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RESUME: Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning, som Tænketanken EUROPA har lavet på baggrund af en netop offentliggjort
måling fra Eurobarometer. I Danmark svarer 68 pct., at de har tillid til EU. Det er
det højeste niveau nogensinde målt og det næsthøjeste niveau blandt samtlige EUlande. Danskernes tillid til EU har især taget et kæmpehop op efter lavpunktet lige
inden den britiske afstemning om Brexit i juni 2016.
Det er især Europa-Parlamentet, som vækker danskernes tillid. Faktisk angiver flere
danskere at have tillid til Europa-Parlamentet end til vores nationale parlament,
Folketinget. Det er især bemærkelsesværdigt, at tilliden til Europa-Parlamentet er
steget hele 10 procentpoint under den periode, hvor der har været afholdt EP-valg.
Det tyder på, at den store opmærksomhed på valget, kandidaternes valgkamp m.m.
har været med til at styrke danskernes tillid til Europa-Parlamentet væsentligt.
Sammenlignet med andre EU-lande har danskerne generelt meget høj tillid til en
række samfundsmæssige institutioner. Men også på europæisk plan er tilliden til EU
styrket efter Brexit-afstemningen. I 26 ud af 28 EU-lande vækker enten Europa-Parlamentet eller EU som sådan større tillid hos befolkningen end landets eget parlament eller regering. Tilliden til de europæiske institutioner synes altså generelt at
være højere end til de nationale.
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68 pct. af danskerne er tilbøjelige til at have tillid til EU. Det er det højeste
niveau, siden Eurobarometer i 2003 indførte spørgsmålet.
Danskernes tillid til EU nåede et lavpunkt lige inden den britiske afstemning om Brexit, men er siden vokset med 26 procentpoint. Kun i Litauen er
tilliden til EU i dag højere end i Danmark.
For hele EU28 er tilliden til EU steget fra 33 til 46 pct. i perioden fra lige
inden Brexit-afstemning og frem til nu.
Tilliden til de fælleseuropæiske institutioner – Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen – er på tværs af EU28 højere end til de nationale parlamenter og regeringer. F.eks. svarer 51 pct., at de har tillid til Europa-Parlamentet, mens det kun gælder for 34 pct. mht. til nationale parlamenter.
Europa-Parlamentet scorer den højeste tillid i 21 medlemslande. Det gælder lande som Frankrig, Polen, Ungarn, Italien, Tjekkiet, Storbritannien
– og Danmark.
Danskernes tillid til Europa-Parlamentet steg med 10 procentpoint til 72
pct. mellem målingen inden EP-valget i maj 2019 og målingen efter. Det
tyder på, at EP-valget i høj grad var med til at styrke tilliden til EuropaParlamentet.
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Aldrig før har danskernes tillid til EU været højere. Det fremgår af den seneste
måling fra Eurobarometer, der omfatter data indsamlet i juni 2019 – altså efter
det seneste valg til Europa-Parlamentet.1 Siden 2003 er EU-landenes befolkninger
blevet spurgt vedrørende deres tillid til en række organisationer og institutioner
samt medier, herunder EU. I den seneste måling svarer 68 pct. af danskerne, at de
er tilbøjelige til at have tillid til EU. Det er den største andel nogensinde målt i
Danmark og en fremgang på 8 procentpoint sammenlignet med den forrige måling
fra efteråret 2018. 24 pct. af danskerne angiver, at de ikke er tilbøjelige til at have
tillid til EU, hvilket er et fald på 7 procentpoint siden forrige måling. 8 pct. svarer
ved ikke.
Figur 1. Danskernes tillid til EU sætter rekord
Kan du for følgende medier og institutioner sige mig, om du er tilbøjelig til at have tillid til dem eller ikke
at have tillid til dem? (EU), pct.
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Kilde: Eurobarometer, 2003-2019.

Danskernes tillid til EU har taget et stort spring frem siden lavpunktet i foråret
2016 – umiddelbart inden den britiske Brexit-afstemning – hvor blot 42 pct. af
danskerne svarede, at de var tilbøjelige til at have tillid til EU. På godt tre år er
tilliden i Danmark således steget med 26 procentpoint. Tendensen med stigende
tillid kan spores på tværs af EU, men i lidt mere moderat omfang og fra et væsentlig lavere niveau. Gennemgående er tilliden til EU steget fra 33 til 46 pct. i perioden
fra lige inden Brexit-afstemning og frem til nu. Det er desuden bemærkelses1

Standard Eurobarometer EB91, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2253. Det skal bemærkes, spørgeundersøgelsen er gennemført i Danmark i perioden d. 7/6-24/6, hvor der blev afholdt Folketingsvalg i Danmark.
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værdigt, at danskernes tillid til Europa-Parlamentet, hvilket Eurobarometer spørger specifikt til, steg med hele 10 procentpoint til 72 pct. mellem målingen inden
EP-valget i maj 2019 og målingen efter. Kun i Sverige er tilliden til Europa-Parlamentet tilsvarende høj. Det indikerer, at den store opmærksomhed på valget, kandidaternes valgkamp m.m. har været med til at styrke danskernes tillid til EuropaParlamentet i ganske væsentlig grad. Ud af EU’s 28 medlemslande er det kun i Litauen, at befolkningen tillid til EU ligger højere end i Danmark. 72 pct. af litauerne
svarer, at de er tilbøjelige til at have tillid til EU. Samlet set ligger EU-snittet på 44
pct. Lav tillid i store lande som Frankrig, Italien og Storbritannien trækker ned. I
20 medlemslande siger et flertal, at de har overvejende tillid til EU, og sammenlignet med efteråret 2018 er tilliden også styrket i 20 medlemslande.
Størst tillid til europæiske institutioner
Det er svært at afgøre, hvornår tilliden til en institution eller organisation er høj
eller lav. Er det f.eks. højt, hvis 50 pct. svarer, at de har overvejende tillid? Det står
dog klart, at tilliden til de fælleseuropæiske institutioner på tværs af EU28 er højere end til de nationale institutioner, som der også spørges ind til hos Eurobarometer.2 F.eks. svarer 51, at de har tillid til Europa-Parlamentet, mens det kun gælder for 34 pct. mht. til de nationale parlamenter.
Figur 2. Størst tillid til Europa-Parlamentet
Kan du for følgende medier og institutioner sige mig, om du er tilbøjelig til at have tillid til dem eller ikke
at have tillid til dem? pct.
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Note: Snit for EU28. Kilde: Eurobarometer, EB91.

2

Se også: Europæerne har højere tillid til EU end til egne nationale parlamenter, notat, Tænketanken
EUROPA, 14. marts 2018, http://thinkeuropa.dk/vaerdier/europaeerne-har-hoejere-tillid-til-eu-end-tilegne-nationale-parlamenter.
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Ud af samtlige 28 EU-lande er det kun i Luxembourg, at tilliden er højere til en
national institution – regeringen (76 pct.) – end til enten Europa-Parlamentet eller
EU. I Sverige er tilliden til det nationale parlament og Europa-Parlamentet lige høj
(72 pct.). I seks lande er tilliden til EU højest af de fem udvalgte muligheder i figur
2, mens Europa-Parlamentet scorer den højeste tillid i hele 21 medlemslande
(inkl. Sverige). Det gælder lande som Frankrig, Polen, Ungarn, Italien, Tjekkiet og
Storbritannien. Og det gælder også for Danmark.
Figur 3: Danskerne har størst tillid til Europa-Parlamentet
Kan du for følgende medier og institutioner sige mig, om du er tilbøjelig til at have tillid til dem eller ikke
at have tillid til dem? pct.
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Note: Data fra kun fra Danmark. Kilde: Eurobarometer, EB91.

Som det fremgår af figur 2 og 3 er danskerne generelt væsentlig mere tillidsfulde
til de pågældende institutioner end gennemsnittet i EU. Europa-Parlamentet vækker størst tillid, mens tilliden til EU og vores nationale parlamentet er lige høj.
Danskerne har større tillid til Europa-Kommissionen end til den hjemlige regering. Det skal bemærkes, at data er indsamlet i perioden d. 7/6-24/6, hvor der blev
afholdt Folketingsvalg i Danmark.
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