
Hvorfor er Maastricht 1992 et
 vigtigt tema?

Signalement

Den 18. maj 1993 stemte danskerne ved en folkeafstem-
ning ja til Maastricht-traktaten. Dermed blev Danmark en
del af EU (Den Europæiske Union), der indtil 1992 hed
EF (Det Europæiske Fællesskab). Da det blev et ja, følte en
del danskere, at det var udemokratisk. For i 1992 havde
danskerne stemt nej til Maastricht-aftalen, som blandt
andet gik ud på at give mere magt til EU frem for Folke-
tinget. Men fra 1992 til 1993 stod et politisk flertal i
 Folketinget bag udformningen af en særlig dansk udgave af
Maastricht-aftalen: Det nationale kompromis. Danmark fik
fire undtagelser (fire forbehold), som de andre EU-lande
ikke fik: Euroen, unionsborgerskabet, forsvaret og det ret-
lige samarbejde.

På grund af ja’et til unionen kom det til kampe mellem
unge og politi på Nørrebro i maj 1993. 

Begrundelse

Meget groft sagt er den danske befolkning delt i to, når det
drejer sig om EU. Det har de seks folkeafstemninger om
EF/EU givet udtryk for. Halvdelen synes, at der bestemmes
for meget i EU, og at EU blander sig alt for meget i bor-
gernes liv ved at indføre forbud og regler. Den anden
 halvdel finder det i orden, at EU laver love, og at EU-fæl-
lesskabet går forud for Danmarks interesser.

Maastricht-traktaten fra 1992 og det nationale kom-
promis i 1993 forandrede Danmarks forhold til EU, idet
samarbejdet gik fra at dreje sig om handel og økonomi til
at være mere forpligtende, nemlig en union.

Perspektiver

• EU’s udvikling historisk set og traktaterne
• Danmarks forhold til EU generelt set
• De fire undtagelser (det nationale kompromis)

• Var det demokratisk eller udemokratisk at lave en ny
afstemning i 1993?

• Demokrati – er der demokratisk underskud i Danmark,
når ca. ¾ af alle danske love stammer fra EU?

• Nørrebrosagen
• Grundlovssagen

Om undervisningen

Undervisningen kan passende tage udgangspunkt i elever-
nes kendskab til på hvilke områder, EU er med i dansker-
nes hverdag. Hvilke love er EU med til at indføre i
Danmark? Der er hjælp at hente i bogen, hvor der bl.a.
nævnes mærkning af cigaretpakker, make up, mobiltelefo-
ner, kodomer og downloadning af musik.

Aktiviteter

4 Lav en afstemning om euro i klassen. Skal Danmark
have euro? Opgør resultatet procentuelt? Afviger det fra den
danske folkeafstemning? Drøft holdningerne til euro i klas-
sen.

4 Billedanalyse af plakaterne (fotos) i bogen. Hvad siger
ja- og nej-plakaterne om stemningen i forbindelse med

afstemningerne?

4 Lad eleverne læse om Europa og EU i bogen. Diskutér
i klassen, om Tyrkiet skal være med eller ej.
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www-vide mere?

www.euforbegyndere.dk – en hjemmeside lavet for børn
og unge, så man lettere kan forstå, hvad EU er. Der er
også spil

www.eu-oplysningen.dk – det danske Folketing oplyser
om EU. God hjemmeside med fakta, hvor man kan stille
spørgsmål og få svar

www.europa.eu – medlemslandenes fælles server, hvor
man kan få adgang til de forskellige landes oplysninger
om samarbejdet med og arbejdet i EU
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www.europarl.dk – oplysninger om Europa-Parlamentet,
herunder de danske medlemmer

www.europa-kommissionen.dk – oplysninger om Kom-

missionen og dens arbejde

De politiske partiers holdning til EU: 

www.Folketinget.dk eller www.partiernespolitik.ft.dk

JuniBevægelsen og Folkebevægelsen (mod EU): www.j.dk og
www.folkebevaegelsen.dk

Europabevægelsen (pro EU): www.europabevaegelsen.dk


