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Forleden holdt EU's kommissionsformand Jean-Claude Juncker den årlige "State of the Union" tale. 

Flere kommentatorer har allerede bemærket lighederne mellem Juncker og Komiske Ali - Iraks 

udenrigsminister, der roste landets forsvar, mens bomberne faldt over Bagdad bag ham. Juncker 

synes på samme måde at fornægte den virkelighed, han står i.  

Junckers plan er at sætte turbo på den europæiske integration, med fælles EU-forsvar, 

udenrigspolitik, arbejdsmarkedsregler og finanspolitik. 

Der lægges ikke skjul på, at Bruxelles har grebet brexit som en mulighed for at komme af med et 

særdeles skeptisk land. Juncker synes at tro, at det kun er briterne, der er uenige i den generelle 

politik. En forestilling, der ikke har bund i virkeligheden.  

To rige kilder til europæernes politiske præferencer - Eurobarometeret og the European Social 

Survey - afslører, hvor uenige europæerne overordnet er. Junckers forslag om en fælles 

udenrigspolitik får f.eks. stærk opbakning i de fleste østeuropæiske lande, ligesom belgierne og 

spanierne var meget entusiastiske, da de blev spurgt i foråret. Men to lande stod ud fra resten som 

modstandere af en fælles udenrigspolitik: Sverige og Danmark, og den finske befolkning var også 

decideret lunken. Et andet sted, hvor befolkningerne og forskellige landes politiske traditioner 

varierer kraftigt, er opfattelsen af globalisering og handel. Da Eurobarometeret spurgte om folks syn 

på globalisering i 2012, afslørede svarene massive forskelle. 

Danskerne viste sig at være den befolkning, der mener, at globalisering er gavnlig for landets og 

fattige landes udvikling, skarpt efterfulgt af svenskerne og hollænderne: Tre fjerdedele af de 

adspurgte med en mening var tydeligt positive. I den anden ende er franskmændene, hvor kun en 

fjerdedel af de adspurgte ser globalisering som positiv, mens et stort flertal opfatter den som en 

trussel. Folk i bl.a. Italien er næsten lige så skeptiske, og synet på globalisering går igen i støtten til 

frihandel mellem EU og USA.  

Danmark, Sverige og de fleste østeuropæiske lande er stærke tilhængere, mens særligt Tyskland, 

Østrig og Frankrig viser lige så stærk modstand.  

The European Social Survey afslører også andre store værdiforskelle. Det gælder særligt folks syn på 

økonomisk omfordeling. I Frankrig mener 80 pct., at der bør være mere omfordeling, og støtten til 

omfordeling er endnu stærkere i f.eks. Ungarn og Grækenland. Modsat er der i Danmark lige så 

mange, der ønsker mindre som mere omfordeling, og skepsissen er næsten lige så stor i Holland og 

Storbritannien. 

Man må således spørge, hvordan man f.eks. bliver enige om omfordelende politik som 

arbejdsmarkedsregulering, hvis man er så uenige om det basale spørgsmål.  



Junckers position er tragikomisk, i og med at han ignorerer, hvor fundamentalt uenige europæerne 

er. Der er ingen europæisk offentlig mening. 
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