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RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at
danskerne er splittede om, hvorvidt EU bør have en stærkere social rolle. 29 pct. af
vælgerne erklærer sig helt eller helt delvist enige i, at EU bør have en stærkere
social rolle, mens 24 pct. er helt eller delvist uenige. Målingen viser, at danskerne
tilsyneladende er mindre skeptiske end antaget, men også, at rigtig mange er i
tvivl. Hele 26 pct. svarer hverken-eller og 21 pct. ved ikke.
Rød bloks vælgere er markant mere positive over for et socialt EU end vælgerne i
blå blok. Samlet set er 39 pct. i rød blok helt eller delvist enig i, at EU bør have en
stærkere social rolle, mens det kun gør sig gældende for 23 pct. i blå blok. Målingen
viser også, at de unge vælgere er meget mindre skeptiske end de ældste, og at
modstanden mod et stærkere socialt EU stiger markant med alderen.
Danmark har traditionelt været at regne blandt de mest skeptiske lande i EU
sammen med bl.a. Storbritannien, når det kommer til at udvikle den sociale
dimension af samarbejdet. Men med Storbritannien på vej ud af EU, står Danmark
mere isoleret, og i EU er der kommet en erkendelse af, at uden en opprioritering af
den sociale indsats, kan EU ikke imødegå de folkelige bekymringer blandt både EUog globaliseringsskeptikere.
Mens danskerne ser ud til at være mindre forbeholdne over for en stærkere social
rolle til EU, så er de ikke interesserede i at deltage i en egentlig fælles socialpolitik.
Blandt 12 politikområder er socialpolitikken den, der scorer lavest, ift. hvor
danskerne ønsker at deltage i samarbejdet.
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I en måling blandt 2.056 danskere erklærer 29 pct. sig helt eller helt
delvist enige i, at EU bør have en stærkere social rolle. 24 pct. er helt eller
delvist uenige. 26 pct. svarer hverken-eller og 21 pct. ved ikke.
Røde vælgere er markant mere positive end vælgerne i blå blok. Samlet
set er 39 pct. i rød blok helt eller delvist enig i, at EU bør have en stærkere
social rolle, mens det kun gør sig gældende for 23 pct. i blå blok.
Enhedslistens vælgere blandt dem, som er mest positive over for at EU
skal spille en stærkere social rolle. Kun blandt Konservative og Dansk
Folkepartis vælgere er der er flere, som er imod, end for.
Unge vælgere er meget mindre skeptiske end de ældste, og modstanden
mod et stærkere socialt EU stiger markant med alderen.
Både herhjemme og i andre EU-lande er vi traditionelt blevet opfattet som
skeptiske over for udviklingen af et socialt EU. En position vi har holdt
sammen med briterne. Denne måling viser dog, at danskerne – i hvert fald
på et overordnet niveau – måske er mindre skeptiske end det ofte antages. Og at mange er i tvivl om, hvad de mener om udviklingen.
Spørges danskerne konkret ind til, om de ønsker at deltage i en egentlig
fælles socialpolitik, er de dog meget forbeholdne. Faktisk scorer socialpolitik lavest blandt 12 politikområder ift. hvor danskerne er åbne over for
samarbejde.
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”Den danske model er en kilde til inspiration for mange andre. Selvfølgelig også
for Frankrig.” Sådan lød det fra den nyvalgte franske præsident, Emmanuel
Macron, da han 7. juni havde besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen i
Paris.1 Og den danske – eller skandinaviske – model, der bl.a. er kendt for at
spænde et relativt fintmasket net ud under arbejdstagere i form af adgang til
sociale ydelser, er for tiden genstand for stor opmærksomhed fra såvel EU som
fra flere medlemslande. Modellen er nemlig blevet fremhævet som inspiration
for etableringen af en social dimension i EU-samarbejdet.
Da EU blev grundlagt, forventede man, at udviklingen af et fælles marked med
tiden ville føre til fælles politik på en række andre områder, herunder det sociale.
Det er dog ikke sket – endnu. Velfærdspolitikken står stadig i dag som et af de
områder, der afgøres på nationalt niveau. Men flere forhold gør, at udviklingen af
en social dimension nu står højt på EU’s dagsorden.
Kommissionen har under ledelse af Jean-Claude Juncker sagt, at det sociale skal
bringes ind i hjertet af EU, og Kommissionen arbejder for at skabe en social søjle
som supplement til det indre marked. Briterne har traditionelt været stærke
modstandere af at EU skulle spille en stærkere social rolle, men er nu på vej til at
forlade samarbejdet. Frankrigs nyvalgte og sandsynligvis stærke præsident har
gjort sig til en varm fortaler for en social dimension i EU-samarbejdet. Endelig
kan udviklingen af et socialt Europa ses som en måde at adressere den høje
arbejdsløshed og usikkerhed om fremtiden, som er virkelighed for mange
borgere i Syd- og Østeuropa. Selv om der nu er solide tegn på økonomisk
fremgang og arbejdsløsheden falder, sætter den lange økonomiske krise, som
Europa har været igennem, sine spor.
I det lys kan det forekomme paradoksalt, at Danmark, som er verdenskendt for
sit høje sociale niveau og som af flere gøres til foregangsland for den udvikling,
man nu ønsker i hele EU, ligesom briterne er at finde blandt de lande, der er
skeptiske over for et mere socialt Europa. Modstanden kan måske hænge
sammen med en bekymring for, at en social søjle i Europa vil komme på tværs af
den danske model og gøre det sværere for Danmark at bestemme sin velfærdspolitik. Der har også lydt kraftige politiske advarsler imod, at EU bliver til en
social union.
En ny måling blandt 2.056 repræsentativt udvalgte danskere foretaget af YouGov
for Tænketanken EUROPA mellem d. 4. og 17. Maj 2017 viser dog, at befolknin1

Macron: Danmark er en rollemodel for fremtidige franske reformer, DR, 7. juni 2017,
http://www.dr.dk/nyheder/udland/macron-danmark-er-en-rollemodel-fremtidige-franske-reformer.
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gen er meget splittede i synet på, om EU bør have en stærkere social rolle. Mange
er stadig i tvivl eller uafklarede. Dog er vælgerne i rød blok er generet meget
mere positive over for et mere socialt EU, mens vælgerne i blå blok er mere
skeptiske. Lidt overraskende hører vælgerne i et af det mest EU-kritiske partier –
Enhedslisten – til blandt de mest positive.
Røde vælgere klar til et mere socialt EU
Samlet set er danskerne meget delte i spørgsmålet om, hvorvidt EU bør have en
stærkere social rolle. Se figur 1.
Figur 1. Vælgerne hælder mod stærkere socialt EU
Hvor enig eller uenig er du i, at EU bør have en stærkere social rolle?, pct.
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Note: Base: 2.056. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.

29 pct. af vælgerne erklærer sig helt eller helt delvist enige i, at EU bør have en
stærkere social rolle, mens 24 pct. er helt eller delvist uenige. Mange vælgere er
dog uafklarede, og næsten halvdelen (47 pct.) svarer neutralt eller ved ikke til
spørgsmålet. Samlet set tegner der sig en lille overvægt mod at EU skal påtage sig
en større social rolle, dog erklærer lidt flere sig helt uenig (13 pct.) end helt enig
(7 pct.).
Der er imidlertid en bemærkelsesværdig forskel på fordelingen i rød og blå blok,
hvor vælgerne i rød blok er væsentlig mere positive. Se figur 2 nedenfor.
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Figur 2. Røde vælgere er mest positive
Hvor enig eller uenig er du i, at EU bør have en stærkere social rolle?, pct.
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Mens 39 pct. af vælgerne i rød blok er helt eller delvist enige i, at EU bør have en
stærkere social rolle, gælder det kun for 23 pct. af vælgerne i blå blok. Omvendt
er 35 pct. i blå blok helt eller delvis uenige, mens det kun gælder for 18 pct. af
vælgerne i rød blok. De store forskelle ses også i yderpunkterne, hvor hhv. 12
pct. (rød) og 3 pct. (blå) er helt enige, og hhv. 8 pct. (rød) og 21 pct. (blå) er helt
uenige.
Figur 3. Kun to partier i Folketinget har overvægt at skeptiske vælgere
Hvor enig eller uenig er du i, at EU bør have en stærkere social rolle?, pct.
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Svarmuligheden ”ved ikke” er også udeladt. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.
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Blandt de ni partier i Folketinget er det alene hos Dansk Folkeparti og Konservative, at flere vælgerne er skeptiske end positive over for, om EU skal spille en
stærkere social rolle. Faktisk er modstanden blandt Konservative og Dansk
Folkeparties vælgere næsten lige stor. Hos Venstre og Liberal Alliance er
fordelingen nogenlunde lige mellem enige og uenige, mens Socialdemokraterne
og SF har en overvægt af positive vælgere. Radikale Venstre, Alternativet og –
Enhedslisten – har massiv opbakning i vælgerbasen til mere EU på det sociale
område. Her synes det især bemærkelsesværdigt, at Enhedslistens vælgere er så
positive (13 pct. er helt enige, mens 31 pct. er delvist enige i spørgsmålet), da
partiet jo som det eneste af Folketingets partier ønsker Danmark skal forlade EUsamarbejdet. Men en del af partiets vælgere vil altså have mere EU på det sociale
område. Værd at bemærke er også, at der blandt Liberal Alliancens vælgere er
lidt flere, der er enige end uenige.
Modstand stiger med alderen
Ligesom opbakningen til, om EU skal spille en stærkere social rolle, varierer fra
rød til blå blok, er der også store forskelle, hvis man kigger på, hvordan
forskellige aldersgrupper forholder sig til spørgsmålet. Her er unge vælgere klart
mindre imod. Se figur 4.
Figur 4. Modstand mod stærkere social rolle stiger med alderen
Hvor enig eller uenig er du i, at EU bør have en stærkere social rolle?, pct.
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YouGov for Tænketanken EUROPA.

Mens andelen, der er helt eller delvis enig i at EU bør have en stærkere social
rolle ligger nogenlunde på niveau i de forskellige alderskategorier (dog med de
20-39-årige som mest positive), er der en tydelig tendens til, at modstanden
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stiger med alderen. Blot 11 pct. af de unge mellem 18-29 år er helt eller delvis
uenige, mens det gælder for hele 39 pct. i den ældre gruppe.
Nok er danskerne på et overordnet niveau i nogen grad er positive over for at EU
skal spille en stærkere social rolle, men de væsentlig mere forbeholdne, når det
kommer til at deltage i en egentlig fælles socialpolitik. Faktisk ligger socialpolitik
lavest, når vælgerne skal vurdere, på hvilke af 12 politikområder de generelt set
er åbne for dansk deltagelse i EU-samarbejdet. Se figur 5.
Figur 5. Socialpolitik scorer lavest
På hvilke områder er du generelt set åben over for dansk deltagelse i EU-samarbejdet?, pct.
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Note: Base: 1.020. Flere svar mulige. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.

65 pct. af danskerne er åbne over for politisamarbejdet som et område, hvor
Danmark bør deltage i EU-samarbejdet, 60 pct. ønsker deltagelse i EU’s handelspolitik og halvdelen af befolkningen vil deltage i EU’s politikker inden for
menneskerettigheder og miljø. Disse fire områder er topscorerne, mens kun 13
pct. af danskerne generelt er åbne over for dansk deltagelse i socialpolitikken.
Vælgerne fra alle politiske partier er enige om at vurdere socialpolitikken lavest.
En mulig forklaring kan være, at det ikke er en sag, som partierne herhjemme
har prioriteret særligt højt, og at arbejdsmarkedets parter ofte rejser det røde
eller gule flag, når EU lægger op til reguleringer, der kan berøre den danske
model. Derimod har EU’s politisamarbejde og handelspolitikken stået højt på den
politiske dagsorden, og denne del af EU-samarbejdet har langt større opmærksomhed og opbakning fra vælgernes side.
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