det regeringsbærende konservative parti Labour gik 

ind for at forlade EU, og fik stor hjælp af partiet Ukip. Ukip’s 

hovedformål var at forlade EU, og efter Brexit er det endnu 

uklart hvor stor medvind de vil få ved næste valg, da 

deres ”mål” er opfyldt. Storbritannien modtog lige under 

40.000 både i 2015 og i 2016, men ønskede ikke at deltage 

i en fælles europæisk løsning. Ønsket om ikke at finde en 

fælles løsning varslede flere dengang som endnu et tegn 

på risiko for Brexit. Brexit vil blive yderligere forklaret. 

 
 

Sammenhæng mellem antal af flygtninge og stemmer på højrefløjspartier 

Den ovenstående gennemgang af EU-medlemslandes nylige valg og modtagne flygtninge er med 

udgangspunkt i at vise, at der er en fremmarch af højre-nationalistiske partier i EU. Derudover viser 

det, at den forhøjede stemmeprocent på disse partier er sket i takt med flygtningekrisen. Men 

spørgsmålet er, om der reelt er en direkte sammenhæng mellem antallet af modtagne flygtninge og 

så stemmer på højrefløjspartier.  

Vi ønsker at inddrage nedenstående tabel for at skabe et overblik over, hvor mange procent 

modtagne asylansøgere udgør af de pågældende landes statsborgere. Det har vi valgt at sætte op 

over for, hvor mange procent af stemmerne de højrenationalistiske partier fik ved landenes sidste 

valg. 
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Som det fremgår af tabellen, at det en betydelig lille procentdel af befolkning som modtagne 

asylansøgere udgør. Derfor kan det synes svært at se en velbegrundet årsag til, de indvandrekritiske 

højre-nationalistiske partier har fået så mange stemmer – i hvert fald på baggrund af modtagne 

asylansøgere. Tager vi udgangspunkt i Polen, fik Lov og Retfærdighedspartiet ved valget i 2015, 

37 % af stemmerne. Til gengæld udgjorde de modtagne asylansøgere i 2015 kun 0,05 % af 

befolkningen. Hvis vi ser på Sverige – et af de lande, der modtog flest asylansøgere i forhold til 

befolkningstallet – fik Sverigedemokraterne i 2014 12, 9% af stemmerne. De modtagne asylansøgere 

udgjorde i 2015 1,5% af befolkningen.  

Hvis stemmeprocenten på højre-nationalistiske partier lineært skulle følge modtagne asylansøgere, 

skulle det højre-nationalistiske parti i Sverige altså have en utrolig bred opbakning. 12,9 % er stadig 

mange, men ikke i forhold til Lov og Retfærdighedspartiets 37%.   

Et spørgsmål kan derfor være, om det ikke nærmere er en syndebukeffekt, der er årsag til den 

forøgede stemmeprocent på højre-nationalistiske partier. Syndebukeffekten bliver en realitet når f.eks. 

mange mennesker er ramt af økonomiske kriser og arbejdsløshed. Skylden gives og ansvaret må 

påtages. Her kan asylansøgere synes som nemme ofre. Det er mennesker, der kommer udefra med 

en anden kultur, anden økonomi, anden religion osv, og forsørgelsen og integrationen af disse 

mennesker kan dermed synes som en uoverkommelig opgave, der til dels ikke bør påtages.  
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Brexit og Trump har sat EU i en ny situation 

Brexit er det ultimative ”break up” med EU. Storbritannien blev en del af EF (nu EU) allerede i år 

1973, og har i de sidste 44 år knyttet sig til og forpligtet sig til EU på en sådan måde, at en løsrivelse 

vil have og har allerede konsekvenser for de 2,9 millioner EU-borgere i Storbritannien og de 1,2 

millioner briter i andre EU-lande.   

 

 

Brexit blev blandt andet en realitet efter flygtningekrisen og den økonomiske krise, hvor flere briter har 

været skeptiske over den store migration internt i - og eksternt til - Europa. Befolkningens skepsis lå 

primært i frygten om, at nytilkomne ville ”stjæle” arbejdet fra etablerede borgere. Brexit tager plads 

som symbol på den højrenationalisme, der vinder frem i europæiske lande. I store dele af EU har man 

frygtet, at Brexit ville starte en lavine af ønsker om at melde sig ud af EU og føre Europa ind i 

isolationismens tid. Denne lavine ser dog ud til at være i bero - eller endda stoppet - før den startede. 

Et land som Frankrig raslede ellers med sablerne i forhold til en løsrivelse under præsidentvalget i 

2017. Den tidligere præsidentkandidat, Marine Le Pen, ønskede at mindske samarbejde med EU, 

men hun blev ikke valgt. Det gjorde Emmanuel Macron derimod, som er stor fortaler for EU-

samarbejdet.  

Sloganet for at stemme for Brexit lød på ”Take back control”, hvilket i høj grad kan sammenlignes med 

den amerikanske præsidents, Donald Trump, slogan ”Make America great again”. I de to sloganer 

bliver der med vendingerne ”take back” og ”great again”, refereret til en tabt fortid, der ønskes 

genfindes for at genvinde egen kontrol. Brexit og USA’s nye præsident har til dels samme budskab og 

formål; nemlig at lukke og tydeliggøre landets grænser.  
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Dette ønske om yderligere selvstændighed for to lande, som har stor indflydelse på 

verdensøkonomien – f.eks. handel og investeringer – presser EU og europæiske lande, samt resten af 

verden, til at søge nye samarbejdspartnere. Kina og Japan søger samarbejdspartnere i Europa efter 

Trumps tiltræden, og Europa søger ligeså samarbejdspartnere i Asien. Dette samarbejde stadfæstes 

ved den frihandelsesaftale, som Japan og EU vil indgå. Parterne har erklæret sig politisk enige om 

handelsprincipperne, og dermed forventes der ikke de store stridigheder. Japan og EU står for 28 % 

af verdens globale bruttonationalprodukt. Dermed er denne aftale essentiel i forhold til et fremtidigt 

samarbejde, men sender også et klart signal til USA. Stærke europæiske ledere, der vil EU og som 

ønsker samarbejde er Emmanuel Macron og Angela Merkel.  Begge lederfigurer går forrest i kampen 

om at invitere til dialog og ønsker et stærkere EU. Europa bliver mere selvstændig i forhold til USA, og 

i denne ligning er Storbritannien i færd med at skabe grænser fremfor nye samarbejdspartnere.  

 

 

 

Det kan dermed diskuteres, hvorvidt Brexit vil få så store konsekvenser, som mange havde frygtet - 

for andre end briterne selv. Andre EU-medlemslande er nogenlunde enige i, hvordan man forhandler 

Brexit, og derfor skaber det ikke den splittelse, som en uenighed kunne have gjort. Som Jean-Claude 

Juncker, formand for EU-Kommissionen, siger: ”Wind is back in Europe’s sails”.  
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Fremtidens Europa  

Brexit, Donald Trump og den nye amerikanske administration, efterdønningerne af den økonomiske 

krise, flygtningekrisen, eksisterende frihedsrettigheder, samt valget af Emmanuel Macron er alle 

udslagsgivende begivenheder, der inden for de seneste år har påvirket og ændret Europa. Derfor står 

de europæiske lande over for nye udfordringer. Det er i forhold til håndtering af den store migration 

internt europæiske lande imellem, samt eksternt fra Afrika og Mellemøsten. Det er håndteringen af 

nye handelsaftaler med blandt andet Asien affødt af Brexit, og Trumps tiltrædelse. Det er 

håndteringen af arbejdsløsheden og den fattigdom, som til stadighed undergraver de påvirkedes 

levevilkår.  

Claus Larsen-Jensen, direktør i Fagligt Internationalt Center, ser også Brexit, migration, nye ledere og 

flygtningekrisen som nogle af de udfordringer, der præger EU’s samarbejde og fremtid. Internt i 

Europa mener Larsen-Jensen, at især Brexit er en af de forandringer, der præger meget EU lige 

nu. ”Internt kan man sige, at det forhold, at briterne har besluttet at forlade EU, gør, at vi andre må 

finde ud af om vi vil blive sammen”. EU skal arbejde sig gennem en eksistentiel krise. 

 Eksterne udfordringer er lande udenfor Europa, som er præget af krige og som presser store dele af 

befolkningen til at flygte. Derudover skaber den amerikanske præsident Donald Trump og den 

russiske præsident Vladimir Putin en usikkerhed.  

Hvem vil passe på os? Det er et af de spørgsmål, som Larsen-Jensen mener præger mange borgere i 

EU-lande. Det er en selvbevidsthed om, at vi må udnytte muligheder – ellers står vi i en dårlig 

situation. Den selvbevidst mener Larsen-Jensen især er kommet efter finanskrisen, hvor særligt 

krisen i Grækenland påvirkede hele Europa. Vi hænger sammen i Europa påpeger Larsen-Jensen, og 

derfor kræver et fremtidigt europæisk samarbejde ikke blot et samarbejde om økonomis, men også et 

samarbejde om en fælles social dagsorden. 
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EU’s 2020 Beskæftigelsesstrategi 

Europa 2020-strategien er EU’s dagsorden for 

vækst og job inden år 2020. Det står beskrevet 

at: ”Den lægger vægt på intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst som et middel til at overvinde 

de strukturelle svagheder i den europæiske 

økonomi, forbedre konkurrenceevnen og 

understøtte en social markedsøkonomi.  

Nævneværdige mål direkte afgørende for 

levevilkår er målet om, at 75 % af folk mellem 

20-64 år skal være i arbejde, og at 20 millioner 

færre mennesker skal være eller risikere at blive 

fattige og socialt udstødt. Et oplæg fra Europa 

Kommissionen i april 2017 viser, at næsten en 

fjerdedel af befolkningen i EU skønnes at være i 

risiko for fattigdom og social udstødelse.  

2020-strategien er altså et initiativ for at 

modarbejde arbejdsløshed og social ulighed. 

Dette politiske tiltag mod fattigdom og social 

udstødelse bygger på fem indsatsområder, der 

kort fortalt kræver 1) konkrete aktioner såsom 

minimumsindkomststøtte, uddannelse og 

sundhedspleje, 2) en bedre anvende at EU’s 

midler til at støtte social inklusion, 3) at fremme 

en solid dokumentation for hvad der virker og 

ikke virker, 4) at arbejde i partnerskab med 

civilsamfundet og 5) en bedre samordning af 

politikkerne blandt EU-landene.  

 

 

 

 

Europa 2020-strategien 
 

Beskæftigelse 

. 75 % af folk mellem 20-64 år skal i arbejde 

 

Forskning & Udvikling 

. drivhusgasemissionerne skal være 20 % lavere end 

i 1990. 

 

. 20 % af energien skal komme fra vedvarende 

energikilder. 

 

. 20 % stigning i energieffektiviteten. 

 

Uddannelse 

. andelen af elever, der forlader skolen tidligt, skal 

ned under 10 % 

 

. mindst 40 % af alle i aldersgruppen 30-34 skal 

have en videregående uddannelse.  

 

Fattigdom & Social udstødelse 

. mindst 20 millioner færre mennesker skal være 

eller risikere at blive fattige eller social udstødte.  
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Den Europæiske Søjle  

 

Med de pågældende målsætninger indskriver 

Europas 2020-strategien sig i den europæiske 

søjle for sociale rettigheder. Oprettelsen af ”Den 

Europæiske Søjle” blev italesat den 9. 

september 2015, hvor Kommissionens formand, 

Jean-Claude Juncker, meddelte, at der i 

fremtiden ville blive oprettet en europæisk søjle 

for sociale rettigheder. Formålet med den 

europæiske søjle er at ”fremme velfungerende 

og retfærdige arbejdsmarkeder og 

velfærdssystemer”. Den 26. april 2017 blev der 

vedtaget et forslag om den europæiske søjle, 

som indbefatter 20 principper og rettigheder, der 

skal sikre bedre arbejds- og levevilkår i Europa.  

EU’s 2020 Beskæftigelsesstrategi er især med 

målet om, at flere skal i beskæftigelse; både på 

arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet. Den 

Europæiske Søjle knytter denne målsætning til 

lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet. 

Et princip lyder på, at alle har ret til god og 

inkluderende uddannelse. En anden måde flere 

kan komme i beskæftigelse med rimelige vilkår 

er, at indføre en minimumsindkomst og sikre 

rimelige lønninger. Det er ikke blot med målet 

om at få flere i beskæftigelse, men også at 

modarbejde social dumping. Minimumsindkomst 

og rimelige lønning skal komme social dumping 

til livs, som ellers er med til at underminere 

rimelige arbejdsvilkår, konkurrenceevnen og 

social beskyttelse. Håndhævelsen af disse 

principper skal derudover bidrage til at sikre 

rimelige lønninger og arbejdslivsvilkår, som også 

indgår i 2020-strategien i form af ønsket om, at 

20 millioner færre skal være eller risikere at blive 

fattige. En anden måde at sikre, at manglende 

beskæftigelse ikke fører til fattigdom er ved at 

tilbyde en passende 

arbejdsløshedsunderstøttelse. Det beskytter den 

enkeltes økonomisk, men bør ikke ”ødelægge” 

incitamentet for at komme i beskæftigelse igen.   
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Incitamentet for at arbejde knytter sig også til et veltilpasset arbejdsmiljø. Ét af de 20 principper lyder 

på, at en arbejdstager har ret til et arbejdsmiljø, der er tilpasset arbejdstagerens faglige behov.  

Den Europæiske Søjle og EU’s 2020 Beskæftigelsesstrategi fungerer som fundament og rettesnor for 

vækst samt bedre leve- og arbejdsvilkår. Vækst kræver, at der er balance mellem mængden af 

arbejde og mængden af arbejdskraft. Derfor lyder et princip også på, at der er mulighed for 

børnepasning for at arbejdstagere har mulighed for at jonglere med både et familie- og arbejdsliv. Den 

økonomiske-og sociale dimension er altså tæt forankret.  

Begge tiltag er med et overvejende fokus på at sikre gode arbejdsvilkår, og mindske arbejdsløsheden. 

Den økonomiske vækst presses af arbejdsløsheden, men bliver - paradoksalt nok - også presset af 

den svindende arbejdsstyrke.  

Mere ældreboom end babyboom fører til behov for udefrakommende 

arbejdskraft 

Der bliver i Europa født for få børn. Flere mennesker dør end børn bliver født, og denne ligning kan i 

sidste ende med ikke at gå op. Europæiske kvinder føder i dag det man gennemsnitligt kan sige at 

være 1,58 barn. I 1960’erne fødte europæiske kvinder i gennemsnit 2 børn, og dermed er 

fødselshyppigheden faldet. Der er allerede flere mennesker i EU, som er over 65 år, end der er børn, 

som er under 14 år. Selvom de ældre er villige til både at påtage sig arbejde og arbejde længere, er 

det ikke sikkert, at det kan opveje for det faktum, at der generelt er et faldende befolkningstal. Det 

faktum, at der er svindende arbejdsstyrke kan afhjælpes ved lovlig migration af arbejdstagere. 

Dermed kan der være et behov for at få kvalificeret arbejdskraft udefra, hvor efterspørgslen matcher til 

vandrende EU-borgeres, migranternes og flygtningenes kompetencer.  

Hvor bevæger EU sig hen 

Mange af de dybtgående forandringer, som Europa netop nu gennemgår, er uundgåelige og 

uigenkaldelige. Andre er vanskeligere at forudsige og vil indtræffe uventet. Europa kan enten lade sig 

overvælde af disse begivenheder eller forsøge at påvirke dem. Det er det valg, vi skal træffe. De fem 

er tænkt som en mulighed for at strukturere debatten om Europas fremtid. De giver indblik i EU’s 

potentielle tilstand i 2025, alt efter hvilke valg vi i fællesskab træffer. Udgangspunktet for hvert 

scenarie er, at de 27 medlemsstater fortsat udgør en Union. De fem scenariers illustrative karakter har 

til formål at skabe refleksion. Der er ikke tale om detaljerede planer eller politiske forskrifter. Det er 

også med velberåd hu, at juridiske eller institutionelle processer ikke omtales. Formen må fastlægges 

ud fra funktionen. De muligheder, som beskrives, spænder fra status quo over en ændring af omfang 

og prioriteter til visse medlemsstaters spring fremad/et fælles spring fremad. Der er mange 

sammenfald mellem scenarierne, og derfor udelukker de ikke hinanden, ligesom de heller ikke er 

udtømmende. Den endelige udformning vil utvivlsomt afvige fra de scenarier, der fremlægges her. 

EU-27 vil i fællesskab bestemme sig for, hvilken kombination af elementer fra de fem scenarier der 

bedst kan bidrage til at bringe vores projekt fremad til gavn for borgerne. 
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Scenarie 1: Uændret kurs 

DEN EUROPÆISKE UNION FOKUSERER PÅ AT SKABE RESULTATER PÅ BAGGRUND AF SIN 

POSITIVE REFORMDAGSORDEN. Hvorfor og hvordan? I et scenarie, hvor EU-27 holder kursen, 

fokuseres der på gennemførelse og ajourføring af den nuværende reformdagsorden. Det sker med 

udgangspunkt i Kommissionens En ny start for Europa fra 2014 og Bratislavaerklæringen, som alle 27 

medlemsstater blev enige om i 2016. Prioriteterne bliver regelmæssigt ajourført, problemerne løses, 

når de opstår, og ny lovgivning indføres i overensstemmelse hermed. Som et resultat følger de 27 

medlemsstater og EU-institutionerne en fælles handlingsdagsorden. Hastigheden, hvormed der 

træffes beslutninger, afhænger af evnen til at overvinde meningsforskelle, så der kan skabes 

resultater med hensyn til fælles langsigtede prioriteter. EU-lovgivningen revideres regelmæssigt for at 

se, om den er egnet til formålet.  

 

 

Scenarie 2: Intet andet end det indre marked 

I et scenarie, hvor EU-27 fokuserer på visse nøgleaspekter af det indre marked. Der er en ingen 

fælles beslutning om at samarbejde mere på områder som eksempelvis migration, sikkerhed eller 

forsvar. 

Som et resultat skruer EU-27 ikke op for indsatsen på de fleste politiske områder. Der samarbejdes 

ofte bilateralt om at løse problemer af fælles interesse. EU-27 mindsker ligeledes den 

reguleringsmæssige byrde betydeligt ved at trække to eksisterende retsakter tilbage for hvert nyt 

fremlagt initiativ. 
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Frem til 2025 betyder det: 

Funktionen af det indre marked for varer og kapital bliver EU-27’s eksistensberettigelse. Yderligere 

fremskridt afhænger af evnen til at nå til enighed om de dertil knyttede politikker og standarder. Dette 

viser sig at være nemmere for den frie bevægelighed for varer og kapital, som fortsætter afgiftsfrit, 

end det er tilfældet for andre områder.  

Pga. det stærke fokus på at mindske reguleringen på EU-niveau findes der fortsat forskelle inden for 

forbrugermæssige, sociale og miljømæssige standarder såvel som inden for beskatning og brug af 

offentlige subsidier.  

 

 

 

Scenarie 3: De, som vil mere, gør mere 

I et scenarie, hvor EU-27 fortsætter som i dag, men visse medlemsstater ønsker at opnå mere i 

fællesskab, opstår der en eller flere »koalitioner af villige«, som samarbejder inden for specifikke 

politiske områder. Det kan være forsvar, sikkerhed, beskatning eller sociale anliggender.  

Nye grupper af medlemsstater aftaler følgelig særlige retlige og budgetmæssige arrangementer til 

uddybning af deres samarbejde inden for de valgte områder. Som det var tilfældet med 

Schengenområdet eller euroen, kan dette foregå ved at bygge på EU-27’s fælles ramme, ligesom det 

kræver præcisering af rettigheder og ansvarsområder. Andre medlemsstater bevarer deres status 

med mulighed for med tiden at tilslutte sig dem, der gør mere. 
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Frem til 2025 betyder det: 

En gruppe af medlemsstater beslutter at arbejde meget tættere sammen om forsvarsspørgsmål inden 

for de eksisterende retlige rammer. Dette indebærer et stærkt fælles forsknings- og erhvervsgrundlag, 

fælles offentlige indkøb, mere integrerede kapaciteter og øget militært beredskab til fælles missioner i 

udlandet. 

Adskillige lande tager yderligere skridt inden for sikkerhed og retlige anliggender. De beslutter at 

styrke samarbejdet mellem politi og efterretningstjenester. De udveksler alle oplysninger i kampen 

mod organiseret kriminalitet og terrorrelaterede aktiviteter. 

 

 

 

Scenarie 4: Mindre, men mere effektivt 

Resultatet er, at EU-27 bliver i stand til at sætte meget hurtigere og mere beslutsomt ind på de 

prioriterede områder. På disse områder får EU-27 bedre værktøjer til, direkte, at gennemføre og 

håndhæve fælles beslutninger, som det i dag er tilfældet inden for konkurrencepolitikken og tilsynet 

med bankerne. På andre områder undlader EU-27 at handle eller gør meget mindre. 

I sit valg af nye prioriteter søger EU-27 at afstemme løfter, forventninger og resultater bedre med 

hinanden. Et typisk eksempel på et misforhold her for nylig er skandalen om emissioner fra biler, 

hvor EU i vidt omfang forventes at beskytte forbrugerne mod vildledning fra producenternes side, 

men ikke har nogen beføjelser eller redskaber til at gøre det på en direkte og synlig måde. 
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Frem til 2025 betyder det: 

EU-27 skruer op for indsatsen inden for bl.a. innovation, handel, sikkerhed, migration, 

grænseforvaltning og forsvar. Der udarbejdes nye regler og håndhævelsesværktøjer med henblik på 

at uddybe det indre marked på centrale nye områder. Der bliver satset på topkvalitet inden for FoU og 

investeret i nye EU projekter for dekarbonisering og digitalisering. 

Typiske projekter vil være øget rumsamarbejde, højteknologiske klynger og fuldførelse af regionale 

energiknudepunkter. EU-27 er i stand til hurtigt at træffe beslutninger om at forhandle og indgå 

handelsaftaler. Politi og retsvæsen arbejder systematisk sammen om terrorrelaterede spørgsmål 

med hjælp fra et fælles europæisk terrorbekæmpelsesagentur. 

 

 

 

Scenarie 5: Langt mere sammen 

I et scenarie, hvor der er enighed om, at hverken EU27 eller de europæiske lande i sig selv er 

tilstrækkeligt rustet til at klare de aktuelle udfordringer, beslutter medlemsstaterne generelt at være 

fælles om flere beføjelser, ressourcer og beslutninger. 

Som følge heraf går samarbejdet mellem alle medlemsstater videre end nogensinde før på alle 

områder. På samme måde styrkes euroområdet med  

en klar forståelse af, at det, der er til gavn for de lande, der deler den fælles valuta, samtidig er til 

gavn for alle. Afgørelser træffes hurtigere på europæisk niveau og håndhæves også hurtigt. 
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Frem til 2025 betyder det: 

På den internationale scene optræder og taler Europa med én stemme i samhandlen og har én 

repræsentant i de fleste internationale fora. Europa Parlamentet har det sidste ord i forbindelse med 

internationale handelsaftaler. Forsvar og sikkerhed prioriteres. Der skabes en europæisk 

forsvarsunion i fuld komplementaritet med NATO. Samarbejdet om sikkerhedsspørgsmål forløber 

rutinemæssigt. EU-27 fører fortsat an i den globale kamp mod klimaændringer og styrker sin rolle som 

verdens største donor af humanitær bistand og udviklingsbistand. 

EU forstærker sin fælles tilgang til migration som led i sin vidtrækkende udenrigspolitik. 

 

De 5 scenarier som EU kommissionen har opstillet, vil givet være bærende for meget af den debat 

som vil foregå i de kommende år. 

Men for en folkelig debat er det vigtigt netop at holde de forskellige muligheder åbne – at analysere – 

diskutere – og acceptere de forskelle som naturligt vil være i en offentlig debat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



FIC – Fagligt Internationalt Center Januar 2018 

 

EUROPA I FRONTLINJEN 37 
 

 

Afslutning 

 

FIC har med dette debatmagasin ønsket debatten. 

 

Uanset holdninger til det fremtidige EU samarbejde – så er Danmark en del af samarbejdet og derfor 

er det også vigtigt at forholde sig til det – uanset hvor man befinder sig i det politiske spektrum – og 

hvilke ønsker og ideer man har til udvikling af samarbejdet. 

 

Vi håber derfor at dette magasin kan bidrage til debat. Og debattens kærtegn er netop at man ikke 

behøver at være enig – men at debatten forhåbentligt kan skabe viden og lægge grundlaget for en god 

debat. 

 

Udover dette magasin har vi også valgt i tilknytning hertil at udgive et digitalt magasin – hvor vi har en 

række interview, som vi også kort berører her i magasinet. 

Den digitale udgave kan hentes på www.fic.dk. 

Disse magasiner er blevet mulige gennem støtte fra Europanævnet, som vi takker meget for. 

Magasinet er tilrettelagt og redigeret af Marie Garde Kjær og Carsten Andersen 
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