
Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti var med til at forhandle Maastricht-trak-
taten på plads med de andre EU-medlemslande og anbefalede 
danskerne at stemme ja den 2. juni 1992. Partiet ser helst, at 
Danmark deltager i så meget som muligt af det, der er skrevet 
ind i traktaten, men er samtidig klar over, at noget må ud, hvis 
danskerne skal kunne acceptere og stemme ja til en aftale ved 
en ny folkeafstemning. 

• Poul Schlüter: Statsminister og medlem af Folketinget for 
Det Konservative Folkeparti

• Hans Engell: Justitsminister og medlem af Folketinget for Det 
Konservative Folkeparti 

Venstre

Venstre var med til at forhandle Maastricht-traktaten på plads 
med de andre EU-medlemslande og anbefalede danskerne at 
stemme ja den 2. juni 1992. Partiet ser helst, at Danmark deltager 
i så meget som muligt af det, der er skrevet ind i traktaten, men 
er samtidig klar over, at noget må ud, hvis danskerne skal kunne 
acceptere og stemme ja til en aftale ved en ny folkeafstemning. 

• Uffe Ellemann-Jensen: Udenrigsminister og medlem af 
Folketinget for Venstre

• Anders Fogh-Rasmussen: Skatteminister og medlem af 
Folketinget for Venstre 

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet bakkede op om Maastricht-traktaten og anbe-
falede danskerne at stemme ja den 2. juni 1992. Samtidig mener 
partiet, at det er vigtigt at anerkende, at danskerne har stemt 
nej, og at der derfor er behov for et solidt og bredt kompromis 
mellem partierne. Partiet er derfor åbent for forhandling. Samtidig 
vil Socialdemokratiet meget gerne overtage regeringsmagten 
og har derfor øje for, at de har brug for opbakning fra særligt 
Socialistisk Folkeparti. 

• Poul Nyrup Rasmussen: Medlem af Folketinget og formand 
for Socialdemokratiet 

• Mogens Lykketoft: Medlem af Folketinget for Socialdemo-
kratiet

• Ritt Bjerregaard: Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti bakker ikke op om Maastricht-traktaten og 
anbefalede danskerne at stemme nej den 2. juni 1992. Partiet vil 
gerne være med til at forhandle en politisk aftale på plads men 
ønsker, at Danmark deltager i så lidt som overhoved muligt af 
det, der er lagt op til i Maastricht-traktaten. 

• Holger K. Nielsen: Medlem af Folketinget og formand for 
Socialistisk Folkeparti

• Steen Gade: Medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti 

Det Radikale Venstre

Det Radikale Venstre bakkede op om Maastricht-traktaten og 
anbefalede danskerne at stemme ja den 2. juni 1992. Samtidig 
mener partiet, at det er vigtigt at anerkende, at danskerne har 
stemt nej, og at der derfor er behov for et solidt og bredt kom-
promis mellem partierne. Partiet er derfor åbent for forhandling. 

• Marianne Jelved: Medlem af Folketinget og politisk leder af 
Radikale Venstre

• Niels Helveg Petersen: Medlem af Folketinget for Radikale 
Venstre 

Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU bakker ikke op om Maastricht-trak-
taten og anbefalede danskerne at stemme nej den 2. juni 1992. 
Folkebevægelsen er imod de forhandlinger, der er inviteret til i 
dag: danskerne har jo allerede stemt nej til traktaten! 

• Ole Krarup: Medlem af Folkebevægelsen mod EU
• Ib Christensen: Medlem af Europa-Parlamentet for Folkebe-

vægelsen mod EU

JuniBevægelsen

Socialistisk Folkeparti bakker ikke op om Maastricht-traktaten og 
anbefalede danskerne at stemme nej den 2. juni 1992. Bevægelsen 
så helst, at Maastricht-traktaten helt faldt, nu hvor danskerne 
har stemt nej. Men når der nu er inviteret til forhandlinger, vil de 
gerne være med til at forhandle en politisk aftale på plads men 
ønsker, at Danmark deltager i så lidt som overhoved muligt af 
det, der er lagt op til i Maastricht-traktaten. 

• Drude Dahlerup: Medlem af JuniBevægelsen
• Jens Peter Bonde: Medlem af JuniBevægelsen

Fremskridtspartiet

Fremskridtpartiet bakker ikke op om Maastricht-traktaten og 
anbefalede danskerne at stemme nej til den 2. juni 1992. Partiet 
bakker op om handelssamarbejdet mellem EU-landene men 
mener, det vil være til skade for Danmarks selvbestemmelse at 
indgå i et tættere samarbejde om for eksempel ØMU’en, uden-
rigspolitikken og det retslige samarbejde. 

• Tom Behnke: Medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet
• Pia Kjærsgaard: Politisk leder og medlem af Folketinget for 

Fremskridtspartiet 

Grupper og roller
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