PRESS RELEASE
NY ECFR-MENINGSMÅLING: DANSKERE OG EUROPÆERE GENERELT
MENER, AT EN NY “KOLD KRIG” UDSPILLER SIG MELLEM USA OG DERES
INTERNATIONALE RIVALER, KINA OG RUSLAND - MEN SER IKKE DERES
EGET LAND SOM EN DIREKTE DELTAGER I DISSE KONFLIKTER

● Ny meningsmålings-baseret ECFR-rapport viser, at et flertal af europæere tror
på, at en ny "kold krig" udspiller sig mellem USA og dets internationale rivaler,
Kina og Rusland. Danske tal er lavet i samarbejde med Tænketanken
EUROPA.
● Men kun få europæere ser deres eget land som direkte deltager i disse
konflikter - mange ser i stedet EU-ledelsen i Bruxelles som værende i konflikt
med Kina og Rusland.
● Selv før annonceringen af det nye sikkerheds– og forsvarssamarbejde mellem
USA, Storbritannien og Australien - døbt AUKUS – var mange europæere ifølge
målingen meget ambivalente ift. en ny global konfrontation mellem stormagter.
● Målingens tal viser farerne ved en voksende kløft mellem Europa og USA, såvel
som mellem nationale tilgange og den mere aggressive position hos EU’s
politiske ledelse i Bruxelles.
● ECFR’s meningsmåling viser f.eks., at kun 15% af de europæiske borgere
mener, at deres land i øjeblikket er i en ny "kold krig" med Kina - mens dette tal
stiger til 25%, når det gælder Rusland. I Bulgarien og Ungarn ser man positivt
på, hvordan disse to stormagter håndterer de vigtigste politiske udfordringer.
● Rapportens forfatterne, Mark Leonard og Ivan Krastev, advarer om at “hvis
Washington og Bruxelles forbereder sig på en kamp i hele samfundet mod
autokratierne i Beijing og Moskva”, vil de opdage, at de "“ikke har en
samfundsmæssig konsensus bag sig”.
● Leonard og Krastev opfordrer EU-ledelsen til at argumentere for en mere
assertiv politik over for Kina og Rusland omkring europæiske og nationale
interesser frem for en koldkrigslogik, så de kan argumentere for en stærk,
samlet og overbevisende sag om den atlantiske alliances fremtid til de
europæiske borgere.
Mens USA, Australien og Storbritannien gør sig klar til en konfrontation med Kina
gennem det nyligt annoncerede forsvarssamarbejde AUKUS, viser ECFR’s nye
meningsmåling på tværs af 12 EU-medlemslande, at selvom et flertal af europæerne

ser en ny “kold krig” mellem USA og dets internationale rivaler, Kina eller Rusland,
mener kun få, at deres eget land deltager direkte i disse konflikter. ECFR’s data viser,
at 62% af borgerne i Europa mener, at en ny “kold krig” mellem USA og Kina er i gang,
og at 59% ser et sammenligneligt skisma opstå mellem USA og Rusland.
Alligevel ser europæerne ifølge rapporten i begge tilfælde dette som en Bruxellesledet holdning fremfor en drevet af deres nationale regering. På tværs af EU-landene
fandt ECFR, at henholdsvis kun 25% og 15% mener, at deres land i øjeblikket er
involveret i en konflikt med Rusland eller Kina. Den fremherskende opfattelse i næsten
alle medlemslande er, at dette “ikke foregår” - med dette synspunkt mest udtalt i
Bulgarien, Ungarn, Østrig, Portugal og Italien.
Præsident Emmanuel Macron ønsker at opbygge europæisk strategisk autonomi som
et alternativ til afhængigheden af USA. Men ECFR’s fund viser, at mange i den
europæiske offentlighed ser Bruxelles som Amerikas mest pålidelige allierede frem for
en alternativ pol. Når det kommer til en konfrontation med Rusland eller Kina, har
europæere en tendens til at se Bruxelles, og ikke deres egne lande, som Europas
mest aktive deltager i disse konflikter. 31 procent af europæerne mener, at Bruxelles
sandsynligvis eller helt sikkert befinder sig i en kold krig med Kina, hvilket betyder at
dobbelt så mange tror, at EU er i en kold krig med Kina end deres eget land. Med
hensyn til Rusland siger mange, at her er EU involveret i en kold krig: 44 procent er
enige om, at den finder sted, mens kun 26 procent er uenige.

De udenrigspolitiske eksperter Mark Leonard og Ivan Krastev, påpeger i deres
meningsmålings-baserede rapport – ‘What Europeans think about the US-China
Cold War’’ - en voksende splid mellem de politiske ambitioner i Bruxelles og de
enkelte EU-medlemslande, og at dette kan underminere en effektiv europæisk
reaktion i tilfælde af eskalerende spændinger med Kina eller Rusland. Med henvisning
til tidligere ECFR-meningsmålinger, som har afsløret stigende skepsis over for Beijing
og en uændret negativ opfattelse af Moskvas hensigter, advarer rapporten EU's ledere
mod at starte en “kold krigs”-tænkning ift. truslerne fra Kina og Rusland.
De vigtigste fund i ECFRs paneuropæiske meningsmåling:
● Et flertal af europæerne mener, at der er opstået en ny “kold krig” mellem
USA og dets internationale rivaler, Kina og Rusland. 62% af
respondenterne i ECFRs meningsmåling i 12 EU-medlemslande mener, at en
ny konflikt eller "kold krig" er opstået mellem USA og Kina, mens 59% mener,
at en lignende splid er ved at opstå mellem USA og Rusland.
● Samtidig ser kun få europæere deres land som deltagere i en konflikt med
Kina og Rusland. Kun 15% af europæerne mener, at deres eget land er i

konflikt med Kina, mens 59% er uenige. Når det kommer til Rusland, er 25% af
denne opfattelse, og 46% er uenige.
● På nationalt plan ser europæerne ikke Kina som en trussel. ECFR’s
meningsmåling viste at kun 15% af Europas borgere anser deres land for at
være i en “kold krig” med Kina. I Danmark var det kun 13% af de adspurgte,
der gav udtryk for dette synspunkt, mens et flertal - 56% - ikke mener, at der er
“kold krig” mellem Danmark og Kina. Den fremherskende holdning i hvert af de
12 undersøgte medlemslande er uengageret - med respondenter i Ungarn
(91%), Bulgarien (80%), Portugal (79%) og Østrig (78%) der svarer, at deres
land ikke er i konflikt med Beijing. Som i tidligere ECFR-undersøgelser lader
svenskerne til at være de største ”høge”, idet 33% er af den opfattelse at deres
land i øjeblikket er i en "koldkrigs” -lignende situation med Kina.
● Der er ambivalens over for Kina på tværs af Europa. Kun 31% af de
adspurgte i ECFR’s meningsmåling anser EU for at være i en konflikt med Kina.
Dette var et mindretalssvar, idet flere (35%) var af den opfattelse, at EU ikke er
i en “kold krig” med Kina. Disse data svarer til ECFR's meningsmåling fra april
2021 om europæiske holdninger til andre globale magter.
● Det ser ud til at den ’vestlige alliance’ mod Kina og Rusland – i
europæernes øjne - i dag er en koalition mellem Washington og Bruxelles
frem for mellem USA og de europæiske stater. Mens de nationale regeringer
er uenige om politikken over for Kina eller Rusland, ser respondenterne i
næsten alle medlemsstater (med undtagelse af Polen) nu Bruxelles som
Europas udenrigspolitiske leder når det kommer til autoritære magter. I de 12
undersøgte lande fandt ECFR, at 31% er af den opfattelse, at EU befinder sig
i en kold krig med Kina, mens 44% udtrykte den samme holdning omkring
Rusland.
● ECFR’s data understøtter ikke hypotesen, om at europæerne i kølvandet
på Brexit, frygter tysk dominans i EU. Meget få mener, at Tysklands magt i
Europa vil vokse efter Merkel. 34% af de adspurgte tror at Tysklands guldalder
er forbi. Kun 10% mente, at Tysklands guldalder ligger ude i fremtiden, mens
21% placerer landets storhedstid i nutiden.
● Til gengæld har europæerne tillid til, at Tyskland definerer EU's interesser
på tværs af en række politikområder, herunder forsvar. 36% af
respondenterne i ECFR's undersøgelse svarede, at de stoler på, at Tyskland
vil forsvare europæiske interesser hvis landet spiller en ledende rolle i
“økonomiske og finansielle spørgsmål”. Der var også lignende støtte til tyskledet håndtering af menneskerettigheder og demokrati (35%) samt emner
vedrørende Europas sikkerhed og forsvar (27%). Kun 16% af de adspurgte på

tværs af Europa udtrykte skepsis over for hvorvidt man kan stole på, at
Tyskland vil forsvare deres interesser på europæisk plan.
Leonard og Krastev mener, at europæerne måske “endelig er ved at erkende
eksistensen af en fælles europæisk udenrigspolitik”, når det drejer sig om Kina og
Rusland, og betragter EU snarere end deres egne nationale regeringer som “den
bedst egnede institution til at forsvare deres interesser og værdier”. De indrømmer
imidlertid, at en sådan holdning medfører risiko, idet de bemærker, at denne gradvise
ansvarsforflytning til Bruxelles kan “isolere” europæerne fra de “bekymrende
problemer” i den moderne verden.
De bemærker, at Bruxelles hårdere kurs over for Kina og Rusland er i modstrid med
de generelle holdninger i Europa, og at hvis ledere i Washington og Bruxelles
forbereder sig på en kamp der omfatter hele samfundet mod de autokratiske magter i
Beijing og Moskva, ville de opdage, at de “ikke har en samfundsmæssig konsensus
bag sig”.
De fremfører det argument, at mens politiske ledere, som bl.a. den franske præsident
Macron, havde håbet, at en investering i EU's fællesskab ville reducere nogle af dets
medlemslandes overdrevne afhængighed af USA, “lader det modsatte nu at finde
sted” - og at det i de fleste europæeres øjne, når det kommer til en konfrontation med
Kina og Rusland, er Bruxelles frem for de nationale regeringer, der står sammen med
Washington. En koldkrigs-strategi vil sandsynligvis frastøde flere vælgere end den
tiltrækker, og beslutningstagerne bliver nødt til at argumentere for en stærk atlantisk
alliance på en ny måde.
For at imødegå dette argumenterer Leonard og Krastev for, at beslutningstagere bør
fokusere mindre på ideologiske splittelser og behovet for tilpasning, og i stedet
koncentrere sig om at vise hvordan en genbalanceret alliance kan styrke og
genoprette de europæiske borgeres suverænitet i en farlig verden.
Medforfatter og grundlægger af ECFR Mark Leonard kommenterede:
“Den europæiske offentlighed tror, at der er en ny kold krig - men de vil ikke have
noget med den at gøre. Vores meningsmåling viser, at en “kold krig ”-retorik risikerer
at fremmedgøre europæiske vælgere.
I modsætning til under den første kolde krig ser europæerne ikke en umiddelbar,
eksistentiel trussel mod Europa eller en følelse af ideologisk samhørighed i den frie
verden. Politikere kan ikke længere bruge spændinger med Rusland og Kina til at
overbevise vælgerne om værdien af en stærk transatlantisk alliance. I stedet er de
nødt til at pointere Europas interesser og vise, hvordan en genbalanceret alliance kan
styrke og genoprette de europæiske borgeres suverænitet i en farlig verden.”

Medforfatter og formand for Center for Liberale Strategier, Ivan Krastev
tilføjede:
”Hvis denne nye meningsmåling har fanget en varig tendens, afslører den at den
europæiske offentlighed ikke er klar til at se de voksende spændinger med Kina og
Rusland som en ny kold krig. Indtil videre er det kun europæiske institutioner frem for
europæiske offentligheder, der er klar til at se morgendagens verden som et voksende
konkurrencesystem mellem demokrati og autoritære styreformer.
Resultaterne i meningsmålingen er ikke nødvendigvis et tegn på den vestlige alliances
svindende betydning. Men det er til gengæld et signal om, at EU-medlemslandene i
øjeblikket foretrækker at handle som handelsmagter, mens de outsourcer forsvaret af
principper til EU. Det faktum, at det er Bruxelles, der indtager kritiske holdninger eller
pålægger sanktioner mod autoritære regimer, får Bruxelles til at blive set som en
amerikansk stemme i Europa frem for en europæisk stemme i verden.”
Denne rapport og dens anbefalinger indgår i et bredere projekt fra ECFR for at forstå
europæernes ønsker med hensyn til udenrigspolitik. Tidligere publikationer fra
programmet 'Unlock Europe's Majority' omfatter undersøgelser af, hvordan COVID19-krisen har omordnet politiske synspunkter og identiteter i løbet af de sidste 18
måneder, samt undersøgelsesstøttet forskning i europæiske holdninger til og
forventninger til USA under Trump- og Biden.
Find flere oplysninger og detaljer om tænketankens publikationer inden for dette
program på: https://www.ecfr.eu/europeanpower/unlock.
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INTERVIEWS
Rapportens forfattere og andre ECFR-eksperter er tilgængelige til interview med
interesserede medier. Besvar venligst denne e -mail, eller kontakt Ana Ramic,
kommunikationschef ved ECFR på E: ana.ramic@ecfr.eu / communications@ecfr.eu
/ Telefon: +49 (0) 151 - 65114216 for at arrangere.
TILGANG
Respondenter, der svarede "ved ikke" på spørgsmål om den kolde krig blev udelukket
fra beregningerne. Afhængigt af spørgsmålet repræsenterede de fra 18% til 20% af
den samlede prøve. Derfor bør tallene i denne pressemeddelelse og i rapporten læses
som andelen af dem der udtrykte deres mening.
MENINGSMÅLING
Denne rapport er baseret på en opinionsundersøgelse blandt tolv EU -medlemsstater,
foretaget for ECFR i Østrig (1.014), Bulgarien (1.002), Danmark (1.015), Frankrig
(3.110), Tyskland (3.001), Ungarn (1.001), Italien (1.002), Holland (1.004), Polen
(1.060), Portugal (1.000), Spanien (1.011), Sverige (1.047) gennem Datapraxis og
YouGov (DE, FR, DK, ES, PL, PT, SE, IT, IT, AT), Analitiqs (NL), Alpha (BG) og
Szondaphone (HU) i maj og juni 2021. Prøvestørrelsen for hvert land er nationalt
repræsentativ. Dette var en online-undersøgelse, med undtagelse af Bulgarien (hvor
den blev gennemført online og via telefoninterviews) og Ungarn (hvor den kun blev
foretaget ved hjælp af telefoninterviews).
PARTNERE
ECFR samarbejdede med Calouste Gulbenkian
tænketank Tænketanken Europa om dette projekt.
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GRAFIK FOR MEDIER
ECFR har produceret undersøgelsesrelateret grafik, som er gratis til mediebrug. De
kan findes her.
MARK LEONARD’S BOG
ECFRs grundlægger, Mark Leonard, offentliggjorde for nylig 'The Age of Unpeace How Connectivity Causes Conflict' 'via Penguin Random House. Denne tekst, som er
blevet rost af historikerne Niall Ferguson og Adam Tooze som "fuld af friske ideer" og
"compulsively readable", kan bestilles her.
OM ECFR
European Council on Foreign Relations (ECFR) er en prisvindende, paneuropæisk
tænketank. Det blev lanceret i oktober 2007 og har til formål at udføre forskning og
fremme informeret debat i hele Europa om udviklingen af en sammenhængende og
effektiv europæisk værdibaseret udenrigspolitik. ECFR er en uafhængig
velgørenhedsorganisation og finansieret fra en række forskellige kilder. Besøg venligst
www.ecfr.eu/about/ for flere informationer.

