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60-årsdagen for Romtraktaterne er en velkommen lejlighed til at reflektere over Den Europæiske 
Unions fremtid, navnlig ved at se fremad, men også ved at evaluere de forgangne årtier. I en tid, 
hvor nogle af de grundlæggende principper, der hidtil har understøttet demokratiske stater og 
udviklede økonomier, synes truet, er det så meget vigtigere at huske på de oprindelige formål 
med den europæiske integration.

Den europæiske fortælling er en historie om fred, demokrati, solidaritet og frihed, men også en 
historie om fremgang, lighed, velfærd og bæredygtighed. På dette kritiske tidspunkt i historien er 
det værd at huske på, hvad det er for nogle principper, der forener os som europæere, og på 
den succes, vi sammen har kunnet glæde os over. 

Der har naturligvis været modgang, og de fremtidige udfordringer kan nogle gange synes 
overvældende. Det er derfor, at der er behov for en periode med dialog, refleksion og drøftelser. 
Måske vil det være nyttigt at gøre status over, hvordan Europa har klaret sig indtil videre.



“Menneskeheden skal huske på, at fred 
ikke er Guds gave til hans skabninger, 
det er vores gave til hinanden.”
Elie Wiesel, overlevende efter Holocaust 
og modtager af  Nobels fredspris i 1986
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Den længste periode med fred og stabilitet i Europas nedskrevne historie – de 70 år 
siden slutningen af Anden Verdenskrig – begyndte med dannelsen af De Europæiske 
Fællesskaber.

I anerkendelse af fællesskabernes rolle i forbindelse med transformationen af det 
meste af Europa fra at “være et krigens kontinent til at blive et fredens kontinent” 
modtog Den Europæiske Union i 2012 Nobels fredspris. 

Fred er vigtigt for Europa uanset hvor: i en verden med flere end 40 igangværende 
væbnede konflikter er EU den største bidragsyder af tropper til De Forenede Nationers 
fredsbevarende missioner.

Fred



“Der er mange lande i Den Europæiske Union 
i dag, som, da vi startede bevægelsen for 
demokrati i 1988, ikke nød gavn af fordelene ved 
et demokratisk samfund. […] Men de har overhalet 
os. De fortsatte fremad, mens vi blev efterladt.”
Aung San Suu Kyi, burmesisk politiker  
og modtager af  Nobels fredspris i 1991
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I 1957 var der kun demokrati i 12 af de nuværende EU-medlemsstater. 
I dag er der demokrati i 28.

EU er den største sammenslutning af demokratier i verden. 

Alle borgere i EU har ret til at stemme og til at stille op som kandidater 
til Europa-Parlamentsvalget, såvel som til kommunalvalg, uanset hvor 
de bor.

Seks ud af de ti lande i verden, hvor valgdeltagelsen er størst, er 
medlemmer af EU.

Demokrati



“Det fremgår af solidaritetsbestemmelsen i traktaten om Den Europæiske 
Unions artikel 42, stk. 7, [...] at hvis en medlemsstat udsættes for et 
angreb, skal de øvrige medlemsstater yde hjælp og bistand, fordi fjenden 
er ikke kun Frankrigs fjende, men hele Europas fjende.”
François Hollande, Frankrigs præsident
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Efter angrebene i Paris den 13. november 2015 bad Frankrig medlemsstaterne om bistand 
i kampen mod terrortruslen. Reaktionen var øjeblikkelig og enstemmig.

Inden for 14 dage havde adskillige medlemsstater, herunder Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Belgien, Estland, Slovakiet og Slovenien, allerede indvilliget i at yde militær 
bistand til operationer imod grupperingen Islamisk Stat i Syrien og Irak, eller til andre 
sikkerheds- og forsvarsmissioner under EU. Andre medlemsstater fulgte hurtigt trop.

Den europæiske solidaritet strækker sig også til økonomiske anliggender: i flere end ti 
lande udgør finansiering fra EU mere end 40 % af de samlede offentlige investeringer.

Solidaritet



“Vi holder vores hoveder 
højt på trods af den pris, 
vi har betalt, for frihed er 
uvurderlig.”
Lech Wałesa, polsk politiker og  
modtager af  Nobels fredspris i 1983
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Frihed er en af kerneværdierne i EU, og den er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union. Den giver blandt andet borgerne ret til at bevæge sig frit og tage 
ophold i Unionen.

De individuelle frihedsrettigheder er sikret i chartret om grundlæggende rettigheder, der 
omfatter respekt for privatliv, tankefrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og 
informationsfrihed.

EU-medlemsstaterne udgør en tredjedel af alle frie lande i verden. 

Europa er langt det mest fri kontinent i verden, og vi ligger øverst i alle internationale 
pressefrihedsmålinger.

Frihed
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“Polens indtræden i EU i 2004 var et afgørende 
vendepunkt for landet. [...] Ved at rette vores 
love ind efter den gældende fællesskabsret 
lykkedes det os at drage enorme økonomiske og 
socialpolitiske fordele: vores kumulative BNP-
vækst i perioden 2004-2012 var på 46,3 procent.” 
Radosław Sikorski, tidligere udenrigsminister i Polen
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EU-medlemskab har medført øget og delt velstand. Det gennemsnitlige BNP pr. 
capita i Unionen er næsten blevet fordoblet over de seneste tyve år. For nogle af 
de fattigste lande er der sket mere end en tidobling.

Der er blevet skabt cirka 10 millioner jobs mellem januar 2013 og september 2016, 
og dermed er beskæftigelsesgraden næsten på højeste niveau nogensinde, 
nemlig 69,7 procent. Euroen er den næstvigtigste globale reservevaluta, og 
centralbanker verden over har indkøbt næsten 1,5 billioner EUR.

Velstand



“Uden finansiering fra EU  
ville vi ikke være nået frem 

til denne opdagelse.”
Michaël Gillon, belgisk astronom, der opdagede  

det nye solsystem TRAPPIST-1
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Siden lanceringen af det allerførste rammeprogram for forskning for hele Europa i 1984 har Den 
Europæiske Union investeret næsten 200 mia. EUR i støtte til forskning og nye teknologier og 
produkter, der forbedrer vores liv. Horisont 2020, som er det ottende rammeprogram, er det største 
multinationale forskningsprogram i verden. 

Den Europæiske Union er verdensførende inden for forskning og innovation. Den er ansvarlig for en 
fjerdedel af verdens omkostninger til forskning og en tredjedel af verdens patentansøgninger.

Videnskabsmænd, økonomer, forfattere, doktorer, kunstnere og aktivister fra Den Europæiske Union 
har vundet det største antal Nobelpriser i historien for deres bidrag til de menneskelige fremskridt.

Opdagelse



“Erasmus er meget mere end en 
studieoplevelse. For mig er det en måde 
at se på verden med nye øjne, at mærke 
og opdage nye følelser og at lære noget, 
der ikke er nedskrevet i nogen notesbog.”
Studerende, i sin rapport om Erasmus-udvekslingsoplevelsen
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Som Europæere er vi frie til at bo, arbejde og trække os tilbage over alt i Europa. Takket være det 
indre marked er flybilletter billigere, der er mindre bureaukrati ved at rejse, og omkostningerne ved 
at foretage og modtage opkald i udlandet er i dag 90 % billigere end i 2007. Roamingafgifterne vil 
snart blive helt afskaffet. 

6,5 mio. europæere arbejder på nuværende tidspunkt i en anden EU-medlemsstat.

Siden dets indførelse i 1987 har Erasmus-programmet givet flere end 9 mio. mennesker muligheden 
for at studere, uddanne sig, lave frivilligt arbejde eller få erhvervserfaring i et andet land. 

EU har den højeste rate af førskoleundervisning blandt G20-landene, idet 94,3 % af børn, som er fire 
år eller derover, er skrevet op til en skole inden den obligatoriske uddannelse starter.

Muligheder



“Alle mennesker  
er lige for loven.”

Artikel 20 i  
Den Europæiske Unions  
charter om grundlæggende 

rettigheder
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Lige fra begyndelsen har europæisk integration været baseret på princippet om forbud 
mod forskelsbehandling, som ligger til grund for alle europæiske politikker.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Den Europæiske Unions grundlæggende 
værdier. 

Den går tilbage til 1957, hvor princippet om lige betaling for samme arbejde blev en del af 
Romtraktaten. Forskellen mellem kønnene er blevet begrænset til 16 %.
Der er i dag flere kvinder, der får en uddannelse ved europæiske universiteter, end mænd.

Europæiske kvinder har verdens højeste gennemsnitsscore på indekset for personlig frihed.

Ligestilling



“Unionens mål er at fremme 
freden, sine værdier og 

befolkningernes velfærd”.
Artikel 3, traktaten om Den Europæiske Union
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Den europæiske sociale model har fungeret som en kraftfuld udlignende faktor, der har rådet bod på en 
væsentlig del af ulighederne i markedsindkomsten, fra 22 % i Estland til 43 % i Irland, sammenlignet med 
bare 18 % i USA eller 15 % i Japan.

Borgere i EU lever gennemsnitligt mere end otte år længere end i resten af verden (forventet levetid ved 
fødsel i EU28 er 79,6 år mod 71,4 år i hele verden).

Alle arbejdstagere i EU har ret til fire ugers betalt ferie om året. I lande som Canada og Japan er den 
årlige ret til betalt ferie bare 10 dage, mens der i USA ikke er nogen minimumsret til betalt ferie.

Endvidere har alle europæiske kvinder ret til mindst 14 ugers barselsorlov, og alle forældre har individuel 
ret til forældreorlov i forbindelse med et barns fødsel eller adoption.

Velfærd



“Europa har altid dannet 
fortrop i indsatsen for at 
fremme økologi. Vores jord 
har behov for konstant pleje 
og opmærksomhed.”
Pave Frans
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Bæredygtighed
Siden 1972, hvor Europas første miljøpolitik blev søsat, har EU tacklet problemerne med syreregn og 
udtyndingen af ozonlaget. 

Europæiske byer er i dag blandt dem, som har den laveste luftforurening i verden, takket være et tidligt 
forbud mod forurenende stoffer som f.eks. bly i benzin. Genbrug af affald er i Europas kommuner steget 
fra 30 % i 2004 til 43 % i 2014. 96 % af vores strande er rene nok til at svømme ved og 85 % af dem er blevet 
bedømt “fremragende”. 

I kampen mod klimaforandring har EU vist, at bæredygtig udvikling og økonomisk fremgang kan gå hånd 
i hånd. EU har nedbragt CO2-emissionerne med 22 % mellem 1990 og 2015, mens økonomien er vokset 
med 50 %.

Mellem 2010 og 2015 investerede EU mere i at udvikle vedvarende energikilder end i nogen anden 
energikilde. Der er nu installeret tre gange mere vedvarende energi pr. person end i verden i gennemsnit.



“Det har højere prioritet for os 
at indgå handelsaftaler med EU 
og store frihandelsområder end 
med de individuelle stater i EU.”

Shinzo Abe, Japans premierminister.
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Den Europæiske Union er den største handelsblok i verden. Den samlede eksport 
fra EU27 beløber sig til 5,8 bio. EUR. Det er mere end en tredjedel af den samlede 
globale eksport, mere end 2,5 gang Kinas eksport, og over 3 gange USA’s eksport.

EU er den største handelspartner for 80 % af alle lande.

EU er verdens største kilde til og mål for direkte udenlandske investeringer. 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater er verdens største donor af 
humanitær bistand og leverede mere end halvdelen af den samlede officielle 
udviklingsbistand i 2015.

Indf lydelse



“Europa er vigtig, fordi 
mangfoldighed er bedre 
end monotoni.”
Deltager i #pulseofeurope-march
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EU har 24 officielle sprog og flere end 60 oprindelige regionale sprog eller 
mindretalssprog. 

EU er baseret på begrebet “forenet i mangfoldighed”. Den nationale identitet er 
beskyttet i artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. For ikke at krænke 
nationale eller regionale kompetencer værner EU om nærhedsprincippet, som 
sikrer, at der kun tages skridt på europæisk niveau, hvis problemerne ikke kan 
løses af medlemsstaterne selv, som det f.eks. er tilfældet med luftforurening.

Europas væld af kulturelle seværdigheder har gjort kontinentet til verdens mest 
populære turistdestination. I 2015 lå Frankrig, Spanien og Italien henholdsvis nr. 1, 
3 og 5 i en verdensomspændende undersøgelse af antal internationale turister.

Mangfoldighed



26

Fred:
Elie Wiesel, “Hope, Despair and Memory”, 
Nobelforelæsning, 11. december 1986.

Thorbjørn Jagland, formand for den norske 
Nobelkomité, “Tale ved overrækkelsesceremonien”, 
Nobels fredspris 2012, 10. december 2012.

International Institute for Strategic Studies, “Armed 
Conflict Survey 2016”, 29. marts 2016.

Institute for Peace in Partnership, “EU Contribution to 
UN Peacekeeping”, 17. marts 2016.

Demokrati:
Aung San Suu Kyi: “You have to know why the 
world is the way it is or you have to want to know”, 
Sakharovprisen for tankefrihed, oktober 2013.

Grafeus, “Democracy Map of Europe”, september 
2013.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
Udvikling, “Indeks for balance mellem arbejdsliv og 
privatliv”. 

Solidaritet:
François Hollande, “Tale forud for et fælles møde for 
Parlamentet”, 16. november 2015.

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, “Frankrigs 
aktivering af artikel 42, stk. 7, i TEU og anmodning 
om bistand, samt medlemsstaternes reaktioner”, 
orientering ved Det Europæiske Råd, først offentliggjort 
i december 2015, ajourført i juli 2016. 

Europa-Kommissionen, “De Europæiske Struktur- og 
Investeringsfondes bidrag til beskæftigelse og vækst, 
investeringsplan og Kommissionens prioriteter”, 2016.

Frihed:
Day, M., “Freedom is priceless, Walesa tells Poland”, 
The Telegraph, 30. august 2005.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder, afsnit II. 

Freedom House, “Freedom in the World 2017”, 2016.

Reporters Without Borders, “2016 World Press Freedom 
Index”, 2016.

Velstand:
Radosław Sikorski, ‘Spurring on the European Project’, 
in New Eastern Europe, Issue 4 (IX)/2013.

Eurostat, BNP pr. capita, september 2016.

Eurostat, beskæftigelsesstatistik, november 2016.

Referencer

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1986/wiesel-lecture.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/presentation-speech.html
https://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2016-3b31/may-2fc6/acs-2016-press-release-b853
https://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2016-3b31/may-2fc6/acs-2016-press-release-b853
https://ippjournal.wordpress.com/2016/03/17/eu-contribution-to-un-peacekeeping/
https://ippjournal.wordpress.com/2016/03/17/eu-contribution-to-un-peacekeeping/
http://grafeus.com/democracy-map-of-europe/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/spip.php?article3389
http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/spip.php?article3389
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573883-Activation-of-article-42-7-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/.../EPRS_BRI(2016)581408_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/1497259/Freedom-is-priceless-Walesa-tells-Poland.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/961-our-european-neighbours


27

International Monetary Fund, “Currency Composition of 
Official Foreign Exchange Reserves”, 30. december 2016.

Opdagelse:
Heath, R., “EU cash, Belgian beer, and the final 
frontier”, 23. februar 2017.

Europa-Kommissionen, “30 Years of EU Research 
Framework Programmes”, Horizon Magazine, 
særudgave, marts 2015.

Nobelprisens officielle websted.

Muligheder:
Europa-Kommissionen, “Erasmus: I am one of the two 
million who did it!’, 2010.

Europa-Kommissionen, “From Erasmus to Erasmus+:  
a story of 30 years”, faktaark, 26. januar 2017.

Eurostat, “EU citizenship - statistics on cross-border 
activities”, april 2013.

Eurostat, “Europe 2020 indicators – education” og “The 
EU in the world - education and training”, marts 2016.

Ligestilling:
Eurostat, “Gender pay gap statistics”, november 2016.

Eurostat, “Tertiary education statistics”, december 
2015.

Cato Institute, “Human Freedom Index 2016”, 2016.

Velfærd:
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
udvikling (OECD), “Income Distribution and Poverty”, 
senest tilgængelige data fra 2013 og 2014.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), “Global 

Health Observatory (GHO) data: Life expectancy”, 
data fra 2015.

Europa-Kommissionen, “Professional, private and family 
life, November 2016”.

Wage Indicator Foundation, 2017.

Bæredygtighed:
Pave Frans, “Tale til medlemmerne af Europa-
Parlamentet”, Strasbourg, Frankrig, tirsdag den 25. 
november 2014.

Europa-Kommissionen, “The European Union Leading in 
Renewables”, COP21-brochure, 2015.

Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi 
(IRENA), “The Power to Change: Solar and Wind Cost 
Reduction Potential to 2025”, juni 2016.

http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
http://www.politico.eu/blogs/playbook-plus/2017/02/eu-cash-belgian-beer-and-the-final-frontier/
http://www.politico.eu/blogs/playbook-plus/2017/02/eu-cash-belgian-beer-and-the-final-frontier/
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=9204
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=9204
https://www.nobelprize.org/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2million_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2million_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_citizenship_-_statistics_on_cross-border_activities
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_citizenship_-_statistics_on_cross-border_activities
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_education
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_education_and_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_education_and_training
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/work-life-balance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/work-life-balance/index_en.htm
http://www.wageindicator.org/main
http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/25/pope_francis_address_to_european_parliament/1112318
http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/25/pope_francis_address_to_european_parliament/1112318
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cop21-brochure-web.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cop21-brochure-web.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/.../IRENA_Power_to_Change_2016.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/.../IRENA_Power_to_Change_2016.pdf


28

Europa-Kommissionen, “Europas energiomstilling er 
godt i gang”, pressemeddelelse, 1. februar 2017.

Det Europæiske Miljøagentur: “Report on European 
bathing water quality in 2015”, september 2016.

Stavros Dimas, “Celebrating the Environmental Union”, 
på BBC News, den 23. marts 2007.

Det Europæiske Miljøagentur: “Environmental indicator 
report 2016” til understøttelse af overvågningen af det 
syvende miljøhandlingsprogram, den 9. december 
2016.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), “Urban Air 
Quality Database”, 2016.

Indflydelse:
Europa-Kommissionen, “A Stronger Global Actor”, 
oktober 2016.

Stewart, H., ‘Britain remaining in EU is ‘better for the 
world’, says Japanese prime minister’; The Guardian,  
5 May 2016.

Mangfoldighed:
Europa-Kommissionen, “Topics of the European Union – 
Multilingualism”.

Traktaten om Den Europæiske Union, artikel 5.

#PulseofEurope: http://pulseofeurope.eu/?lang=en.

FN’s Verdensturistorganisation, Tourism Highlights.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6476273.stm
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016-2014
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-stronger-global-actor_en_1.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2016/may/05/japan-prime-minister-britain-eu-shinzo-abe
https://www.theguardian.com/politics/2016/may/05/japan-prime-minister-britain-eu-shinzo-abe
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_en
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_en
http://pulseofeurope.eu/?lang=en
http://www2.unwto.org/en


©

Omslag: © AP Photo/Sergei Grits
© AP/Fotolia/Pavlo Vakhrushev 

Fred: © AP Photo / B.H. Rollins
Demokrati: © AP/Fotolia/bizoo_n

Solidaritet: © AP Photo/Christophe Ena
Frihed: © AP Photo/Lutz Schmidt

Velstand: © AP/Fotolia/Lena Serditova
Opdagelse: © ESA/ATG medialab, 2016 / Source: EC - Audiovisual Service

Muligheder: © AP/Fotolia/Syda Productions
Ligestilling: © AP/Fotolia/Aliaksei Lasevich

Velfærd: © AP/Fotolia/haveseen
Bæredygtighed: © European Communities, 2009 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Laurent Chamussy

Indflydelse: © AP Photo/Mosa’ab Elshamy
Mangfoldighed: © AP/Fotolia/WavebreakmediaMicro



 ES-01-17-157-D
A-C


