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Hvem står bag spillet? 

Spillet er udviklet af DEO i samar-
bejde med Marianne Dietz, ph.d. i 
spil- og historiedidaktik, rollespil-
sudvikler og forfatter til bøger og 
artikler om rollespil, til daglig faglig 
leder på Brønshøj Skole, Jesper 
Vestermark Køber, Ph.d. i historie, 
Postdoc ved Saxo-Instituttet, KU, 
forsker i dansk demokratihistorie 
og politisk idéhistorie i det 20. 
århundrede samt Jesper Tvilde, 
lektor i Samfundsfag og Historie 
på Nordsjællands Grundskole og 
Gymnasium. 

Derudover ønsker redaktionen at 
takke vores testklasser på Brøns-
høj Skole og på Nordsjællands 
Gymnasium og Grundskole samt 
DEO’s universitetspraktikanter og 
studentermedhjælpere Lucas Nor-
stedt, Michelle Padul Jensen og 
Maria Wildfang.  

Redaktører, DEO: Amanda Hersbøll 
og Kasper Tonsberg Schlie 

Spillet er udviklet med tilskud fra 
Europa-nævnets Pulje C i 2022

I 1992 blev Danmark kastet ud i en politisk og diplomatisk krise. Den 
2. juni stemte danskerne, mod forventning, nej til Maastricht-trak-
taten, der skulle udvide det europæiske samarbejde og omdanne 
EF til EU. Efter 20-års medlemskab af EF ønskede næsten hele 
Folketinget, at Danmark skulle stemme ja til traktaten, så man 
kunne indgå i det europæiske samarbejde om bl.a. ØMU’en, 
forsvar og arbejdsmarkedspolitik. Vælgerne ville det anderledes, 
og det danske nej kastede hele det europæiske projekt ud i stor 
usikkerhed. Ville Frankrig, Tyskland og de øvrige ni lande gå videre 
uden Danmark? Kunne vi få lov til at sige ja til dele af traktaten? 

Der var enormt meget på spil, da politikere fra Folketingets partier 
og de to protestbevægelser skulle forhandle en særlig dansk aftale 
på plads. Alle var bevidste om, at der måtte luges ud i traktaten, hvis 
den skulle have en chance for at blive accepteret af danskerne ved 
en ny folkeafstemning, men hvad skulle blive og hvad skulle ud? 

Dette spil handler om processen frem mod de danske forbehold 
og aftalen, der blev kendt som Det Nationale Kompromis. Eleverne 
vil træde ind i rollerne som politikere og journalister og vil komme 
helt ind i det anspændte politiske maskinrum i sensommeren 1992. 
I løbet af 3,5 timer vil de opnå en grundlæggende forståelse for 
Maastricht-traktatens indhold og de forskellige danske perspektiver 
på vejen frem efter det danske nej. 

Rollespillet består af: 
● Denne lærervejledning
● 20 rollekort
● 20 navneskilte
● 1 ark med begrebsforklaringer
● En powerpoint, der vises på spildagen inkl. optællingsark
● Interventioner og emneforklaringer på video 

Denne lærervejledning er rettet mod grundskolen, men på DEO’s hjemmeside 
fi ndes et ark med differentieringsforslag for gymnasielærere. Spillet kan gen-
nemføres i en klasse med 20-30 elever og varer i sin fulde længde 3,5 timer. 
Spillet kan downloades gratis på undervisning.deo.dk/rollespil.

Rollespillet om 
de danske forbehold

Din holdning til de seks mulige forbehold til Maastricht-traktaten: 
1) ØMU’en (Den Økonomiske og Monetære Union): Nej til at Danmark deltagerNår danskerne har stemt nej til Maastricht-traktaten, har de også stemt nej til at over-

føre vigtige beslutninger om økonomisk politik fra Folketinget til Bruxelles. Danmark 
skal ikke presses til at være med i EU’s økonomiske samarbejde. En fælles mønt og en 
fælles centralbank vil uden tvivl give Danmark mindre kontrol over vores økonomiske 
politik. Kronen skal under ingen omstændigheder udskiftes med en fælles EU-mønt, 
når det alligevel er de største lande i EU, der har mest indflydelse. Den slice skal ud! 

2) Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: Nej til at Danmark deltagerSelvom politikerne ikke siger det højt, er det virkelige mål med ’Unionen’ at skabe en 
europæisk føderalstat og en ny supermagt: Europas Forenede Stater. Verden har ikke 
brug for flere supermagter! Dem vi har, har lavet skade nok i forvejen. Med dansker-
nes nej til Maastricht-traktaten er det tydeligt, at danskerne ikke ønsker en militarise-
ring af EU og dansk medlemskab af Vestunionen. Danskerne foretrækker uden tvivl, 
at internationale konflikter løses med politiske og økonomiske redskaber fremfor med 
militær magt. Vi mener derfor i JuniBevægelsen, at EU-landene i stedet bør fokusere 
på at styrke samarbejde om nedrustning og konfliktløsning i organisationer som FN
og Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Danmark skal med andre ord 
kæmpe med næb og klør for et forbehold. 

3) Det retslige samarbejde: Nej til at Danmark deltagerDet bliver en glidebane, hvis EU får magt over landenes asylpolitik og regler inden-
for ejendomsret og familieret. Det vil ende med, at EU får for stor magt til at blande 
sig i Folketingets arbejde. Det skal være de danske politikere alene, der bestemmer 
over politikken på dette område. Vi kan i JuniBevægelsen dog godt se meningen i, at 
EU-landene skal samarbejde på politiområdet, men det kan også arrangeres udenom 
EU. Det behøver vi ikke en EU-traktat til!

4) Unionsborgerskabet: Nej til at Danmark deltagerUnionsborgerskabet handler om, at vi alle skal til at være EU-borgere og vil med tiden 
betyde, at det danske pas får mindre betydning. Vi danskere kan sagtens være med-
lemmer af EU uden at vi på nogen måde bliver EU-borgere med alt, hvad dertil hører af 
flag, nationalmelodi og et blåt pas med gule stjerner. Vi er i øvrigt ikke de eneste, der 
er skeptiske: også i lande som Frankrig og Storbritannien er der stor skepsis overfor 
EU. Nu må politikerne altså lytte til EU-borgerne!

5) Nærhedsprincippet: Nej til at Danmark deltagerNærhedsprincippet betyder ifølge Maastricht-traktaten, at beslutninger skal træffes, 
hvor det giver mest mening. Det kan tolkes alt for frit og kan lede til, at EU fusker sig til 
mere indflydelse, så flere og flere beslutninger træffes i EU – langt væk fra medlems-
landenes borgere. Vi vil i JuniBevægelsen ikke gå med til dette uden garantier for, at 
beslutningsprocesser ikke kan flyttes til Bruxelles, uden at Folketinget har givet tilla-
delse først.

6) Arbejdsmarkedspolitik: Nej til at Danmark deltagerVi vil på ingen måde acceptere, at EU skal blande sig i danske arbejdsforhold og dansk 
velfærd. Danmark bør bekymre sig om EU’s ambitioner på arbejds- og socialområdet – 
der er ingen tvivl om, at EU gradvist vil prøve at hive mere og mere magt til sig på dette 
område. I Danmark har vi ’den danske model’, hvor arbejdere og arbejdsgivere finder 
frem til, hvad løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Denne helt særlige 
model har sikret danske arbejdere højere løn og bedre arbejdsvilkår end arbejderne i 
andre EU-lande. Der er god grund til at frygte, at et EU-samarbejde på dette område 
på sigt vil kunne svække den danske model. Det skal politikere ikke blande sig i, hver-
ken i Danmark eller EU!

Jens-Peter Bonde

Medlem af JuniBevægelsen

Baggrund: Du blev født i 1948 i Aabenraa og er derfor 44 år gammel. Som ung 

læste du statskundskab i Aarhus og blev hurtigt involveret i politik som lands-

formand for Radikal Ungdom. I 1972 var der folkeafstemning om Danmarks 

medlemskab af EF, og der var du EF-modstander. Du mente ikke, at politikerne 

fortalte danskerne, hvad et medlemskab præcist indebar. Senere blev du aktiv i 

Folkebevægelsen mod EF, medlem af Europa-Parlamentet og redaktør på avisen NOTAT. Du har dog net-

op oprettet JuniBevægelsen, da du ikke længere mener, at Danmark skal ud af EF/EU, men kæmpe for at 

ændre det i en mere demokratisk og retfærdig retning. Du er ikke bange for at stille kritiske spørgsmål 

om, hvor det hele bærer hen. 

Mærkesager:

• JuniBevægelsen ønsker, at de danske politikere respekterer danskernes nej til Maastricht-traktaten, 

men er ikke imod EU-medlemskab, så længe det er demokratisk og ikke bliver overstatsligt.

• Der skal findes kompromisser. EF/EU-kritikken skal være konstruktiv og ikke kompromisløs. På det 

punkt adskiller du dig fra Folkebevægelsen mod EU, der ønsker Danmark meldt helt ud af EF/EU. 

• Åbenhed, Nærhed og Demokrati (Å-N-D). Disse slagord dækker over JuniBevægelsens ambition om 

at ændre på EU, så helt almindelige mennesker forstår – og deltager i – det europæiske samarbejde.

Om dagens forhandlinger

I september 1992 mødes partier og folkebe-

vægelser bag lukkede døre på Christians-

borg, hvor de skal forsøge at finde ud af, hvil-

ke dele af Maastricht-traktaten Danmark ikke 

ønsker at være med i, før traktaten skal til af-

stemning igen. 

De fleste vil gerne være med til at finde en løs-

ning – en justeret traktat – men Fremskridts-

partiet, JuniBevægelsen og Folkebevægelsen 

mod EU mener, at det er en katastrofe, at man 

ikke respekterer det danske nej.  

Kan politikerne blive enige om en række dan-

ske forbehold (undtagelser), så Danmark alli-

gevel kan komme med i EU?

Situationen: 

Kan politikerne vende et nej til et ja?

Den 2. juni 1992 var danskerne til folkeafstemning: 

Danskerne skulle stemme ja eller nej til at blive en del 

af EU. Aftalen blev kaldt for Maastricht-traktaten og 

var en stor udvidelse af, hvad der indtil 1992 var kendt 

som det Europæiske Fællesskab (EF), som Danmark 

blev medlem af i 1973. EF var primært et handelsfæl-

lesskab, men EU skulle nu også have en fælles euro-

pæisk mønt, en fælles udenrigspolitik, fælles miljø-

regler, politisamarbejde og meget andet. Et flertal i 

folketinget anbefalede et ja, men alligevel stemte lidt 

over 50% af danskerne nej til et medlemskab af EU! 

Resultatet kom som en kæmpe overraskelse for de 

danske politikere og stak en kæp i hjulet for Frank-

rig, Tyskland og de øvrige EF-medlemslande, der nu 

ikke kunne fortsætte med Maastricht-traktaten og 

planerne om EU. Derfor hvilede alles øjne nu på lille 

Danmark. Ville politikerne sige farvel og tak til EF og 

EU – eller ville de forsøge at få danskerne med på en 

ny EU-aftale, der ikke var så stor en udvidelse af EF? 

En light-udgave af Maastricht-traktaten? Og ville det 

overhovedet være okay at spørge danskerne igen, 

når danskerne lige havde stemt nej?

1) Diskutere og forstå din gruppes holdning 

til de seks mulige forbehold (se bagsiden). 

2) Forberede en kort åbningstale på 1-2 mi-

nutter om jeres gruppes holdninger til 

traktaten. 

3) Byde ind med argumenter for og imod at 

fjerne de seks forbehold (udformet som 

slices i den store traktat-pizza på bordet). 

Alle skal deltage aktivt i debatten. 

4) Stemme om, hvorvidt et forbehold (en slice) 

skal fjernes eller beholdes. 

I dag skal du:

Maastricht

Ja  Ja         Ne j
Ne j7
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Begrebsliste
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Begreb 
Definition

Arbejdsmarkedsparterne/  Arbejdsmarkedets parter udgøres af arbejdsgivere og arbejdstagere, som er organiserede i to typer af 

Arbejdsmarkedets parter foreninger: arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer.  De har stor indflydelse på især 

løn- og arbejdsvilkår, og det er noget særligt for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Bureaukrati  
Organisationsform, der er kendetegnet ved hierarki og regler. Det er ofte et negativt ladet udtryk om et 

system med alt for meget papirarbejde og for lidt menneskelig kontakt. Det kan både bruges om offentlige 

og private organisationer.  

Centralisering/ Et organisationsprincip, som betyder, at én eller nogle få personer sidder på magten – der sker altså en 

Centralistisk magtkoncentration. Om EU er det ofte blevet brugt som et negativt udtryk for, at magten gradvist kon-

centreres i EU-systemet, mens medlemslandene mister selvbestemmelse.

Decentraliserering/ Betyder det modsatte af centralisering. Det betyder, at man spreder beslutningskompetencen og fordeler 

Decentralisere magten blandt flere personer i stedet for at give få personer meget magt. 

Den danske model Den danske model er en betegnelse for den helt særlige måde, arbejdsmarkedet er indrettet på i Danmark. 

Det, der er specielt ved modellen er, at medarbejderes vilkår er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det 

vil sige fagforeningerne på den ene side og arbejdsgiverforeninger på den anden side. Aftalerne kaldes 

overenskomster, og de fastlægger for eksempel, hvad mindstelønnen skal være på et bestemt område, 

og hvad medarbejderne skal have i pension. Langt de fleste medarbejdere i Danmark er dækket af en 

overenskomst.

Den Vesteuropæiske Union/  En militær alliance, der blev oprettet i marts 1948. Tilbage i 1992 var Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, 

Vestunionen  Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Storbritannien medlemmer af Vestunionen. De forpligtede 

sig til at garantere hinandens sikkerhed. Med Maastricht-traktaten i 1992 blev Vestunionen knyttet til 

EU. Det betød, at EU’s Ministerråd kunne bede den gennemføre beslutninger eller løse opgaver ift. EU’s 

Fælles Udenrigs- og Forsvarspolitik.

Ejendomsret  Borgernes ret til at eje og bestemme over det, man ejer: det kan både være fysiske genstande for eksempel 

huse, biler, møbler, smykker osv. Det kan også være ikke-fysiske ting som for eksempel litteratur, man 

har skrevet eller videnskabelige opfindelser. 

Elite 
Et mindretal, der indtager toppositionerne inden for samfundets forskellige sektorer, herunder den øko-

nomiske elite, den politiske elite, embedsmandseliten og den militære elite.

Embedsmand Bruges om en person, der er ansat i den offentlige administration: enten i staten (fx ministerier), i en 

kom mune eller i en region. Man kan f.eks. arbejde med styring af økonomi, skoler eller hospitaler, ind-

krævning af skat eller udbetaling af sociale ydelser. 

Europæisk integration En udvikling, hvor EU-medlemslandene gradvist træffer flere fælles beslutninger og arbejder sammen 

på flere områder. 

Fagforening/Fagforbund En forening af lønarbejdere inden for et fag, en branche el. en industrigren; har som formål at varetage 

medlemmernes interesser med hensyn til løn og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne.

Familieret 
De sager, der drejer sig om familieforhold. Det kan for eksempel vedrører forældremyndighed, bopæl, 

ægteskab, skilsmisse, adoption eller tvangsfjernelser.

Flertalsafgørelser I EU: når medlemslandene kan træffe beslutninger ved, at et flertal stemmer for forslaget. Der findes 

særlige regler for, præcis hvor mange lande, der skal have stemt for forslaget, før det kan vedtages. 

FN (De Forenede Nationer) En international organisation med 193 medlemslande. FN repræsenterer ikke en enkelt nation eller re-

gering – organisationen repræsenterer hele verden. FN blev grundlagt i 1945 efter Anden Verdenskrig 

og er forpligtet til at opretholde fred og sikkerhed, udvikle venskabelige forbindelser mellem verdens 

lande og skabe en bedre fremtid for mennesker og planeten.

Føderalisme/Føderal stat Et regeringssystem hvor statens magt er delt mellem en central føderal regering og en delstatsregulering 

på regionalt plan, i stil med for eksempel Tyskland, USA eller Canada. Europæisk føderalisme er et po-

litisk ønske om, at de europæiske lande går sammen og danner én stor føderal stat i form af et føderalt 

EU – det vil give EU mere magt.

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

Bilag til Rollespil om de danske forbehold
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Spillets drejebog
Denne drejebog skal understøtte undervisere, der ønsker at afvikle spillet på egen hånd.
10 overskuelige trin vil lede dig gennem spillets faser; Fra forberedelse til efterbehandling.

1. Forbered eleverne

Eleverne faglige udbytte vil være markant større, hvis der af-
sættes to lektioner til at forberede eleverne på spillet. 

Eleverne bør kende til: 
- Processen omkring Danmarks optagelse i EF i 1972-1973
- Grundlæggende viden om Maastricht-traktaten og folkeaf-

stemningen i 1992

I den forbindelse kan de følgende materialer inddrages:
DEO’s rollespil om Danmarks optagelse i EF 
P3-Essensen video om det danske nej
DEO’s podcast om EF og EU’s historie

Forsøg at undgå materialer, der beskriver resultatet af Det 
Na tionale Kompromis. Det er netop, hvad eleverne skal lege 
sig frem til!

2. Praktisk forberedelse

Rollefordeling: 

Læs og print rollekortene og fordel rollerne ud på klassens 
elever. Der er 20 rollekort inddelt på 9 grupper. Er der flere 
elever, kan nogle deles om de mere tunge roller. Er der færre 
elever, kan man: 
a) fjerne en journalist 
b) fjerne Mogens Lykketoft (der er tre socialdemokrater, men 

kun to i de andre grupper) 
c) fjerne Tom Behnke (en lidt perifer rolle i forhandlingerne)
d) fjerne øvrige roller med øje for balancen mellem tilhængere 

og modstandere

Forbered rekvisitter: 

- Print traktatpizzaen med de otte slices på A3-papir i farver 
og klip den ud i slices (en pizzaskærer kan ikke anbefales)

-  Print navneskilte, hvor gruppelederen er markeret med et 
kryds

- Print ark med begrebsforklaringer

3. Forberedelse på spildagen

- Klassens borde stilles i en aflang firkant som i et mødelokale
-  Der opstilles et separat bord til journalisterne fra Danmarks 

Radio 
-  Navneskiltene stilles ud for de pågældende elever 
-  Traktatpizzaen klippes ud og lægges i midten på bordet
-  Powerpoint gøres klar til visning 
-  Læreren logger på Instagram, så DR’s opslag kan vises 

senere (søg på #deorollespil) 
-  Læreren er forhandlingsleder og moderator

4. Gameday

Eleverne finder deres pladser og materialer 
Tidsforbrug: 10 min. 

Eleverne finder deres pladser med navneskilt, rollekort og 
begrebsark på bordet foran sig. 

Eleverne får mulighed for kort at tale med deres gruppe og 
hilse på hinanden.

 

Socialistisk Folkepartis valgplakat til folkeafstemningen den 2. juni 1992.



4

6. Forberedelse og afholdelse af åbningstaler

Tidsforbrug: 45 min. 

Grupperne læser deres rollekort og forbereder en åbningstale 
på 1-2 minutter, som gruppelederen skal læse højt. Gruppefor-
mandens navneskilt er markeret med et kryds. Journalisterne 
skal også holde en åbningstale, hvor de præsenterer sig. 

Åbningstalen skal indeholde gruppens generelle syn på traktaten 
og lidt om, hvad gruppen vil prioritere under de forestående 
forhandlinger. Efter 30 minutters forberedelse afholde åbnings-
talerne på ca. 15 minutter. Læreren opfordrer til klapsalver efter 
hver åbningstale. 

7. Forhandlinger om de seks mulige forbehold

Tidsforbrug: 100 min. 

Nu er der åbne forhandlinger om én skive (et muligt forbehold) 
ad gangen. 

Hver debatrunde varer ca. 15 minutter og følger samme struktur: 
- Læreren viser DEO’s introvideo om emnet (på rollespillets 

hjemmeside)
- Læreren uddyber og besvarer spørgsmål
- Grupperne får 2-3 minutter til at forberede deres indstilling 

(ja/nej, argumenter)
- Åben debat i 7-8 minutter (evt. med intervention, der kan 

skubbe til debattens præmisser)
- Afstemning: Stemmer grupperne ja eller nej til at Danmark 

skal deltage i området? 
- Den pågældende slice fjernes fra pizzaen – eller bliver på 

sin plads.

5. Spillet begynder

Ved hjælp af powerpointet introduceres spillet og dagens 
program. 

Lærerens introduktion kan lyde således: 

Juni 1992. Hele Europa er i chok. Danmark har stemt nej til 
Maastrichttraktaten og dermed til at blive medlem af EU. Vi er 
nu i fare for blive efterladt på perronen, mens de øvrige 11 med-
lemmer stormer videre med unionsplanerne. Statsminister Poul 
Schlüter (K) og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) har 
knap fordøjet vælgerlussingen, før Folketinget må træde samme 
og fi nde en vej ud af krisen. 

Regeringen er helt klar over, at det vil være nødvendigt, at opposi-
tionen tager føringen i forhold til at fi nde en løsning, hvis vælgerne 
skal kunne acceptere den ved en ny folkeafstemning.. Men det 
er ikke nok: EF’s 11 medlemslande skal også være tilfredse, og 
de ønsker ikke at genforhandle traktaten.

Derfor inviterer Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre til 
lukkede forhandlinger på Christiansborg den 15. september 
1992, hvor yderligere fem grupper vil deltage. Indenfor tre timer 
skal grupperne nå frem til et nationalt kompromis, som de mener 
kan accepteres af både vælgere og det store udland. Danmarks 
fremtid i EU står på spil!

SF har foreslået, at grupperne ser Maastricht-traktaten som pizza 
med 8 skiver, som Danmark skal forholde sig til. 

To af skiverne er urørlige: 
1) Det Indre Marked og 
2) Den frie bevægelighed (selve kernen i traktaten).

De resterende seks skiver kan grupperne fjerne fra traktaten, 
hvis der kan opnås et fl ertal for det: 
3) ØMU
4) Udenrigs- og sikkerhedspolitik
5) Retsligt samarbejde
6) Unionsborgerskab
7) Nærhedsprincippet
8) Arbejdsmarkedspolitik

Forhandlerne er bevidste om, at pizza-situationen skal kunne 
godkendes af både danskerne OG de øvrige EU-medlemmer, 
før man kan bede danskerne om at tage stilling igen ved en ny 
folkeafstemning. Men hvad skal Danmark deltage i – og hvad 
skal vi holde os udenfor? Det er det, I skal bestemme i dag på 
dette hemmelige forhandlingsmøde på Christiansborg.

De åbne debatter afvikles således: 
(15 minutter til hver debatrunde, 5 minutter til DR’s indslag)

a) Debat om ØMU’en
b) Debat om udenrigs- og sikkerhedspolitik + intervention*
c) Indslag fra DR’s journalister der præsenterer ét opslag 

på storskærm
d) Debat om retsligt samarbejde
e) Debat om unionsborgerskab + intervention 
f) Indslag fra DR’s journalister der præsenterer ét opslag 

på storskærm
g) Debat om nærhedsprincippet
h) Debat om arbejdsmarkedspolitik + intervention

* se bilag med overblik over mulige interventioner
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Hvad skal danskerne stemme om i 1993?

Tidsforbrug: 15 minutter

Nu, hvor grupperne har gennemført de seks debatter, står det 
klart, hvilken ’traktatpizza’ danskerne skal stemme om næste 
år. Grupperne får lov at byde ind med nogle afsluttende be-
mærkninger om resultatet og kan udtale sig til Danmarks Radio. 
Danmarks Radio viser dagens sidste opslag om resultatet. 

9. Hvad skete der i virkelighedens verden? 

Tidsforbrug: 10 minutter

Læreren følger op med en kort oversigt over de danske forbehold, 
folkeafstemningen i 1993, Edinburgh-aftalen og EU-medlems-
skabet efter 1993 (se powerpoint).

10. Evaluering

Tidsforbrug: 10 minutter

Tal med eleverne om, hvordan de oplevede deres roller og 
hvad der skete undervejs i spillet. Hvilke politiske dynamikker 
var der på spil? Hvilken rolle spillede pressen? Var der intern 
uenighed i grupperne? Hvad synes eleverne selv om, at der var 
to folkeafstemninger med et års mellemrum? 

Send gerne feedback om spillet til undervisning@deo.dk

8. Resultatet
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Bilag 1: Baggrundstekst om afstemningerne om Maastricht-traktaten og Edinburgh-aftalen

De dramatiske afstemninger i starten af 1990’erne fortæller 
historien om danskernes tøvende tilslutning til en af de mest 
markante udviklinger af det europæiske samarbejde.

Af Jesper Vestermark Køber

Perioden fra afstemningen i 1986 til afstemningen i 1993 er mu-
ligvis de vigtigste år for at forstå Danmarks forhold til det euro-
pæiske samarbejde. Ved befolkningens ja til Edinburgh-trakta-
ten i maj 1993 tilsluttede Danmark sig med fire forbehold Den 
Europæiske Union. Aftalen betød, at Danmark distancerede sig 
fra kernen i det europæiske samarbejde, hvilket har været virke-
ligheden lige siden.

Begivenhederne i begyndelsen af 1990’erne pegede også i retning 
af et fremtidigt mønster i den danske EU-skepsis, hvor modstan-
derne i højere grad findes på højrefløjen end på venstrefløjen. 
Den politiske udvikling i Europa åbnede nemlig for, at store de-
le af venstrefløjen forlod den EF-modstand, som havde været en 
indgroet del af den socialistiske bevægelse siden 1970’erne.

På vej mod unionen 
Efter Berlinmurens fald og østblokkens sammenbrud stod det 
europæiske samarbejde til genforhandling. Den kolde krig var 
slut, og opdelingen af Europa, som det oprindelige samarbejde 
var formet i, eksisterede ikke længere. Blandt EF-landene var der 
bred enighed om, at samarbejdet skulle udvides. Uden truslen fra 
Sovjetunionen ville USA nedtone sin interesse i Europa og efter-
lade mere rum for en selvstændig europæisk sikkerhedspolitik. 
Samtidig ønskede særligt Frankrig at inddæmme det genforene-
de, stærke Tyskland gennem et forpligtende samarbejde.

Landene var langt fra enige om målsætningerne, men enedes i 
1991 om Maastricht-traktaten, som byggede på tre søjler: En ud-
videlse af det eksisterende økonomiske samarbejde med første 
fase af etableringen af den fælles mønt, et mellemstatsligt sam-
arbejde om udenrigs- og forsvarssamarbejde og et strafferetsligt 
samarbejde.

Samtidig styrkede traktaten Parlamentet og indførte det såkaldte 
nærhedsprincip, som tilsagde, at beslutningerne skulle træffes så 
nært på borgerne som muligt. Alt i alt lå den endelige aftale ik-
ke langt fra den danske regerings ønsker til en ny aftale, selvom 
traktaten også indikerede en udvikling mod en stadigt snævrere 
union og et stærkere parlament, der potentielt kunne blokere for 
Ministerrådets beslutninger. 

Vigtigt for det danske perspektiv var, at søjlekonstruktionen be-
grænsede de overnationale komponenter i samarbejdet. Den bor-
gerlige regering bakkede derfor varmt op om traktaten, og uden-
rigsminister Uffe Ellemann-Jensen proklamerede endda kækt til 
pressen, at danskerne ikke bare ville sige ja, men »ja tak« ved den 
kommende folkeafstemning. Han fik dog lov til at æde sine ord, 
da et flertal af danskerne et halvt år senere stemte nej til at tilslut-
te sig traktaten.

Opbrud blandt modstandere  
Blot et år forinden troede de færreste, at et nej overhovedet var et 
realistisk scenarie. Ved folkeafstemningen i 1986 havde et flertal 

af danskerne stemt ja til at tilslutte sig det indre marked gennem 
Den Europæiske Fællesakt, og i årene efter viste vælgerundersø-
gelser, at et overvejende flertal i befolkningen bakkede op om det 
danske EF-medlemskab. Udviklingen satte dybe spor hos mod-
standerne i Folkebevægelsen mod EF og i Socialistisk Folkeparti 
samt i det store, skeptiske Socialdemokratiet, der havde kæmpet 
for et nej i 1986.

I 1990 erklærede Socialdemokratiets formand Svend Auken, at 
der i EF herskede et demokratisk underskud og en manglende in-
teresse for miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål, dels fordi socialde-
mokraterne selv for længe havde ladet EF-debatten styre af kon-
servative kræfter. Der var, ifølge formanden, behov for en reform, 
der overlod mere magt fra Kommissionen til Parlamentet og en 
større åbenhed.

I årene efter drejede partiet – herunder især de tidligere mod-
standere, som foruden formand Auken også talte Ritt Bjerre-
gaard blandt sine fremmeste repræsentanter – ind på en me-
re positiv EF-kurs, hvilket resulterede i partiets opbakning til 
Maastricht-traktaten og alle efterfølgende traktatændringer.

Lignende ideer spirede i Socialistisk Folkeparti. Partiet havde re-
præsenteret EF-modstanden i Folketinget i alle årene siden 1972, 
men efter Berlinmurens fald og kommunismens sammenbrud 
øjnede dele af partiet mulighed for at gentænke det europæi-
ske samarbejde. I 1991 vedtog partiet en ny EF-politik, der op-
gav kravet om udmeldelse, men som samtidig markerede parti-
ets modstand mod en økonomisk union og en fælles europæisk 
sikkerhedspolitik.

Tilbage stod Folkebevægelsen mod EF, og også her blæste nye 
politiske vinde, som skulle ende med at kløve Folkebevægelsen i 
to. På den ene side stod de såkaldte realister, personificeret af de 
fremtrædende profiler Else Hammerich og Jens Peter Bonde, som 
ikke længere betragtede dansk udmeldelse som et realistisk sce-
narie. De ønskede at appellere til de kritiske EF-tilhængere ved 
først og fremmest at bekæmpe udviklingen i retning af en union.

På den anden side stod dem, der holdt fast i kravet om udmeldel-
se. Splittelsen var dyb og synlig i den forstand, at landsmødet i 
1991 både vedtog en erklæring om bevægelsens arbejde for dansk 
udmeldelse og valgte et nyt forretningsudvalg med et flertal af 
realisterne.

Op til folkeafstemningen så flere nye grupperinger af unions-
modstand dagens lys. Det gjaldt i særdeleshed gruppen Danmark 
92, der med Drude Dahlerup og Niels I. Meyer i front samlede 
en række af de mindre EF-kritiske profiler fra Folkebevægelsen. 
Gruppen havde til formål at arbejde for et nej til folkeafstemnin-
gen og slog sig i høj grad op på en kritik af den nye traktat som 
demokratisk mangelfuld.

Andre nyoprettede grupperinger var Fagbevægelsen mod EF-
Uni onen og EF-overenskomster, Nødvendigt Forum og Friheds-
brev 92, der på forskellig vis supplerede folkebevægelsens arbej-
de, og som ofte havde konkret fokus på at bekæmpe unionen 
frem for EF-medlemskabet som sådan. En stor del af EU-mod-
standen var organiseret omkring avisen NOTAT, der i perioder 
op til folkeafstemninger udkom til hele landet som dagblad.

DANMARKS KRINGLEDE VEJ MOD UNIONEN 
– afstemningerne om Maastricht- og Edinburgh-traktaten i 1992-1993

OBS: Denne tekst kan bruges som forberedelse og efterbehandling i gymnasiet.
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Unionstankerne fik også flere borgerlige til at markere deres 
modstand. 1992 var første gang et parti på højrefløjen, nemlig 
Fremskridtspartiet, argumenterede for et nej. Partiet gik ind for 
Danmarks deltagelse i et frihandelssamarbejde, men opponerede 
imod udviklingen hen imod en politisk og monetær union. 

Særligt venstrefløjens begyndende interesse for det europæiske 
samarbejde fik libertarianere og konservative til at frygte, hvad 
tankerne om et socialt Europa potentielt kunne føre til. Eksem-
pelvis skrev det unge, men senere indflydelsesrige, Venstre-med-
lem Christopher Arzrouni i antologien Fri som fuglen – i et bur 
(1993) om sin modstand mod unionen, der potentielt ville lede til 
et socialistisk Europa.

Ved folkeafstemningen repræsenteredes nej-siden således af par -
 ti erne Socialistisk Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og Frem-
skridtspartiet, mens det overvejende flertal af Folketingets med-
lemmer gik ind for et ja. Ja-partiernes støtte havde dog forskel-
lige begrundelser. Hvor Venstre repræsenterede en optimistiske 
tilslutning til et overstatsligt samarbejde, nedtonede Socialde-
mokratiet og Det Konservative Folkeparti jaets konsekvenser for 
den fremtidige integration.

Det overvejende tema for folkeafstemningen var diskussionen 
om en potentiel udvikling i retning mod Europas Forenede Sta-
ter, og det var netop dette fremtidsscenarie, som Socialistisk 
Folkeparti malede frem med det mundrette slogan: »Holger og 
konen siger nej til Unionen«. Da resultatet blev annonceret om 
aftenen den 2. juni, og et flertal på 50,7 procent af danskerne hav-
de stemt nej, var det da også Holger K. Nielsen, der stod tilbage 
som den store vinder.

Det nationale kompromis 
Det danske nej sendte chokbølger gennem Europa, og den fol-
kelige skepsis over for projektet fik mange europæiske politikere 
til at spærre øjnene op. Kort efter afstemningen gjorde de andre 
medlemslande det klart, at traktaten ikke stod til genforhand-
ling.

På grund af det danske nej udskød det britiske Underhus rati-
ficeringen af aftalen, og Storbritannien lagde derved pres på for 
hurtigt at finde en løsning, der kunne fortsætte samarbejdet. Ud-
fordringen for regeringen og de øvrige ja-partier var at finde en 
model for Danmarks fortsatte medlemskab, som både den skep-
tiske befolkning og de øvrige EF-lande kunne leve med.

Fra sommeren og ind i efteråret 1992 overgik initiativet fra rege-
ringen til Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, som på-
tog sig ansvaret for at skabe det såkaldte nationale kompromis 
mellem tilhængere og modstandere. Holger K. Nielsen havde på 
afstemningsaftenen kaldt afgørelsen for en huskekage til politi-
kerne, der troede, at afstemningen bare skulle overstås. Nu stod 
han selv og de øvrige EF-modstandere med en sejr, som der langt 
fra var enighed om, hvad indebar.

Op til afstemningen i 1992, havde de forskellige modstanderor-
ganisationer faktisk fremlagt en plan for Danmarks stilling efter 
et nej, der, foruden de krav, som senere blev til de fire forbehold, 
indebar en garanti om, at dansk lov skulle stå over EF-retten.

Det sidste krav ville underminere Danmarks medlemskab, og 
Jens Peter Bonde forudså derfor i dagene inden afstemningen, at 
Danmark efter et nej måtte nøjes med at stå uden for artiklerne 
om den økonomiske og monetære union, det fælles militær, uni-
onsborgerskab og politisamarbejdet, imens de andre lande fort-
satte samarbejdet.

Sammen med andre kræfter tog han efter afstemningen initiativ 
til oprettelsen af JuniBevægelsen, som skulle arbejde kritisk in-
den for systemet og nedtone udmeldelseskravet. Bevægelsen del-
tog i samarbejdet med Socialdemokratiet og Socialistisk Folke-
parti om at formulere det nationale kompromis i efteråret 1992, 
men endte med at vende sig imod den endelige aftale.

Resultatet blev efter forhandlinger, der afsluttedes i Edinburgh i 
december, at Danmark fik de fire undtagelser relateret til forsvar, 
ØMU’en, unionsborgerskab samt retlige og indre anliggender – 
den såkaldte Edinburgh-aftale. En aftale, som blev vedtaget på 
betingelse af, at Danmark ikke kunne modsætte sig de andre lan-
des fortsatte integration på disse områder.

Aftalen blev sendt til folkeafstemning, og den 18. maj 1993 ac-
cepteret af de danske vælgere med et flertal på 56,7 procent af 
stemmerne. Dele af nej-siden i befolkningen følte sig snydt af det 
politiske system, som man beskyldte for at underkende befolk-
ningens vilje, som den kom til udtryk i resultatet af afstemningen 
om Maastricht-traktaten året forinden. Resultatet blev i nogen 
grad overskygget af de gadekampe mellem politi og demonstran-
ter, der på afstemningsnatten udspillede sig på Nørrebro. Det var 
første gang i fredstid, at dansk politi affyrede skud mod demon-
stranter.

Afstemningerne peger frem
Det nationale kompromis i 1992 åbnede for et nyt kapitel i dansk 
EU-historie. De to resultater af Maastricht- og Edinburghafstem-
ningerne fremkaldte to vigtige erkendelser i det danske forhold 
til EU. På den ene side ønskede den danske befolkning fortsat at 
være en del af det europæiske samarbejde, og på den anden side 
viste den folkelige skepsis, at der fandtes klare grænser for op-
bakningen til udvidelser og politiske overbygninger på det euro-
pæiske samarbejde.

De politiske partiers forhold til den europæiske integration for-
andredes i perioden markant. Med afstemningerne i starten af 
1990’erne blev Socialdemokratiet et parti med fuldtonet opbak-
ning til det europæiske samarbejde. Socialistisk Folkeparti på-
begyndte en rejse, der har gjort, at partiet i dag er et af de mest 
EU-positive i Folketinget, og som, på trods af partiets historiske 
fokus på freden, også endte med at anbefale et ja til at afskaffe for-
svarsforbeholdet ved folkeafstemningen i maj 2022.

Venstrefløjens vilje til at præge det europæiske samarbejde er til 
gengæld blevet modsvaret af en større skepsis på højrefløjen, som 
også blev blotlagt i begyndelsen af 1990’erne. I dag er det ikke 
bemærkelsesværdigt, at flertallet af nej-partierne befinder sig på 
højrefløjen. Ved afstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbe-
holdet udgjorde to ud af tre fortalere for at bevare forbeholdet 
højrefløjspartierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.


