Hvordan gør vi EU mere demokratisk?
Teknokrater, politisk elite, demokratisk underskud. Man
hører af og til EU-skeptikere bruge udtryk som disse, når
de skal forklare, at EU er et demokratisk selvmål.
Og der er måske lidt om snakken, for det er jo trods alt sådan, at vi i EU er 440 mio. mennesker, som sammen er
med til at vælge 705 EU-parlamentarikere. Derudover er
det ikke kun EU-parlamentet, som har politisk magt i EU.
Først og fremmest er det Rådet med stats- og regeringsledere som ved topmøderne sætter dagsordenen for, hvor
EU skal hen. Dernæst har man også EU-Kommissionen og
Ministerrådet, som er med til at lave EU-lovgivningen.
Her er det først Kommissionen, som fremlægger et politisk forslag, og derefter har EU-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen det, man kalder trilogmøder, hvor de bag lukkede døre og væk fra offentligheden bliver enige rettelser til kommissionens forslag. Når alle tre institutioner er enige, kan forslaget vedtages.
Et andet problem er, at politikere i EU-Kommissionen ikke bliver direkte valgt ved afstemninger, men i stedet udpeges af medlemslandenes regeringer. Og Ministerrådet består af de forskellige landes ministre, som officielt tager til Bruxelles for at forhandle EU-lovgivning med andre EU-ministre inden for deres felt.
Og i Danmark fungerer det sådan, at en minister ikke nødvendigvis skal være folkevalgt. Derfor har folk en pointe, når de hævder at EU har et demokratisk underskud. EU forsøger dog at give borgerne flere muligheder for at blive en del af det europæiske demokrati, men er det nok? Hvad tænker du, man kan gøre for at gøre EU mere demokratisk?

FEM CENTRALE AKTØRER
EU-Kommissionen
Kommissionen mener
selv, at man gør meget
for at forbedre
demokratiet gennem
fx borgerinitiativet,
åbenhedsregistret og
borgerhøringer.
Spitzenkandidatprocessen var dog en
demokratisk fiasko.
Mere info på engelsk
Mere info på dansk

Europabevægelsen er
grundlæggende positiv
overfor det europæiske
demokrati. Man mener,
at EU-parlamentet er
et folkeligt parlament
og at borgerne har
forholdsvis gode muligheder for at påvirke
beslutningsprocessen.
Mere info på dansk

DiEM25 er en NGO,
der mener, at EU’s
demokrati er i stykker.
Borgerne skal have reel
og direkte indflydelse
på beslutningerne i
Bruxelles, der i dag er
for eliten. DiEM25 vil
derfor arbejde for at
borgerne samarbejder
på tværs af EU.
Mere info på engelsk
Mere info på dansk

Folkebevægelsen
mod EU mener, at
danskerne skal ’tage
magten tilbage’ ved at
melde sig ud af EU.
De mener også at vi i
dag næsten ikke har
nogen indflydelse på
EU’s ødelæggende
handelspolitik og
forfejlede asylsystem.
Mere info på dansk

Manfred Weber,
medlem af EuropaParlamentet mener at
fem tiltag kan styrke
EU-demokratiet.
Weber var kandidat
til posten som
kommissionsformand,
før statsministrene
kørte ham ud på et
sidespor i juni 2019.
Mere info på engelsk

YDERLIGERE LÆSNING
Det Europæiske Råd udstikker den overordnede linje for EU.
Rådet består af de 27 medlemmers stats- og regeringsledere, der vælges af borgerne ved nationale valg.
Rådet for den europæiske union eller ministerrådet består af skiftende fagministre fra landenes regeringer.
Disse ministre udpeges af landenes regeringschefer – ikke borgerne.
EU-Kommissionen laver nye lovforslag og har 30.000 ansatte embedsmænd.
Kommissionen har 26 magtfulde medlemmer, der udpeges af landenes regeringer – og ikke direkte af borgerne.
EU-Parlamentet består af 705 medlemmer der former lovene i samarbejde med de andre institutioner.
Disse medlemmer vælges direkte af borgerne hvert femte år. Valgprocenten i 2019 var 50,6% i gennemsnit.

DEBATSPØRGSMÅL
■ Hvad er de største udfordringer for demokratiet i EU?
■ Hvad kan man gøre for at involvere borgerne mere i den politiske proces?
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Hvordan stopper EU flygtningestrømmen?
I 2015 søgte 1.005.000 mennesker om asyl i EU. Nogle
flygtede fra krigen i Syrien og andre væbnede konflikter
i Mellemøsten og Nordafrika. Andre rejste mod Europa i
jagten på arbejde og en bedre fremtid.
Flygtningestrømmen fik EU-samarbejdet til at slå sprækker. Schengen-samarbejdet betyder, at folk og varer kan
bevæge sig frit over grænserne, men flygtningekrisen fik
nogle lande til at genindføre grænsekontrollen og andre
til at dirigere strømmen mod rige lande som Tyskland og
Danmark. Det viste sig noget nær umuligt at opretholde
drømmen om et grænseløst og solidarisk EU.
I 2020 raser krigen i Syrien på tiende år. Lande som Irak, Afghanistan og Somalia er stadig plaget af interne konflikter og lovløshed, mens klimaforandringer og ungdomsarbejdsløshed i lande som Nigeria og Senegal resulterer i en øget flygtningestrøm.
Statslederne i EU er enige om, at flygtningestrømmen skal begrænses, men hvad skal de gøre? Fokusere på grænserne? På
EU’s nabolande og flygtninges nærområder? Eller yde en massiv indsats for at stoppe konflikter og/eller øge beskæftigelsen i
de ramte områder?

FIRE CENTRALE AKTØRER
Tyskland
Har modtaget klart flest
asylansøgere. Tyskland
mener, at vi har en klar
moralsk forpligtigelse til at
hjælpe og argumenterer for
massiv udviklingshjælp.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Ungarn
Vil genindføre grænsekontrollen og mener, at
flygtninge er en trussel
mod deres nationale
identitet.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Amnesty International
Presser på for at EU
beskytter migranters
rettigheder overalt i EU
og i nærområderne.
Kritiserer EU’s støtte til
Libyens kystvagt og
Tyrkiets grænsepoliti.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

EU-Kommissionen
Todelt strategi: Migranter
skal stoppes ved den ydre
grænse af Frontex, men
investerer også massivt i
konfliktforebyggelse og
udviklingsprojekter.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

YDERLIGERE LÆSNING
Flygtningekonventionen
fra 1951 definerer klart,
hvem der har ret til asyl og
dermed beskyttelse og
velfærd: Mennesker, hvis liv
og hjem er truet af krig og
personer, der er forfulgte på
grund af deres politiske eller
religiøse overbevisning.
Hvis ansøgeren får asyl,
har vedkommende ret til
beskyttelse indtil forholdene
i hjemlandet igen vurderes
stabile.

Asylansøgere i EU
2015: 1.321.500
2016: 1.259.000
2017: 705.500
2018: 646.000
2019: 676.300
Asylansøgere i Danmark
2015: 20.935
2016: 6.180
2017: 3.220
2018: 3.570
2019: 2.716

Tyrkiet-aftalen fra 2016:
For at stoppe flygtningestrømmen til EU, gav EU
45 milliarder kroner til
Tyrkiet, mod at tyrkerne
tilbageholdte de mange
flygtninge og brugte
pengene på f.eks. nødhjælp,
uddannelse og lægehjælp.
I januar 2020 var der 3,7 mio.
flygtninge i Tyrkiet.
I marts 2020 erklærede
den tyrkiske præsident at
’grænserne til EU er åbne’.

Afrika-EU alliance:
Fra 2017-2020 brugte EUKommissionen 30 milliarder
kroner på at skabe jobs
og øge den økonomiske
aktivitet i Afrika. Idéen er
at flere unge afrikanere skal
i beskæftigelse og derfor
bliver i hjemlandet.
Arbejdsløsheden i Nigeria
er 23% og i Senegal 19%

DEBATSPØRGSMÅL
■ Hvordan bør EU stoppe asylstrømmen fra syd?
■ Hvordan kunne et fælleseuropæisk asylsystem se ud?
■ Hvad mener du personligt om EU’s flygtninge- og migrationsstrategi?
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Skal EU slå hårdt ned på fake news?
Du har sikkert hørt præsident Trump råbe fake news! Har han
ret? Eller skaber han selv falske nyheder? Det er svært at finde
ud af, hvad der falsk og hvad der er ægte på nettet. Ofte er det
op til din egen fortolkning, om nogen eller noget forvrænger
sandheden bare en lille smule.
Dog har man gennem de sidste fem år set, at fake news har fået
stor betydning i forbindelse med politiske begivenheder – fx
under det amerikanske valg i 2016.
Man er bl.a. bange for, at såkaldte troldefabrikker skaber falske nyheder, som underminerer vores demokrati og viden om
samfundet.
EU har derfor meldt ud, at unionen vil gøre op med fake news – misinformation – gennem en strategi, som kategoriserer nyheder, så du, din familie og venner ved, hvad der er ægte og forkert. Derfor søsatte man East StratCom Task Force der skal
flagge falske nyheder.
Frygten for, at fake news spreder sig, er stor, men det er ikke uden kritik, at EU’s anti-desinformations-strategi udvikler sig.
Kritikere siger, at East StratCom Task Force nemt kan komme til at kritisere frie medier og kan i værste tilfælde underminere
den frie presses kritik af magthaverne og dermed underminere demokratiet og ytringsfriheden. Spørgsmålet er om EU overhovedet skal fælde dom over nyheders troværdighed?

FIRE CENTRALE AKTØRER
EU-kommissionen har aktivt
lavet en politisk strategi, som
skal bekæmpe spredningen
af fake news i Europa, og
Kommissionen er derfor
fortaler for East StratCom
Task Force og dets hjemmeside EUvsDisinfo.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Medierne, fx EUobserver og
Arbejderen, har været kritiske
overfor East StratCom Task
Force, da initiativet ligner et
politisk projekt, da eksperter
på vegne af EU tjekker
nyheders sandhedsværdi.
Det kan udfordre vores
demokrati og ytringsfriheden.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Rusland
Er storproducent af fake news
med deres troldefabrikker.
Russere producerer fake news
for at fremme den russiske
levevis og for at så mistillid til
vestlige regeringer, heriblandt
Danmark.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Facebook
På sociale medier kan fake
news let spredes. Facebook
har ca. 30.000 medarbejdere,
der bl.a. skal opdage fake
news. De følger myndighedernes anvisninger, men
kritiseres for ikke at gøre nok
for at flagge fx Trumps opslag.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

YDERLIGERE LÆSNING
Mandag Morgen har udgivet en guide til, hvordan du selv kan spotte fake news
I 2018 krævede den nederlandske regering at EU skulle stoppe med at markere fake news, da seriøse
medier var blevet flagget. Ifølge EU har russere spredt 150 falske historier om coronakrisen i 2020
Twitter har blokeret intet mindre end 175.000 russiske og kinesiske konti, der menes at sprede fake news
Fake news er dog langt fra noget nyt fænomen. Denne artikel beretter, hvordan manipulation og
propaganda har dybe rødder i historien.

DEBATSPØRGSMÅL
■ Skal det være op til den enkelte – eller EU – at beslutte, hvad der er fake news?
■ Hvad kan man selv gøre for at blive bedre til at identificere fake news fra ægte?
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Bør Danmark deltage i forsvarssamarbejdet?
Hvem skal komme Europa til hjælp, hvis en fjendtlig nation invaderer et medlemsland?
De seneste 10 år har vi i Europa været vidne til en lang række sikkerhedspolitiske kriser.
Borgerkrigene i Libyen og Syrien, Islamisk Stats terrorregime og ikke mindst Ruslands invasion af Krim-halvøen og det østlige Ukraine.
Trump har meldt klart ud: Han garanterer ikke, at USA vil fortsætte med at være Europas
kampklare storebror, hvis ikke europæerne bruger mange flere penge på militæret. Den
franske præsident Emmanuel Macron har tilmed kaldt NATO for “hjernedød”. Derudover
kan atombevæbnede Kina snart måle sig med supermagterne. Af disse grunde ønsker
bl.a. Frankrig og Tyskland at EU i stigende grad skal være rammen om fremtidens militære samarbejde – Europa skal med andre ord sørge for dets eget sikkerhed.
I 2009 blev PESCO skabt med det formål, at EU-landene kunne arbejde tættere sammen på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. I første omgang om tekniske standarder og kommandosystemer, men med tiden får vi måske en egentlig EU militæralliance. Danmark har et forbehold, som gør, at vi i øjeblikket ikke kan samarbejde om et europæisk militær, men meget
peger i retningen af en folkeafstemning, som kan bane vejen for netop det. Nogle argumenterer for, at dette er den eneste vej
frem i det 21. århundrede, hvor vi må stå sammen overfor stormagter som Kina, Rusland og USA, mens andre siger, at NATO
fortsat skal være Vestens garant for fred – som alliancen har været det siden 1949.

FEM CENTRALE AKTØRER
Tyskland
Er stærk tilhænger af et
EU-forsvarssamarbejde
og fælles forsvarsindustri. Både ud fra et
sikkerhedspolitisk og et
økonomisk perspektiv.
Kansler Angela Merkel
mener at vi er for afhængige af USA og NATO.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Det Europæiske Råd,
der består af landenes
stats- og regeringschefer, er generelt
begejstret for PESCOsamarbejdets arbejde
for fælles standarder
og investeringer i
forsvarsindustrien.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

USA er meget kritisk
overfor PESCO og EU’s
forsvarsambitioner.
USA frygter, at
amerikanske firmaer
udelukkes fra EU’s
forsvarsindustri og at
NATO med tiden mister
sin relevans. PESCO bidrager til at isolere USA
rent sikkerhedspolitisk.
Mere info på engelsk
Mere info på engelsk

Regeringens officielle
politik er, at NATO
fortsat skal være
Danmarks sikkerheds
garant og at der p.t.
ikke er behov for en afstemning om forsvarsforbeholdet på trods
af, at eksperter mener
at det skader Danmark.
Mere info på dansk
Mere info på dansk

Folkebevægelsen
mod EU mener, at
forsvarssamarbejdet
blot vil føre til flere
udgifter for Danmark
og vil støtte en våbenindustri, der gør verden
mere usikker. Man
frygter også, at det
vil fratage Danmark
suverænitet.
Mere info på dansk
Mere info på dansk

YDERLIGERE LÆSNING
Forsvarsforbeholdet
Danmark stemte i 1992 nej til at blive et fuldgyldigt medlem af EU. Politikerne forhandlede sig derefter frem
til fire forbehold - områder, som Danmark ikke ønskede skulle være en del af vores EU-medlemsskab. I 1993
stemte 56% af danskerne ja til unionsmedlemsskab. I november 2019 ønskede 41% at bevare forsvarsforholdet.
PESCO-projekter
- Fælles cyberenhed
- EU-kommandostruktur
- EU-produceret drone
- Nye pansrede køretøjer
- Fælles spionskole
- Fælles øvelsesterræner

Overblik over forsvarsdilemmaet med USA, NATO og PESCO på engelsk
Lissabontraktaten, 2009
EU-traktaten er det juridiske grundlag for PESCO. Artikel 42(6):
Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria
and which have made more binding commitments to one another in
this area with a view to the most demanding missions shall establish
permanent structured cooperation within the Union framework.

Forsvarsbudgetter, 2019
- Rusland: 3,9% af BNP
- USA: 3,2% af BNP
- Indien: 2,4% af BNP
- Kina: 1,9% af BNP
- EU gennemsnit: 1,3% af BNP

DEBATSPØRGSMÅL
■ Bør Danmark deltage i forsvarssamarbejdet i EU?
■ Tror du at PESCO en dag vil blive EU-landenes primære militæralliance?
■ Vil EU en dag blive en sikkerhedspolitisk stormagt på linje med USA, Kina og Rusland?
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Skal EU bestemme rammerne
for fremtidens arbejdsmarked?
Arbejdsmarkedet i EU vil forandre sig, fordi arbejdet i højere grad
vil blive digitaliseret og automatiseret. Derudover vil lokale lønninger og arbejdsforhold fortsat blive udfordret af arbejdskraftens frie bevægelighed.
For at forberede sig på disse udfordringer har EU-Kommissionen
prioriteret, at man arbejder for at fastsætte en fælles europæisk
mindsteløn.
Årsagen til dette er, at man vil sikre, at arbejdstagere vil modtage en retfærdig løn i hele EU. Mindstelønnen er nemlig meget forskellig i EU, hvor den i Bulgarien er lavest med ca. 300 euro om
måneden og i Luxemburg er på ca. 2000 euro om måneden.
Kritikken af en fælles europæisk mindsteløn lyder, at EU’s medlemslandes økonomier og leveomkostninger er forskellige.
Derudover har vi i Danmark den danske model, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne sammen forhandler lønniveauerne på
plads, og derfor fastsættes mindstelønnen ikke af politikerne. Denne praksis gør sig også gældende i Italien, Sverige, Finland
og Østrig.

FEM CENTRALE AKTØRER
Fagbevægelsen i DK
Er skeptisk omkring
en fælles europæisk
mindsteløn, da den
kan svække den
danske model,
ødelægge tilliden
mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere og
forværre danske
lønninger.

Arbejdsgiverne i DK
Er også skeptiske
omkring en fælles
europæisk mindsteløn,
da den kan svække
den danske model,
ødelægge tilliden
mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere samt
forværre konkurrencen
og danske lønniveauer.

Mere info på dansk
Mere info på dansk

Mere info på dansk
Mere info på engelsk

EU-Kommissionen
Lønningerne i EU er
meget forskellige.
Derfor mener
EU-Kommissionen, at
der skal laves EU-lov
om en fælles mindsteløn, så arbejdstagerne
modtager fair mindstelønninger.

Regeringen i DK
Den danske socialdemokratiske regering
har udtrykt sig skeptisk
om en europæisk
mindsteløn, da den
i værste tilfælde kan
ødelægge den danske
model, som fungerer
godt.

Bulgariens
arbejdstagere
Bulgarien har de
laveste lønninger i EU.
Mange bulgarske
arbejdstagere håber
derfor, at EU-lovgivningen kan være med til
at øge lønningerne
i Bulgarien.

Mere info på dansk

Mere info på dansk

Mere info på engelsk

Mere info på engelsk

Mere info på engelsk
Mere info på engelsk

YDERLIGERE LÆSNING
Forholdene på arbejdsmarkedet varierer meget fra land til land, når det kommer til lønninger og arbejdstid.
I nogle lande er det fagbevægelsen og arbejdsgiverne som sammen bestemmer vilkårene, mens det i andre
er politikerne.
Den gennemsnitlige mindsteløn i EU er ca. 880 euro om måneden. I Bulgarien er den lavest og i Luxemburg højest.
Danmark har ikke en lovmæssig mindsteløn pga. den danske model, som i forvejen sikrer høje lønninger i Danmark.
Den danske model går ud på at arbejdsmarkedets parter selv aftaler løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster uden
politisk indblanding. Modellen kræver høj organiseringsgrad.
En overenskomst er den aftale, som fastlægger de overordnede vilkår på arbejdsmarkedet.
EU’s sociale søjle fra 2017 handler om at forbedre de sociale vilkår for EU’s borgere. Foreløbigt er der dog kun tale om principper og
ikke egentlig EU-lovgivning.

DEBATSPØRGSMÅL
■ Hvad er de potentielle fordele og ulemper ved at EU fastsætter en europæisk mindsteløn?
■ Hvad mener du generelt om, at EU er med til at udvikle fælles minimumsstandarder for medlemslandenes
social- og velfærdspolitik? Det kunne fx omhandle barselsregler, pensionsalder, adgang til uddannelse osv.
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Hvordan skal EU’s Green Deal realiseres?
Den nye EU-kommission har erklæret, at den vil lave EU’s første klimalov, som skal bekæmpe klimaforandringerne. Derfor fremlagde
EU-Kommissionen i december 2019 den europæiske grønne pagt også kaldet European Green Deal.
I marts 2020 fremlagde Kommissionen et lovforslag til en fælles
europæisk lov, som er EU’s nye vækststrategi, der vil gøre EU klimaneutral i 2050, skabe en cirkulær økonomi (genbrug af ressourcer), øge biodiversiteten og gøre EU til global leder i kampen mod
klimaforandringerne.
Lovforslaget skal nu diskuteres og forhandles på plads af medlemslandene og EU-parlamentet, samtidig med at lobbyister og interesseorganisationer vil søge indflydelse på lovforslagets indhold.
Hovedudfordringen er at EU-landene er vidt forskellige når det kommer til velstandsniveau, afhængighed af fossile brændsler,
grøn teknologi og velfærd.
Flere østeuropæiske medlemmer argumenterer derfor for at de skal have mere fleksible vilkår i EU’s store klimaplan. Derfor er
der lagt op til benhårde forhandlinger mellem EU-landene, for hvordan kan vi blive enige om en klimalov, der både er økonomisk realistisk og tager hensyn til landenes forskelligheder?

FEM CENTRALE AKTØRER
EU-Kommissionen
mener, at en fælles
europæisk klimalov
er afgørende for at
mindske den globale
opvarmning og gøre EU
til global leder for den
grønne omstilling.
Det skal være godt for
både klimaet og
konkurrenceevnen.

Danmark har som mål
at reducere sin
udledning af drivhusgasser med 70 % inden
2030. Danmark vil i EU
arbejde for en ambitiøs
klimalov, som kan
beskytte klimaet og
samtidig vil være
gunstig for danske
virksomheder.

Mere info på dansk
Mere info på dansk

Mere info på dansk
Mere info på dansk

Polen har en kæmpe
kulindustri og har
stadig rigtig mange
kulkraftværker i brug.
Polen mener at det
ikke er muligt at blive
klimaneutral i 2050 og
vil fastsætte sit eget
tempo for den grønne
omstilling.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

Arbejdsgiverne
mener, at EU’s klimalov
er vigtig og god, men
den skal ikke gå ud over
europæiske virksomheders konkurrenceevne. Flere investeringer
i grønne teknologiske
løsninger er derfor vigtige for at sikre virksomhederne gode vilkår.
Mere info på dansk
Mere info på dansk

Greta Thunberg og
grønne NGO’er er
kritiske omkring den
kommende EU klimalov. Den mangler bl.a.
bedre delmål for
drivhusgasudledninger,
er baseret på uprøvede
grønne teknologier og
er derfor for uambitiøs.
Mere info på dansk
Mere info på engelsk

YDERLIGERE LÆSNING
EU’s klimalov er en bindende lov, som skal sikre, at EU’s medlemslande lever op til Parisaftalen, som har
til mål at begrænse globale temperaturstigninger til under 2 grader – og allerhelst 1,5 grader. EU har også
en kalender for green deal lovgivning.
FNs klimapanel har konkluderet, at for at jordens temperatur ikke skal stige med mere end 2 grader, skal
verdens drivhusgasudledninger i 2030 være 45% lavere end i 2010 og drivhusgasudledninger i 2050 skal være
neutrale i forhold til 2030.
Klimaneutral betyder, at der ikke udledes flere drivhusgasser i atmosfæren, end der absorberes. Klimaneutralitet kan bl.a. opnås
ved at omlægge landbrugsjord til skov og ved at anvende teknologi, der kan absorbere drivhusgasserne.
EU har i 2018 reduceret sine drivhusgasser med 23 % i forhold til udledningen i 1990. I 2050 skal udledningen være klimaneutral.
Det europæiske miljøagentur er et EU-agentur, som formidler om EU’s miljø- og klimapolitik og har kontor i København. De laver
bl.a. analyser af EU’s miljø- og klimapolitik og om politikerne er med til at opnå målene for f.eks. 2030.

DEBATSPØRGSMÅL
■ Er det rimeligt at de rige EU-lande skal bære en større del af byrden i den kommende klimalov?
■ Hvilke muligheder og faldgruber ser du i EU’s green deal?
■ Hvordan skal EU’s green deal finansieres?
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