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Indledning
Dette hæfte er udarbejdet i forbindelse
med EU-prisopgave. Det er ment som
undervisningsmateriale for elever i
gymnasiet. Hæftet indeholder generelle facts om EU og specifikke facts om
EU’s udenrigspolitik samt en artikel
med arbejdsspørgsmål og en quiz.
Med dette hæfte har læseren mulighed
for at få en større forståelse af EU,
dens politik og ændringerne, der er
kommet med Lissabontraktaten fra
2009. God fornøjelse!
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Værd at vide om EU og

dens udenrigspolitik

Historien om EU:

Fokus på Udenrigspolitisk fakta:

Efter krigen i 1951 blev et europæisk kul og stål fællesskab

EU repræsentant for udenrigspolitik: Catherine Ashton

oprettet. De 6 lande der sammen udgjorde det Europæiske

EU udenrigstjenestens forkortelse: EEAS (European Ex-

Fællesskab (EF) var Belgien, Luxembourg, Vesttyskland,

ternal action service)

Frankrig, Italien og Holland. EF er baseret på Romtrakta-

EU præsident: Hermand Van Rompuy

ten fra 1957. I 1973 blev Danmark sammen med Irland og
Storbritannien medlem af EF.
EF blev til EU i 1992, og fællesskabet voksede stadig med
flere medlemmer. Siden oprettelsen er blandt andet handlen på tværs af Europas lande blevet styrket af et stærkt
samarbejde.

EU’s institutter:
Det Europæiske Råds hovedopgave er, at fastlægge de overordnede
politiske retningslinjer.
Kommissionen skal fremlægge lovforslag i EU, og holde øje med
om landene overholder EU’s regler
Ministerrådet består af 9 rådsinformationer, med hvert sit ansvars-

Fakta om EU:

område og minister.

Antal medlemslande: 27

Europa-Parlamentet har politiske repræsentanter fra hvert medlems-

Hovedstad: Bruxelles

land. Antallet af medlemmer afhænger af medlemslandets størrelse.

Valuta: euro (1 euro = 7,44 kr.)

Danmark har fx 13 medlemmer. Europa- Parlamentet vedtager love-

Overhoved: Formanden for det Europæiske Råd

ne som kommissionen foreslår.
EF-Domstolen har 27 dommere, én fra hvert medlemsland. Domstolen må ikke tage særlig hensyn til nationale interesser.
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Centralbanken’s hovedopgave er, at sikre prisstabilitet i Europaom-

Kommissionen og Rådet, men ved Lissabontraktatens ikrafttrædelse vil

rådet. Fx varetager valutaoperationer og vedligeholder betalingssy-

funktionerne nu være samlet i EU’s udenrigsministerium. Derudover

stemets stabilitet.

vil udenrigstjenesten betyde nye EU-ambassader rundt omkring i ver-

Formandsskabet går ud på, at medlemslandene skiftes til at være

denen.

formand for ministerrådet. Hvert land er formand i et halvt år af gan-

Før end det udenrigspolitiske system i EU har nået sit mål og fungerer

gen.

optimalt, vil der gå nogle år, og det er bl.a. baggrund for kritik af udenrigstjenesten. Daniel Korski (Senioranalytiker i den paneuropæiske
tænketank European Council on Foreign Relations) tror, at det vil

EU’s udenrigspolitik:
EU har haft en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik siden 1. november 1993, hvor det med Maastricht-traktaten blev en del af
traktatgrundlaget. Dog har EU-landene haft et internationalt politisk samarbejde siden 1970. Udenrigspolitikkens formål er at forsøge at afstemme de forskellige landes holdninger i vigtige internationale spørgsmål. Da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1.
december 2009 blev Udenrigspolitikken en selvstændig repræsenteret del af EU.

komme til at tage mindst 5 år. Indtil nu er kun strukturerne for udenrigstjenesten på plads, men det er først herefter at det egentlig arbejde
kan begynde. Men ikke før end EU’s udenrigspolitiske potentiale har
udfoldet sig, vil unionen stå som en reel udenrigspolitisk magtfaktor.
Cathrine Ashton fik i december 2009 posten som udenrigschef, et job
som gav hende 5000 ansatte under sig. Hendes job består i, at opbygge
udenrigstjenesten, koordinere 6000 ansatte fra henholdsvis ministerrådet, kommissionen og medlemslandene og fordele opgaver mellem
nationale ambassader rundt i verden. Desuden er det også hendes job, at
opretholde Europas forhold til Rusland samt styrke samarbejde med FN
og Nato.

EU’s udenrigstjeneste:

_______________________________________________________

Hensigten med at skabe udenrigstjenesten er, at skabe overblik over
politikken omhandlende udenrigssager. Det er også vigtigt at få
skabt et fælles europæisk ansigt, når man snakker i forhold til USA,
Kina og Rusland. Tidligere var EU’s udenrigspolitik delt mellem EU
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Frygt for EU indflydelse

bejde i EU, altså den traditionelle form for internationalt samarbejde
mellem lande, hvor samarbejdet grundlæggende betyder at reglerne

Af: Caroline, Nina, Signe og Rikke.

alene forpligter staterne, men efter traktatens ikraftsættelse vil området

Europa ser ikke ud som det gjorde før. Med Lissabontraktaten,

komme under EU-samarbejdets overstatslige ramme. Hvis Danmark

der trådte i kraft den 1. december 2009, er fundamentet for en

ikke vil deltage i for-

stærkere union blevet skabt. Nu, hvor traktaten er trådt i kraft,

handlingerne, kan den

sker der ændringer inde for EU’s opbygning og beslutningspro-

såkaldte

cesserne. Målet er at justere EU således at det passer til de man-

ning benyttes, hvor

ge medlemslande. Umiddelbart lyder dette som et positivt tiltag,

der bliver taget stil-

men rundt omkring i det danske land er folk forbeholdene over

ling fra sag til sag.

for det nye tiltag.

Denne nye ordning er

tilvalgsord-

ikke alle lige tilfreds
Forstil dig et land, hvor alle er glade og lever lykkeligt. Forstil dig så

med. Det store pro-

en magt så stor at den kan gå ind og ødelægge dette lands selvstæn-

blem i denne traktat

dighed. Det er det scenarium en række danskere frygter, når de hører

ligger især i den tidli-

ordet ”Lissabontraktaten”. En traktat, der giver Europa-Parlamentet

gere britiske præmie-

lovgivningsbeføjelser, så det nu har indflydelse på langt størstedelen

reminister Catherine Ashton og de poster hun fremover skal lede over.

af EU-lovgivningen. Danmark har en række forbehold overfor EU,

Hun er blevet udnævnt til EU’s første udenrigspolitiske chef og hun

altså en række områder inde for EU som Danmark, efter aftale, ikke

kommer til at lede en række nye ambassader rundt omkring i verden.

deltager i. Fra denne side har danskerne ikke noget at frygte, da trak-

Nogen mener, at det er meningsløst, at de 27 medlemslande i EU har

taten helt overordnet set ikke ændrer på disse forbehold. Alligevel vil

ambassader i de samme lande og den nye udvikling vil gøre at uden-

traktaten betyde ændringer i samarbejdet med de andre EU-

rigspolitikken nu i stigende grad vil styres fra Bruxelles. Dette er Per

medlemslande om politi og strafferet for Danmark. I dag foregår

Stig Møller (K) godt tilfreds med: ”På sigt vil danskerne få meget stor

samarbejdet om politi- og strafferet som et mellemstatsligt samar-

glæde af EU-ambassader rundt om i verden. Danmark er repræsenteret i
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90 lande. Derfor vil det være en fordel for borgerne, at man også kan

Den nye udenrigstjeneste skal bygges op over flere år og den har både

gå til EU’s ambassade, hvis for eksempel visum eller pas forsvin-

tilhængerne, der ser den som en styrkelse for borgerne og modstandere,

der”. Han mener ikke at disse nye EU ambassader kan blive anled-

der mener at det er en udhuling national udenrigspolitik. Uanset hvilken

ning til at lukke danske ambassader. Men det er ikke alle, der er eni-

holdning man måtte have til de nye ændringer og den europæiske uden-

ge i den påstand. Dan-

rigstjeneste, er der ingen tvivl om, at det vil bliver en kæmpe opgave,

ske

Mes-

der kommer til at være under udvikling i lang tid, og derfor skal dan-

serschmidt, DF’s eu-

skerne ikke have frygt for at miste selvstændigheden eller suverænite-

ropa-parlamentariker,

ten.

Morten

er meget utilfreds med
det nye tiltag: ”Logik-

Arbejdsspørgsmål til artiklen ”Frygt for EU-indflydelse”

ken er helt tydeligt, at
nationale ambassader
gradvist skal nedlæg-

*

Forklar problemstillingen i artiklen

ges. Det er meget be-

*

Hvem er Catherine Ashton og hvad består hendes

kymrende.

Jeg

ser

arbejde i?

ingen som helst fordel

*

Hvorfor frygter DF for nye ambassader?

i at nedlægge danske ambassader, for det afmonterer en vigtig del af

*

Forklar K’s holdning til ambassaderne

vores udenrigspolitik og dermed vores suverænitet”. Men disse på-

*

Hvad mener du om de nye ambassader? Er du for

stande bliver afvist af forskellige humanitære organisationer. Chri-

eller imod?

stian Friis Bach, den internationale chef i Folkekirkens Nødhjælp
siger: ”De europæiske landes indsats i verden er mange steder
ukoordineret, hvilket er et stort problem. Og det er illusion at tro, at
Danmark kan opnå reel indflydelse på verdens gang gennem vores
ambassader”.
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Quiz om EU’s
1.

udenrigspolitik.
3.

Hvorfor har EU valgt at oprette en udenrigstjeneste?

Hvad hedder EU’s nye udenrigs
a. Javier Solana

a. EU vil blive i stand til at sende krigstropper til verdens

b. Catherine Ashton

brændpunkter

c. Hermand Van Rompuy

b. Med en udenrigstjeneste får EU et mere tydeligt ansigt udadtil. EU bliver mere samtidig mere magtfuldt.
c. Udenrigstjenesten bliver oprettet med henblik på at uddelege-

4.

Hvor meget personale har udenrigschefen ca. under sig?

re arbejdet, så udenrigspolitikken bliver delt mellem Kom-

a. 5000

missionen og Rådet.

b. 200
c. 2500

2.

Hvad er forkortelsen for udenrigstjenestens navn?
a. EUSC
b. EIT
c. EEAS

5.

Hvad handler kritikken om den nye udenrigstjene-

stens om?

6. Hvad har lagt kimen til den nye europæiske udenrigstjeneste?
a. Lissabontraktaten
b. Amsterdamtraktaten
d. Euratomtraktaten

7. Hvad medfører den nye udenrigstjeneste?

a. At den er unødvendig og at det har fungeret fint hidtil.
b. At opgaven er for stor og uoverskuelig, og at det vil tage flere
år, at få systemet op at køre.

c. At den nye udenrigstjeneste vil skabe forvirring og give et
forkert indtryk af EU

a. Flere ambassader fra EU’s medlemslande, fx flere danske
ambassader.
b. Lukning af landenes ambassader.
c. Nye EU-ambassader rundt omkring i verden.
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Quiz om EU
8. Hvilke lande startede EF ved Romstraktaten i 1958?
a. Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Luxemborg

generelt set.
9. I hvilket årstal blev Danmark medlem af EF?
a. 1967

b. Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien

b. 1973

c. Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien

c. 1987

10. I hvilket årti blev EF til EU?

11.

Hvor mange lande er medlem af EU?

a. 1970’erne

a. 22

b. 1980’erne

b. 27

c. 1990’erne

c. 32

12.

Nu til afgørelsen!
Hvad hedder EU’s nye præsident?

Find de rigtige svar på næste side, og så er det

Hermand Van Rompuy

ellers bare hjem og prøve quizzen af på mor, far,

Antonio Misiroli

storebror, eller måske din onkel der altid spiller så

Jose Manuel Barroso

smart (;
Ps. Du kan jo også udfordre din samfundsfagslærer og se om han/hun kan ramme rigtig i alle svar!
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Svar til EU’s
1.

Hvorfor har EU valgt at oprette en udenrigstjeneste?

udenrigspolitik.
3.

Hvad hedder EU’s nye udenrigsrepræsentant?

a. EU vil blive i stand til at sende krigstropper til verdens
a. Javier Solana

brændpunkter

b. Catherine Ashton

b. Med en udenrigstjeneste får EU et mere tydeligt ansigt

c. Hermand Van Rompuy

udadtil. EU bliver mere samtidig mere magtfuldt.
c. Udenrigstjenesten bliver oprettet med henblik på at uddelegere arbejdet, så udenrigspolitikken bliver delt mellem
Kommissionen og Rådet.

4.

Hvor meget personale har udenrigschefen ca. under sig?
a. 5000
b. 200

2.

c. 2500

Hvad er forkortelsen for udenrigstjenestens navn?
a. EUSC
b. EIT
c. EEAS

6. Hvad har lagt kimen til den nye europæiske udenrigstjeneste?
a. Lissabontraktaten

5.

Hvad handler kritikken om den nye udenrigstjene-

b. Amsterdamtraktaten
c. Euratomtraktaten

stens om?
a. At den er unødvendig og at det har fungeret fint hidtil.
b. At opgaven er for stor og uoverskuelig, og at det vil tage
flere år, at få systemet op at køre.
c. At den nye udenrigstjeneste vil skabe forvirring og give et
forkert indtryk af EU

7. Hvad medfører den nye udenrigstjeneste?
a. Flere ambassader fra EU’s medlemslande, fx flere danske ambassader.
b. Lukning af landenes ambassader.
c. Nye EU-ambassader rundt omkring i verden.
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Svar til EU
8. Hvilke lande startede EF ved Romstraktaten i 1958?
a. Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Luxemborg
b. Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien

generelt set.
9. I hvilket årstal blev Danmark medlem af EF?
a. 1967
b. 1973
c. 1987

c. Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien

10. I hvilket årti blev EF til EU?

11.

Hvor mange lande er medlem af EU?

a. 22
a. 1970’erne
b. 1980’erne

b. 27
c. 32

c. 1990’erne

12.

Hvad hedder EU’s nye præsident?

a. Hermand Van Rompuy

Vi håber, at du synes, at

b. Antonio Misiroli

quizzen var både lærerig

c. Jose Manuel Barroso
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og underholdende!
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